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Для реалізації основних засад аграрної по�
літики, а саме для досягнення таких її страте�
гічних цілей, як перетворення аграрного секто�
ру на високоефективний, конкурентоспромож�
ний на внутрішньому та зовнішньому ринках
сектор економіки держави, та для збереження
селянства як носія української ідентичності,
культури і духовності нації, потрібні нові ефек�
тивні механізми формування, раціоналізації ви�
користання, відтворення, сільського трудового
потенціалу. Дослідження проблем трудового
потенціалу на сучасному етапі соціально�еконо�
мічного розвитку України є найменш розробле�
ними з погляду оцінки стану та розвитку науко�
во�методичної бази вимірювання кількісних і
якісних характеристик трудового потенціалу.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різнобічних аспектів проблем
формування та реалізації трудового потенціа�
лу населення присвятили свої роботи такі
вітчизняні вчені: О. Амоша, І. Бажан, Д. Боги�
ня, І. Бондар, М. Бібен, О. Грішнова, М. До�
лішній, М. Жибак, О. Засанська, Ф. Заставний,
А. Колот, Е. Лiбанова, В. Міга, В. Мiкловда,
В. Онікієнко, І. Петрова, В. Петюх, Л. Семів,
В. Стешенко, О. Ілляш, Л. Шевчук та iнші.

Мета статті — розкрити сутність трудового
потенціалу, визначити та обгрунтувати його
структурні складові шляхом узагальнення ме�
тодів дослідження трудового потенціалу країни.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто категорію "трудовий потенціал сільськогосподарського підприємства " та проана�
лізовані різні погляди авторів щодо її сутності. Визначено основні характерні риси трудового по�
тенціалу сільськогосподарського підприємства. Розглянуто різні підходи щодо структури трудо�
вого потенціалу.

The category of "employment potential of the agricultural enterprise" was consider and the different
views of the authors as to its essence were analyzed. The main features of the labor potential of the agricultural
enterprise were identified. Different views on the structure of the labor potential were studied.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне функціонування підприємств

аграрного сектору економіки можливе лише за
наявності достатнього й якісного ресурсного
забезпечення. Сільськогосподарське вироб�
ництво здійснюється на основі, як мінімум,
єднання таких ресурсів, як земля, трудові ре�
сурси, матеріальні та нематеріальні ресурси,
фінансові ресурси, вони у сукупності форму�
ють ресурсний потенціал підприємства. Сучас�
на концепція ресурсного потенціалу сільсько�
господарських підприємств містить значно
більше компонентів, необхідних для розвитку
сільськогосподарського підприємства, забез�
печення його конкурентоспроможності. Разом
із зазначеними ресурсами до складу ресурсно�
го потенціалу підприємства відносять й інвес�
тиційний, маркетинговий, інноваційний, техні�
ко�технологічний потенціал організаційної
структури підприємства. Загальний потенціал
підприємства, як видно на рис. 1. включає, на
нашу думку, вісім основних складових, кожна
з яких реалізується через трудовий потенціал,
що безпосередньо впливає на кінцевий резуль�
тат діяльності підприємства.

Саме результати докладання праці визнача�
ють обсяг, структуру виробництва сільськогос�
подарської продукції, її якість та конкурентос�
проможність. Лише за умов наявності необхі�
дної кількості працівників належної кваліфі�
кації можливим стає досягнення мети діяль�
ності сільськогосподарського підприємства.
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Крім того, трудовий потенціал як ресурс
через кваліфікацію, досвід, навички,
вміння працівників впливає на рівень та
ефективність використання інших ре�
сурсів. Особливого значення сільський
трудовий потенціал має й для соціа�
льно�економічного розвитку країни, ос�
кільки саме аграрний сектор економіки
забезпечує населення продовольством
і від достатності та якості якого зале�
жить продовольча та економічна безпе�
ка країни. Все це обумовлює необ�
хідність розвитку теоретичних та прак�
тичних аспектів утворення та управлін�
ня трудовим потенціалом сільсь�
когосподарських підприємств.

Зниження виробничої активності аг�
рарних підприємств зумовлює зроста�
ючі суперечності у сфері праці та зайнятості,
які проявляються у вивільненні працівників, не�
повній та сезонній зайнятості, зменшенні тру�
доресурсного потенціалу. Це, у свою чергу, зу�
мовлює відтік робочої сили із сільської місце�
вості, знижує своєчасність та ефективність ви�
конання трудомістких процесів на аграрних
підприємствах, спричинює деградацію села. У
цьому контексті особливої актуальності набу�
ває розкриття сутності і оцінка трудового по�
тенціалу аграрних підприємств з метою розроб�
ки механізму його ефективного використання.
Проблема відродження та забезпечення роз�
витку агропромислового комплексу України
складна та багатоаспектна, але ключовим її
стрижнем все ж таки слід визнати необхідність
формування потужного трудового потенціалу
та забезпечення ефективного його використан�
ня.

Для з'ясування сутності трудового потенц�
іалу доцільно розглянути зміст і співвідношен�
ня понять "ресурси" і "потенціал".

 Економічна енциклопедія [2, с. 206] тлума�
чить ресурси як основні елементи виробничо�
го потенціалу, які має в розпорядженні систе�
ма і які використовуються для досягнення кон�
кретних цілей економічного розвитку.

Під потенціалом розуміють наявні в еконо�
мічного суб'єкта ресурси, їх оптимальну струк�
туру та вміння раціонально використати їх для
досягнення поставленої мети [2, с. 13].

З вищенаведеного можна зробити висновок,
що ресурси це лише наявні можливості, які
підприємство повинно вміти правильно викори�
стати, для того щоб вони стали потенціалом.
Тому перш ніж перейти до вивчення категорії
"трудовий потенціал", розглянемо категорію
"трудові ресурси", які виступають одним з

найбільш важливих факторів економічного
розвитку та є ядром трудового потенціалу. На
сьогоднішній день продовжуються наукові дис�
кусії щодо визначення категорії "трудові ре�
сурси".

Трудові ресурси — це соціально�економіч�
на категорія, яка характеризує ту частину ак�
тивного населення, що формує потенційну ро�
бочу силу шляхом акумулювання фізичних,
розумових, практичних та інших, у тому числі
й творчих здібностей. Через участь у суспіль�
ному виробництві трудові ресурси здатні спри�
яти створенню цінностей, задовольняти ду�
ховні та матеріальні потреби суспільства. Вони
виступають складовою ресурсного потенціалу
підприємства і підлягають регулюванню з ме�
тою підвищення ефективності їх використан�
ня та забезпечення належних умов відтворен�
ня. Саме трудові ресурси визначають кількісні
характеристики трудового потенціалу, тобто
кількісний вираз трудових здібностей людини
(рис. 2).

На сучасному етапі загальновизнаним є те,
що прискорення відновлення сільського госпо�
дарства можливе лише за умов сприяння
людському розвитку. Акценти державного ре�
гулювання мають зміститися у бік сприяння та
стимулювання системного розвитку селян, на�
буття ними нових знань, навичок, умінь та здат�
ностей, підвищення кваліфікації, що сприяти�
ме зміцненню трудового потенціалу аграрних
підприємств.

Але, на наш погляд, говорячи про якісну
складову трудового потенціалу, необхідно роз�
глядати не людський капітал, а інтелектуаль�
ний, до складу якого в тому числі входить і
людський. Оскільки аграрна сфера, як й інші
галузі економіки, відповідно до обраної стра�

Рис. 1. Загальна структура потенціалу підприємства

Джерело: власні дослідження.
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тегії інноваційного розвитку України, має орі�
єнтуватися на інноваційні методи, моделі, тех�
нології. Для їх розвитку та запровадження у
аграрний сектор потрібні фахівці�інноватори.

На сучасному етапі визнано, що в новому
суспільстві формуються, будуть витребувани�
ми і посилять свій мотиваційний вплив наступні
цінності: навчання, творчість, володіння інно�
ваційною культурою, інформацією та отрима�
ними знаннями, обмін, взаємодія і спільне ви�
користання знань, захист інтелектуальної влас�
ності тощо [7]. Саме ці нові цінності проявля�
ються у процесі формування інтелектуального
капіталу, без якого людський капітал не мати�
ме можливості зміцнюватися.

Таким чином, основний акцент у нових умо�
вах господарювання суб'єктів аграрного вироб�
ництва має бути зміщений на покращення якіс�
них параметрів праці та підвищення її вартості.

На державному рівні було прийнято офіц�
ійне визначення категорії "трудовий потенці�
ал". Відповідно до Указу Президента України
"Про Основні напрями розвитку трудового
потенціалу в Україні на період до 2010 року",
трудовий потенціал — це сукупна чисельність
громадян працездатного віку, які за певних оз�
нак (стан здоров'я, психофізіологічні особли�
вості, освітній, фаховий та інтелектуальний
рівні, соціально�етнічний менталітет) здатні та
мають намір провадити трудову діяльність [6].

Узагальнюючи підходи до визначення со�
ціально�економічної сутності трудового потен�
ціалу підприємств аграрного сектора, пропо�
нуємо авторське визначення трудового потен�
ціалу сільськогосподарського підприємства як
похідне від соціально�економічної категорії
"праця". Під трудовим потенціалом сільсько�
господарського підприємства у авторському
тлумаченні слід розуміти наявну і можливу в
майбутньому кількість та якість праці, якою

володіє колектив організації та яка
визначається як синергетична су�
купність індивідуальних потенці�
алів працівників, необхідної для ви�
робництва сільськогосподарської
продукції й забезпечення на цій ос�
нові науково�обгрунтованого рівня
матеріальних благ. При цьому, тру�
довий потенціал сільськогоспо�
дарського підприємства можуть
формувати як сільське населення,
так і частина міського, що може
бути тимчасово працевлаштованим
у сезон сільськогосподарських
робіт, з властивими їм характерис�
тиками і можливостями. Характер�

ними рисами трудового потенціалу є:
— здатність до акумулювання та об'єднан�

ня. Трудовий потенціал формується шляхом
об'єднання зусиль індивідуумів, які працюють
у певному колективі, їх сумарний потенціал
формує трудовий потенціал підприємства,
який, у свою чергу, у межах визначеної галузі
утворює трудовий потенціал галузі; сумарний
трудовий потенціал підприємств у певному ре�
гіоні формує трудовий потенціал регіону. Су�
купний трудовий потенціал усіх підприємств і
регіонів утворює трудовий потенціал країни;

— накопичення — трудовий потенціал на�
рощується завдяки збільшенню кількості пра�
цівників, а також через підвищення рівня їх ос�
відченості, професіоналізму, кваліфікації, ак�
тивізацію науково�дослідницької діяльності;

— систематичний розвиток — процеси фор�
мування, відтворення, розвитку, розподілу
відбуваються безперервно;

— комплексність — означає багатовимір�
ність трудового потенціалу, який не може харак�
теризуватися лише будь�якою однією катего�
рією, оскільки тоді він втратить свій внутрішній
зміст. Тому трудовий потенціал слід розгляда�
ти як систему кількісних та якісних параметрів;

— змінність — означає, що трудовий потен�
ціал — це не постійна та не статична величина,
під дією значної кількості чинників він транс�
формується через зміни своїх якісних та кіль�
кісних параметрів як у кращий, так й у гірший
бік. Негативні демографічні процеси можуть
знижувати трудовий потенціал, а такі процеси,
як поліпшення рівня і якості життя, підвищен�
ня рівня освіти та ін., сприятимуть зміцненню
трудового потенціалу;

— керованість — трудовий потенціал підля�
гає управлінню.

Особливої значущості набуває удоскона�
лення управлінської практики зміцнення і ра�

Джерело: власні дослідження
Рис. 2. Трудовий потенціал за кількісною ознакою
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ціонального використання трудового потенці�
алу аграрних підприємств. Зміцнення трудово�
го потенціалу засобами менеджменту передба�
чає, на нашу думку, цілеспрямовану кадрову
політику та її інвестування (формування люд�
ського та інтелектуального капіталу) та ство�
рення на підприємствах економічних і соціаль�
них передумов для його реалізації (оптиміза�
цію структури та раціонального використання).

 У свою чергу, комплексність та системність
трудового потенціалу розкривається через
його складові, які визначаються його структу�
рою: статтю, віком, рівнем освіти, посадами та
ін. У процесі дослідження встановлено, що
більшість авторів виділяють чотири складові
трудового потенціалу підприємства:

— кадрову (кваліфікаційний потенціал
(професійні знання, навички, вміння, досвід, які
обумовлюють професійну компетентність та
виконання посадових обов'язків) та пізнавальні
здібності (інтелект, здатність людини навчати�
ся, опановувати нові знання, проявляти заці�
кавленість у їх постійному оновленні));

— професійну (набір робочих місць, систе�
ма вимог до трудового потенціалу; поява но�
вих професій та зникнення старих під впливом
науково�технічного прогресу; ускладнення
функціонального змісту трудових операцій та
підвищення вимог до виконання певних видів
робіт, обов'язків, функцій);

— кваліфікаційну (структура трудового
потенціалу за рівнями, відповідно до яких вид�
іляють його категорії: адміністративно�управ�
лінський, менеджерів вищої, середньої ланок,
працівників нижчої ланки, робочих, допоміж�
ний персонал);

— організаційну (умови функціонування
трудового колективу, підлеглість, права та обо�
в'язки кожного з працівників, їх взаємодії у
процесі виконання свої функцій).

Інший "зріз" (площину) трудового потенці�
алу як соціально�економічної категорії: соці�
ально�економічну, демографічну, здоров'я,
біологічну, освіту, професіоналізм, мораль�
ність, вміння працювати в колективі, мотиво�
ваність, творчий потенціал, активність, інно�
ваційність, інформативність, організованість,
раціональність поведінки, ресурси робочого
часу, духовний розвиток, адаптаційну, статус�
ну, екомологічну тощо — досить предметно
досліджують С.В. Засанська, О.А. Грішнова,
М. Жибак, В.К. Міга, О.І. Іляш [4; 1; 3; 5; 8].

На їх думку, саме соціально�економічна ком�
понента характеризує якісний склад трудового
потенціалу з точки зору соціальної позиції лю�
дини, розміру доходів, рівня життя, умов праці,

а демографічна — кількісний. В умовах демог�
рафічної кризи дедалі більшого значення набу�
ває компонента здоров'я, яка визначає три�
валість життя, рівень інвалідності, рівень захво�
рюваності. З одного боку, посилення негатив�
них тенденцій у сфері здоров'я потребує зрос�
тання бюджетних витрат на охорону здоров'я,
а також підсилення уваги підприємств щодо за�
безпечення ними заходів із підтримки належно�
го рівня здоров'я своїх працівників та їх відпо�
чинку. Усе це загалом обумовлює зростання вар�
тості трудового потенціалу, а з іншого — зни�
ження рівня його використання через втрати
робочого часу з причин захворюваності праців�
ників або отримання ними ушкоджень. До того
ж, повністю реалізувати свій професіоналізм та
показувати високі показники продуктивності
праці може лише здорова людина, яка на належ�
ному рівні працює та відпочиває, має змогу рац�
іонально харчуватися. Таким чином, здоров'я
населення прямо впливає на кількісні та якісні
показники ефективності використання трудово�
го потенціалу, а сфера охорони здоров'я відіграє
важливу роль у процесі його відтворення.

Освіта, її рівень та доступність визначають
професійно�кваліфікаційний рівень працівників,
здатність виконувати ними свої обов'язки. Поряд
з освітою на сукупний трудовий потенціал та
ефективність його використання впливає про�
фесіоналізм, досвід, який формується впродовж
усього часу роботи працівника, й значно зале�
жить від стажу роботи. Високий рівень професі�
оналізму сприятиме підвищенню продуктивності
і якості праці, конкурентоспроможності про�
дукції і підприємства, зростанню показників
діяльності підприємства. На рівні суспільства су�
купний ефект багато в чому визначається мораль�
ністю, вмінням людини працювати в колективі, її
ставленням до оточуючих. Все більш зростає не�
обхідність створення сприятливого клімату у тру�
довому колективі, налагодження взаємовідносин
між працівниками, виховання поважного став�
лення до членів суспільства, що сприятиме змен�
шенню соціальної напруженості. Поряд із цією
компонентою зростає важливість компоненти
моральність, яка є стрижнем, фундаментом внут�
рішнього світу людини, й саме ця компонента за
позитивних обставин, системного виховання та
позитивного впливу на людину перетворюється
на здатність її до позитивних перетворень, пос�
тійного розвитку. Крім моральності, на увагу зас�
луговує компонента світосприйняття, відповід�
но до якої для трудового потенціалу значення
набувають не тільки моральні якості, які стосу�
ються відносин людини у суспільстві, а й у дбай�
ливому ставленні до довкілля [8].
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Потужним рушієм розвитку трудового потен�
ціалу вважається вмотивованість. Через низький
рівень оплати праці знижується зацікавленість
працівників, що зумовлює зниження ефектив�
ності використання трудового потенціалу та
гальмує його розвиток. Натомість, стимулюван�
ня розвитку творчого потенціалу, активності,
інноваційності, тобто намагання пізнавати нове,
розробляти, удосконалювати, покращувати й
отримувати на цій основі кращі результати, вва�
жається дієвим інструментом прискорення роз�
витку підприємства, галузі, економіки країни в
цілому. Прискорений розвиток інформаційних
технологій актуалізує значимість такої компо�
ненти, як інформативність. Доступ та вміння ко�
ристуватися інформацією, навички роботи в
Іnternet, пошуку web�порталів, володіння інфор�
мацією щодо процесів соціально�економічного
розвитку, стану та тенденцій окремих галузей
економіки, науки, освіти і культури — це все ха�
рактеристики сучасного високопрофесійного
фахівця. Чим більше таких фахівців буде, тим
більш потужним стане трудовий потенціал.

У плані організованості та раціональності по�
ведінки зростає потреба у вихованні у працівників
акуратності, дисциплінованості, обов'язковості,
порядності, доброзичливості, що має сприяти
зменшенню порушень трудової дисципліни, за�
безпеченню ефективного співробітництва.
Організованість також обумовлює необхідність
раціоналізації використання часу, у тому числі
робочого. Розвиток виробництв, створення но�
вих робочих місць, підвищення зайнятості насе�

лення та зменшення безробіття
не тільки покращать трудовий
потенціал, а й сприятимуть вирі�
шенню важливих проблем соц�
іально�економічної сфери.

В умовах трансформаційних
процесів, які відбуваються у
суспільстві на даному етапі, спо�
стерігається зміна духовних
цінностей, особливо під впливом
процесів глобалізації та інформа�
тизації, які призводять до зміни
цінностей. Це спричинює зрос�
тання ролі духовної компоненти
трудового потенціалу. Для забез�
печення відтворення трудового
потенціалу необхідним є прищеп�
лення молодому поколінню розу�
міння їх ролі у суспільстві, по�
трібності для країни, рідного на�
селеного пункту, підприємству,
на якому людина працює чи буде
працювати; довіри до старших,

поваги до державної влади та кожного члена сус�
пільства, набуття соціального оптимізму.

Значний науковий і практичний інтерес у
плані удосконалення управління трудовим по�
тенціалом підприємства представляють виді�
лені В.К. Мігою адаптаційна, статусна і еконо�
мічна компоненти [5]. Адаптаційна компонен�
та означає інтеграцію працівника до організа�
ційного середовища, оптимізацію взаємодії
працівників підприємства і його організаційно�
го середовища. Статусна компонента сприяє
отриманню соціальної позиції і реалізації по�
треб робітника в результаті трудової взаємодії,
а екомологічна — забезпеченню єдності люди�
ни та навколишнього середовища, що особли�
во актуально для аграрних підприємств.

На наш погляд, охарактеризовані компонен�
ти слід доповнити й такими, як здатність до само�
вдосконалення та саморозвитку, що є необхідною
умовою дотримання принципу інноваційного роз�
витку. Намагання людини систематично накопи�
чувати досвід, набувати нових знань, опановувати
нові методи, технології, види діяльності сприяє
зміцненню її інтелектуального капіталу і підвищує
якісну складову трудового потенціалу.

У процесі дослідження виявлено, що трудо�
вий потенціал складається з багатьох компо�
нентів: освіта; досвід, навички, вміння; здоро�
в'я та фізичні дані, працездатність; моральність,
мотивованість і уміння працювати в колективі;
творчі здібності та інтелектуальний рівень; ак�
тивність; організованість; професіоналізм; ре�
сурси робочого часу тощо, а його рівень зале�

Кадрова:  рівень освіти, стаж роботи, професійні знання, навички, вміння, 
досвід, які обумовлюють професійну компетентність та виконання посадових 
обов’язків, можливості навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації 

Кваліфікаційна: структура трудового потенціалу за рівнями, відповідно до яких 
виділяють його категорії: адміністративно-управлінський, менеджерів вищої, 
середньої ланок, працівників нижчої ланки, робочих, допоміжний персонал 

Професійна: набір робочих місць, система вимог до трудового потенціалу; поява 
нових професій та зникнення старих під впливом науково-технічного прогресу; 
ускладнення функціонального змісту трудових операцій та підвищення вимог до 
виконання певних видів робіт, обов’язків, функцій; 

Організаційна: умови функціонування трудового колективу, підлеглість, права 
та обов’язки кожного з працівників, їх взаємодії у процесі виконання свої функцій, 
організація робочих місць, умови праці, моральність, мотивованість, організованість; 
професіоналізм працівників 

Демографічна: кількість працівників, структура працівників підприємства за 
віком, статтю, місцем проживання, сімейним станом, здоров'я та фізичні дані, 
працездатність 

Творчо-інтелектуальна: активність, новаторські здібності, намагання пізнавати 
нове, розробляти, удосконалювати, покращувати  

КОМПОНЕНТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Рис. 3. Структура трудового потенціалу підприємства
Джерело: власні дослідження.
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жить, перш за все, від демографічних, соціаль�
но�економічних, професійно�кваліфікаційних
чинників, які формують певну структуру тру�
дового потенціалу підприємства (рис. 3), яка
складається з рівноправних компонент.

Виходячи із специфіки аграрного сектора
економіки, сформулюємо особливості сільсь�
кого трудового потенціалу:

— обмеженість впливу сільськогосподарсь�
ких працівників на виробничі процеси, оскіль�
ки основний засіб виробництва у аграрній сфері
— земля, що поряд із природно�кліматичними
чинниками формує умови праці;

— нерівномірність використання робочої
сили та нестабільність попиту на робочу силу, що
обумовлено виникненням значних тимчасових
трудових резервів або нестачі працівників, через
сезонність сільськогосподарського виробництва;

— зниження кількісних та якісних пара�
метрів сільського трудового потенціалу відбу�
вається більш швидкими темпами, ніж у містах,
через загострення демографічної кризи та не�
вирішеність соціальних проблем;

— більш низький рівень освіти, володіння
комп'ютерними та інформаційними технологі�
ями, низька підприємницька активність, що
обумовлює недостатню адаптивність та
гнучкість сільського трудового потенціалу;

— обмеженість різновидів професій, по�
трібних на сільськогосподарських підприємствах;

— складність професіонального зростання;
— залежність потреби в робочій силі від

спеціалізації сільськогосподарських підпри�
ємств;

— єдність місця праці та місця проживання;
— низька питома вага невиробничої сфери.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного теоретичного

аналізу вважаємо за необхідне у структурі
підприємства поряд із кадровою, професійною,
кваліфікаційною, організаційною компонента�
ми виділяти демографічну, оскільки трудовий
потенціал підприємства складає певна кількість
працівників різного віку, статі, фізичних даних
й саме цим визначається кількісний його склад;
а також таку компоненту, як творчо�інте�
лектуальна складова. Це обумовлено зростан�
ням у сучасних умовах важливості активізації
інноваційної діяльності на підприємствах, що, з
одного боку, обумовлено тенденціями науково�
технічного прогресу, а з іншого — необхідністю
забезпечення сталого розвитку підприємства,
підтримки його конкурентоспроможності.

Отже, з одного боку, трудовий потенціал
підприємства визначається демографічними

тенденціями, характером поведінки праців�
ників у трудовій сфері, їх кваліфікацією, про�
фесійними здібностями, знаннями та навичка�
ми, формується під дією багаточисельних чин�
ників, тісно пов'язаних між собою, які вплива�
ють на характеристики трудового потенціалу,
а з іншого — залежить від стану, специфіки,
тенденцій розвитку відповідної галузі економ�
іки, що обумовлює необхідність їх більш гли�
бокого та комплексного дослідження, у тому
числі у сфері аграрного сектора економіки.
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