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Економічною основою відтворення насе�
лення та забезпечення людського розвитку є
доходи населення, які формуються як у сус�
пільному, так і домашньому господарствах. Не�
зважаючи на соціальну політику держави, кри�
зові явища призводять до зниження реальних
доходів населення та погіршення його добро�
буту. Природною основою вирішення цих пи�
тань є підвищення ефективності використання
трудових ресурсів сільських територій.

Вагомим внеском у вирішення проблеми
ефективного використання трудових ресурсів
є роботи П.Т.  Саблука, В.І.  Благодатного,
Л.О. Мармуль [1; 5]. Певні спроби торкнутись
окремих аспектів цієї проблеми зроблені в ди�
сертаційному дослідженні Л. Курбацької [6].
Помітний внесок у загальну теорію управлін�
ня зробили такі вчені Росії: В.Г. Афанасьєв,
Д.М. Гвішіані, О.А. Дейнеко, О.В. Козлов. На
сучасному етапі ефективність використання
праці в сільськогосподарських підприємствах
найнижча, що потребує розробки дієвого ме�
ханізму використання трудових ресурсів.

Метою нашого дослідження є вирішенні
питання ефективного використання трудово�
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У представленій роботі автором підіймаються питання ефективності використання трудо�
вих ресурсів у сільській місцевості Сходу України, який характеризується, з одного боку, як важли�
вий індустріальний регіон, а з другого — має потужний сільськогосподарський потенціал, але внас�
лідок об'єктивних причин має високий рівень безробіття як в промисловості, так і в сільському
господарстві.

В работе поднимаются вопросы эффективного использования трудовых ресурсов в сельской ме�
стности Востока Украины, который характеризуется, с одной стороны, как важный индустри�
альный регион, а с другой стороны, имеет мощный сельскохозяйственный потенциал, но в силу объек�
тивных причин имеет высокий уровень безработицы как в промышленности, так и в сельском хо�
зяйстве.

го потенціалу молодих людей, насамперед тих,
що мешкають у сільській місцевості. У те�
перішній час послідовно затверджується новий
погляд на робочу силу як на один із основних
ресурсів економіки. Він відображає реальне
підвищення ролі людського фактора у вироб�
ництві, зростання залежності останнього від
якості, мотивації і характеру робочої сили, що
використовується в цілому і кожного праців�
ника окремо. Великі труднощі нині викликані
при працевлаштуванні, а також в умовах, коли
скорочуються обсяги виробництва, зростає
чисельність вивільнених, незайнятих праців�
ників, знижується життєвий рівень населення і
посилюється соціальна напруга у суспільстві.

Україна йде шляхом складних перетворень
соціально�політичного та економічного устрою
держави, які супроводжуються реформуван�
ням всього господарського механізму: зміною
земельних відносин, форм власності, господа�
рювання, організації виробництва, ціноутво�
рення, формування ринку праці. Таке станови�
ще негативно позначається на соціально враз�
ливих категоріях населення, особливо молоді.
Раціональне використання трудових ресурсів,
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особливо в сільській місце�
вості, є головною умовою
ефективного розвитку соціаль�
но�економічного життя насе�
лення.

В Україні майже 10 млн мо�
лодих людей віком до 25 років, у тому числі в
сільській місцевості — 3,1 млн. Частка молоді у
складі сільського населення у 2008 році стано�
вила всього 19,4 %. За результатами наших дос�
лідженнь зайнятості молоді на селі, виявляєть�
ся, що тут, як і в цілому по Україні, деформо�
вана її міжгалузева структура. У галузях мате�
ріального виробництва працює понад 80 %, тим
часом у побутовому обслуговуванні, охороні
здоров'я, житлово�комунальному госпо�
дарстві, освіти молодих людей у 5 разів менше
(16 %).

Аналіз показує, що в Луганській області, за
період з 2000 по 2009 рік кількість економічно
активного населення зменшилася на 3,9 %.
Рівень зайнятості за цей період також зменшив�
ся з 1078,8 до 956 тис. осіб. Однак слід підкрес�
лити, що наразі поступово зростає кількість са�
мозайнятих, в 2008 році їх питома вага дорів�
нювала 7 % дорослого населення, а в 2009 році
цій показник зріс до 22,1 %. Часткова зай�
нятість за 2008—2009 роки знизилась на 1,7 %.

Нині в області є гостра необхідність аналі�
зу інформації про середню тривалість життя
різних верст населення, визначення особливо�
стей регіонального руху населення, передусім
працездатного віку, а також стан здоров'я ро�
бітник, тому що ці показники, головним чином,
впливають на ефективність функціонування і
розвитку ринку праці в регіоні. Погіршує цю
ситуацію те, що в регіоні, облік таких даних в
установах охорони здоров'я не здійснюється.

Проведене нами дослідження про рівень
захворювання населення на території Лугансь�
кої області свідчить про вкрай незадовільну
ситуацію. Незважаючи на суттєве зменшення
викидів забруднюючих речовин у повітря, зу�
мовлене більшою частиною спадом виробниц�
тва, захворюваність населення продовжує
збільшуватись.

Наведені дані свідчать про постійний ріст
рівня захворювання дорослих — 0,7 �11,6 %; і
відносно стабільний ріст рівня серед підлітків
— 2,1 — 6,5% і дітей — 1,7 — 9,2 %. Збереження
такої тенденції в майбутньому, безумовно, при�
зведе до поступового вимирання населення а
додаючи до цього проблеми народжуваності,
зменшення можливості подальшого розвитку
виробництва і підвищення ефективності праці
робітників.

Частка безробітних в загальній чисельності
економічно активного населення в 2008 році
дорівнювала 11,8 %. З 2000 по 2007 рік рівень
безробітних зріс на 16,3 %. Дані 2008 року
свідчать про те, що більша частка безробітних
це жінки (70 %) та молодь (23 %) [4].

Якісна незбалансованість робочої сили з
робочими місцями, слабке регулювання ринку,
недостатня сфера прикладання праці на селі
призводять до того, що молодь як найбільш со�
ціально уразлива категорія працездатного на�
селення перетворилася в основне джерело по�
повнення незайнятого населення. Внаслідок
збільшення пропозиції робочої сили з боку
молоді, посилюються труднощі в її працевлаш�
туванні.

Досвід багатьох країн свідчить, що протя�
гом десятиріч залишаються гострими пробле�
ми створення ринку праці, зайнятості і безро�
біття. За останніми статистичними даними, ча�
стка повністю безробітних серед економічно
активного населення Болгарії, Словаччини
сягає 10—12 %, Японії — 3%, США — 6,1 %,
Німеччини — 8,2 %, Англії — 9,2%, Франції —
12,6 %.

Вирішення проблеми зайнятості населення
і безробіття залежить від законодавчої діяль�
ності держави. У Великобританії політика зай�
нятості включає систему соціального забезпе�
чення, організацію професійного навчання та
працевлаштування, розповсюдження інфор�
мації про ринок праці, створення фондів стра�
хування від безробіття, системи соціального
забезпечення. [3]

Праця на селі в Україні, особливо аграрна,
не є привабливою. Невирішеність ряду вироб�
ничих, трудових, матеріальних та соціально�
культурних і побутових проблем є основною
причиною низької її престижності.

Не менш актуальним залишається питання
про рівень заробітної плати селян, яка практич�
но дорівнює мінімальній. Заробітна плата — це
складна економічна категорія, яка, з одного
боку, є основним джерелом доходу для робіт�
ників і їх сімей, а з іншого — є часткою витрат
виробництва, але для підприємств це ефектив�
ний засіб мотивації працівників, який спонукає
до швидкого досягнення кінцевих цілей.

Заробітна плата покликана забезпечувати
оптимальне функціонування і постійний розви�

 2003 . 2004  . 2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 
 21-70  1120,1 1127,8 1202,1 1342,4 1362,8 1409,1 
 15-21  1145,1 1219,5 1274,8 1303,1 1325,9 1354,2 

  15  1177,8 1286,9 1387,1 1471,5 1623,4 1651,0 

Таблиця 1. Рівень захворюваності населення, чол./1 тис
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ток трудових ресурсів та виконувати такі
функції:

1) забезпечення мінімального прожитково�
го рівня для некваліфікованих працівників і
працівників, які втратили кваліфікаційний
рівень;

2) стимулювання підвищення ефективності
праці посадових осіб;

3) матеріальне забезпечення робітників про�
порційно можливостям підприємства, а також
трудовому внеску окремого працівника в до�
сягненні кінцевих цілей.

Слід зазначити, що в сільськогосподарських
підприємствах переважно застосовується
відрядна форма оплати праці, яка при деяких
видах робіт недостатньо виконує мотиваційну
функцію, наприклад, при механізованому ви�
робництві. Найбільш ефективним, на наш по�
гляд, що підтверджується світовою практикою,
є застосування погодинної оплати, а також
преміювання, яке залежить від обсягів при�
бутків отриманих за рік.

Зв'язок міри праці та рівня оплати здійс�
нюється через форми оплати праці, які зале�
жать не тільки від механізму нових соціально�
трудових відносин, а також від особливостей
аграрної праці. Погодно�кліматичні умови, ро�
дючість грунтів, агротехніка вирощування —
все це безпосередньо впливає на ефективність
виробництва. При однакових витратах праці
можна одержати результати, які дуже відрізня�
ються один від одного, а, як наслідок, різну ви�
нагороду за працю. Тому слід диференційно
підходити до вибору форм оплати праці в кож�
ному конкретному випадку.

При вирішенні питання вибору форми оп�
лати праці необхідно окремо зупинитись на
врахуванні як соціальних, так і організаційно�
економічних аспектів праці, що формують
конкретний механізм мотивації праці, основ�
ними серед яких, на нашу думку, слід вважати
теорію вдосконалення змістовності праці і за�
лучення працівників до інтересів підприєм�
ства.

Однією з основних причин неефективної
зайнятості і безробіття селян є недостатнє вра�
хування важливості політики зайнятості та
соціальної політики на селі. Соціальні перетво�
рення необхідно спрямувати на створення
сприятливого соціального середовища для
підвищення престижності та мотивації праці,
насамперед молоді, привабливих умов для про�
живання у сільській місцевості, призупинення
руйнації об'єктів соціальної інфраструктури.
Серед соціальних пріоритетів має бути і дер�
жавна допомога селу.

Разом з тим, у процесі здійснення аграрних
перетворень, становлення ринкових відносин у
деякої частини сільської молоді з'являється
зацікавленість до самостійного господарюван�
ня, підприємницької діяльності. При створенні
відповідних умов частка бажаючих була б знач�
но більшою [2].

Важливим резервом у підвищенні ефектив�
ності використання трудових ресурсів виступає
кваліфікаційний рівень населення. Швидка
зміна тенденцій і напрямів розвитку на ринку
праці потребує не лише висококваліфікованих
працівників а й можливості перекваліфікації
працівників, в руслі вимог ринку.

На наш погляд, регулювання ринку робочої
сили, особливо в сільській місцевості, можли�
ве при впровадженні соціально�економічних
заходів, спрямованих на оптимізацію балансу
між попитом і пропозицією на ринку праці, а
також заходів, що підвищують рівень доходів
мешканців сільських районів:

— забезпечення прозорості і доступності
інформації про існуючі вакансії на підприєм�
ствах області а також інформації про безробі�
тних;

— підготовка та підвищення кваліфікації
працівників особливо по дефіцитних спеціаль�
ністях;

— підтримка діяльністі приватних під�
приємств, стимулювання їх укрупнення і
розвитку, бо як відомо в ринкових умовах
великі підприємства найбільш конкурент�
носпроможні і захищенні від інфляційних
процесів ринку.
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