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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Розвиток аграрного сектору вітчизняної економі�

ки характеризується значними інституційними транс�
формаціями, спричиненими набуттям державної та еко�
номічної незалежності, розробкою нової економічної
парадигми країни, глобалізаційними та лібералізаційни�
ми тенденціями. Ключовими засадами аграрної рефор�
ми в Україні стали роздержавлення, деколективізація,
трансформація форм власності та господарювання,
впровадження ринкового механізму регулювання відно�
син в сфері виробництва та розподілу продукції галузі.
В сукупності це докорінно змінило не лише організа�
ційно�економічні засади господарювання на селі, а й всю
систему існуючих тут соціально�трудових відносин. У
контексті зазначеного В. Дієсперов, стверджує, що "ус�
пішний розвиток економіки, тим більше сільської, як
показує світова практика, досягається послідовними,
виваженими, поступовими еволюційними змінами. Усу�
переч цьому наше сільське господарство круто ламало�
ся перетвореннями радикального, революційного по�
спішного характеру" [1, с. 45]. В результаті цього, як
зазначає автор, сформувалися обставини, за яких "в
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організації економічного механізму підприємства пере�
оцінюється роль фізичного та грошового капіталу… а
праця оцінюється як найдешевший ресурс, через що
країна втрачає свій трудовий потенціал…" [1, с. 47].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми і ключові аспекти формування трудово�

го потенціалу сільськогосподарських підприємств до�
сить детально висвітлено в наукових працях багатьох
вчених, зокрема Д. Богині, Н. Василеньки, О. Грішно�
вої, В. Дієсперова, О. Єрмакова, М. Маліка, О. Мельни�
чука, А. Пасєки, Л. Шаульської, О. Шпикуляка та ін.
Поряд із цим, соціально�економічна природа поняття
"трудовий потенціал сільськогосподарських підпри�
ємств" обумовлює потребу в постійному моніторингу
зміни умов та особливостей його формування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
 Метою статті є виявлення, систематизація і роз�

криття основних особливостей, які визначають форму�
вання трудового потенціалу сільськогосподарських
підприємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрна реформа в контексті економічних транс�
формацій в Україні спрямовувалася на розвиток рин�
кових відносин і забезпечення раціонального викорис�
тання усіх факторів виробництва. Проте, як можна су�
дити із ходу та результатів реформ, їх основна увага
була зосереджена на врегулюванні відносин власності
(деколективізації, роздержавленні, приватизації) та
організації виробництва (реструктуризації колективних
господарств, створенні аграрних формувань ринкового
типу). При цьому процесам трансформації трудових
відносин відводилася другорядна роль, а її забезпечен�
ня відбувалося в рамках слабо регульованого і надмірно
тінізованого ринку праці. В результаті, отримавши окре�
мі здобутки, переважно екстенсивного характеру, в
найбільш рентабельних галузях (виробництві олійних та
зернових культур), в цілому сільське господарство Ук�
раїни зіткнулося із грунтовними проблемами соціаль�
но�економічного характеру: різким зростанням безро�
біття на селі, втратою найбільш продуктивних праців�
ників через низький рівень мотивації і трудову міграцію,
руйнуванням виробничої і соціальної інфраструктури
сільських територій, погіршенням демографічної си�
туації і стану здоров'я сільського населення тощо.

Таким чином, як зазначає М. Кравченко, "попри
певні позитивні соціально�економічні зрушення в украї�
нському суспільстві протягом останніх років на регіо�
нальному рівні залишаються невирішеними проблеми
розвитку трудового потенціалу і забезпечення ефектив�
ної зайнятості, збалансованості попиту та пропозиції
на ринку праці, створення нових робочих місць тощо"
[2, с. 225].

Повнота реалізації трудового потенціалу розкри�
вається через продуктивність праці, що виражається як об�
сяг (вартість) виробленої продукції за одиницю робочого
часу або у розрахунку на одну особу. В найбільш загаль�
ному вираженні продуктивність праці розраховується як
обсяг валового внутрішнього продукту на душу населен�
ня. Такий показник характеризує загальну продуктивність
праці країни і може слугувати зразком для формування
базових порівнянь, характерних для окремих регіонів
(валовий внутрішній продукт у розрахунку на 1 особу, що
проживає в межах регіону) або галузей (наприклад, ви�
пуск сільськогосподарської продукції на 1 особу, що про�
живає у сільській місцевості) (табл. 1).

Наведені у таблиці 1 співвідношення випуску сіль�
ськогосподарської продукції Тернопільської області на
1 особу, що проживає у сільській місцевості із іншими
індикаторами продуктивності, свідчать про суттєво ниж�
чий рівень продуктивності праці в галузі у порівнянні із
базовими показниками. Так, у порівнянні із загальним
значенням по економіці продуктивність праці в сільсько�
му господарстві регіону коливалася в межах 46,8—38,5
%, у порівнянні із продуктивністю праці сільського гос�
подарства України — в межах 55,2—72,4 %, а у порівнянні
із продуктивністю праці в Тернопільській області — в
межах 76,1—95,2 % від базового показника на протязі
2005—2014 рр. Загальний тренд динаміки по трьох наве�
дених порівняннях — негативний, хоча швидкість зни�
ження — сповільнюється. У співвідношенні продуктив�
ності праці в межах країни, починаючи із 2010 року на�
мітилася певна стабілізація динаміки, яка на сьогодні ха�
рактеризується незначним ростом.

Характерним проявом структурних перетворень в аг�
рарному секторі економіки стала активізація розвитку
господарств населення. В результаті подрібнення земель�
них угідь та реструктуризації сільськогосподарських
підприємств відбувся вихід значної кількості селян зі скла�
ду колективних підприємств зі своїм земельним наділом
із подальшим веденням відокремленого товарного вироб�
ництва. Інтенсивне виділення земельних ділянок у корис�
тування громадянам призвело до того, що площа сільсько�
господарських угідь цієї категорії землекористувачів
збільшилася порівняно з 1990 роком практично у 6 разів і
склала 43 % від всієї площі сільськогосподарських угідь
країни. Зазначене супроводжувалося нарощенням пито�
мої ваги господарств населення у загальному обсязі ви�
робництва сільськогосподарської продукції.

Окреслені тенденції свідчать про трансформацію
аграрного трудового потенціалу із зайнятого у високо�
товарному спеціалізованому сільськогосподарському
виробництві у сферу самозайнятості. В результаті, як
стверджує М. Кравченко, "відбувається перехід значної
частини працівників інтелектуальної праці у сфери не�
кваліфікованої, але дохідної діяльності, що перетворює
трудову мотивацію з високоефективної праці на моти�
вацію виживання" [3].

Аналізуючи фактори впливу та характер розвитку
трудового потенціалу українського суспільства, наго�
лосимо, що деформація, руйнація трудового потенціа�
лу детермінована трансформаційними процесами, три�

Таблиця 1. Співвідношення динаміки окремих індикаторів продуктивності виробництва в економіці
та сільському господарстві України і Тернопільської області у фактичних цінах
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валим періодом спаду в економіці, соціально�економіч�
ною кризою, які відбилися на погіршенні якісних харак�
теристик трудових ресурсів, негативно вплинувши на
трудовий менталітет і трудові орієнтації людей.

З метою оцінки умов забезпечення кількісної сторони
формування трудового потенціалу наголосимо на основ�
них демографічних аспектах, що визначають його стан в
межах Тернопільської області. На початок 2015 року в
області налічувалося 1070 тис. мешканців, з яких 55,6 %
проживали у сільській місцевості. Загальне скорочення
кількості мешканців по області з початку 1995 року скла�
ло 107,8 тис. осіб, з них основне скорочення (67 %) припа�
ло на сільських мешканців, чисельність яких зменшилася
на 72,2 тис. осіб. У середньому за зазначений період
кількість населення області скорочувалася на 5,1 тис. осіб
щороку. При цьому темпи зменшення сільського населен�
ня становили 3,4 тис. осіб щороку. Варто відзначити, що
темпи депопуляції населення області та сільського насе�
лення почали сповільнюватися починаючи з 2009 року.

Депопуляція сільського населення в Тернопільській
області та в цілому по Україні накладається на негатив�
не сальдо міграції, хоча основною демографічною про�
блемою формування трудового потенціалу сільських те�
риторій залишається переважання показників смерт�
ності над народжуваністю. Цей тривожний сигнал на�
буває особливої актуальності не лише з точки зору ско�
рочення кількості населення, але й з позиції погіршен�
ня демографічних пропорцій.

Розглядаючи динаміку коефіцієнтів демографічно�
го навантаження за 2010—2014 рр. (табл. 2) відмітимо
суттєве переважання рівня загального демографічного
навантаження серед сільського населення як в цілому
по Україні, так і по Тернопільській області зокрема, яке
в більшій мірі формується за рахунок навантаження осо�
бами старшими за 65 років.

У межах досліджуваного періоду характерною є
тенденція зниження рівня демографічного навантажен�
ня серед сільського населення Тернопільської області,
особливо це стосується навантаження особами, стар�
шими за 65 років. На цьому фоні логічно виглядає та�
кож тенденція щодо зниження коефіцієнта старіння
серед сільського населення, який тим не менш все ще
залишається досить високим.

Серед інших демографічних відмінностей сільського
населення в Україні потрібно звернути увагу на зростан�
ня, починаючи з 2003 року, коефіцієнта народжуваності
в розрахунку на 1 жінку з 1,449 до 1,827 дитини у 2014 р.,
що суттєво переважає показник міських поселень (1,067
і 1,351 дитини відповідно). Для Тернопільської області

така перевага також є характерною (1,563 дітей у
сільській місцевості, проти 1,394 — у міській). Хоча відзна�
чена динаміка є позитивною, але недостатньою для за�
безпечення навіть простого відтворення населення.

Формування трудового потенціалу сільськогоспо�
дарських підприємств окрім наведених демографічних та
інституційних аспектів значною мірою залежить від спри�
ятливості умов праці та рівня заробітної плати. Сільське
господарство впродовж багатьох років залишається га�
луззю з найнижчим рівнем оплати праці, яка сьогодні
накладається на зруйнований механізм мотивації до ви�
сокопродуктивної діяльності. В сукупності такі тенденції
обумовлюють відтік працівників з галузі та їх переорієн�
тацію на інші форми зайнятості [4, с. 65]. В контексті цьо�
го відмітимо, що тривалий час, рівень заробітної плати в
сільському господарстві залишався нижчим офіційно
встановленого прожиткового мінімуму (до 2006 року по
сільському господарстві України в цілому та до 2007 року
по сільському господарстві Тернопільської області) (рис.
1).

На сьогодні переважання рівня заробітної плати над
прожитковим мінімумом в галузі є суттєвим, проте, дис�
баланс у порівнянні із загальним показником по еко�
номіці — наявний. Зауважимо, що в 2015 році різниця
між відношенням заробітної плати до рівня мінімаль�
ної зарплати в цілому по економіці України і по сільсь�
кому господарству скоротилася. По Тернопільській
області згадані показники зрівнялися, тобто заробітна
плата в аграрному секторі вперше з 2000 року досягла
рівня середнього значення по економіці.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У процесі досліджень виявлено, що ключові особ�
ливості формування трудового потенціалу сільськогос�
подарських підприємств формуються завдяки інститу�
ційним, демографічним та мотиваційним показникам.
При цьому інституційні показники характеризують
форму зайнятості та умови використання праці в
сільському господарстві, демографічні показники фор�
мують основні кількісні обмеження трудового потен�
ціалу, мотиваційні показники — характеризують рівень
зацікавлення працівників у результатах праці. Встанов�
лено, що в короткостроковому періоді, ситуація із фор�
муванням трудового потенціалу в сільському госпо�
дарстві України є складною, проте, за існуючого рівня
попиту на робочу силу — не критичною і дозволяє по�
кривати потребу у сільськогосподарській праці в повній
мірі.

Таблиця 2. Демографічне навантаження на працездатне населення України,
осіб на 1000 населення працездатного віку

    
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

   
 419 421 425 432 443 522 514 510 508 516 

   202 204 208 212 218 243 242 244 246 250
   

  65  217 217 217 220 225 279 272 266 262 266 
 , % 15,3 15,2 15,2 15,3 15,6 18,3 17,9 17,6 17,4 17,5

 
   

 457 449 448 449 454 546 529 520 514 512 
   229 227 227 227 230 246 241 239 238 237
   

  65  228 222 221 222 224 300 288 281 276 275 
 , % 15,7 15,4 15,3 15,3 15,4 19,4 18,8 18,5 18,3 18,2

       , +- 
   

 38 28 23 17 11 24 15 10 6 -4 
   27 23 19 15 12 3 -1 -5 -8 -13 
   

  65  11 5 4 2 -1 21 16 15 14 9 
 , % +0,4 +0,1 +0,1 0,0 -0,2 +1,0 +0,9 +0,9 +0,9 +0,6 
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Найбільш інертні та вагомі у довго�
строковій перспективі обмежуючі чин�
ники формування трудового потенціалу
містяться у демографічній ситуації. До�
датковим інституційним стримуючим
чинником є недостатній рівень мотивації
в аграрному секторі, обумовлений, в
першу чергу, низьким рівнем продуктив�
ності праці. Вирішення проблеми моти�
вації в умовах активної зовнішньоеконо�
мічної діяльності аграрної галузі може
стати каталізатором відновлення і наро�
щення рівня трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств.
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Рис. 1. Динаміка співвідношення мінімальної заробітної плати, зарплати
по сільському господарстві та економіці України і Тернопільської області

до прожиткового мінімуму


