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ВСТУП
Однією зі складових частин економічного по�

тенціалу аграрного виробництва виступають
людські ресурси. Саме людський фактор є осно�
вою для забезпечення ефективного функціонуван�
ня всіх укладів сільської економіки. А тому його
відтворення є природною необхідністю. У цьому
зв'язку дослідження особливостей відтворення
трудових ресурсів у аграрному секторі України
має суттєве значення для оптимізації розвитку
вітчизняного сільськогосподарського виробницт�
ва.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Історія свідчить: доки буде існувати людське

суспільство, існуватиме проблема відтворення
людини, її загальної й професійної компетент�
ності, її здоров'я тощо. Відтворення робочої сили
повинне здійснюватися безперервно й не обмежу�
ватися лише витратами, що пов'язані з задоволен�
ням фізіологічних потреб. Працівник повинен
мати можливість користуватися досягненнями
науки та техніки, культури та мистецтва, брати
участь в суспільному житті, що також пов'язано з
певними витратами. Отже, вартість робочої сили
повинна включати фізичну та суспільну (історич�
ну) складові. Відтворення робочої сили на фізич�
ному рівні складає найнижчу межу вартості робо�
чої сили. На відміну від фізичного, суспільна скла�
дова є найбільш рухомою, може розширюватись
або звужуватись. Зазначені проблеми і зумовлю�
ють необхідність проведення данного наукового
дослідження.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головним засобом задоволення різноманітних

потреб виступає праця — усвідомлена та цілесп�
рямована діяльність, що дає певний економічний
результат у натуральній або у грошовій формах.
Працюючи, людина створює матеріальні та ду�
ховні блага, отримуючи за це певний дохід, який
дає можливість задовольнити різноманітні потре�
би — як індивідуальні, так і сімейні. До того ж пра�
ця дає змогу людині підвищити свою кваліфікацію,
розвинути здібності, тим самим збагачуючи свій
життєвий досвід. Слід відмітити, що сьогодні зро�
стає значення рівня якості підготовки працівника
не лише в промисловості, у фінансовій сфері,
транспорту та зв'язку тощо, але й у сільському гос�
подарстві. Зокрема, зростає роль освіти з метою
удосконалення своїх здібностей і придбання пев�
ної кваліфікації.

Праця виступає об'єктом купівлі�продажу на
ринку праці, який характеризується своїми особ�
ливостями, пов'язаними з його об'єктом, суб'єкта�
ми купівлі�продажу, інституціональною структу�
рою, а також специфікою руху попиту та пропо�
зиції. Визначимо загальні особливості фактора
виробництва "праця" ("робоча сила"):

1) купівля�продаж на ринку праці полягає не в
продажі, а в здійсненні послуг, тобто продається
товар�послуга, яка після закінчення трудового
процесу трансформується в товар, який має мате�
ріально�речову форму, або залишається у формі
послуги, якщо мова йде про ринок послуг;

2 ) праця є формою життєдіяльності людини,
реалізації його життєвих цілей та інтересів;
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3) після купівлі�продажу звичайного товару
продавець та покупець у більшості випадків завер�
шують свої взаємовідносини, трудові ж відносини
безперервні з моменту найму працівника до його
звільнення і регулюються суспільними і правови�
ми нормами;

4) це товар виробничого призначення, праця
споживається в процесі виробництва, але не зни�
кає при споживанні, створюючи нові блага;

5) при укладанні угоди купівлі�продажу праці
важливе значення, крім її ціни та якості, відігра�
ють умови здійснення трудової активності;

6) працівник безпосередньо вступає в контакт
із природою, має справу з тваринами та іншими
живими організмами, нестабільними кліматични�
ми умовами;

7) ціна праці залежить від співвідношення по�
питу та пропозиції робочої сили;

8) робоча сила є специфічним продуктом соц�
іально�економічного та історичного розвитку сус�
пільства (всі інші товари є результатом функції
робочої сили);

9) на відміну від інших товарів, споживча
вартість робочої сили не має натуральної речової
форми, вона виступає як специфічна функція її
власника, тому при продажі вона не може бути
відчужена;

10) виробництво та відтворення товару "робо�
ча сила" означає підтримку життєдіяльності його
власника.

Виокремивши особливості праці взагалі, виз�
начимо специфіку цього фактора в сільському гос�
подарстві, а саме: сезонність виробництва; збіг
часу виробництва і робочого періоду; велика
кількість робіт у відносно короткий термін часу;
велика тривалість робочого дня; висока інтен�
сивність праці; переважання використання ручної
праці замість механізованої; жорстка експлуата�
ція селян; низька вартість праці. Приватний гос�
подар, образно кажучи, добровільно погоджуєть�
ся на інтенсивну працю з невпорядкованим режи�
мом робочого дня. Однак наймана праця в
сільському господарстві об'єктивно не дає того
ефекту, який вона дає в інших галузях економіки.

Описавши загальні характеристики фактора
"праця" (робоча сила), проаналізуємо сучасний
стан відтворення робочої сили в сільському гос�
подарстві України. Відразу слід зазначити, що
рівень життя більшості населення України вже
сягнув тієї катастрофічної межі, за якою немож�
ливі не лише всебічний розвиток людини, але й
навіть забезпечення первинних умов існування.
Держава практично припинила регулювати пара�
метри життєвого рівня населення, залишившись
стороннім спостерігачем за деградацією села.

Про роль сільського господарства в Україні
свідчать наступні дані. Близько чверті загальної
зайнятості (майже 5 млн осіб) зосереджено в
сільському господарстві, мисливстві, лісовому та
рибному господарстві. З них більше половини пра�
цює в особистих селянських господарствах. Це

свідчить про низьку продуктивність праці та не�
ефективне використання трудового потенціалу,
оскільки в розвинутих країнах частка зайнятих в
аграрному секторі не перевищує 10% [4, c. 158—
165].

Сучасне соціально�економічне становище в
сільській місцевості характеризується зменшенням
рівня споживання населення, зростанням безроб�
іття, скороченням рівня платоспроможності. В
умовах відсутності ефективної системи соціально�
го захисту ця група населення найменше забезпе�
чена засобами до існування. Сільське господарство
серед галузей економіки має найнижчий рівень
оплати праці [5]. Заробітна плата неспроможна
забезпечити найманому працівникові умови для
нормальної життєдіяльності й повноцінного
відтворення робочої сили. Внаслідок цього село
втрачає кваліфіковані кадри, відбуваються проце�
си деіндустріалізації, використовується ручна пра�
ця замість механізованої. У той час коли номіналь�
на заробітна плата зростає у різних галузях еко�
номіки, у сільському господарстві неможливо за�
безпечити зростання оплати такими ж темпами,
оскільки немає нормального відтворення вироб�
ництва.

Середня зарплата у сільському господарстві в
2005 р. ледь перевищила на 1,5% прожитковий
мінімум для працездатних осіб. У вересні 2005 р.
38,1% працівників цієї галузі отримували менше від
мінімальної заробітної плати, а більше половини
60,2% — менше прожиткового мінімуму [10, c. 34—
35].

У цілому, середньомісячна заробітна плата у
сільському господарстві України склала стосовно
середньомісячної заробітної плати робітників про�
мисловості в 2001 р. — 46,8% [1, c. 133]. В останні
роки диспропорції ще більше поглибилися. Такий
значний розрив в оплаті праці характеризує різни�
цю у розмірі фондів суспільного споживання, що
приходяться на одного працівника. Тому фінан�
совими джерелами виживання селян стають дохо�
ди домогосподарств від підприємницької діяль�
ності і самозайнятості, доходи від пенсій, сти�
пендій, субсидій, наданих готівкою. Крім того,
міграція селян до міста також сприяє скороченню
рівня бідності на селі.

Вартість робочої сили в Україні значно ниж�
ча, ніж у країнах Європи, США та Японії. Наприк�
лад, вартість робочої сили за годину робочого часу
становить: у Німеччині — 25 дол., Японії та США
— 16,4, Франції — 15,5, Південній Кореї — 7,5, Ру�
мунії та Болгарії — 80 центів, а в Україні за ста�
ном на 1 вересня 2000 р. — усього 35 центів, що
значно нижче, ніж у країнах з перехідною еконо�
мікою [12, c. 11]. Тому, виходячи із недосконалості
в оплаті праці, низького її рівня, можна говорити
про втрату заробітною платою притаманних їй
функцій. Низька оплата сільськогосподарської
праці стає загрозою національним інтересам дер�
жави.

На наш погляд, основними причинами низько�
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го рівня заробітної плати у сільському госпо�
дарстві є:

— низька віддача галузі. За останні роки
сільськогосподарські підприємства в цілому пра�
цювали зі збитками, низькими залишаються рен�
табельність виробництва та продуктивність праці,
слабкий її зв'язок з рівнем оплати праці;

— тіньовий ринок землі. Низький рівень до�
ходів та життя змушує селян продавати їх земельні
ділянки та шукати кращих, дієвіших методів заро�
бітку.

Через низькі доходи громадян у сільській
місцевості масово спостерігається явище бідності.
Згідно з визначенням Світового банку, бідними
вважаються люди, які витрачають на день менше 1
долара США. За класифікацією Інституту еконо�
мічного розвитку, це I тип бідності. На думку
інших вчених, бідними вважаються люди, які вит�
рачають на продукти харчування понад 80% свого
доходу. Дане визначення не залежить від офіцій�
ного обмінного курсу, це II тип бідності. Так, у
2001 р., рівень бідності II типу становив 27% для
сільської місцевості України порівняно з 10% в
містах та 14% в країні в цілому. Згідно з визначен�
ням I типу бідності, до бідних належать близько
18,7 млн людей, а за визначенням II типу — близь�
ко 7 млн людей [7, c. 85]. Для подолання таких не�
гативних тенденцій необхідно розробити програ�
му скорочення бідності на селі, підвищення якості
життя сільського населення.

Недосконалість економічних, в першу чергу
соціально�трудових, відносин, відчуження селяни�
на від засобів виробництва та результатів своєї
праці стали гальмом для сільської економіки. У
ситуації, коли держава не в змозі забезпечити
своїм громадянам виплати заробітної плати,
пенсій на рівні прожиткового мінімуму, одним із
основних джерел існування селян стали доходи від
ведення особистого господарства. Особисті
підсобні господарства (ОПГ) — основне джерело
відтворення робочої сили (праці) на селі.

Підсобне господарство включає в себе город,
сад, домашню міні�ферму. Згідно статистичних
даних, в 2002 р. особистими селянськими господар�
ствами України в середньому на один сільський
двір вироблено 124 кг м'яса, 730 кг молока, 520
штук яєць, 549,2 кг картоплі, 492,2 кг овочів [9].
Завдяки праці в сімейному господарстві багато
сімей забезпечують себе овочами і фруктами, м'я�
сом і молоком, картоплею та іншими продуктами
харчування. Частина цих продуктів іде на продаж,
завдяки чому сімейні господарства мають додат�
кове джерело грошових доходів. Незважаючи на
те, що городні ділянки мають невелику площу, сім'ї
отримують значні врожаї і доходи завдяки інтен�
сивному використанню земельної площі. Підви�
щення рівня товарності, ефективності виробниц�
тва в особистих господарствах можливе лише за
умов оптимізації структури виробництва в різних
типах господарств, поєднання особистих і гро�
мадських інтересів, розвитку кооперації, інтеграції

із суспільними підприємствами та фермерськими
господарствами.

Слід відмітити, що особисті селянські госпо�
дарства мають достатньо значний трудовий потен�
ціал. На 1 січня 2005 р. частка сільськогосподарсь�
кого населення в працездатному віці становила
29,1%. Для порівняння: у Болгарії близько 1/3 на�
селення старше 16 років працюють в особистих
селянських господарствах, в Угорщині дрібним
сільськогосподарським виробництвом охоплено
майже 41% населення.

Трудові ресурси особистих селянських госпо�
дарств складають особи працездатного віку, а та�
кож інші члени родини, що беруть участь у вироб�
ництві продукції. Рівень їхньої фактичної участі у
веденні особистого селянського господарства за�
лежить від обсягу виробництва, рівня його інтен�
сифікації, організації, структури виробленої про�
дукції, природнокліматичних умов, традиції і т.д.
Левову частку трудового потенціалу в сільському
господарстві України займають особи пенсійного
віку, які мають вільний час, але не мають достат�
ньої фізичної сили для повноцінного внеску в осо�
бисте господарство. Особи пенсійного віку вико�
нують близько 60% усіх витрат праці в особисто�
му селянському господарстві. Причиною такої
ситуації є загальний процес старіння активної ча�
стини виробничих сил сільського господарства, а
також скорочення кількості членів однієї родини.
Не можна відмовлятися від праці підлітків у зв'яз�
ку з особливістю відтворення робочої сили в
сільському господарстві, що припускає постійне
"омолодження" робочих кадрів, наступність ви�
робничих навичок і традицій. Праця підлітків у
особистому селянському господарстві виховує в
них працьовитість, прищеплює необхідні навички.

На думку деяких економістів, у сучасній Ук�
раїні ОСГ можна розглядати як особливу форму
підприємницької діяльності — як фермерські гос�
подарства споживчого типу, у яких праця селяни�
на в умовах кризового стану економіки спрямова�
на переважно на те, щоб вижити, а не "робити
бізнес". Продукт, створюваний в ОПГ сільського
населення, є в основі своїй необхідним продуктом,
а праця в ОПГ — необхідною працею [11, c. 58].

Відтворення засобів виробництва в підсобних
господарствах розглядається як необхідна умова
поновлення процесу виробництва. На присадиб�
них землях, наприклад, вирощується насіння,
відтворюється частина кормів для худоби, деякі
знаряддя праці. Відтворюється в особистому гос�
подарстві і худоба. Покупний молодняк великої
рогатої худоби, як правило, у сільських трудів�
ників складає незначну частину. У ОСГ частина
яєць йде для відтворення поголів'я птиці, частина
картоплі витрачається на відгодівлю свиней, зер�
но згодовується птиці, мед частково використо�
вується на годівлю бджіл. Отже, отриманий дохід
ОСГ витрачається на задоволення потреб у про�
дуктах харчування, на відтворення виробничих
фондів в особистому господарстві, інша частина
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продукції ОСГ знову вступає в процес відтворен�
ня. Однак основна частина продукції ОСГ має спо�
живче значення.

Розвиток ОПГ супроводжується виникненням
певних проблем: дефіцит насіння високо�
врожайних сільськогосподарських культур,
відсутність високопродуктивних порід худоби,
нестача кормів, добрив й інших матеріально�тех�
нічних ресурсів; недосконалість інтеграційних
зв'язків підсобних господарств із сільськогоспо�
дарськими й іншими підприємствами АПК. В осо�
бистих селянських господарствах використову�
ються найпростіші сільськогосподарські знаряд�
дя, засоби малої механізації, а також найпростіші
господарські будівлі і спорудження. Оскільки осо�
бисті селянські господарства в порівнянні з фер�
мерськими і сільськогосподарськими підприєм�
ствами відрізняються низьким рівнем технічної
оснащеності, однією з умов їхнього функціонуван�
ня є використання засобів виробництва, наданих
суспільним господарством. Виробництво, заснова�
не на ручній праці, дозволяє залучити дітей і ста�
рих, інвалідів, домогосподарок, тобто використо�
вувати ті трудові ресурси, що внаслідок різних
об'єктивних причин не можуть бути задіяні в сус�
пільному господарстві.

Щодо перспектив розвитку ОПГ, то немає од�
ностайності думок у вирішенні цього питання. Одні
вчені вважають ОПГ неперспективним, тому що
члени родини орієнтуються переважно на спожи�
вання, яке не спонукає до максимального викори�
стання ресурсів. Крім того, з погляду екологічності
вироблених у ПОГ продуктів харчування, вони не
відповідають жодним стандартам. Доходи від ре�
алізації продукції підсобних господарств невисокі,
вони допомагають вижити, але не забезпечують
всіх необхідних умов життя. Тому більшість вче�
них вважають таку форму господарювання вважа�
ють непрогресивною. Інші дослідники, навпаки,
вважають ОПГ живучими і економічно стійкими.

Ми вважаємо, що ОПГ мають значну перспек�
тиву розвитку, адже технічний прогрес дозволяє
їм механізувати працю, підвищити її ефективність,
не збільшуючи розмірів господарства. Сімейні гос�
подарства можуть одержувати в більшій кількості
і більш якіснішої продукції з одиниці площі чи го�
лови продуктивної худоби за рахунок своєчасності
та високої якості роботи. В таких господарствах є
можливість ефективніше використати трудові ре�
сурси; поглинути надлишок робочої сили на рин�
ку праці; закріпити людей на селі; надати життєз�
датну форму зайнятості бідним прошаркам насе�
лення, тим самим здійснюючи соціальну функцію;
створити умови для прояву економічної активності
і самим заробляти на прожиття; скоротити витра�
ти часу при переміщенні до місця роботи і назад,
при зміні видів праці; зекономити витрати на ви�
робниче будівництво за рахунок використання
дрібних надвірних господарських будівель; ство�
рювати продукцію, яку неможливо виробити при
індустріальних спеціалізованих технологіях в умо�

вах великого виробництва. Завдяки своїм малим
розмірам ОПГ створюють велику стійкість до по�
годних умов, водночас виступають як суб'єктом, так
і об'єктом інвестиційної діяльності, з одного боку,
створюючи кошти (суб'єкт); з іншого боку, витра�
чаючи їх на власний розвиток (об'єкт). Підсобним
господарствам притаманна економічна ефек�
тивність виробництва, гнучкість, динамічність,
низькі капіталовкладення, але поряд з ними існу�
ють деякі недоліки: самовиживання, самоексплу�
атація, ручна праця, малокваліфікована трудо�
містка діяльність.

Особисті селянські господарства характеризу�
ються власною зацікавленістю в результатах праці.
За своєю організаційною структурою вони
найбільш повно використовують специфіку
сільського способу життя, формування якого
відбувається під впливом виробничих, побутових
і культурних особливостей життєдіяльності селя�
нина. Такий тип господарства створює єдині умо�
ви життя, породжує однакові інтереси і цілі для
всіх членів сім'ї, виступаючи консолідуючим чин�
ником. ОПГ пов'язані відтворювальними зв'язка�
ми із суспільним виробництвом і є його необхід�
ним доповненням у створенні продовольчого фон�
ду країни.

Крім економічних, особисте селянське госпо�
дарство здійснює соціальні функції: трудове ви�
ховання і професійна орієнтація сільської молоді,
формування в молодого покоління господарсько�
го та дбайливого ставлення до землі і природи,
любові до сільськогосподарської праці. Ведення
особистого селянського господарства є засобом
самовираження сільського населення, сприяє не
тільки відтворенню робочої сили, але і духовному
розвитку сільських жителів. Крім цього, виходячи
із сьогоднішньої соціально�економічної ситуації
на селі, ОПГ, на наш прогляд, є основним факто�
ром, від якого залежить виживання українського
селянства. Тому роль підсобних господарств важ�
ко перебільшити.

В економічній літературі серед вчених не існує
єдності поглядів щодо державної підтримки осо�
бистих господарств. Ми вважаємо, що держава
повинна регулювати та підтримувати розвиток
ОПГ з метою перетворення їх у невеликі фер�
мерські господарства в майбутньому. Держава по�
винна забезпечити надання певної зовнішньої аг�
ротехнічної і агросервісної допомоги. Для цього
необхідно сприяти створенню кооперативів і то�
вариств, які надавали б відповідну допомогу у виг�
ляді техніки, добрив, будівництва доріг тощо при
зростанні товарності селянського господарства;
підвищення відповідальності всіх органів влади за
виконання прийнятих законів щодо розвитку ОПГ;
вдосконалення системи оподаткування; здійс�
нення інформаційно�наукового забезпечення та
консультативного обслуговування підсобних гос�
подарств; створення умов для ефективної інтег�
рації дрібних господарств з великими.

Проаналізувавши роль заробітної плати та
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ОПГ, визначимо інші проблеми розвитку села, які
впливають на процеси відтворення людського фак�
тора в сільському господарстві.

Сьогодні відбувається депопуляція сільсь�
кого населення, яка переросла в глибоку демо�
графічну кризу, в процес знелюднення украї�
нського села і відмирання сільської поселенсь�
кої мережі. Смертність сільського населення
щорічно перевищує народжуваність у серед�
ньому на 163 тисячі осіб. За 5 років із карти Ук�
раїни зникло 178 сіл. Чинником демографічної
кризи є і міграція селян. Село втратило 250 тис.
соціально активних, грамотних юнаків і дівчат
віком 15—19 років. Крім того, вчені прогнозують,
що чисельність населення України з 47 млн ста�
ном на 1 вересня 2005 р. може зменшитися до 35
млн чоловік у 2050 р. [21, с. 75]. Відповідно ско�
ротиться чисельність сільського населення, що
становить соціальну та економічну загрозу для
розвитку України.

Загальна причина значного зменшення народ�
жуваності за останні роки, крім деформацій у ста�
тево�віковій структурі, полягає у зниженні жит�
тєвого рівня сільського населення, що пов'язано з
низькими сукупними доходами сім'ї, відставанням
заробітної плати від зростання цін, зростанням
явного та прихованого безробіття.

Медики наголошують на погіршенні здоров'я
українців, особливо сільського населення. Причи�
нами цього є недостатність закладів медичної до�
помоги та територіально�просторова недо�
ступність до них. В значній кількості сіл сьогодні
відсутні заклади охорони здоров'я, а тому його
населення у випадку захворювання не може отри�
мати необхідної медичної допомоги. До того ж
сільська молодь набуває схильності до вживання
наркотичних речовин, алкоголю, що підриває ос�
нови здорового способу життя.

На наш погляд, причинами погіршення здоро�
в'я селян є: погіршення їхнього матеріального ста�
ну, екологічне забруднення, неякісна медична
профілактична робота, зростання професійних
захворювань, травматизм тощо. До того ж умови
праці в сільському господарстві України є досить
важкими, адже більшість виробничих процесів ви�
конуються вручну.

На думку В.П. Піскунова та В.С. Стешенко,
характеристика демографічної ситуації, поряд із
показниками народжуваності та смертності, по�
винна включати характеристику показників соц�
іалізації: охоплення й якість виховання дітей, стан
професійного навчання, розвитку сім'ї, само�
відтворення індивіду в процесі трудової діяльності
[13].

Сучасне українське сільське населення — це
переважна більшість пенсіонерів, які вже не здатні
працювати в господарствах та розбудовувати АПК
країни. Це можуть робити тільки молоді люди, які
зараз намагаються переїхати з села до міста і не
мають ніякого бажання працювати в сільському
господарстві. Тому основною задачею держави

при веденні ефективної аграрної політики має ста�
ти зацікавлення молоді до праці в аграрній сфері.
Без оздоровлення демографічної ситуації на селі,
подолання кризових явищ у відтворенні сільсько�
го населення, а також докорінного поліпшення
його кількісних і якісних параметрів як першоос�
нови для формування здорового соціально�еконо�
мічного середовища і буття селян у ринкових умо�
вах господарювання на засадах приватної влас�
ності на землю та майно практично неможливо
уявити ефективне реформування галузі. З цього
приводу К. Якуба зазначає, що "людський фактор
— в оптимальному поєднанні з природним і мате�
ріально�технічним — є тією вихідною ланкою, яка
формує основну рушійну силу становлення, роз�
витку і ефективного господарювання всіх соціаль�
но�економічних укладів у сільській місцевості" [22,
c. 69].

Занепад соціальної інфраструктури села,
низький рівень добробуту селян скорочують їх
можливості в отриманні освіти. Протягом 15
років кількість дошкільних закладів освіти ско�
ротилася на 4,4 тис., охоплення сільських дітей
дошкільними закладами (26%) практично в 1,5
рази менше, ніж у місті [19, c. 813—118]. У
сільських школах не вистачає вчителів, ком�
п'ютерної техніки, часто немає опалення, трети�
на будівель закладів освіти потребує капітально�
го ремонту. Це все не сприяє розвитку інтелек�
туального капіталу на селі.

Тому ми вважаємо, що для покращення кон�
курентних переваг сільськогосподарських і не�
сільськогосподарських підприємств на селі, підви�
щення показників їх успішності, насамперед, не�
обхідно побудувати належну інфраструктуру.
Навчання допомагає у боротьбі з бідністю на селі,
адже людям з вищою освітою набагато легше знай�
ти роботу в інших галузях економіки. Наприклад,
фермери з вищою освітою досягають кращих ре�
зультатів завдяки використанню прогресивніших
методів виробництва.

Система професійної підготовки сприяє роз�
витку трудового потенціалу суспільства, відтво�
ренню робочої сили відповідної кваліфікації, ово�
лодінню населенням певних професій і спеціально�
стей як засобом захисту від безробіття. Отриман�
ня освіти збільшує вірогідність працевлаштуван�
ня працівника, підвищує професійну мобільність,
дозволяє реалізувати такі якості, як підприєм�
ливість, готовність до змін, адаптивність до нових
професій і спеціальностей, здатність приймати са�
мостійні рішення, вміння долати труднощі і пере�
шкоди [8, c. 341—354]. Для цього держава повин�
на розробити якісний механізм прогнозування по�
питу на робочу силу в розрізі професій і організа�
ція на основі державного замовлення підготовки
робочої сили.

Необхідно пам'ятати, що саме освіта відіграє
велику роль у забезпеченні відтворення людсько�
го капіталу. Людські знання стали особливо
цінним капіталом, об'єктом інвестування, котрий
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внаслідок освіти регенерує новий потік доходу. А
тому потрібно збільшувати інвестиції у розвиток
людських ресурсів. Частка суспільних витрат з
ВНП, що використовується на освіту, складає в
Україні менше 2,0% (2006 — 1,93%) порівняно з
6,1% у розвинутих країнах, 4% — у тих, що розви�
ваються, і 5,7% в середньому в світі. За статисти�
кою, більш освіченими є особи середнього віку та
молодь. Саме вони й мають бути демографічним
орієнтиром при формуванні сільської різноуклад�
ності [22, c. 71].

Проте існують деякі проблеми на шляху роз�
витку трудового потенціалу: недооцінка підприє�
мствами значення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів; невідповідність
попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці,
що приводить до вимушеного безробіття. А щодо
сільського господарства, то основною причиною
його неконкурентоспроможності, на нашу думку,
є відсутність науково і професійно підготовлених
менеджерів. За оцінками фахівців компанії "JE
Austin Assotiates", показник конкурентоспромож�
ності людських ресурсів та їх розвитку в Україні у
2002 р. становив лише 52% [3]. Тому процес якіс�
ного перетворення трудового потенціалу людей
повинен бути спрямований на формування й ефек�
тивне функціонування нового, творчого інновац�
ійно активного працівника.

Сьогодні в Україні відбувається виснаження не
тільки інтелектуального капіталу, а взагалі людсь�
ких ресурсів, спостерігається значний відплив за
кордон молодих, високоосвічених фахівців. Наша
держава володіє потужним інтелектуальним по�
тенціалом: 17 млн українців мають вищу освіту,
однак неспроможна відтворити ці ресурси для
власного стратегічного розвитку. За даними
ЮНЕСКО, в Україні зосереджено понад 6% світо�
вого науково�технічного потенціалу [14, c. 693—
702].

Ми пропонуємо для підвищення якості робо�
чої сили забезпечити тісну співпрацю навчальних
закладів із майбутніми роботодавцями через роз�
виток системи укладання контрактів та замовлень
на підготовку майбутніх фахівців; створювати на
ринку праці високооплачувані робочі місця, що
змінить структуру попиту на робочу силу на ко�
ристь висококваліфікованих та інноваційно оріє�
нтованих спеціалістів; реформувати наукові та
освітні установи з метою випуску кваліфіковано�
го персоналу для успішної роботи в ринковій еко�
номіці.

Деякі науковці передумовою розвитку села
вважають модернізацію сільського господарства,
яка необхідна з метою вивільнення робочої сили,
використання її продуктивніше в інших галузях
економіки [7, c. 87]. Для цього необхідно диверси�
фікувати сільське господарство, яке стане стаб�
ільнішим в умовах наступу глобальної конкуренції
і надійнішою основою для стабільної, зростаючої
економіки села. На думку К. Якуби, реформуван�
ня аграрної сфери економіки в напрямі розвитку

ринкових відносин відкрило нову "еру" становлен�
ня реального господаря землі та майна, що дозво�
ляє селянину реалізувати себе як особистість, а це
вимагає якісно нового механізму його соціалізації
[22].

Необхідно пам'ятати, що село — основа нації,
джерело її культури та духовності, це не тільки
сільське господарство, а це також і шляхи газо� і
водопостачання, каналізація, зв'язок, медицина,
освіта, побутове обслуговування, малий не�
сільськогосподарський бізнес. Аналіз соціально�
го становища на селі дає змогу нам зробити вис�
новки, що здебільшого наше село живе без цент�
ралізованого газо� і водопостачання, каналізації,
елементарних побутових послуг, кваліфікованої
медичної допомоги, сільських асфальтованих
шляхів. Усе це особливо контрастує на фоні
сільської місцевості Європи і Північної Америки,
де в умовах проживання сільських і міських жи�
телів різниці немає.

Обмежені фінансові можливості сільсько�
господарських товаровиробників загострюють
проблему не тільки розширеного, а й простого
відтворення економічного потенціалу. Україні
необхідно проводити політику підтримки, в
першу чергу, свого дрібного сільського вироб�
ника, його збереження у вигляді робочої сили
та і  як власника. Сьогодні значна частина
міського населення забезпечує себе самостійно
продуктами харчування за рахунок присадиб�
них ділянок, а при сприятливому законодавчо�
му та фінансово�ресурсному забезпеченні ба�
гато осіб з цієї частини перекваліфікувалось би
на фермерів.

Ми знаємо, що основною ціллю сільськогос�
подарського підприємства в ринкових умовах є
випуск конкурентоздатної продукції. Але для
цього необхідно забезпечити високу якість ви�
робничого процесу. У системі сукупності фак�
торів, які визначають цю якість, велике значення
відводиться робочій силі, значення якої зростає
в умовах науково�технічного прогресу. Для за�
безпечення конкурентоздатної продукції необх�
ідно не лише поновлювати й удосконалювати за�
соби виробництва, застосовувати нові техно�
логічні процеси, механізацію, автоматизацію ви�
робництва, але й одночасно підвищувати якість
робочої сили. Адже специфіка сучасної економ�
іки в тому, що зростання ефективності виробниц�
тва залежить від людини. Наприклад, в аграрно�
му секторі, відносно, техніки всі країни знахо�
дяться в однакових умовах. Але різниця між ними
полягає в людському капіталі, в якісних його ха�
рактеристиках. Тому однією з причин занепаду
сільського господарства в Україні є відсутність
менеджменту та людського висококваліфікова�
ного потенціалу.

Важливу роль у розвитку людських ресурсів
відіграють інвестиції, які сприяють підвищенню
ефективності праці та виробництва, створюють
основу для отримання високої заробітної плати в
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перспективі, знижують ризик безробіття і скоро�
чують час пошуку роботи. Зростання матеріаль�
ного благополуччя працівника сприятиме переор�
ієнтації з утилітарної мотивації трудової діяль�
ності як засобу виживання до мотивації трудової
діяльності як форми творчої участі особистості в
житті соціуму. Це, в свою чергу, сприятиме пере�
ходу від наздоганяючої до випереджаючої моделі
розвитку національної економіки. Держава не по�
винна залишатися осторонь соціально�економіч�
них проблем на селі та повинна регулювати про�
цес відтворення трудових ресурсів, забезпечуючи
працівникам повноцінні можливості для відпочин�
ку, духовного розвитку, набуття нових знань,
підвищення кваліфікації та відновлення своєї ро�
бочої сили.

ВИСНОВКИ
Отже, висока заробітна плата, подолання та�

кого явища, як "безробіття", розвиток соціальної
інфраструктури, соціального капіталу, освіта є
необхідними умовами відтворення людського
фактору в сільському господарстві та розвитку
села.
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