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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сільське господарство Житомирської об�

ласті є найважливішою галуззю регіональної
економіки для забезпечення високої якості
життя населення. Особливо враховуючи наявні
передумови. Так, на окресленій адміністратив�
но�територіальній одиниці з 1667 населених
пунктів 1613 — сільські. Загальна територія зе�
мельного фонду складає 2982,7 тис. га, з яких
1517,1 тис. га припадає на сільськогосподарські
угіддя, це 3,7% від їх загальної площі в Україні.

Крім того, стрімкими темпами зростає ви�
пуск продукції харчової та легкої промисло�
вості, для якої сільське господарство формує
сировинну базу розвитку. Так, у 2010—2011 рр.
обсяг виробництва:

— харчової промисловості збільшився на
5%, у порівнянні з 2010 р. Зокрема, виробницт�
во молочних продуктів та морозива — на 55%,
рибних продуктів — на 13,6%

— легкої промисловості зріс на 1%. Зокре�
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У статті здійснено оцінку демографічних передумов відтворення трудового потенціалу сільсько�
господарських підприємств Житомирської області. Досягнуто консенсусу щодо сутності категорії
"трудовий потенціал" та специфіки його відтворення; визначено одиничні та узагальнюючі демо�
графічні показники оцінки відтворення трудового потенціалу; досліджено сучасний стан та про�
блеми відтворення трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області
на основі аналізу демографічних складових. Обгрунтовано необхідність цілеспрямованих заходів з
боку держави.

In the current article there had been fulfilled Zhitomir Region agricultural companies working potential
recreation demographic background evaluation. That is: reached a consensus regarding "working potential"
category essence and its recreation specific and peculiarities; defined solitary and general demographic
indexes of working potential recreation evaluation; analyzed Zhitomir Region working potential modern
condition and recreation problems, grounding on demographic components elaboration. Gained results
help to form the grounded understanding and vision of demographic problematic circle essence and
recommended to be applied for complex of committed solution measures elaboration, fulfilled by state bodies.
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ма, у текстильному виробництві — на 1,6%, у
виробництві виробів зі шкіри та інших матері�
алів — на 1,3%.

Слід зазначити, що специфіка сільськогос�
подарського виробництва вимагає значної мо�
білізації зусиль працівників села, щоб посіяти
й зібрати врожай без втрат [3]. Проте сучасне
демографічне становище Житомирщини харак�
теризується глибокою демографічною кризою,
яка пов'язана зі скороченням тривалості жит�
тя, погіршенням вікової структури та міграцією
сільського населення у великі міста. Так, за
період з 2004 р. по 2011 р. чисельність населен�
ня області зменшилась на 93,5 тис. осіб, зокре�
ма сільського — на 61,60 тис. осіб. У області, де
67% підприємств сільської місцевості є
сільськогосподарськими, це стало однією з
причин зниження частки валової продукції
сільського господарства в економіці країни.
Наприклад, тільки у період з 2010—2011 рр.
таке зниження склало 10,8 % [4]. Натомість, у
товарній структурі зовнішньої торгівлі Жито�
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мирської області зростає імпорт продуктів тва�
ринного та рослинного походження — за
2010—2011 рр. у середньому на 36,5 % [11]. Така
ситуація створює реальну загрозу економічній
безпеці області та підвищує актуальність оцін�
ки демографічних передумов відтворення тру�
дового потенціалу сільськогосподарських
підприємств Житомирської області як основ�
ної продуктивної сили аграрного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінки демографічних передумов
відтворення трудового потенціалу сільськогос�
подарських підприємств присвячено наукові
праці Лучик С.Д., Гнибіденко І та ін. [8]. Однак,
більшість науковців звертають увагу на загаль�
ну проблематику цього питання, майже зали�
шаючи поза увагою проблеми кожного окре�
мого регіонального утворення, у т.ч. і Жито�
мирської області.

Так, наукове напрацювання Лучик С.Д.,
"Медико�демографічні чинники формування і
відтворення трудового потенціалу села" (2009
р.) грунтується на матеріалах Житомирської,
Хмельницької та інших областей. У зв'язку з
цим у джерелі надано комплексну оцінку впли�
ву медико�демографічних чинників на форму�
вання і відтворення трудового потенціалу села
у сучасних умовах, визначено шляхи активі�
зації діяльності держави, щодо підвищення
якості медичної допомоги сільському населен�
ню, з метою збереження і розвитку трудового
потенціалу [8]. Проте слід зазначити, що авто�
ром не окреслено сутність та структуру кате�
горії трудового потенціалу. У зв'язку з цим
зроблені висновки щодо аналізу медико�демог�
рафічної ситуації в Україні є неоднозначними
— об'єктивною необхідністю є дослідження
усіх складових відтворення у визначеній пло�
щині.

Загальні аспекти відтворення трудового
потенціалу сільськогосподарських підприємств
висвітлено Горковенко І.В. у праці "Відтворен�
ня та ефективність використання трудового по�
тенціалу сільськогосподарських підприємств".
Авторкою визначено сутність та зміст трудо�
вого потенціалу, досліджено сучасні методичні
підходи до оцінки ефективності використання
трудового потенціалу та основні тенденції
зміни структури сільського населення, у т.ч.
зайнятого на сільськогосподарських підприє�
мствах [5]. Однак сучасний стан та проблеми
відтворення трудового потенціалу Житомирсь�
кої області майже залишилися поза увагою на�
уковця.

Виходячи з наведеного, можна зробити вис�
новок, що саме питання оцінки демографічних
передумов відтворення трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств Жито�
мирської області потребує фундаментального
вивчення. Крім того, наявна відсутність єдності
думок щодо змісту категорії трудового потен�
ціалу.

МЕТА РОБОТИ
Таким чином, метою даної статті є оцінка

демографічних передумов відтворення трудо�
вого потенціалу сільськогосподарських підпри�
ємств Житомирської області. Для досягнення
визначеної мети передбачається вирішення на�
ступних завдань:

1) досягнення консенсусу щодо сутності
категорії "трудовий потенціал" та специфіки її
відтворення;

2) визначення одиночних та узагальнюючих
демографічних показників оцінки відтворення
трудового потенціалу;

3) дослідження сучасного стану та проблем
відтворення трудового потенціалу Житомирсь�
кої області на основі аналізу демографічних
складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні відсутнє усталене визначення сут�

ності поняття "трудовий потенціал". Так, Бо�
гиня Д.П тлумачить трудовий потенціал як
інтегральну оцінку кількісних і якісних харак�
теристик економічно активного населення.
Розрізняючи при цьому трудовий потенціал
окремої людини, підприємства, території, сус�
пільства [1].

За визначенням Дуб С.Т. та М.М. Івасиши�
на, трудовий потенціал це — сукупна чи�
сельність громадян працездатного віку, які, за
певними ознаками, здатні та мають намір про�
вадити трудову діяльність [7, с. 125]. При цьо�
му до таких ознак автори відносять: стан здо�
ров'я; психофізіологічні особливості; освітній,
фаховий та інтелектуальний рівні, соціально�
етнічний менталітет.

На думку Горковенко І.В., трудовий потен�
ціал — це сукупність наявних трудових ре�
сурсів, визначена кількісно та якісно [5].

Виходячи з наведених визначень, можна
стверджувати, що значна кількість науковців
розглядає трудовий потенціал як категорію
виключно ресурсну. Проте такі думки супере�
чать етимології базової економічної категорії
"потенціал". Це наочно підтверджується за
основними положеннями теорії потенціалів
К.Ф. Гауса, яка з початку ХХ сторіччя привела
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до формування категорії "потенціал" та її по�
дальшого поширення у фізиці, математиці, хімії
та економіці. Відповідно до положень окресле�
ної теорії категорію "потенціал" слід розгля�
дати як складну сукупність взаємопов'язаних
елементів, які, об'єднуючись у єдину систему,
отримують певні можливості або набір кри�
теріїв, що дозволяють здійснити якісь дії чи
послідовність дій [6].

У відповідності до такого підходу, під тру�
довим потенціалом сільськогосподарських
підприємств конкретної території, на думку
автора, слід розуміти сукупність:

— наявних трудових ресурсів або осіб, що
перебувають у працездатному віці та за станом
здоров'я можуть працювати;

— компетенцій трудових ресурсів або рівень
освіти, досвіду, здібностей, навичок;

— сукупність ресурсів робочого часу та
можливості із виробництва сільськогоспо�
дарської продукції у межах території, що роз�
глядається. Саме поняття "ресурси робочого
часу" виділяється багатьма науковцями, а саме:
Богинею Д.П. [1], Боровик М.В. [2] та ін. Проте
сама сутність поняття прямо не визначена. Од�
нак, якщо розглядати ресурси як кількісну
міру, що надає можливості виконати якісь дії,
у даному випадку — обсяг сільськогосподарсь�
ких робіт, то ресурси робочого часу є наявним
фондом робочого часу працівників на конкрет�
ний календарний період. Наприклад, на рік,
квартал або місяць.

При цьому відтворення трудового потен�
ціалу сільськогосподарських підприємств до�
цільно розуміти як можливості відновлення
внаслідок дії демографічних чинників, що фор�
муються без втручання людини або за її учас�
тю, у історично і соціально�економічно зумов�
леному процесі безперервного поновлення
людських поколінь.

Отже, сучасний стан та проблеми відтво�
рення складових трудового потенціалу нау�
ковці пропонують оцінювати за наступними
одиничними кількісними та якісними демогра�
фічними показниками (at

jizy
) [1; 7; 2]:

1) здоров'ям населення та можливостями
розширення сільськогосподарського вироб�
ництва, що характеризуються загальною чи�
сельністю населення, середньою тривалістю
життя, народжуваністю та смертністю, в за�
лежності від різних причин тощо;

2) ресурсами робочого часу сільськогос�
подарських підприємств. Ці ресурси характе�
ризуються віковою структурою сільського
населення; рівнем безробіття та оплати праці
тощо;

3) компетенціями сільського населення, що
характеризуються середньою кількістю осіб,
які мають повну вищу, базову вищу а неповну
вищу освіту тощо.

Перелік окреслених показників не є вичер�
пним та може бути розширений в залежності
від мети аналізу на масиву наявних даних.

Наведені показники надають досить дифе�
ренційовані дані, висновки за якими є неодно�
значними. У зв'язку з цим деякі вітчизняні нау�
ковці звертають увагу на можливість застосу�
вання еталонного методу порівняння трудово�
го потенціалу, заснованого на статистичній об�
робці даних за територіями з успішною та
стійкою демографічною ситуацією та порівнянні
отриманих даних з аналогом. При цьому такий
аналог відображає демографічний стан на кон�
кретній території [2]. Проте сам процес визна�
чення еталонних значень є досить трудомістким.
Тому, з нашої точки зору, за диференційовани�
ми даними по одиночним кількісним та якісним
демографічним показникам (at

jizy
) доцільно роз�

раховувати комплексний коефіцієнт. Таким чи�
ном буде отримано можливість узагальненого
виміру демографічних передумов відтворення
трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємства на певний момент часу (t).

Автором пропонується застосування інтег�
рального комплексного коефіцієнта динаміки
потенціалу, який дозволяє звести до єдиного
значення всі at

jizy
:

,   (1);

де t, t�1 — аналізований та попередній пе�
ріод часу;

ωd
jizy — вагова значимість динаміки зміни і�

того одиничного демографічного показника,
що визначається експертним шляхом.

Отримане значення інтегрального комплек�
сного коефіцієнта дозволяє диференціювати
можливості, щодо відтворення трудового по�
тенціалу сільськогосподарських підприємств,
за шкалою наведеною у табл. 1.

Під диференціацією можливостей, у дано�
му випадку, автором розуміється процес, у яко�
му можливості відтворення трудового потен�
ціалу співвідносяться з їх певним їх мірилом.

При цьому для полегшення розрахунків, до�
цільним є вираження значень at

jizy
 у відповідній

бальній шкалі, де:
— 0 балів — динаміка негативна, демогра�

фічне становище за at
jizy

 критичне;
— 1 бал — динаміка негатива, демографіч�

не становище за at
jizy

 задовільне;
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— 2 бали — динаміка позитивна, демогра�
фічне становище за at

jizy
;

— 3 бали — динаміка позитивна, значення
за at

jizy
 характеризують максимально позивне

демографічне становище.
Більшість одиничних демографічних показ�

ників at
jizy

, за роки незалежності України, мали
негативну динаміку. Характерним прикладом є
здоров'я населення та можливості з розширен�
ня сільськогосподарського виробництва (a1t

jizy
)

в продовж 2000—2010 рр.
Так, загальна чисельність населення Жито�

мирської області зменшилась на 136,5 тис., у т.ч.
сільське на 86,7 тис. осіб (рис. 1).

При цьому головним фактором такого
зменшення є його природне скорочення, яке у
сільській місцевості становило 65,49 тис. осіб,
або 99% від загального значення, у той час як
на міграційний фактор приходиться лише 0,3
тис. осіб.

Передумовами змен�
шення чисельності сіль�
ського населення імовір�
но стали адміністративні
перетворення сільських
поселень у міські, спад
народжуваності, зрос�
тання смертності. Ос�
танні два фактори, на
нашу думку, є наслідком
зниження рівня доходів,
тривалості життя, а та�

кож наслідками ускладнення екологічного ста�
ну довкілля.

Характеристика демовідтворювальних про�
цесів, за допомогою графічного зображення,
виявляє відсутність точки перетину між ними
упродовж 2000—2010 рр. Це свідчить про не�
обгрунтованість прогнозів, щодо стабілізації
або навіть незначного збільшення у перспективі
чисельності зайнятих у сільському госпо�
дарстві Житомирської області. Негативний
розрив між народжуваністю та смертністю ско�
ротився, проте залишається високим.

Завдяки реалізації положень стратегії де�
мографічного розвитку країни, у 2005—2008 рр.
народжуваність зросла. Наприклад, упродовж
2008 р. в області народилось 14641 дитини, з
них: у міських поселеннях — 58,1%, у сільській
місцевості — 41,9%. Проте на фоні зростання
народжуваності гострою проблемою є висока
смертність населення, у т.ч. у зв'язку із пробле�

Таблиця 1. Матриця диференціації можливостей відтворення
трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств

Примітка.
* розроблено автором.

Динаміка загальної чисельності населення Житомирської області

Рис. 1. Динаміка загальної чисельності населення Житомирської області
(розроблено автором на основі [4])
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мами із захворюваністю. Основні причини
смертності населення наведено на рис. 2.

Так, 2010 р. в області померло 21227 осіб, у
тому числі: у міських поселеннях — 44,2%, у
сільській місцевості — 55,8% [4]. Упродовж
2005—2010 рр. рівень смертності зменшився на
14% внаслідок реалізації управлінням охорони
здоров'я Житомирської області ряду проектів
із: вдосконалення перинатальної допомоги; по�
передження розповсюдження гострих респіра�
торних захворювань у населення; профілакти�
ки розвитку ускладнень ГРВІ та грипу та ін. Ці
заходи дозволили підвищити і середню три�
валість життя сільського населення (рис. 3).
Проте, високим залишаєть�
ся рівень смертності від
хвороб системи кровообігу.
Так, у 40�х роках XX сто�
ліття частка серцево�су�
динної патології в області
становила 11% від усіх ви�
падків смерті, у 60�х — 36%,
на початку 80�х — 48,3%, а
сьогодні — 71,2%. Зростає
і рівень смертності в ре�
зультаті онкозахворювань.

Оцінюючи ресурси робо�
чого часу сільськогоспо�
дарських підприємств (a2t

jizy
),

слід звернутися до аналізу
вікової структури населен�
ня Житомирської області, а
саме у розрізі вікових груп:

молодшому за працездатний; працездатному;
старшому за працездатний.

 Вікова структура населення Житомирської
області наведена на рис. 4.

Вікова структура населення Житомирської
області протягом 2005—2010 рр. років є по�
рівняно стабільною і характеризується перева�
гою осіб пенсійного віку порівняно з часткою
осіб, молодших від працездатного віку. Однак
при зіставленні наявної вікової структури з
тією, що мала місце у 1976 р., помітна чітка тен�
денція до "постаріння" населення.

Як зазначає Ніцак О., особливості цього
процесу виявляються при побудові кількох

Рис. 2. Основні причини смертності населення Житомирської області
Джерело: розроблено автором на основі [4].
Примітка.
* Частка у загальному обсязі.

Рис 3. Середня тривалість життя населення сільської місцевості
Житомирської області

Джерело: розроблено автором на основі [4].
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шкал. Однією з них, що використовуються для
населення з високим ступенем постаріння є
шкала Ж. Боже�Гарньє та Е. Россета. За цією
шкалою населення, серед якого частка осіб
віком 60 років і старше становить 18% і більше,
формує територію з дуже високим рівнем де�
мографічної старості [4].

Згідно з системою окреслених шкал (табл.
2), рівень демографічного постаріння в сіль�
ській місцевості Житомирщини значно вищий,
ніж у міських поселеннях. Так, рівень демог�
рафічного постаріння в сільській місцевості
складає 26,9% осіб віком 60 років і старших.

Таким чином, ресурси робочого часу сіль�
ськогосподарських підприємств знижуються за
рахунок демографічного постаріння, а негати�
ва тенденція у використанні трудового потен�
ціалу інтегрує ризики подальшої активізації

процесів міграції та його
природного скорочення.

Так, кількість зареєст�
рованих безробітних по об�
ласті є значною. У 2010 р.
цей показник становив
12278 тис. осіб, що на 38%
більше від відповідного по�
казника 2009 р. (табл. 3).

Як свідчать дані табл. 3, ви�
сокий рівень безробіття у
сільській місцевості повинен
сприяти залученню ресурсів
робочої сили у сільськогоспо�
дарські підприємства. Проте
середня номінальна заробітна
плата у окресленій сфері еко�
номічної діяльності на січень

2011 р. — 1141 грн. — є значно нижчою за
середньоринкову — 1825 грн. [4].

Щодо освіти сільського населення
(a2t

jizy
) підприємств, то спостерігається

тенденція до підвищення його загаль�
ного рівня за рахунок зростання
кількості осіб, які мають вищу і базову
вищу освіту (табл. 4).

Проте, слід зазначити, що окреслені показ�
ники значно нижчі, ніж по міському населен�
ню. Наприклад, лише за чисельністю осіб з по�
вною вищою освітою різниця складає —
(�66,9%).

Це зумовлює значну диференціацію можли�
востей відтворення трудового потенціалу сіль�
ськогосподарських підприємств (табл. 5).

Отже, демографічні передумови відтворен�
ня трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств Житомирської області є критично
низькими. Стан регіональної економіки посилює
демографічну кризу у сільській місцевості, а де�
мографічна криза гальмує вихід із кризи під�
приємств сільського господарства. Міграція,
природне скорочення та постаріння сільського
населення зменшує загальну кількість осіб, що
можуть бути активною продуктивною силою.

Рис. 4. Вікова структури населення Житомирської області

Джерело: розроблено автором на основі [4].

Таблиця 2. Вікова структура населення Житомирської
області зо окремими віковими групами

Джерело: розроблено автором на основі [4].

Таблиця 3. Рівень безробітті та основні його причини у Житомирській області
(розроблено автором на основі [4])

* сільська місцевість.
Джерело: розроблено автором.
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Для забезпечення про�
цесу відтворення сільсь�
кого населення необ�
хідні довгострокові ціле�
спрямовані заходи з бо�
ку держави.

ВИСНОВКИ ТА
ПРОПОЗИЦІЇ

Оцінка демографічних передумов відтво�
рення трудового потенціалу сільськогоспо�
дарських підприємств Житомирської області
виявила його критично низький рівень, що по�
в'язано із наступними тенденціями:

— зменшенням упродовж 2000—2010 рр. за�
гальної чисельності населення на 136,5 тис. осіб,
у т.ч. сільського на 86,7 тис. осіб. При цьому го�
ловним фактором зменшення є природне скоро�
чення. Завдяки реалізації положень стратегії де�
мографічного розвитку країни, в області на пері�
од 2005—2008 рр. спостерігалось незначне зрос�
тання народжуваності у 2010 р. Крім того, за ана�
логічний період рівень смертності зменшився на
14%. Проте смертність від хвороб системи крово�
обігу та новоутворень залишається критично ви�
сокою;

— підвищенням загального рівня освіти
сільського населення за рахунок зростання
кількості осіб, які мають вищу і базову вищу ос�
віту. Однак окреслені показники нижчі, ніж по
міському населенню;

— скороченням, за рахунок демографічно�
го постаріння ресурсів робочого часу сільсько�
господарських підприємств та негативне їх ви�
користання що інтегрує ризики подальшого зро�
стання міграції та процесів природного скоро�
чення. Наприклад, тільки у 2010 р. кількість без�
робітних по області склала 12278 тис.  осіб, а най�
більша їх частина припала на сільську місцевість.

Отримані результати щодо оцінки демогра�
фічних передумов відтворення трудового потен�
ціалу сільськогосподарських підприємств фор�
мують обгрунтоване розуміння сутності демог�
рафічних проблем та можуть бути використані
для розробки комплексу цілеспрямованих за�
ходів з боку держави із їх розв'язання.
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Таблиця 4. Середній рівень освіти на 1000 осіб сільського населення
за даними 2010 р.

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 5. Диференціація можливостей
відтворення трудового потенціалу

Джерело: розроблено автором.


