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Особливе місце в сучасних умовах господа�
рювання в аграрній сфері економіки України
займають питання забезпечення трудовими ре�
сурсами, а також їх ефективного використан�
ня. Це зумовлено тим, що в українському
суспільстві останнім часом відбулися істотні
зміни, які призвели до вимирання сіл та по�
гіршення якості життя сільських мешканців.
Тому стратегічного значення для ефективного
функціонування сільськогосподарських під�
приємств у нестабільних умовах розвитку рин�
кових відносин набуває людський фактор. По�
трібно відзначити в цьому плані одностайність
думки вітчизняних і зарубіжних вчених, що
якими б досконалими не були знаряддя праці
та засоби сільськогосподарського виробницт�
ва, їх ефективне використання завжди буде за�
лежати від головного виробничого ресурсу —
тих, хто працює на землі.

Проблеми ринку праці, економічної зайня�
тості, використання людських ресурсів і люд�
ського капіталу, формування трудового потен�
ціалу тощо є предметом досліджень багатьох
науковців і практиків. Значний внесок у їх роз�
робку зробили українські вчені С. Бандур, Д.
Богиня, О.  Бугуцький, В. Брич, О. Грішнова, М.
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ

Досліджено трудові ресурси сільських територій Полтавської та Тернопільської областей, їх
продуктивність у контексті ефектиності господарювання сільськогосподарських підприємств.

Долішній, В. Дієсперов, С. Злупко, Е. Лібанова,
С. Пирожков, К. Якуба та багато інших. Разом
з тим, потребує поглибленого дослідження
низка питань щодо регіонального забезпечен�
ня та ефективного використання трудових ре�
сурсів аграрних формувань.

З огляду на зазначене, метою нашого дос�
лідження є вивчення особливостей формуван�
ня трудових ресурсів сільських територій та за�
безпеченості ними сільськогосподарських
підприємств регіону з позиції ефективного ви�
користання.

Реформування аграрного сектору еконо�
міки докорінно змінило земельні та майнові
відносини в сільському господарстві, що при�
звело до створення якісно нових організацій�
но�правових форми господарювання. Проте,
все це загострило проблему формування й еко�
номічно ефективного використання трудових
ресурсів сільськогосподарських підприємств в
усіх без винятку регіонах української держа�
ви. Ніби економічні реформи й проводилися в
країні під гаслом "Зробити селянина власником
на своїй землі", але він як був безправним щодо
наслідків своєї праці, так ним і залишився. До
речі, ситуація в багатьох регіонах України скла�



ЕКОНОМІКА АПК

16

дається таким чином, що
село і сільськогосподарсь�
ке виробництво при виро�
щуванні рослинницької
продукції не пов'язані між
собою. Орендарі великих
земельних масивів виро�
щують на них сільськогос�
подарські культури за но�
вітніми технологіями без
залучення трудових ре�
сурсів із числа сільських
мешканців.

Раціонально спрямова�
ний розвиток трудових ре�
сурсів країни є основною
умовою прискорення нау�
ково�технічного прогресу,
підвищення ефективності
господарювання, удоско�
налення виробничих відно�
син, вирішення соціальних
проблем у національній
економічній системі. Як
відомо, за останні роки в
Україні склалася тенден�
ція прогресуючого змен�
шення чисельності
сільського населення, зро�
стання частки населення
старшого віку, значного
зменшення чисельності і
питомої ваги працівників, зайнятих у сільсько�
господарському виробництві. Досить широкі
верстви економічно�активного сільського насе�
лення через згортання аграрного виробництва,
незадовільне його інвестування, занепад сфе�
ри обслуговування не мають можливостей за�
безпечити себе робочими місцями.

Чисельність, структура, віковий, статевий
склад, економічна активність населення тощо
є відображенням рівня розвитку як сільських
територій, так і сільськогосподарських
підприємств, що на них господарюють. З цією
метою нами досліджена динаміка виробництва
валової продукції сільського господарства
Полтавської та Тернопільської областей, які
розташовані відповідно у східній та західній
частинах держави і мають певні відмінності у
розвитку пореформеного аграрного сектора і
використанні трудових ресурсів (табл. 1).

Аналізуючи дані табл. 1. потрібно відміти�
ти, що обсяги виробництва валової продукції
сільського господарства в обох регіонах різко
зменшилися в період 1990 — 2000 рр. Це стано�
вило в Полтавській і Тернопільській областях

відповідно 2,3 і 1,8 рази. Але, якщо на Полтав�
щині, починаючи з 2000 року спостерігається
досить інтенсивне відновлення обсягів вироб�
ництва валової сільськогосподарської про�
дукції, яке досягло у 2007 р. 1,6 рази, то на Тер�
нопільщині воно склало лише 1,1 рази. Анало�
гічно змінювалось і виробництво валової про�
дукції сільського господарства з розрахунку на
одну особу, яке становило у досліджуваних
регіонах відповідно 1,7 і 1,2 рази. Характери�
зуючи рівень розвитку аграрної сфери даних
регіонів, звернемо увагу на те, що зростання тут
відбувається за рахунок валової продукції рос�
линництва. До того ж прикметним є те, що Пол�
тавська область по цій позиції практично вий�
шла у 2007 р. на рівень 1990 року, тоді як на
Тернопольщині це відбувалося значно повіль�
ніше. Разом з тим, обсяги валової продукції
тваринництва, які у 1990 році в цих областях
були вищими порівняно з рослинництвом, за�
лишаються практично без змін, що є негатив�
ним явищем для аграрного сектора економіки.
Якщо ж виходити з того, що саме тваринницт�
во, завдяки необхідності цілорічного викорис�

Таблиця 1. Динаміка виробництва валової продукції сільського
господарства Полтавської та Тернопільської областей у

порівнянних цінах 2005 року, грн.
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1990 7545,3 3533,9 4011,4 4295 

2000 3265,3 1814,3 1451,0 1964 

2001 3907,3 2312,0 1595,3 2382 

2002 4135,4 2572,8 1562,6 2555 

2003 3520,2 2164,4 1355,8 2200 

2004 4582,2 3192,5 1389,7 2897 

2005 4792,3 3241,0 1551,3 3065 

2006 4964,4 3300,6 1663,8 3208 

2007 5069,4 3497,7 1571,7 3307 

  

1990 4844,7 2400,0 2444,7 4129 

2000 2666,5 1541,1 1125,4 2312 

2001 2472,8 1305,8 1167,0 2159 

2002 2624,1 1446,6 1177,5 2306 

2003 2453,7 1338,5 1115,2 2171 

2004 2703,6 1545,3 1158,3 2407 

2005 2671,8 1520,3 1151,5 2394 

2006 2892,8 1708,7 1184,1 2609 

2007 2996,9 1859,8 1137,1 2720 
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тання людської праці, може в результаті збіль�
шення поголів'я в аграрних формуваннях істот�
но скоротити кількість безробітного сільсько�
го населення.

Дослідження населення Полтавської та
Тернопільської областей за економічною ак�
тивністю дозволило виявити наступні особли�
вості щодо формування і використання трудо�
вого потенціалу сільських територій (табл. 2).

Як свідчить аналіз даних табл. 2. в період
2000 — 2007 рр.кількість економічно активно�
го населення досліджуваних регіонів не зазна�
ла істотних змін. Так, у Полтавській області
воно зменшилося на 4,2 тис. осіб і дещо більшим

було на Тернопільщині —
11,8 тис. осіб. Разом з тим,
позитивним явищем є зрос�
тання у 2007 р. у цих облас�
тях порівняно з 2000 р.
кількості зайнятих праців�
ників працездатного віку,
що становило відповідно
22,9 і 14,1 тис. чол., а також
скорочення безробітних
працездатного віку на 27,1
і 25,9 тис. осіб. Відбулося у
Полтавській і Тер�
нопільській областях і
зменшення кількості еконо�
мічно неактивного населен�
ня, яке в першій з них у 2007
р. порівняно з 2000 р. досяг�
ло 18,6 тис. чол., а в другій
— 2,1 тис.

Таким чином, можна вважати, що позитивні
зрушення у розвитку сільського господарства
розглянутих нами регіонів сприяли і підвищен�
ню використання трудових ресурсів сільських
територій.

Збільшення виробництва сільськогоспо�
дарської продукції та підвищення її економіч�
ної ефективності багато в чому залежить від
рівня забезпеченості аграрних виробників ро�
бочою силою та земельними ресурсами.

Із збільшенням до оптимальних розмірів зе�
мельної площі, що припадає на одного працюю�
чого, збільшується і виробіток сільськогоспо�
дарської продукції, а також покращуються по�

казники ефективного
використання трудо�
вих ресурсів у аграр�
них формуваннях того
чи іншого регіону. Рі�
вень землезабезпече�
ності сільськогоспо�
дарських підприємств
Полтавської та Терно�
пільської областей на�
ведений в табл. 3.

Аналіз даних табл.
3. засвідчує, що сіль�
ськогосподарські під�
приємства досліджу�
ваних регіонів мають
досить вагомий зе�
мельний і трудовий
потенціал для ефек�
тивного ведення ви�
робничо�господар�
ської діяльності в рос�

Таблиця 2. Населення Полтавської та Тернопільської областей за
економічною активністю за 2000"2007 рр.

(у віці 15—70 років; тис. чол.)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  
  748,2 727,6 668,3 722,8 723,6 744,5 744,9 744,0 

 672,3 670,4 629,6 662,8 670,3 690,3 692,7 695,2 

 75,9 57,2 38,7 60,0 53,3 54,2 52,2 48,8 

  
 448,5 462,7 515,7 459,9 458,5 438,9 437,0 429,9 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

  
 475,1 459,0 436,9 430,2 440,3 467,4 453,5 463,3 

 409,4 380,3 379,7 374,1 387,7 425,1 411,7 423,5 

 65,7 78,7 57,2 56,1 52,6 42,3 41,8 39,8 

  
 342,1 356,9 377,3 382,6 370,0 340,3 352,2 340,0 

Таблиця 3. Землезабезпеченість сільськогосподарських підприємств
Полтавської та Тернопільської областей
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2004 2182,2 1760,0 670,3 3,3 2,6 

2005 2180,5 1760,0 690,3 3,2 2,5 

2006 2178,6 1769,5 692,7 3,1 2,5 

2007 2177,4 1769,4 695,2 3,1 2,5 

               

2004 1051,2 846,1 387,7 2,7 2,2 

2005 1052,7 846,7 425,1 2,5 2,0 

2006 1052,0 848,6 411,7 2,6 2,1 

2007 1050,7 852,5 423,5 2,5 2,0 
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линництві і тваринництві.
Щодо земельних ресурсів, то потрібно

відзначити, що вони протягом останніх чоти�
рьох років тут залишаються практично не�
змінними. У той же час позитивною тенденцією
є те, що в аграрному виробництві збільшується
кількість зайнятих працівників, яка у Пол�
тавській області у 2007 р. зросла на 24,9 тис. чол.
порівняно з 2004 р., а на Тернопільщині за да�
ний період цей показник досяг ще більшого зна�
чення — 35,8 тис. осіб. Таке явище є відобра�
женням відродженням великотоварного вироб�
ництва, яке особливо було зруйноване в про�
цесі переходу до ринкової економіки саме в
Тернопільській області. Якщо проаналізувати
рівень землезабезпеченості сільськогоспо�
дарських підприємств Полтавської та Терноп�
ільської областей, то можна відзначити, що він
цілком достатній для плідної праці.

Продуктивність праці в досліджуваних ре�
гіонах характеризується такими показниками
(рис. 1).

Як видно з наведених даних, продуктивність
праці в сільськогосподарських підприємствах
Полтавської і Тернопільської областей відобра�
жає тенденцію останніх років до її послідовного
зростання. Варто відзначити, що починаючи з
2004 року в цих регіонах виробляється з рорахун�
ку на одного зайнятого в сільськогосподарсько�
му виробництві, більше, ніж це було досягнуто у
1990 році, який прийнято для порівняння щодо
рівня розвитку аграрного сектора
економіки України.

Аналізуючи показники продук�
тивності праці потрібно відзначити,
що в Полтавській області вони були
вищими в дореформений період, ніж
у Тернопільській. Така ж ситуація
збереглася і на сучасному етапі,
коли спочатку із занепадом аграр�
ної галузі у 90�ті роки відбулося зни�
ження продуктивності праці, але з
настанням нового тисячоліття на
Полтавщині і Тернопільщині аграр�
на праця стала більш ефективною.

Свідченням цього є економічне
становище сільськогосподарських
підприємств Полтавської та Тер�
нопільської областей, яке відобра�
жає позитивні зрушення в розвит�
ку аграрної сфери сільських тери�
торій (табл. 4).

Із аналізу економічної ефектив�
ності господарювання сільсько�
господарських підприємств Пол�
тавської та Тернопільської областей

можна зробити висновок, що тут в останні роки
відбулося певне зростання як абсолютного вироб�
ництва валової продукції, так і в розрахунку на 1
га сільськогосподарських угідь на одного працю�
ючого. Характеризуючи питомі показники відзна�
чимо, що на Тернопільщині вищою порівняно з
Полтавською областю є землевіддача — відповід�
но за роками на 340; 471 і 524 грн. з 1 га сільсько�
господарських угідь. Разом з тим, у сільськогос�
подарських підприємствах Полтавщини вищою
порівняно з Тернопільською областю є продук�
тивність людської праці, що становить відповідно
671; 599 і 588 грн. з розрахунку на 1 особу. Досить
вагомим є зріст в обох регіонах за досліджуваний
період суми одержаного прибутку (у 6,8 рази).

Рис. 1. Продуктивність праці в
сільськогосподарських підприємствах
Полтавської і Тернопільської областей

(на 1 зайнятого в сільськогосподарському
виробництві, грн)

Таблиця 4. Економічна ефективність виробництва в
сільськогосподарських підприємствах Полтавської та

Тернопільської областей
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Проте, більшою стабільністю щодо наслідків гос�
подарювання відзначаються господарства Терно�
пільщини, оскільки, наприклад, 2006 рік виявився
для сільськогосподарських підприємств Полтавсь�
кої області збитковим. Це, безперечно, негативно
позначається на економічній зацікавленості пра�
цюючих щодо використання свого трудового по�
тенціалу у суспільному виробництві.

Яскравим прикладом такого перенесення
трудової активності селян є розвиток їх осо�
бистих господарств, що проявився на тлі зане�
паду багатьох сільськогосподарських підпри�
ємств у роки економічної кризи. У зв'язку з цим
доцільно посилатись на дослідження Д. Богині
та А. Колота, які у ситуації, що склалася із ви�
користанням робочої сили в суспільному ви�
робництві нашої держави, виділили чинники
впливу на трудову активність населення регіо�
ну (табл. 2) [1, 6].

Аналіз наведеної таблиці доводить, що пра�
вильне поєднання чинників, які забезпечують ра�
ціональне та ефективне використання земельних
угідь, засобів виробництва і трудових ресурсів є
реальною умовою збільшення виробництва про�
дукції, підвищення продуктивності праці й ефек�
тивності господарювання в сільськогосподар�
ських підприємствах не лише досліджуваних ре�
гіонів, а й України в цілому. На основі досягнен�
ня таких організаційно�економічних зрушень
можливим буде і здійснення соціальних заходів
щодо оздоровлення демографічної ситуації, збе�
реження, відродження і розвитку трудового по�
тенціалу сільських територій, підвищення мате�
ріального добробуту селян, припинення руйнації
соціальної інфраструктури.
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