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ВСТУП
Глибока криза в Україні, яка ускладнюється

впливом світової фінансово�економічної кризи,
зумовлена насамперед серйозними зовнішніми та
внутрішніми причинами, котрі виходять за межі
фінансових проблем, які переросли в економічний
спад виробництва, зростання безробіття, знижен�
ня рівня заробітних плат, соціальних гарантій най�
маних працівників. Глобальний попит на ключові
товари українського експорту також залишаєть�
ся низьким. Депресивний стан економіки унемож�
ливлює підтримання належних соціальних стан�
дартів для переважної більшості населення.
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Стаття присвячена особливостям мотиваційного забезпечення якісного трудового життя аграрних працівників.
Проаналізовано цілі, завдання та складові ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового жит
тя персоналу. Визначено основні причини, що формують низький рівень мотивації до аграрної праці та впливають на
якість трудового життя. На підставі узагальнення розробок науковців та власних досліджень запропоновано напря
ми удосконалення елементів мотиваційного механізму управління якістю трудового життя аграрних працівників.

The article is dedicated to providing quality features motivational working life of agricultural workers. Analyzed
the goals, objectives and components of effective work motivation in the context of improving the quality of working life
of staff. The main reasons that form low motivation to agricultural work and affect the quality of working life. Based on
the synthesis and development of their research scientists suggested areas of improvement motivational elements of
quality control mechanism working life of agricultural workers.
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Забезпечення високої якості продукції може
відбуватися лише за умов підвищення якості тру�
дового життя працівників, що потребує застосу�
вання нових методів управління персоналом, а та�
кож відповідної державної соціальної політики.
Необхідність підвищення якості трудового життя
обумовлена вимогами соціальних стандартів, нор�
мативно�методичних, законодавчих засад, які
створюють в економіці певне мотиваційне поле, що
відповідає потребам працюючих, забезпечуючи
підвищення продуктивності праці, сприяючи нако�
пиченню людського капіталу та формуючи якісне
трудове життя.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В Україні спостерігаються небезпечні проце�

си зниження кількісних та якісних характеристик
трудового потенціалу, деформація попиту та про�
позиції робочої сили на ринку праці, знизився
рівень якості освіти та охорони здоров'я, відбува�
ються вкрай небезпечні процеси депопуляції ук�
раїнської нації. Вагомий внесок у вирішення про�
блем мотивації праці та якості трудового життя як
соціально�економічної категорії зробили такі
відомі вітчизняні та провідні вчені, серед них: Д.П.
Богиня, Б.М. Генкін, М.О. Горєлов, В.М. Гринь�
ова, М.І. Долішній, О.П. Єгоршин, А.Я. Кібанов,
А.М. Колот, М.Б. Махсма, М.Х. Мескон, О.Ф. Но�
вікова, В.А. Савченко, М.В. Семикіна, Д.В. Феок�
тистов, Ф.І. Хміль, Л.В. Шаульська, В.Г. Щербак
та ін. Разом з цим, мотиваційний механізм управ�
ління якістю трудового життя сільськогосподарсь�
ких працівників як напряму соціальної політики,
адаптованої до теперішнього стану економіки
країни, потребує подальшого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення дослідження та

обгрунтування підходів до вирішення проблем
мотиваційного забезпечення управління якістю
трудового життя персоналу аграрних підпри�
ємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Якість життя населення на сучасному етапі є
головним критерієм розвитку науково�технічно�
го та людського потенціалу держави. Забезпечен�
ня гідного рівня життя має бути безперечним пріо�
ритетом державної та регіональної політики, а
якість життя населення України — відповідати
світовим параметрам.

У найбільш узагальненому ро�
зумінні якість життя визначаєть�
ся життєвим потенціалом суспіль�
ства, соціальних груп, окремих
громадян та відповідністю харак�
теристик процесів, засобів, умов і
результатів їхньої життєдіяль�
ності соціально позитивним по�
требам, цінностям і цілям. Вияв�
ляється якість життя у суб�
'єктивній задоволеності людей со�
бою, своїм життям, а також у об�
'єктивних характеристиках, влас�
тивих людському життю як біоло�
гічному, духовному та соціально�
му явищу.

Наближення показників якос�
ті життя, зокрема якості трудово�
го життя, до світових стандартів,
неможливе без урахування моти�
ваційних аспектів. Чинники впли�
ву на якість трудового життя фор�
муються в однаковій площині ви�

никнення та задоволення різноманітних потреб,
інтересів, мотивації, життєвих цінностей, охоплю�
ючи економічну, соціальну, особистісну сторони
життя людей.

На думку Тужилкіної О.В., забезпечення ефек�
тивної мотивації праці в контексті підвищення
якості трудового життя (ЯКТ) відбувається на
підставі цілей, завдань та певних складових, пред�
ставлених на рисунку 1 [3].

За допомогою таблиці 1 розглянемо основні
показники та структурні елементи складових за�
безпечення ефективної мотивації праці щодо
підвищення якості трудового життя.

Визначимо основні причини, що формують
низький рівень якості трудового життя в Україні:
відсутність матеріальної бази відтворення і роз�
витку трудового потенціалу; незахищеність прав
та інтересів людини в трудовій діяльності; не�
ефективність системи стимулювання і мотивації
до продуктивної праці; не адаптованість працю�
ючого населення до ринкових умов; значна дифе�
ренціація заробітної плати; нестабільність зайня�
тості, загрози втрати робочого місця; відсутність
умов і механізмів забезпечення рівних стартових
можливостей у професійному розвитку, кар'єр�
ному зростанні; зневага гідності людини в праці,
загрози фізичного і психологічного тиску; нероз�
виненість виробничої демократії; значна інтен�
сивність, несприятливі умови праці, ризики ви�
робничого травматизму і професійні захворюван�
ня; відсутність умов для повноцінного відпочин�
ку; неможливість гармонійного поєднання робо�
ти та ефективного виконання сімейних обов'язків,
дозвілля [1].

Підвищення якості трудового життя аграріїв,
формування їх позитивного ставлення до роботи
не можливе без забезпечення належного матері�
ального стимулювання селян. Перш за все, це сто�

Рис. 1. Цілі, завдання та складові щодо забезпечення
ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості

трудового життя
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сується удосконалення системи оплати праці —
провідного мотиву покращення трудової актив�
ності кожного працівника. Кодексом законів про
працю та іншим законодавством України визначені
правові засади щодо покращення рівня матеріаль�
ного стимулювання, в тому числі, завдяки впровад�
женню мінімального розміру погодинної заробіт�
ної плати. Проте різна специфіка виробництва,
диференціація форм господарювання підпри�
ємств, особливо в аграрному секторі економіки,
ускладнює їх адаптацію та повний перехід на да�
ний вид розрахунків. Разом з тим, низька стиму�
лююча роль оплати праці селян негативно відоб�
ражається на їх ставленні до роботи. Тому на су�
часному етапі розвитку аграрного сектора еконо�
міки актуальним питанням є вдосконалення сис�
теми оплати праці в реструктуризованих сільсько�
господарських підприємствах різних організацій�
но�правових форм.

Низький рівень оплати праці, відсутність на�
лежних робочих місць, безробіття та інші моти�
ваційні чинники спричиняють значне вивільнення
працівників із сільськогосподарського виробниц�
тва, зовнішню і внутрішню трудову міграцію в дер�
жаві. Існуючий мотиваційний механізм в аграрно�
му секторі потребує вдосконалення на макро� та
мікрорівнях стосовно матеріальної, соціальної та
психологічної складових. Нові концептуальні
підходи повинні включати в себе такі позиції: па�
ритет прав і обов'язків кожної із сторін соціаль�
но�економічних відносин щодо розподілу прибут�
ку підприємства; пріоритетне забезпечення робо�
чими місцями перспективних молодих і високок�
валіфікованих фахівців; залучення вітчизняних і
зарубіжних інвестицій в аграрний сектор еконо�
міки та ін.

З метою забезпечення участі працівників у роз�
поділі прибутку аграрних підприємств слід вико�

ристовувати соціально�економічні принципи:
неупереджений підхід до формування фонду
нагромадження й фонду споживання; форму�
вання фонду додаткового матеріального та
морального стимулювання з урахуванням
якості роботи кожного працівника тощо.

Поліпшенню трудової мотивації аграріїв та
підвищенню якості трудового життя сприяти�
ме удосконалення соціального діалогу в соці�
ально�трудовій сфері. Так, керівникам аграр�
них підприємств слід формувати соціально�
трудові відносини з найманими працівниками
на підставі трудового законодавства та врахо�
вуючи їхній професійно�кваліфікаційний
рівень, досвід, якість роботи, сімейний стан
тощо (укладання строкового трудового дого�
вору або трудового договору на невизначений
термін з фіксуванням розміру матеріального та
соціально�побутового забезпечення).

Зазначимо, що підвищення оплати праці та
якості трудового життя аграріїв повинно пе�
редбачати: визначення розміру зарплати з ура�
хуванням рівня офіційно встановленого про�

житкового мінімуму для працездатної особи;
удосконалення матеріально�технічної бази (тех�
нологічні процеси, техніка, обладнання тощо);
створення належних санітарно�гігієнічних умов на
виробництві (особиста гігієна); забезпечення
відповідних лікувально�профілактичних умов (за�
побігання виробничому травматизму, професійних
захворювань та ін.). Рівень життя сільського насе�
лення в Україні все більше погіршується. Про це
свідчать як суб'єктивні, так і об'єктивні показни�
ки: якість раціону харчування, умови проживан�
ня, забезпечення населення житлом і товарами
тривалого користування, доступність якісних ме�
дичних та освітніх послуг тощо.

Поширення бідності пов'язане з ризиками та
загрозами посилення негативних демографічних
тенденцій, міграційного відпливу економічно ак�
тивного населення за межі області, втратою робо�
чих місць через військовий конфлікт на сході краї�
ни. Низький платоспроможний попит стримує
розвиток внутрішнього ринку та економіки в ціло�
му. Пріоритетним напрямом політики держави
щодо подолання бідності на селі має стати адміні�
стративно�фінансова консолідація програм надан�
ня соціальної допомоги, завершення створення
єдиної бази даних незабезпечених осіб, а також
перехід до призначення усіх видів соціальної до�
помоги за єдиною заявою. При наданні допомоги
за одним зверненням мають бути вирішенні такі
завдання: покращення поінформованості населен�
ня про види соціальної допомоги та права на її
отримання; спрощення процедури одержання до�
помоги шляхом підвищення доступності, зменшен�
ня черг, використання одного пакету документів;
забезпечення та поглиблення адресності соціаль�
ної допомоги.

На думку певних українських науковців, ос�
новними перспективними напрямами та заходами

Таблиця 1. Складові забезпечення ефективної
мотивації праці в контексті підвищення якості

трудового життя
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державного регіонального регулювання щодо
підвищення якості життя населення сільських те�
риторій повинно стати:

— вдосконалення системи професійної підго�
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників відповідно до потреб економіки;

— посилення державної підтримки та соці�
ального захисту осіб, які його потребують і не
здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

— активізація процесу створення нових робо�
чих місць в області;

— підвищення якості робочої сили;
— зниження дисбалансу між попитом та про�

позицією робочої сили за рахунок підвищення
ефективності інвестиційної політики в регіоні;

— здійснення заходів щодо підвищення рівня
матеріального забезпечення зареєстрованих без�
робітних;

— активізація роботи із стимулювання до ле�
гальної зайнятості та легальної трудової міграції;

— сприяння розробці та реалізації інвестицій�
них проектів, що забезпечують розширення сфе�
ри прикладання праці у сільських районах із кри�
тичним рівнем зайнятості населення;

— здійснення заходів по зниженню частки пра�
цівників із рівнем заробітної плати нижче прожит�
кового мінімуму та із ліквідації заборгованості із
виплати заробітної плати;

— зміцнення матеріального забезпечення ме�
режі центрів раннього втручання і соціальної реа�
білітації дітей�інвалідів, центрів професійної, ме�
дичної та соціальної реабілітації осіб з обмеже�
ними фізичними можливостями;

— забезпечення формування єдиного банку
даних отримувачів пільг за соціальною ознакою та
постійного моніторингу виконання програм соц�
іального захисту населення;

— сприяння забезпеченню населених пунктів
транспортними засобами загального користуван�
ня (автобуси та тролейбуси з низьким рівнем
підлоги), спеціально обладнаними для перевезен�
ня інвалідів на візках і маломобільних груп насе�
лення;

— сприяння залученню благодійної допомоги
для вирішення проблем найбільш незахищених
верств населення та ініціювання посилення під�
тримки малозабезпечених сімей [3; 4].

Сутність гідного трудового життя визначаєть�
ся відповідністю його умов сучасним вимогам лю�
дини до взаємозв'язку заробітної платні з резуль�
татами праці, характеру і змісту, безпеки і приваб�
ливості праці, взаємозв'язку інтересів окремих
працівників і колективів. При цьому інтереси,
ціннісні орієнтації, соціальні очікування, цільові
установки стають спонукальними елементами
індивідуальної трудової поведінки людини, висо�
кого творчого настрою, ініціативи, спрямованих на
вирішення господарських завдань підприємства:
підвищення ефективності виробництва, переоріє�
нтацію діючого виробництва на нові конкурентос�
проможні види продукції, пошук нових видів си�

ровини і матеріалів для виробництва продукції,
завоювання нових ринків збуту тощо.

На думку Л. Дроздової, до концептуальних по�
ложень щодо системного розуміння сучасної па�
радигми якості трудового життя у соціальній пол�
ітиці України відносяться:

1. В основі формування якісного трудового
життя працюючого населення є мотивація через
задоволення його особистих потреб персоналу
діючими стимулами до продуктивної праці.

2. Якісне трудове життя працюючих на будь�
якому етапі соціального розвитку продукує синер�
гетичний соціально�економічний ефект у резуль�
таті створення виробничо�трудового середовища.
Яке задовольняє основні потреби працюючих.

3. Зміст якості трудового життя формується
відповідно до існуючого ступеня соціально�еконо�
мічного розвитку конкретного виробничо�трудо�
вого середовища.

4. Накопичення людського капіталу формує
якісне трудове життя працюючих.

5. Підвищення рівня якості трудового життя
необхідно пов'язувати з прогресивними світовими
соціальними стандартами, їх реалізацією через
соціально�трудові відносини [2].

Соціолого�економічна оцінка існуючого рівня
якості трудового життя визначена системою
зовнішніх групових мотиваторів, яка за їх рейтин�
гом представлена гідною винагородою за працю,
умовами та безпекою праці, професійним та кар'�
єрним зростанням, організацією та змістовністю
праці; та системою економічних показників, що є
реальними стимулами до мотивованої продуктив�
ної праці, які мають статистичне вимірювання і ха�
рактеризують макроекономічну картину сформо�
ваного рівня якості трудового життя.

Розглянемо систему групових зовнішніх мо�
тиваторів та їх складові, що формують якість
трудового життя персоналу, представлених у
таблиці 2.

Отже, можна встановити значущість групових
мотиваторів, що дозволяє визначитися у їх пріо�
ритетах; дослідити задоволеність груповими мо�
тиваторами на підставі середньоарифметичної за�
доволеності їх складовими; вагу значущості гру�
пового мотиватора в їх сумарній оцінці, прийня�
тої за одиницю; розрахунково�зважену оцінку мо�
тивуючого впливу групового мотиватора на якість
трудового життя. В свою чергу останній показник
визначається відповідними коефіцієнтами, які не�
обхідно застосовувати при кількісній оцінці зве�
деного інтегрального індексу якості трудового
життя за формулою середньоарифметичної зва�
женої. Кожний груповий індекс має відображати
мотивуючий вплив сукупності економічних показ�
ників — стимуляторів виробничо�трудового сере�
довища на формування якості трудового життя.
Передумовами для перспективного спрямовуван�
ня соціальної політики України на актуалізацію та
ефективне вирішення проблеми забезпечення якіс�
ного трудового життя сільського населення є за�
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стосування кількісної оцінки групових та інтег�
ральних індексів якості трудового життя в ди�
наміці.

ВИСНОВКИ
Сформувати високий рівень трудової моти�

вації в аграрному секторі економіки можливо зав�
дяки підвищенню оплати праці та якості трудово�
го життя селян. Що передбачає проведення сис�
тематичного оцінювання рівня якості трудового
життя та встановлення значущості зовнішніх мо�
тиваторів, які формують якість життя працівників,
а саме: гідну винагороду за працю, належні умови
та гарантовану безпеку праці; професійне та кар�
'єрне зростання; організацію та змістовність праці.

Отже, перспективним напрямом соціальної
політики має бути адаптація до теперішнього ста�
ну економіки країни, орієнтація на створення умов
для раціонального використання і розвитку тру�
дового потенціалу на підгрунті ефективного мо�
тиваційного механізму управління якістю трудо�
вого життя сільськогосподарських працівників. У
контексті системної трансформації соціальної
політики в Україні доцільним є можливість засто�
сування методичних підходів для інтегральної оц�
інки рівня якості трудового життя сільських жи�
телів.
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Таблиця 2. Система групових зовнішніх
мотиваторів та їх складові, що формують якість трудового життя персоналу
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