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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах подальшого становлення і розвитку

ринкових відносин на селі, зокрема в період сучас-
ної економічної нестабільності в країні, особли-
вої уваги з боку держави в особі її владних і уп-
равлінських структур потребують вирішення про-
блеми формування, відтворення, і — особливо —
ефективного використання трудового потенціалу,
передусім у новостворених виробничих структу-
рах аграрної сфери (агрохолдинги та інші приватні
та приватно-орендні підприємства) стосовно по-
дальшого розвитку й удосконалення цих форм гос-
подарювання, формування відповідної інфраст-
руктури, служб агросервісу, налагодження за-
готівлі, збуту і переробки сільськогосподарської
продукції та інноваційно-інвестиційного забезпе-
чення їх діяльності. А тому дослідження проблем
ефективної зайнятості населення, нарощення їх
якісних параметрів шляхом аграрного трудового
потенціалу мотиваційних механізмів, побудованих
на принципах ринково орієнтованого господарю-
вання є вкрай необхідними і економічно доцільни-
ми.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий науковий внесок у розробку теорети-

ко-методологічних та прикладних аспектів трудо-
вого потенціалу, а також використання й розвит-
ку трудових ресурсів сільського господарства зро-
били такі вчені, як Д.П. Богиня, О.М. Бородіна,
О.А. Бугуцький, О.В. Волкова, О.А. Грішнова, В.С.
Дієсперов, М.І. Долішній, А.В. Калина, Г.І. Купа-
лова, О.В. Крушельницька, М.Й. Малік та інші.
Разом з тим необхідність дослідження проблем уп-
равління та розвитку трудового потенціалу в но-
вих умовах господарювання вимагає відповідного
наукового забезпечення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних сучасних

тенденцій та перспектив розвитку трудового по-
тенціалу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовим завданням соціально-економічної

політики є формування умов, за яких позиції кож-
ної людини, її суспільний статус визначалися б пе-
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редусім рівнем освіченості, набутими знаннями і
вмінням застосовувати їх на практиці, а основою
стратегії структурно-інноваційного розвитку по-
винні стати інвестиції в розвиток людського капі-
талу. Надзвичайно важливим з огляду на зазначе-
не вище є твердження, що інноваційна спро-
можність реформ та побудова конкурентоспро-
можної держави безпосередньо залежатимуть від
того, чи вдасться у стислі терміни створити дієву
систему стимулів для розвитку конкурентоспро-
можності робочої сили, вдосконалення професій-
них навичок, умінь, підвищення кваліфікації [1].

Ситуація, яка склалася в аграрній сфері еко-
номіки (реформи системи господарювання, пе-
рехід до інтенсивних методів ведення, євроінтег-
раційні процеси), зумовлює потребу в такому тру-
довому потенціалі, якісні характеристики якого
повинні найбільш повно відповідати динамічному
характеру виробництва і цілям суспільного роз-
витку. Цього, на жаль, у сільській місцевості до-
сягти дуже важко через складний демографічний
стан, занепад системи охорони здоров'я, освіти,
соціального розвитку села тощо.

Наразі важливою кількісною характеристикою
трудового потенціалу сільських територій сього-
дення є демографічне навантаження на сільське
населення працездатного віку. Проте проблеми
демографічного стану нині досить актуальні, че-
рез украй незадовільний демографічний прогноз.
Табличний матеріал ілюструє такі варіанти про-
гнозу чисельності населення та зайнятих (табл. 1).

На жаль, трансформації у вітчизняному аг-
ропромисловому виробництві, що затягнулися на де-
сятиріччя, супроводжуються не тільки певними по-

зитивними зрушеннями, а й значними деструктив-
ними процесами у виробничій і соціальній сферах
українського села.

Так, в умовах загальноекономічної кризи в
державі, особливо в галузі сільського господар-
ства, при катастрофічному занепаді матеріально-
технічного та енергетичного забезпечення, при-
ватний економічний інтерес не став рушійною си-
лою ефективного розвитку сільського господар-
ства. Навпаки, значне скорочення обсягів і зни-
ження конкурентоспроможності аграрного вироб-
ництва зумовили зростання безробіття та зубо-
жіння сільського населення, деградацію соціаль-
ної інфраструктури, посилення демографічної
кризи, відплив молодих робітничих кадрів, значне
старіння українського села [3].

В останні роки відбувається прискорене вив-
ільнення працівників із сільськогосподарських
підприємств. Як відомо, кількість робочих місць у
сільськогосподарському підприємстві значною
мірою залежить від площі його угідь. У сільсько-
господарському обороті нині перебуває 41, 63 млн
га земельних ресурсів, або майже 69,0% загальної
земельної площі держави, з яких на ріллю припа-
дає 32,5 млн га, тобто рівень розораності всієї те-
риторії становить 54%, сільськогосподарських
угідь — майже 78%, що є одним із найвищих по-
казників у світі [4]. З наведених вище даних мож-
на зробити висновок, що в Україні земельні ресур-
си максимально залучені для виробництва саме аг-
рарної продукції.

Порівняння ж загальних обсягів земельної
площі держави і сільськогосподарських угідь
свідчить про надто низький рівень землевіддачі,

Таблиця 1. Варіативний прогноз імовірного скорочення чисельності населення
та зайнятих в економіці України

Джерело: [2].

Роки 

Чисельність 
усього 

населення,  
млн осіб 

Чисельність зайнятих у галузях 

економіки при коефіцієнтах зайнятих 

35 40 45 52 

Варіант 1 

у разі збереження коефіцієнтів природного приросту на рівні  
2000 р. (– 7,5, – 6,5, – 9,7) 

2000 49,4 — 21,3 — — 

2005 47,5 16,6 19,0 21,1 24,7 

2010 45,7 16,0 18,3 20,6 23,8 

2020 42,4 14,8 17,0 19,1 22,8 

2050 33,8 11,8 13,5 15,2 17,6 

Варіант 2 

у разі зниження коефіцієнтів природного приросту на 0,5 щороку 
проти рівня 2000 р. 

2005 47,4 16,6 19,0 21,3 24,6 

2010 45,0 15,7 18,0 20,2 23,4 

2020 38,9 13,6 15,6 17,5 20,2 

2050 19,0 6,6 7,6 8,5 9,9 

2050 р., 

% до 

2000 р. 

38,5 31,0 35,7 39,9 46,5 



17
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2014

тобто про малу продуктивність цих угідь, у тому
числі й ріллі. Загальновідомим є те, що чи не
найбільші площі орних земель у багатьох країнах
світу відводять під зернові культури. Щодо нашої
держави, то за площею ріллі під зернові культури
з розрахунку на 1 жителя серед основних країн
світу Україна посідає одне з перших місць (табл.
2) [5].

А це означає, з одного боку, надзвичайно ви-
соку землемісткість вітчизняного зернового ви-
робництва, а з іншого — низьку ефективність його
ведення.

Отже, із трудовими ресурсами у виробничому
потенціалі села значна роль належить земельним.
Відносно аграрного трудового потенціалу слід
відзначити, що в сільському господарстві України
кількість працюючих сьогодні становить понад 3
млн осіб. Аграрний трудовий потенціал у нашій
країні набагато чисельніший, ніж у США. Хоча
останні за площею сільськогосподарських угідь
майже в 10 разів, а ріллі — у 5—6 разів переважа-
ють Україну. Отже, працездатність вітчизняної
аграрної сфери щонайменше на порядок вища, ніж
у США.

Сучасні умови виробництва і вимоги життя
зумовлюють обов'язкове поєднання зазначених
характеристик робочої сили. Раціональне викори-
стання трудового потенціалу передбачає, насам-
перед, забезпечення нормальної зайнятості насе-
лення, пропорційний розподіл за галузями вироб-
ництва і на території, досягнення їх найвищої про-
дуктивності праці. Через нерівномірність сільсько-
господарського виробництва, його сезонність,
різноманітність умов, рівнів розвитку, зайнятість
працівників у різних категоріях господарств є нео-
днаковою. Різна вона і в межах окремих груп пра-
цездатного населення. Зайнятість населення ха-
рактеризує використання трудового потенціалу.
Вона є основою матеріального забезпечення та
умовою відтворення робочої сили. Тому й зазна-
чається, що забезпечення раціональної зайнятості
— проблема не тільки економічна, а й соціально-
політична.

Вкрай складною залишається в сільському гос-
подарстві й екологічна ситуація. Це зумовлено
тим, що земельна реформа здійснюється без ура-
хування екологічних вимог, внаслідок чого зрос-
тають площі ерозованих земель, посилюються про-
цеси підкислення, засолення, ущільнення, підтоп-

лення, забруднення грунтів, зменшується вміст
гумусу.

Виснаження природних, у тому числі земель-
них і водних ресурсів, продовжує загрожувати
здоров'ю населення, економічній стабільності дер-
жави. Дослідження доводять, що формування но-
вих землеволодінь відбувається без урахування
інженерної та соціальної інфраструктури. Нині
близько 5 млн га орних земель (понад 15%) є дег-
радованими і малопродуктивними. Щорічні втра-
ти гумусу становлять 600—700 кг на 1 га. Оскільки
рівень застосування мінеральних та органічних
добрив є недостатнім, врожай формується пере-
важно за рахунок природної родючості грунтів,
однак, при цьому посилюється їх деградація [6].

Існуючі нині соціально-економічні й земельні
відносини та форми господарювання на селі ще не
сприяють високоефективному, раціональному та
еколого-безпечному використанню всіх виробни-
чих ресурсів, дбайливому ставленню до них, особ-
ливо природних тощо.

Водночас наголосимо, що в сенсі екології, охо-
рони навколишнього середовища та відтворення його
найважливіших ресурсів у сільському господарстві
сформувались і функціонують екологонебезпечні,
природоруйнівні системи землеробства й тваринниц-
тва з біосферонесумісною технікою та технологією
виробництва. В зв'язку з цим надзвичайної актуаль-
ності набувають питання екологічної безпеки й чис-
тоти харчових продуктів, оздоровлення навколиш-
нього середовища при веденні сільськогосподарсь-
кої діяльності. В сучасних умовах збереження чис-
тоти навколишнього середовища, всебічна охорона,
відтворення та поліпшення якості природних ре-
сурсів, забезпечення на цій основі динамічної еко-
логічної рівноваги в природі і тим самим екологіч-
ної безпеки населення є найпріоритетнішими завдан-
нями. Тому зараз необхідно розпочати вирішення
гострих ресурсо-екологічних проблем, кардиналь-
но оздоровлюючи навколишнє середовище, інакше
будь-які соціально-економічні трансформації завт-
ра можуть виявитися непотрібними. У зв'язку з цим
до оцінки всіх видів господарської діяльності люди-
ни, функціонування виробничих комплексів і галу-
зей економіки необхідно підходити з точки зору
жорстких ресурсо-екологічних критеріїв, вимог й
обмежень. Науково обгрунтоване та ефективне уп-
равління суспільним виробництвом і соціально-еко-
номічним розвитком у сучасних умовах мають грун-
туватися на методології еколого-економічного
підходу, який передбачає інтегрування методів уп-
равління економічним розвитком з методами управ-
ління природно-екологічними системами.

Відтак, сьогодні необхідна передусім якісно
нова еколого-економічна концепція цілеспрямова-
ного і всебічного збалансованого формування ре-
сурсного потенціалу сільського господарства, на-
самперед його матеріально-технічної складової
частини — вирішальної ланки в розв'язанні продо-
вольчої проблеми. Таким чином, потрібно перейти
від розрізнених напрямів інтенсифікації сільсько-

Країна 1950 р. 2000 р. 
Прогноз 
(2050 р.) 

Бразилія 0,34 0,11 0,08 

Індія 0,28 0,10 0,07 

КНР 0,16 0,07 0,06 

Пакистан 0,31 0,08 0,05 

США 0,41 0,023 0,11 

Україна 0,31 0,41 0,30 

Таблиця 2. Середні площі ріллі під зерновими
культурами з розрахунку на 1 жителя

в деяких країнах світу, га

Джерело: [5].
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го господарства та нерегульованого процесу наро-
щування матеріально-технічних засобів виробниц-
тва до комплексного і цілеспрямованого формуван-
ня аграрного ресурсного потенціалу, в першу чер-
гу його матеріально-технічної складової частини на
основі збалансування всіх виробничих ресурсів і
врахування особливостей функціонування цілісної
природно-економічної системи "навколишнє сере-
довище — сільське господарство" в контексті ефек-
тивного відтворення трудового потенціалу.

Вирішення найгостріших та найвагоміших про-
блем формування та розвитку трудового потенці-
алу в сучасних економічних умовах обумовлює
необхідність визначення пріоритетних напрямів
його прогресивних змін. Так опитування фахівців
з проблем праці на тему "Трудовий потенціал як
чинник економічного зростання й інноваційного
розвитку промисловості". Експерти дійшли вис-
новку про такі основні напрями розвитку трудо-
вого потенціалу на регіональному рівні:

— забезпечення ефективної взаємодії ре-
гіональних органів управління із суб'єктами гос-
подарювання з питань розвитку трудової сфери,
забезпечення заінтересованості цих суб'єктів у
підвищенні якості трудового потенціалу;

— надання обов'язкового характеру положен-
ням щодо забезпечення розвитку трудового потен-
ціалу в регіональних стратегіях розвитку;

— забезпечення чіткого розподілу прав, обо-
в'язків та відповідальності місцевих органів щодо
розв'язання проблем збереження й розвитку тру-
дового потенціалу[7].

ВИСНОВКИ
Управління трудовим потенціалом являє собою

свідомий, складний, багатофакторний процес, що
характеризується специфічними особливостями та
закономірностями, системністю та завершеністю.

В умовах ринково орієнтованої економіки ос-
новними напрямами покращення ефективного ви-
користання трудового потенціалу в Україні по-
винні бути: активна політика держави, що вклю-
чає соціальну підтримку, розвиток гнучкого рин-
ку праці, його правове забезпечення, працевлаш-
тування, підготовку і перепідготовку кадрів тощо;
економічне зростання, що потребує збільшення
кількості і поліпшення якості робочих місць шля-
хом створення нових та реконструкції вже існую-
чих робочих місць, зменшення робочих місць зі
шкідливими умовами праці, захист середовища;
покращення якості освіти; запровадження різно-
манітних курсів, систем підвищення освітнього
рівня безробітних, перепідготовки за професіями,
що мають попит на ринку праці.
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