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ВСТУП
Серед основних засад аграрного виробництва

вирішальне значення мають трудові ресурси, оскіль)

ки саме від їх якісного і кількісного складу залежить

рівень прибутковості виробництва. До того ж у про)

цесі виробництва людина розвивається як осо)
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бистість, індивідуум, має змогу задовольнити свої

матеріальні та духовні потреби. Трудові ресурси не)

залежно від форм власності і системи виробничих

відносин були і залишаються одним із важливих чин)

ників подальшого розвитку всіх секторів національ)

ної економіки взагалі, й зокрема аграрного.
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Процес формування та використання трудових

ресурсів у процесі розвитку аграрного ресурсного

потенціалу України, в першу чергу, являє собою про)

цес інвестування коштів у розвиток тих якостей і ха)

рактеристик людини, які в подальшому зможуть дати

можливість отримати людині як об'єкту інвестицій

додатковий економічний та соціальний ефект. У цьо)

му випадку оптимізація процесу формування людсь)

кого потенціалу може розглядатися як визначення

оптимальних пропорцій розподілу інвестицій у роз)

виток людини на основі оцінки потенціалу інвестицій

в індивідуальний людський капітал.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток аграрного ресурсного потенціалу Ук)

раїни може ефективно здійснюватись лише тоді,

коли існує належний необхідний професійний і ква)

ліфікаційний склад працівників, доцільна кадрова

структура. Рівень використання трудових ресурсів

визначається: зайнятістю у громадському вироб)

ництві (відношення кількості працівників, які беруть

участь у громадському виробництві до їх загальної

чисельності); ступеню повноти використання фонду

робочого часу працівників у громадському вироб)

ництві; розміром сезонності праці. Формування тру)

дових ресурсів аграрної сфери в сучасних кризових

умовах відбувається під впливом багатьох важливих

чинників, до яких слід віднести докорінну організа)

ційно)структурну трансформацію аграрного секто)

ра, що пов'язано з його переходом до ринкових умов

господарювання. За останній період у зв'язку з не)

гативними чинниками такими, як несприятлива демо)

графічна ситуація, міграція населення, нестабільна

політична ситуація, окупація території нашої держа)

ви, та багато інших відбулося значне зменшення тру)

дових ресурсів.

Тому, в роботі ставиться завдання дослідити ос)

новні підходи до формування та використання тру)

дових ресурсів в процесі розвитку аграрного ресур)

сного потенціалу України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Термін "трудові ресурси" виник давно і використо)

вувався за обставинами централізованого управління

людськими ресурсами країни. В умовах, коли поряд з

правом на працю законодавчо був закріплений обов'я)

зок кожного працездатного громадянина працювати

(або вчитися з відривом від виробництва), особи, які

тривалий час без поважних причин не працювали, пере)

слідувалися за законом і могли бути покарані позбав)

ленням волі. Строгий статистичний облік працездатно)

го населення — трудових ресурсів (поряд з природни)

ми, матеріальними і фінансовими ресурсами) був одним

з елементів централізованого планування економіки.

Категорія "трудові ресурси" стала використову)

ватися для кількісної статистичної характеристики

задіяних у процесі виробництва людей, тобто части)

ни населення певного віку, що володіє належним

здоров'ям, освітою, професійними знаннями, необ)

хідними для суспільно корисної діяльності. У цьому

контексті категорія "трудові ресурси" дозволяє чітко

розмежувати всю сукупність здібностей людини

праці, і ту її частину, яка використовується в про)

фесійні конкретній праці, тобто оплачувану і затре)

бувану суспільством.

Українська статистика пройшла важкий і склад)

ний шлях свого становлення і розвитку. Її історія

обумовлена особливостями історичної долі України,

тривалими періодами бездержавності, а відтак,

особливостями соціального устрою держав, до скла)

ду яких в той чи інший час входили окремі її регіони.

З 1995 року відповідно до рекомендацій Міжна)

родної організації праці (МОП) у практику роботи

органів державної статистики впроваджено вибірко)

ве обстеження населення (домогосподарств) з пи)

тань економічної активності (далі — обстеження

ЕАН). Це обстеження проводять за місцем постійно)

го проживання населення та охоплюють осіб віком

15—70 років, щодо яких розраховують оцінки по)

казників економічної активності, зайнятості та без)

робіття.

Економічно активне населення згідно з концеп)

цією робочої сили — це населення обох статей віком

15—70 років, яке протягом певного періоду забез)

печує пропозицію робочої сили для виробництва то)

варів та послуг. Економічно активними вважають

осіб, зайнятих економічною діяльністю, яка прино)

сить доход (зайняті), та безробітних.

Рівень економічної активності визначають як

відношення (у відсотках) кількості економічно актив)

ного населення віком 15—70 років до всього насе)

лення зазначеного віку чи населення відповідної соц)

іально)демографічної групи.

Зайнятими вважають осіб, які: працювали впро)

довж обстежуваного тижня хоча б одну годину за

наймом за винагороду в грошовому чи натурально)

му вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих

громадян або на власному (сімейному) підприємстві;

працювали безкоштовно на підприємстві, у власній

справі, що належить будь)кому з членів домогоспо)

дарства, або в особистому селянському господарстві

з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок

цієї діяльності; були тимчасово відсутні на роботі,

тобто формально мали робоче місце, власне

підприємство (справу), але не працювали впродовж

обстежуваного періоду з певних причин [1].

До цих пір залишається дискусійним питання про

зміст категорії "трудовий потенціал". Так, ряд дос)

лідників вважає, що поняття "трудовий потенціал"

може розглядатися "як певна міра живої праці, яким

володіє працездатне населення країни в цілому,

міста, села чи регіонів різного масштабу, а також

окремих сфер національної економіки: трудовий

потенціал сільського господарства, сфери матері)

ального чи духовного виробництва і т.д. Його пара)

метри визначаються кількісними (чисельність пра)

цездатного населення, фонд робочого часу) і якіс)

ними (ступінь зайнятості населення, рівень освіти і

кваліфікація його потенційно і реально працездат)

ної частини тощо) показниками" [2, c. 172].

Селевко В.О. вважає, що термін "трудовий

потенціал" доцільно використовувати на рівні ок)

ремих підприємств, і пропонує під трудовим потен)

ціалом розуміти "засновану на професійних знан)



123

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

нях, практичних навичках, особистісних і психо)

фізичних характеристиках працівників здатність

персоналу реалізовувати цілі підприємства при на)

лежному матеріально)технічному, інформаційному

та організаційному забезпеченні процесу праці". А

систему трудового потенціалу він визначає як соц)

іально)економічне утворення, що представляє

єдину організовану структуру, компоненти якої

взаємопов'язані і характеризуються єдністю, вира)

женою якісними і кількісними характеристиками

працівників. На відміну від трудових ресурсів, що

відображають кількість і структуру праці, трудовий

потенціал характеризує його якість і потенційні

можливості [3, c. 228].

На наш погляд, категорії "трудові ресурси" та

"трудовий потенціал" доцільно використовувати

лише стосовно тієї частини потенціалу людини, яка

пов'язана з безпосередньою реалізацією трудової

функції, тоді як питання вдосконалення людських

ресурсів та їх ефективного відтворення можуть

бути дозволені лише при використанні категорій

іншого рівня, наприклад, категорії "людський ка)

пітал".

На наш погляд, людський капітал — це сукупність

вроджених і накопичених фізичних, розумових і осо)

бистісних здібностей і якостей людини, набутих

знань і вмінь, які можуть бути ним реалізовані з ме)

тою отримання доходу або соціальної адаптації та

активності індивідуума. Слід зазначити, що на

відміну від існуючих підходів найважливішою харак)

теристикою людського капіталу поряд з його здатн)

істю забезпечити отримання доходу є досягнення

соціального ефекту, що полягає в соціальній адап)

тації людини, забезпечення його соціальної актив)

ності.

Ринок праці являє собою специфічну форму фун)

кціонування ринкових відносин у сфері зайнятості.

Ринок праці — це, насамперед, система суспільних

відносин пов'язаних з наймом і пропозицією праці,

тобто з його купівлею і продажем, це також еконо)

мічний простір — сфера працевлаштування, в якій

взаємодіють покупці і продавці специфічного това)

ру — праці, це механізм, що забезпечує узгодження

ціни та умов праці між роботодавцями і найманими

працівниками.

Статівка Н.В. [4, c. 123], аналізуючи процеси ста)

новлення і розвитку українського ринку праці, зро)

била висновок про те, що і на етапі спаду виробниц)

тва, і на етапі його підйому ринок праці функціону)

вав як дуже пластичний механізм. Однак природа і

ступінь його гнучкості при цьому були абсолютно

особливими: замість високої еластичності зайнятості

ринку праці була притаманна висока гнучкість заро)

бітної плати.

У період радикальних економічних реформ в Ук)

раїні різко знецінилися знання, досвід та навички,

отримані людьми в системі радянської освіти і в про)

цесі виробничої діяльності в радянській же системі

господарювання. Ринок праці пред'явив нові вимо)

ги до якості робочої сили, і накопичення людського

капіталу фактично почалося тоді заново, якщо не "з

нуля", то з досить низької позначки.

У даний час існує дві основні моделі зайнятості

в аграрному секторі. Перша модель передбачає збе)

реження великого числа робочих місць незалежно

від їх продуктивності. При цьому найнижчий рівень

оплати праці є компенсацією за консервацію обшир)

ного сегмента малопродуктивних робочих місць. Це

одна з причин істотної нерівності в оплаті праці і зро)

стання числа бідних серед працюючих. Друга модель

— орієнтована не на підтримку високого рівня зай)

нятості, а на високий рівень продуктивності праці і,

відповідно, заробітної плати. Основне завдання

даної моделі полягає в тому, що захищати треба не

робочі місця, а працівників, які втрачають роботу. У

цьому випадку нерівність у розподілі заробітної пла)

ти виявляється досить помірною, а бідність серед

працюючих зустрічається відносно рідко.

Досліджуючи трудові ресурси як об'єкт інвес)

тицій, треба визначити наступні їх особливості. По)

перше, інвестиції в трудові ресурси не віддільні від

його носія. По)друге, об'єкт вкладень має закріплені

законодавчі права, тобто трудові ресурси можуть

бути використані тільки в установленому законодав)

ством порядку. По)третє, інвестор, який вкладає

кошти в трудові ресурси, отримає не тільки економ)

ічний, а також соціальний ефект. По)четверте, тру)

дові ресурси змінюються залежно від особистих,

професійних якостей, від умов праці. По)п'яте, тру)

дові ресурси на ринку праці можуть бути затребу)

вані в різній якості та кількості.

Оцінка ефективності інвестицій в трудові ресур)

си є традиційним підходом до дослідження проце)

су формування людського капіталу. Вкладення

коштів в освіту, охорону здоров'я, міграцію (інвес)

тиції в людський капітал) проводиться на раціо)

нальній основі — заради отримання більших до)

ходів у майбутньому. Але більшість методик оцін)

ки людського капіталу все)таки залишаються

відірвані від реального життя. Наприклад, складно

уявити, що батьки оцінюють можливий економічний

ефект від вкладень у розвиток і виховання своїх

дітей.

У цивілізованому демократичному суспільстві, в

країнах з соціально)орієнтованою ринковою еконо)

мікою під соціальним партнерством розуміється

принципово новий тип соціально)трудових відносин,

що полягає в тому, що: по)перше, найманий праців)

ник перестає бути тільки об'єктом соціально трудо)

вих відносин, і поряд з власником підприємцем, ро)

ботодавець стає активним суб'єктом самих цих

відносин і активним суб'єктом їх регулювання на

різних рівнях; по)друге, найважливішим принципом

регулювання соціально)трудових відносин стає

принцип рівноправної участі в цьому процесі держа)

ви, представників власника, підприємця, роботодав)

ця і представників працівника.

Зростання продуктивності праці на усіх підприє)

мствах аграрного сектора залежить від впливу

зовнішніх та внутрішніх чинників: техніко)техноло)

гічних (механізація, інноваційний розвиток), орган)

ізаційних (рівень завантаження ресурсів аграрно)

го підприємства) та соціально)економічних (в пер)

шу чергу, моральне та матеріальне стимулювання
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працівників). Керівникам аграрних підприємств слід

приділити увагу наступним заходам для підвищен)

ня ефективності використання трудових ресурсів

аграрних підприємств: погоджування показників

ефективності праці на рівні окремого працівника та

загалом по підприємству з матеріальними та соц)

іальними засобами стимулювання праці; застосу)

вання ефективної системи матеріального стимулю)

вання, через підвищення обсягу середньої заробі)

тної плати до ринкового рівня та відповідним рівнем

зростання економічних показників  діяльності

підприємства; створення умов для прояву та підви)

щення індивідуально)кваліфікаційного потенціалу

і професійних характеристик працівника; покра)

щення показників організаційної та управлінської

діяльності.

Так, отримання доходів, безсумнівно, є одним з

найважливіших завдань у житті більшості людей,

але, як відомо, не людина існує заради отримання

доходів, а доходи потрібні для існування людини.

Основними видами інвестицій у трудові ресурси аг)

рарних підприємств є інвестиції в спеціальну підго)

товку, фізичний стан і емоційну поведінку праців)

ників. Необхідною умовою є подальше удосконален)

ня процесів вкладення інвестицій в трудові ресурси,

які виявляються малоефективними, насамперед, у

деформованій економіці, тому що пов'язані зі знач)

ним ризиком, обумовленим невідповідністю попиту

та пропозиції такого важливого елемента людсько)

го капіталу, як трудові ресурси. На рівні окремої осо)

бистості інвестиції в трудові ресурси пов'язані з са)

моосвітою, оволодінням професією, підвищенням

кваліфікації, підтримкою певного рівня життя, веден)

ням здорового способу життя, підвищенням культур)

но)морального рівня і адаптацією до середовища

проживання. На рівні сім'ї основні витрати пов'язані

із створенням гідних умов життя всіх членів сім'ї,

витратами на виховання і освіту, веденням домаш)

нього господарства, збереженням національних і

релігійних традицій, веденням здорового способу

життя.

На рівні господарюючого суб'єкта в аграрному

секторі інвестиції в трудові ресурси пов'язані, голов)

ним чином, з відтворенням людини як носія трудо)

вої функції. Це створення і збереження робочих

місць, підготовка і перепідготовка кадрів, створен)

ня безпечних умов праці, страхування здоров'я пра)

цівників, організація їх відпочинку та дозвілля, роз)

виток корпоративної етики та культури, соціальне

партнерство.

ВИСНОВКИ
Отже, роль трудових ресурсів у процесі розвит)

ку аграрного ресурсного потенціалу України й надалі

залишається визначною для розвитку аграрного сек)

тору, оскільки його оснащення новітньою технікою

й підвищення на цій основі рівня механізації, елект)

рифікації та автоматизації основних трудових про)

цесів відбувається повільними темпами, а то й вза)

галі не відбувається. Така ситуація вимагає все

більшого застосування висококваліфікованої праці

в процесі розвитку аграрного ресурсного потенціа)

лу України, оскільки збільшується трудомісткість

сільськогосподарської продукції, що, як правило,

супроводжується більш підвищеним попитом на ро)

бочу силу, ніж на засоби виробництва.

Тому, інвестиції в трудові ресурси мають сприя)

ти підвищенню сприйнятливості індивідуумів до но)

вих наукових ідей, техніко)технологічним новаціям,

підвищенню тим самим і адаптаційного потенціалу

аграрного сектору, його можливостей розвиватися,

пристосовуючись до постійних змін. В іншому випад)

ку накопичені трудові ресурси не можуть бути реал)

ізовані, суспільна потреба в трудових ресурсах

відповідної якості і кількості не може бути задово)

лена. Поглиблення цих структурних деформацій у

його відтворенні фактично призводить до втрати

інвестованих коштів в аграрному секторі.

Основним інструментом забезпечення взаємодії

всіх рівнів інвестування в трудові ресурси є соціаль)

не партнерство, яке представляє собою систему

взаємин між працівниками, роботодавцями, органа)

ми державної влади, органами місцевого самовря)

дування, спрямовану на забезпечення узгодження

інтересів працівників і роботодавців з питань регу)

лювання трудових відносин та інших безпосередньо

пов'язаних з ними відносин.
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