
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/20128 2

ВСТУП
Впродовж десятиліть в умовах соціалістичної сис#

теми планового господарства основною функцією
сільського трудового потенціалу було забезпечення
робочою силою сільськогосподарських підприємств.
Характерними рисами його розвитку була обов'яз#
ковість працевлаштування кожного працездатного, ви#
користання комплексу моральних та матеріальних сти#
мулів підвищення продуктивності праці, функціонуван#
ня цілісної системи підготовки та перепідготовки кадрів.
На сучасному етапі розвитку вітчизняного аграрного
сектора економіки постають принципово нові вимоги до
формування і забезпеченості трудовими ресурсами
сільськогосподарських підприємств. Економічний роз#
виток агропромислового комплексу України неможли#
вий без наявності здорових, освічених, кваліфікованих,
з високою трудовою мотивацією працівників, здатних
реалізувати свої інтелектуальні та фізичні здібності для
задоволення власних потреб і суспільства в цілому.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— розглянути чинники, які впливають на формуван#

ня персоналу аграрних підприємств;
— виявити особливості та основні проблеми, які

впливають на формування персоналу аграрних під#
приємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Потреба в удосконаленні підходів щодо економіч#

но обгрунтованого використання трудових ресурсів зу#
мовлена несприятливою демографічною ситуацією, по#
гіршенням показників соціального розвитку на селі, не#
кваліфікованим менеджментом у більшості агроформу#
вань. Одним з основних резервів підвищення ефектив#
ності сільськогосподарського виробництва є створен#
ня потужного кадрового потенціалу сільськогоспо#
дарських підприємств та удосконалення управління ним
[11].
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Формування персоналу сільськогосподарських
підприємств є постійним процесом вирішення проблем
комплектування підприємств персоналом відповідної
кількості та якості, що вимагає виконання певних зав#
дань: набір, підбір, управління кар'єрою та мотивацію.
Дослідження особливостей формування персоналу та
його функціонування в Україні і визначає перспективи
його використання [4].

Кадровий потенціал підприємств аграрного секто#
ра формується за рахунок сільського населення. Його
зміни безпосередньо відбиваються на чисельності та
структурі учасників виробничо#господарської діяль#
ності. При цьому сучасний стан демографічних процесів
на селі, з одного боку, віддзеркалює результативність
минулої соціально#економічної політики держави щодо
сільського господарства, а з другого — показує соціаль#
не середовище, яке створює майбутній кадровий потен#
ціал сільськогосподарських підприємств. Звідси випли#
ває логіка дослідження впливу різноманітних чинників
на сільське населення як основне джерело формування
кадрового потенціалу агропідприємств [9].

На сьогоднішній день вчені та науковці не мають
єдиної думки стосовно класифікації чинників, які впли#
вають на формування персоналу сільськогосподарських
підприємств. Так, Р. Попівняк та О. Кіц вважають, що
основні чинники впливу доцільно поділити на три гру#
пи. До першої групи варто віднести чинники морально#
психологічного та демографічного характеру, друга
група охоплює організаційний аспект відтворення тру#
дових ресурсів, третя — соціально#економічні чинники,
які є провідними для відтворення трудового ресурсно#
го потенціалу. Характеризуючи першу групу чинників,
потрібно відзначити, що морально#психологічні моти#
ви посідають важливе місце у відтворенні ресурсного
потенціалу, проте демографічна ситуація, яка скла#
дається в сільській місцевості, має першочерговий вплив
на формування трудових ресурсів. Депопуляція
сільського населення, несприятлива вікова структура
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працівників, за якої скорочується загальна кількість
економічно активного населення, від'ємне сальдо
відтворення трудових ресурсів за природним рухом на#
селення призвели до так званого звуження відтворення
і, як результат, виникнення низки негативних тенденцій
за ефективного використання робочої сили. Організа#
ційна група чинників передбачає позитивні зміни у ста#
тево#вікових групах населення. Ці зміни відбуваються в
напрямі зростання питомої ваги тієї категорії населен#
ня, яка відображає її економічно активну частину і по#
повнюється за рахунок працівників молодших статево#
вікових груп населення. До організаційних чинників тре#
ба віднести й забезпечення господарств робочою силою
з відповідним рівнем кваліфікації та її використання за
віковими і статевими групами в процесі виробництва.
Соціально#економічні чинники на селі мають грунтува#
тися на соціальній інфраструктурі, яка сприяла б фор#
муванню якісного трудового потенціалу і забезпечен#
ню відмінних умов для проживання людей та розвитку
ресурсного потенціалу. Зокрема, треба звернути особ#
ливу увагу на зростання рівня оплати праці, вирішення
життєвої проблеми, освіти, культури та низки інших
складових, які визначають соціально#економічну стра#
тегію розвитку села [8].

На думку Федорняк Л.С., чинники, які впливають
на формування і використання персоналу, необхідно
поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні. До
внутрішніх чинників впливу можна зарахувати на#
явність і професійний рівень менеджера з персоналу
та працівників служб (відділів) персоналу, кількісно#
якісний склад персоналу, організаційну структуру уп#
равління, технічне оснащення виробництва, обсяг та
структуру виробництва, трудомісткість виконуваних
робіт, цілі діяльності підприємства, його фінансовий
стан, наявність умов для організації праці персоналу,
мотивацію працівників, співробітництво з іншими
підприємствами (в тому числі й зарубіжними). Серед
зовнішніх чинників, що впливають на ефективність
організації формування та використання персоналу,
доцільно виокремити демографічний, освітній, науко#
во#технічний прогрес, попит та пропозицію на аграр#
ному ринку продукції та праці, розвиток інфраструк#
тури аграрного ринку, події у країні та світі, політику
держави щодо аграрного сектора економіки, законо#
давчу базу сільськогосподарської діяльності, форми
власності сільськогосподарських підприємств та їхні
організаційно#правові типи, конкуренцію між
сільськогосподарськими підприємствами, особливості
сільськогосподарської діяльності [12].

Біттер О.А., Малецька О.І. серед чинників впливу
на формування персоналу також виділяють внутрішні
та зовнішні. Проте, на відміну від Федоряк Л.С., до
внутрішніх по відношенню до підприємства чинників,
автори відносять: характер продукції, технології та
організації виробництва; до зовнішніх — демографічні
процеси, юридичні та моральні норми суспільства, ха#
рактер ринку праці тощо. Вплив останніх конкрети#
зується в таких параметрах макроекономічного ха#
рактеру: кількість активного (працездатного) насе#
лення, загальноосвітній його рівень, пропонування
робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв
робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумов#
люють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів
[1].

У праці О.А. Бугуцького, Г. І. Купалової, М.К. Ор#
латого фактори, пов'язані з відтворенням трудового
потенціалу, а отже, його формуванням і використанням,
поділяются на дві групи — організаційні та соціальні .
До першої групи автори відносять: відновлення поколінь
працівників за рахунок поповнення чисельності їх кон#
тингентів; визначення рівня забезпечення господарств
трудовим потенціалом; визначення статевого і вікового
складу працівників аграрних підприємств; формування
здатності до праці і постійне підвищення ділової квалі#

фікації; створення умов для ефективного використан#
ня трудового потенціалу; пом'якшення сезонності праці
на селі; відповідність рівня оплати праці розміру трудо#
вих вкладень. Соціальна група факторів, на думку ав#
торів, включає забезпечення населення житлом, кому#
нальними послугами, впорядкованими дорогами, медич#
ним обслуговуванням, закладами освіти, культури,
фізичного виховання, торгівлі, громадського харчуван#
ня і зв'язку [3].

Пітюлич М.І., Бібен М.І., Мікловда В.В. у своїй праці
відзначають, що ефективність використання трудового
потенціалу опосередковується ринковими відносинами
з обов'язковим врахуванням стану суспільно#політич#
ного життя, рівня свідомості, культури, професійної
підготовки, національної специфіки, інтересів, традицій,
що склалися в сфері трудових відносин [7].

До факторів зростання трудового потенціалу
Ким М.П. відносить: природний приріст населення,
особливо працездатного; покращення стану здоров'я,
фізичного стану, морального стану суспільства, які
підсилюють дієздатність робочої сили; ріст культурно#
технічного рівня населення, особливо освітнього і ква#
ліфікаційного; обставини, що збільшують сукупний
фонд робочого часу. При цьому автор вважає, що фак#
тором зміни величини трудового потенціалу виступає
міграція працездатного населення, точніше — сальдо
міграційних потоків [5].

Кузьмак О.І. вважає, що на трудовий потенціал, тен#
денції його відтворення, масштаби, якість і результа#
тивність використання впливають багато чинників. Для
зручності аналізу їх можна звести в наступні укрупнені
групи: 1) соціально#демографічні; 2) медико#біологічні;
3) соціально#економічні; 4) природно#географічні;
5) екологічні умови; 6) розвиток соціальної інфраструк#
тури (рис. 1). Вплив цих макрочинників здійснюється
через основні сфери життєдіяльності людини — трудо#
ву, економічну і соціальну.

До соціально#демографічних чинників можна відне#
сти: зміни соціально#демографічних основ формуван#
ня чисельності населення і його статево#вікової струк#
тури, освітньо#професійного складу і національного
складу населення (склад, режими відтворення населен#
ня, спрямованість і інтенсивність міграційних процесів,
щільність його розміщення і концентрації, рівень урба#
нізації, створення умов повного залучення до праці всіх
верств населення шляхом роботи з неповним робочим
днем, покращення медичного обслуговування жінок і
дітей, матеріальне стимулювання народжуваності, за#
борона праці жінок в ряді професій).

Медико#біологічні умови визначають природно#
біологічні якості його носіїв: стан здоров'я і психо#
фізіологічну придатність до праці, їх відповідність ви#
могам виробництва. Здоров'я в широкому розумінні, як
фізіологічному, так і в психічному, духовному стані
людини, забезпечує оптимальний рівень функціонуван#
ня організму. Психофізіологічна здатність до праці, в
свою чергу, зумовлюється санітарно#гігієнічними умо#
вами праці, раціональним режимом праці і відпочинку,
рівнем побутового обслуговування на виробництві.
Перспективи науково#технічного прогресу в Україні
надалі будуть чинити суперечливий вплив на людину,
породжуючи неоднозначні тенденції в стані її здоро#
в'я: з одного боку, вдосконалюючи умови праці, з іншо#
го — збільшуючи напруженість, психічні навантажен#
ня, стресові ситуації.

Науково#технічний рівень сучасного виробництва і
інформаційна революція ставлять підвищені вимоги до
психофізичного стану працівника, його реакції, зібра#
ності, зосередженості, уважності, відповідальності і т.п.
Ці нові вимоги сучасного виробництва до людини всту#
пають інколи в суперечність з природними можливос#
тями працівників. Виникають істотні втрати трудового
потенціалу внаслідок зростання захворюваності, інва#
лідності й смертності.
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До екологічних чинників,
які впливають на режим відтво#
рення і якість населення, мож#
на віднести: збереження чисто#
ти повітряного і водного ба#
сейнів, зниження рівня захво#
рювань, пов'язаних з еколо#
гією, зниження рівня забруд#
неності навколишнього сере#
довища, раціональне плануван#
ня розміщення виробничих
комплексів і житлових масивів,
оптимальна густота населення
і поселенської мережі. Стан і
зміна навколишнього середо#
вища, будучи пов'язаними з ре#
зультатами трудової діяль#
ності і побутом, активно впли#
вають на стан здоров'я і гене#
тичні властивості людини, при#
родно#біологічні якості й мож#
ливості розвитку населення.
Вже сьогодні суспільство несе
великі втрати трудового потен#
ціалу і національного прибут#
ку, оскільки стан екології зай#
нятості недостатньо врахо#
вується в господарській прак#
тиці.

Серед соціально#економіч#
них чинників Кузьмак О.І. ви#
діляє: характер відносин влас#
ності, що визначає умови зай#
нятості, її рівень та викорис#
тання праці різних статево#
вікових груп населення, форми
зайнятості, співвідношення рівнів зайнятості і безробі#
ття, галузеву структуру; специфіка трудових відносин,
яка відображає умови найму, рівень організації праці та
її оплати, форми морального та матеріального стиму#
лювання; система освіти та механізм підготовки і пере#
підготовки, що впливає істотним чином на якість і відда#
чу трудового потенціалу; розподільні відносини, що виз#
начають умови відтворення населення, рівень життя
людей, можливості повноцінного харчування, лікуван#
ня і відпочинку, професійного становлення, отримання
освіти, житлово#побутові умови; особливості виробни#
чо#господарського механізму та психологічний клімат,
який також має вагомий вплив на формування і викори#
стання трудового потенціалу. Він виражається через ха#
рактер і зміст праці, рівень комплексної механізації і ав#
томатизації виробництва, рівень організації праці, тех#
нічну озброєність праці і забезпеченість робочого місця.
На жаль, на сьогоднішній день багато керівників
сільськогосподарських підприємств ігнорують позитив#
ну дію даного фактора, що в свою чергу, призводить до
зменшення зайнятих у сільському господарстві. Зокре#
ма, мало уваги приділяється профорієнтаційній роботі
з молоддю, як результат, після навчання у містах мало
хто повертається в сільську місцевість, а отже, і в сіль#
ське господарство.

Крім факторів загального характеру, на кількісно#
якісні параметри трудового потенціалу впливають кон#
кретні умови господарювання різних територіальних
суб'єктів. Природно#географічні умови (кліматичні
особливості, наявність і розробка природних ресурсів,
природна родючість грунтів, рівень освоєння території
і т.п.). До вищезгаданих чинників також можна віднес#
ти розвиток соціальної інфраструктури. За ступенем
впливу на формування і розвиток міських і сільських
населених пунктів, як і міської та сільської території,
в цілому, соціальне середовище відіграє важливу роль.
Зокрема, від соціальних умов залежать розвиток та
ефективність сільськогосподарського виробництва та

відродження села взагалі. Проте слід зазначити, що за#
раз більшість сільських поселень не в змозі надати се#
лянам необхідний асортимент соціальних послуг. Че#
рез відсутність значної кількості об'єктів соціальної
сфери на селі переважна частина сільських жителів
змушена одержувати їх за межами постійного прожи#
вання. Тому доступність їх для кожного сільського жи#
теля є одним із визначальних показників соціальної ха#
рактеристики населених пунктів та сільських тери#
торій. На цей показник впливають густота і людність
населених пунктів, житлові умови, рівень забезпече#
ності об'єктами соціальної інфраструктури (дитячими
дошкільними закладами, закладами охорони здоров'я,
відпочинку, дозвілля), їх потужність, розвиток
торгівлі, громадського харчування, транспортної та
телефонної мережі та ін.

Політичні, етичні й екологічні умови формування
здатності населення до праці впливають на трудовий
потенціал через певні суспільні форми буття — відно#
сини власності, спосіб життя, стан навколишнього се#
редовища, інститут освіти. Мова йде про багатосто#
ронній вплив на кожну людину різних чинників. Їх вплив
працівник випробовує практично безперервно на всіх
етапах становлення і розвитку — в сім'ї, навчальних зак#
ладах, трудовому колективі і т.д. [6].

На нашу думку, чинники впливу на сільське насе#
лення як кадрову основу сільськогосподарських
підприємств можна розділити на три групи: демог#
рафічні, економічні, соціальні. Демографічні чинники
впливають на: чисельність населення та його статево#
вікову структуру; природний рух сільського населен#
ня та міграційні процеси; частку економічно активно#
го населення та зайнятого працездатного населення;
частку безробітного населення. До економічних чин#
ників можна віднести: рівень заробітної плати в
сільському господарстві, дотації, податки та субсидії
галузі, ціни на сільськогосподарську продукцію та
шляхи їх регулювання. Соціальна група чинників впли#
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ву на формування персоналу аграрних підприємств є
однією з найважливіших, оскільки соціальний розви#
ток села переживає не найкращі часи, це породжує ряд
досить складних проблем, внаслідок чого досить низь#
ким залишається благоустрій сіл: постачання води, га#
зифікація, телефонізація, забезпечення каналізаційни#
ми комунікаціями тощо. Як результат, погіршення умов
праці та життєвого рівня спричиняють зростання зах#
ворювання та смертність сільського населення. Із
сільської місцевості мігрує населення, що збільшує по#
казник старіння, призводить до зростання кількості
розлучень, зменшення кількості шлюбів та народжу#
вання дітей у сільській місцевості [2]. Частіше за все
мігрує найактивніша і найбільш працездатна вікова гру#
па сільського населення — молодь. А це призводить до
суттєвого погіршення демографічної ситуації на селі.
Скорочується не тільки приріст сільського населення,
а й частка працездатної його групи, зростає частка не#
працездатної і малопрацездатної груп. У зв'язку з цим
погіршуються професійно#кваліфікаційна характери#
стика трудових ресурсів, гальмуються впровадження
у виробництво і раціональне використання нової тех#
ніки, прогресивних технологій, сучасних форм орган#
ізації праці і методів господарювання. Відповідно, це
негативно впливає на процес формування і використан#
ня трудового потенціалу.

Особливості сучасного формування кадрового по#
тенціалу підприємств в аграрному секторі зумовлені:
формуванням багатоукладності в АПК; розвитком
різних організаційно#правових структур на основі
приватної форми власності на землю та майно; непри#
вабливістю сільськогосподарської праці; обмежені#
стю видів діяльності на селі й незадоволеністю прац#
івників тими видами праці, що село їм може надати;
необхідністю постійного пристосування до динаміч#
них змін ринкового середовища; відтоком кваліфіко#
ваних спеціалістів та небажанням молоді повертати#
ся в село; системною кризою в галузі; відсутністю
дієвих стимулів та гарантій стабільної зайнятості;
ментальністю вітчизняного селянства; диференціа#
цією населення країни та селянства за рівнем грошо#
вих доходів; недостатньою увагою держави в забез#
печенні нормальних соціальних умов життя і праці
сільських жителів; специфікою сільськогоспо#
дарського виробництва та його продукції як товару,
який значною мірою визначає ринкові цілі, дистрибу#
цію, цінову політику і т.д. Та головною особливістю
формування персоналу аграрних підприємств є те, що
працівниками сільськогосподарських підприємств в
основному є жителі відповідних сільських населених
пунктів, і саме сільське населення є основою форму#
вання персоналу аграрних підприємств.

ВИСНОВКИ
Отже, на процес формування і використання тру#

дового потенціалу аграрного сектора економіки ве#
ликий вплив має специфіка розвитку та формування
сільської території, природа соціально#економічних
рис села, специфіка зайнятості селян, оскільки сіль#
ська сфера історично сформувалася переважно як аг#
рарна. Дуже важливими є зміни соціально#демогра#
фічних основ формування чисельності населення і
його статево#вікової структури, освітньо#професій#
ного складу і національного складу населення. Основ#
ними проблемами, які впливають на формування пер#
соналу аграрних підприємств, є: складна демографіч#
на ситуація; наявність у селі значної частки непрацез#
датних людей, які не можуть покращити економічне
становище села; занепад соціальної інфраструктури,
побутового обслуговування селян; удвічі менший се#
редній заробіток у сільськогосподарському вироб#
ництві порівняно з промисловістю, що створює со#
ціальну напруженість у галузі та негативно впливає
на платоспроможність селян; високий рівень безроб#

іття, низький рівень можливостей для трудової само#
реалізації на селі (особливо для молоді); трудова
міграція молоді, що веде за собою старіння сільсько#
го населення та обезлюднення й відмирання сіл; не#
спроможність працевлаштування працівників, які ра#
ніше працювали в колгоспах, державних підприєм#
ствах; наявність переважно сезонної або тимчасової
праці; низькоякісне життєве середовище, суттєва
різниця в умовах життя між містом і селом; низький
рівень інноваційних технологій; відсутність можливо#
стей для розвитку особистості на селі, руйнування
національних традицій сільського способу життя,
сімейних цінностей тощо [10].
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