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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення безперервності процесу су�

спільного виробництва товарів та послуг по�
требує систематичного відновлення трудово�
го потенціалу. Процеси депопуляції, мігра�
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ція, проблеми соціально�економічної інфра�
структури, що характерні для більшості
сільських територій, зумовлюють не�
обхідність наукового обгрунтування та роз�
робки практичних рекомендацій відтворення
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та раціонального використання сільського
трудового потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання сутності процесу відтворення тру�

дового потенціалу стали предметом наукового
дослідження значного кола вчених таких, як:
В. Андрійчук, В. Бортник, Т. Гошко, І. Думен�
ко, М. Жибак, О. Замора, О. Клокар, О. Кузь�
мак, Т. Мазана, Н. Рудік, Т. Штерма, В. Юдіна,
О. Яценко [1—13]. Проте, незважаючи на пиль�
ну увагу зі сторони вчених, комплексного ви�
рішення наявних проблем дотепер не запро�
поновано, проблеми відтворення трудового по�
тенціалу сільської місцевості залишаються ак�
туальними і вимагають подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідити особливості від�

творення трудового потенціалу в сільській

місцевості та запропонувати напрями подолан�
ня існуючих проблем у сфері відтворення тру�
дового потенціалу.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Протягом багатьох років в умовах соціа�
лістичної системи планової економіки сіль�
ський трудовий потенціал використовувався
головним чином для забезпечення робочою
силою сільськогосподарських підприємств.
Основними ознаками його функіонування
була загальна обов'язковість влаштування на
роботу кожного працездатного, використан�
ня системи моральних та матеріальних сти�
мулів збільшення продуктивності праці,
дієздатність системи навчання та перепідго�
товки персоналу. На теперішньому етапі роз�
витку національного аграрного сектору еко�
номіки перед підприємствами постають якіс�

Рис. 1. Кількісна та якісна характеристика сільського
трудового потенціалу

Джерело: [3].
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но нові вимоги до формування та забезпече�
ності персоналом. Економічний розвиток аг�
ропромислового сектору України неможли�
вий без наявності здорових, освічених, квалі�
фікованих, з високою трудовою мотивацією
працівників, здатних реалізувати свої інтелек�
туальні та фізичні здібності для задоволення
власних потреб і суспільства в цілому [1]. По�
треба в зміні підходів стосовно економічно об�
грунтованого використання персоналу викли�
кана погіршенням соціального розвитку на
селі, негативною демографічною ситуацією,
некваліфікованим менеджментом в більшості
аграрних підприємств. Головним резервом
підвищення якості та результативності сільсь�
когосподарського виробництва є створення
потужного кадрового потенціалу аграрних
підприємств та удосконалення системи управ�
ління ним [2].

Трудовий потенціал аграрних підпри�
ємств має свої характеристики та особли�
вості формування, котрі обумовлені специ�
фікою сільськогосподарської сфери вироб�
ництва. Кількісна та якісна характеристика
сільського трудового потенціалу наведена
на рисунку 1.

Особливості сучасного формування трудо�
вого потенціалу підприємств в аграрному сек�
торі обумовлені: функціонуванням різномані�
тних організаційно�правових структур на ос�
нові приватної форми власності на землю та
майно; формуванням багатоукладності в сіль�
ському господарстві; непривабливістю аграр�
ної праці; обмеженістю видів трудової діяль�
ності в сільській місцевості; необхідністю по�
всякчасного пристосування до швидких змін
ринкового середовища; відтоком освічених та
кваліфікованих спеціалістів та небажанням
молоді повертатися в село; системною кризою
в галузі; відсутністю дієвих стимулів та гарантій
стабільної зайнятості; менталітетом селян; ди�

ференціацією жителів міст та селянства за
рівнем грошових доходів; недостатньою увагою
держави в забезпеченні нормальних соціальних
умов життя і праці сільських жителів; специ�
фікою аграрного виробництва та його продукції
як товару, котрий істотною мірою визначає
ринкові цілі, цінову політику, дистрибуцію
тощо. Та головною особливістю є те, що їх пра�
цівниками аграрних підприємств, в основному,
є жителі відповідних сільських населених
пунктів, і саме сільське населення є основою
формування трудового потенціалу аграрних
підприємств, а тому його зміни суттєво позна�
чаються на чисельності та структурі персона�
лу аграрних підприємств. Проте теперішній
стан демографічних процесів, котрі протікають
в сільській місцевості, з одного боку, відбиває
дієвість минулої соціально�економічної політи�
ки держави стосовно розвитку сільського гос�
подарства, а з іншого — вказує соціальне сере�
довище, котре створює майбутній трудовий
потенціал аграрних підприємств. Тому дуже
важливим є дослідження демографічних про�
цесів, котрі відбуваються в сільської місцевості,
оскільки саме в ній формується та розвиваєть�
ся майбутній кадровий потенціал аграрних
підприємств [4].

Як видно з даних таблиці 1, Дніпропетров�
щина є більш промисловим, ніж сільськогоспо�
дарським регіоном, оскільки частка міського
населення більш ніж в п'ять разів перевищує
долю сільського населення. Проте, незважаю�
чи на це, розвиток сільськогосподарської га�
лузі має дуже велике значення, оскільки вона
покликана забезпечувати потреби населення у
продуктах харчування, в деяких видах продук�
ції легкої промисловості, окремими медични�
ми препаратами [5].

Як свідчить аналіз даних, в найближчі роки
кількість сільського населення буде щорічно
зменшуватись. Це зумовлено: негативними на�

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2016 р. у % 
до 2012 р. 

Все населення, тис. 3320,30 3307,80 3292,40 3276,60 3254,90 98,03 
міське 2772,20 2763,20 2751,80 2740,00 2722,10 98,19 
сільське 548,10 544,60 540,60 536,60 532,8 97,21 

% до всього населення
міське 83,50 83,50 83,60 83,60 83,60 0,1 в.п. 
сільське 16,50 16,50 16,40 16,40 16,40 - 0,1 в.п. 

Із загальної кількості населення, тис.
чоловіки 1530,10 1521,40 1514,40 1510,10 1486,52 98,25 
жінки 1822,10 1811,80 1802,60 1794,40 1768,38 98,01 

% до всього населення
чоловіки 45,64 45,64 45,66 45,70 45,67 0,03 в.п. 
жінки 54,36 54,36 54,34 54,30 54,33 -0,03 в.п. 

Таблиця 1. Динаміка кількості постійного населення Дніпропетровської області

Джерело: розраховано автором.



6
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 2, 2018

слідками адміністративних перетворень
сільських поселень у міські, відсутністю рівно�
партнерських міжгалузевих взаємовідносин,
поганими умовами праці й житловими умова�
ми для жителів села, низьким рівнем доходів,
відношенням до аграрного виробництва як до
демографічного та економічного донора. Через
неякісну сільську освіту сільська молодь обме�
жена в доступі до отримання престижних спе�
ціальностей, а це, в свою чергу, направляє сіль�
ську молодь на низькооплачувані роботи як в
міста, так і за кордон [6].

У структурі сільського населення переважа�
ють старші вікові групи, котрі за своїми фізіо�
логічними особливостями не мають змоги впли�
вати на процес відтворення селян. Невелика
частка населення (7%) віком від 15 до 34 років у
загальному складі області свідчить про неспри�
ятливу демографічну ситуацію в регіоні, оскіль�
ки саме молодь є основною продуктивною си�
лою та основою самовідтворення людності [7].
Щорічне зменшення чисельності сільського
населення обумовлено міграцією їх у міста,
котрі розбудовувалися швидшими темпами та
могли забезпечувати мігрантів роботою та
ліпшими умовами проживання.

Міграція активної частини сільського на�
селення підвищує показник старіння, що при�
зводить до збільшення кількості розлучень,
зменшення кількості шлюбів та народжуван�
ня дітей у сільській місцевості. Частіше за все
мігрує найактивніша і найбільш працездатна
вікова група сільського населення — молодь,
що в свою чергу викликає суттєве погіршення
демографічної ситуації на селі. Зменшується
не лише приріст сільського населення, а й доля
працездатної його групи, збільшується доля
малопрацездатної та непрацездатної груп, а
тому погіршується професійно�кваліфікацій�
на характеристика персоналу, уповільнюєть�
ся впровадження нової техніки у виробницт�
во, раціональність її використання, погіршу�
ються форми організації праці. В 2016 році
міждержавний міграційний приріст склав —
174 особи, а міжрегіональний міграційний
приріст — 1177 осіб.

Одними з найголовніших факторів, які
впливають на зменшення чисельності сільсько�
го населення є зменшення народжуваності та
зростання смертності. Протягом останніх
двадцяти років природний приріст сільського
населення є від'ємним, тобто смертність сіль�
ського населення перевищує народжуваність.
У 2016 р. природне скорочення селян Дніп�
ропетровської області склало 4418 осіб, для
порівняння в 1995 р. і цей показник складав

6754 осіб. Через значне зниження рівня доходів
селян молодь не поспішає народжувати дітей,
або обмежується однією дитиною; населення
старших вікових груп не може дозволити мати
в своєму раціонні продукти харчування, що не�
обхідні для розвитку та підтримки здоров'я.
Також на зростання смертності впливає низь�
ка якість медичного обслуговування, наслідки
Чорнобильської аварії та екологічне забруд�
нення території відходами промисловості. Че�
рез прогресуючу тенденцію звуження аграрно�
го виробництва, демографічну кризу, неспро�
можність забезпечення достатнього доходу
населення, падіння життєвого рівня селян,
міграцію молоді, українське село опинилось на
межі зникнення, що в свою чергу значно впли�
нуло на економічну активність населення
сільських територій.

У свою чергу занепад соціальної�економіч�
ної інфраструктури сільських територій,
відсутність нормальних умов для праці та про�
живання, підтверджує наявність глибокої кри�
зи. Скрутне становище економіки села, трива�
ле недофінансування соціальної сфери призве�
ли до загрози фізичного руйнування її мате�
ріально�технічного потенціалу.

 Не дивлячись на вищий рівень забезпече�
ності житловою площею (28,1 кв. м на 1 мешкан�
ця у сільській місцевості на противагу 23,5 кв.
м у місті у 2016 р.), рівень благоустрою сільсько�
го житла частіш за все не відповідає вимогам
сучасності. На період 2016 року лише 38,7%
житлової площі в сільській місцевості були об�
ладнані водопроводом, 28,2 — каналізацією,
89,1% — центральним опаленням, 87,2% — га�
зом, 13,1% — гарячим водопостачанням.

У критичному стані в селі перебувають за�
клади культури, освіти, охорони здоров'я.
Існуюча матеріальна база культурно�побуто�
вих закладів не відповідає нормам. У сільській
місцевості заклади освіти в більшості випадків
не мають сучасних технічних обладнань для
навчання, не вистачає працівників освітньої
сфери, а рівень їх кваліфікації значно нижчий,
ніж в місті. Охоплення дітей дошкільними зак�
ладами складало у 2016 р. у селі лише 36 %, в
той час як у місті — 69 %. Побудова та введен�
ня в роботу нових дитячих садочків відбу�
вається вкрай нерівномірно та занадто по�
вільно.

Виявлена проблема низької кваліфікації
працівників сільськогосподарських підпри�
ємств, рівень освіти працівників аграрного
сектора економіки залишається одним з най�
нижчих серед усіх галузей економіки. Станом
на кінець 2016 р. в сільському господарстві
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частка осіб, котрі мали повну вищу освіту,
майже в 2 рази нижча, ніж в середньому по га�
лузях економіки України. В багатьох госпо�
дарствах Дніпропетровської області не відбу�
вається помітного поліпшення персоналу че�
рез низьку закріпленість молодих спеціалістів,
випускників [8]. Із випускників, що одержують
направлення на роботу в сільське господар�
ство, кожен четвертий не починає роботу за
напрямом і майже 50 % звільняється протягом
першого року роботи, переходячи в інші, ви�
сокооплачувані сфери виробництва. Більш
того, вища освіта не гарантує молодим спец�
іалістам підвищення їх матеріального стану,
оскільки в сільському господарстві найнижчий
рівень оплати праці. В 2010 р. заробітна плата
робітників сільського господарства була на
34% менша, ніж працівників інших видів еко�
номічної діяльності, в 2016 р. ця різниця скла�
ла 31%. За таких умов не виконуються відтво�
рювальна та стимулююча функції заробітної
плати [9]. Аналізуючи причини низької ціни
сільської робочої сили, слід визначити ряд
факторів. По�перше, це мізерність оплати
праці, зумовлена неефективністю сільськогос�
подарського виробництва, нижчою його при�
бутковістю порівняно з іншими галузями.
Серйозною проблемою підвищення заробітної
плати є фінансові труднощі, що проявляють�
ся у нестачі оборотного капіталу. Крім того,
підвищення заробітної плати стримується і
через те, що це призведе до зростання собівар�
тості сільськогосподарської продукції, яка і
без того не відрізняється високою прибутко�
вістю [10]. Збереження такого стану є згубним
не тільки для аграрного виробництва, але й у
цілому для розвитку сільських територій, ос�
кільки село не тільки не одержує необхідних
йому фахівців, але й продовжує втрачати
найбільш підготовлену частину сільської мо�
лоді через навчальні заклади.

До негативних наслідків у соціальному плані
призводить руйнування інфраструктури сіль�
ських лікувальних закладів. Потенціал сільсь�
ких дільничних лікарень скорочувався із року
в рік, і лише зараз маємо незначні тенденції
покращення даної ситуації. На жаль, практич�
но припинені виїзні форми медичного обслу�
говування, знизилися обсяги та якість про�
філактичних медичних заходів.

При дуже низькому рівні введення в експ�
луатацію установ культури дуже швидко ста�
ріють та зношуються їх основні фонди, збіль�
шується число закладів, що закриваються без
подальшого відновлення їх функціонування.
Чисельність закладів культури клубного типу

в сільській місцевості скоротилась за 1996—
2016 рр. на 33,2 %, кількість бібліотек за ці ж
роки скоротилась на 21,2%. Слід відзначити, що
через високий рівень зношеності основних
фондів фактичні втрати потенціалу інфраст�
руктури сільських територій істотно пере�
більшують офіційні дані.

Варто відмітити, що вкрай низький сучас�
ний рівень соціальної інфраструктури села
створює реальні передумови для погіршення
соціально�демографічної ситуації в сільській
місцевості. Подолання проблем, що склали�
ся в цій галузі вимагає безпосереднього втру�
чання держави шляхом фінансування конк�
ретних цільових програм соціального розвит�
ку села.

У Дніпропетровській області рівень зайня�
тості сільського населення складає приблизно
54,7%, міського населення — 62,0%. Люди зму�
шені працювати за мінімальну платню, щоб хоч
якось забезпечити себе та дітей, адже в те�
перішній час у селі набагато складніше знайти
роботу, ніж в місті. Проте, для порівняння,
кількість зайнятого міського населення серед
економічно активного населення міст є при�
близно таким же, як і на сільських територіях.
Аналізуючи рівень зайнятості, необхідно заз�
начити, що як серед сільського так і міського
населення, найнижчим він є серед двох вікових
груп: 15—24 роки та 60—70 років. До першої
вікової групи належать студенти вищих на�
вчальних закладів, технікумів, професійних
училищ, які закінчили навчання, а знайти ро�
боту не можуть, оскільки всі підприємства та
установи вимагають досвід роботи та високу
кваліфікацію. До другої групи належать пен�
сіонери, які були вивільнені за віком, проте ба�
жають працювати. Проте сільська зайнятість
порівняно з зайнятістю у містах маї свої особ�
ливості, котрі полягають у такому: однією з
найголовніших особливостей сфер зайнятості
на селі є сезонність сільськогосподарської
праці, котра створює тимчасові значні резерви
праці; у переважанні сільського господарства,
відповідно переважаючою сферою зайнятості
на селі є сільськогосподарське виробництво;
сільські сфери зайнятості відрізняються від
міських більш вузьким набором спеціальностей,
за котрими можуть бути використані працівни�
ки; у сільській місцевості умови праці та життя
родин щільно пов'язані, як правило, з одним
підприємством і з результатами його функціо�
нуванняі, що значно зменшує можливості лаві�
рування сільського трудового потенціалу; у
сільській місцевості недостатньо розвинута
соціальна інфраструктура, яка, на нашу думку,
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має досить вагомий вплив на закріплення тут
працівників, їх здатність до праці [11].

Рівень безробіття в сільській місцевості
складає 8,1%, в міських поселеннях — 7,1%.
Кількість безробітних з 2009 р. по 2016 р. у
сільських населених пунктах збільшилась на
20%. Збільшення безробіття в сільській місце�
вості пов'язано зі скороченням обсягів вироб�
ництва сільськогосподарської продукції,
втратою аграрним сектором виробничого
потенціалу, зниженням конкурентоспромож�
ності аграрного виробництва, реформуванням
сільського господарства, розвитком нових
форм господарювання та власності, занепа�
дом та зникненням цілих підгалузей, знижен�
ням престижності праці й переходом праців�
ників в інші різноманітні сфери діяльності,
зокрема в сферу прихованої, неформальної
зайнятості на "чорному" ринку праці. Пробле�
ма сільського безробіття переростає у площи�
ну "вимивання" на сьогодні та в перспективі
демографічної професійно�освітньої бази
працезабезпечення як безпосередньо галузі
сільського господарства, так і переробних, та
інших галузей [12]. Підвищення рівня безроб�
іття спричинило погіршення рівня життя, не�
гативно позначилось на молоді, дітях, людях
похилого віку, а закони та програми, котрі
стосуються реформування аграрного вироб�
ництва, розвитку соціальної сфери села та
підвищення боротьби з безробіттям, прийняті
Верховною Радою та Урядом за останні роки,
не виконуються повною мірою та не мають
помітного впливу на сферу зайнятості в селі
та в країні в цілому [13].

Для подолання безробіття в сільській місце�
вості необхідно: розвивати трудомісткі галузі
в сільському господарстві, вдосконалити нор�
мативно�правову базу для забезпечення роз�
витку аграрного виробництва та збільшення
рівня зайнятості в сільській місцевості; створи�
ти додаткові робочі місця в галузях сільського
господарства, агросервісного обслуговування,
переробних підприємствах тощо; покращити
систему реалізації виготовленої продукції, за
допомогою втручання держави через захист
національного виробника та надання системи
пільг стосовно оподаткування продукції, що
експортується; відновити систему державного
цільового замовлення на підготовку спеціа�
лістів відповідно до потреб аграрних підпри�
ємств, забезпечення гарантій працевлаштуван�
ня за спеціальністю після отримання освіти;
заохочувати диверсифікацію сільської еконо�
міки, що буде сприяти підвищенню зайнятості
населення, включаючи розвиток малого й се�

реднього бізнесу, індивідуальної підприєм�
ницької діяльності в несільськогосподарській
сфері; впровадити в сільськогосподарське ви�
робництво нові технології, що потребують ви�
користання кваліфікованих кадрів, з одночас�
ною адаптацією некваліфікованого персоналу
до нових вимог; впровадити в сільській місце�
вості мережу освітніх програм, направлену на
професійне навчання, підвищення кваліфікації,
перекваліфікацію тощо; поширити "сільський
зелений туризм", що надасть додаткові робочі
місця в сільській місцевості та підвищить рівень
доходів селян.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, ефективне відтворення і використан�
ня сільського трудового потенціалу потребує
системного зв'язку нормативно�правових, соці�
альних, організаційних, економічних, демогра�
фічних заходів підтримки з боку суспільства та
держави. Розв'язання соціальних проблем, роз�
виток інфраструктури сільської місцевості,
розробка цільових програм щодо надання жит�
ла й інших соціально�побутових і культурних
послуг молодим фахівцям, підняття престиж�
ності сільської праці, збільшення рівня заро�
бітної плати буде позитивно впливати на кіль�
кісне та якісне відтворення трудового потен�
ціалу аграрного сектору економіки та сприя�
тиме забезпеченню сталого розвитку сільських
територій.
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