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У статті детально розкрито сутність поняття «трудовий потенціал» та ефективність 

його використання у аграрних підприємствах. Відображено чинники, які певною мірою 

впливають на розвиток і формування трудового потенціалу в Україні. Представлено 

способи мотивації персоналу, за допомогою яких підприємство здатне втримати 

креативних і перспективних управлінських працівників. Проаналізовано середньомісячну 

номінальну заробітну плату штатних працівників у сільському господарстві на основі 

офіційних даних Державної служби статистики України, як один із методів підвищення 

ефективності використання трудового потенціалу.  

У представленій роботі проаналізовано основний показник виробництва, а саме 

продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність. 

Представлений показник  відображає ефективність використання людських ресурсів. Для 

ефективності використання трудового потенціалу позитивним результатом вважають 

саме підвищення показника продуктивності праці. Для підвищення показника 

продуктивності праці у статті розглянуто і представлено резерви, які дозволили б 

підприємству вийти на нижчий рівень витрат.  

 
The article reveals in detail the essence of the concept of “labor potential” and the effectiveness of 

its use in agricultural enterprises. After all, the labor potential of enterprises to some extent 

depends on the labor potential of each employee. Labor potential must be properly managed in 

accordance with its characteristics and conditions of the external and internal environment. Thus 

interest of owners should be caused by existence of expenses for its maintenance and aspiration to 

maximize thus their return. The article reflects the factors that to some extent affect the 

development and formation of labor potential in Ukraine. There are ways to motivate staff, through 

which the company is able to retain creative and promising managers. After all, today wages are 

the strongest motivator of labor potential and the main income of the employee, so its value largely 

characterizes the level of well-being of all members of society. The average monthly nominal salary 

of full-time employees in agriculture is analyzed on the basis of official data of the State Statistics 

Service of Ukraine, as one of the methods of improving the efficiency of labor potential. No less 

important motivation for any employee is his career growth and professional development. 

The presented work analyzes the main indicator of production, namely labor productivity in 

enterprises engaged in agricultural activities. The paper also analyzes labor productivity by 



region.Take, for example, the five main regions with the largest share in gross agricultural output. 

The presented indicator reflects the efficiency of human resources use. For the effective use of labor 

potential, a positive result is considered to be an increase in labor productivity. After all, the 

increase is the main factor in the growth of production, so its planning is central to the 

management system at many agricultural enterprises in Ukraine. To increase labor productivity, 

the article considers and presents reserves that would allow the company to reach a lower level of 

costs. Based on the study, we can see that the owner should be most interested in the effective use of 

labor potential of the enterprise, to create and improve their working conditions. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні все частіше виникає питання щодо покращення 

ефективності використання трудового потенціалу у аграрних підприємствах. Людина постає найголовнішим 

виробничим ресурсом, а її трудовий потенціал – рушійною силою економічного розвитку. Трудовим 

потенціалом потрібно правильно вміти  управляти відповідно до його особливостей та умов зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Не менш важливою умовою формування ефективної команди у аграрних 

підприємствах є постійний розвиток трудового потенціалу, що в майбутньому, обов’язково, призведе до 

ефективної кадрової політики, до високого рівня кваліфікації персоналу та зростання рівня 

конкурентоспроможності аграрних підприємств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню аспектів  формування та ефективності 

використання трудового потенціалу у аграрних підприємствах присвятили свої праці такі вчені, серед них: В.М. 

Головачко [9],  Г.М. Калетнік [12], Т.М. Перевузник [9], В.І. Пілявський [4], Ю.В. Охота [11], Н.С. Садовська 

[7], М.В. Семикіна [3],  Д.М. Тимошенко [3],  В.М. Турчина [2], С.Я. Шацька [8] та багато інших. Проте можна 

стверджувати, що цьому питанню для ґрунтовнішого вивчення необхідні нові дослідження.  

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів  трудового потенціалу як 

інструменту забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах господарювання ефективність 

розвитку аграрних підприємств залежить від злагоджених дій та професійних рішень його працівників. Адже 

трудовий потенціал підприємств певною мірою залежить від трудового потенціалу кожного працівника 

підприємства.  

Сьогодні механізми впливу мають бути спрямовані на формування постійної зацікавленості 

підприємств у розвитку трудового потенціалу кожного їхнього працівника, збереження кадрів та їх поповнення. 

При   цьому інтерес власників підприємств має бути зумовлений, насамперед, наявністю витрат на його 

утримання і прагненням максимізувати при цьому їх віддачу.  

В.П. Антонюк вважає, що трудовий потенціал суспільства – це інтегральна сукупність кількісних та 

якісних характеристик, які формують здібності й можливості економічно активного населення до ефективної 

трудової діяльності в певних сферах суспільного виробництва. Він певною мірою залежить від демографічних, 

професійно-кваліфікаційних, 

соціально-економічних чинників і складається з багатьох компонентів: здоров’я, освіти, професійної 

підготовки, загальної культури, мотивації, активності, креативності, організованості, творчого потенціалу, 

соціально-ментальних рис [1].   

Погоджуюсь з думкою В.М. Турчина, який стверджує, що поняття «трудовий потенціал» є об’ємним, 

різностороннім, оскільки в його основі лежить термін «потенціал» – джерело можливостей, засобів, запасу, які 

можуть бути приведені в дію, використані для вирішення якого-небудь завдання або досягнення певної мети. 

Трудовий потенціал являє собою узагальнену характеристику міри і якості сукупної здатності до праці 

людських ресурсів, їх динамізм як неперервний, багатоплановий процес, що відповідно характеризує приховані 

можливості або здібності у відповідних сферах життєдіяльності [2]. 

Ринкові відносини вимагають від суб’єкта підприємницької діяльності вміння грамотно оцінювати 

фінансовий стан виробництва та фінансову ситуацію в країні в цілому. Одним із основних показників оцінки 

трудового потенціалу та ефективності виробництва є саме продуктивність праці, який відображає ефективність 

використання людських ресурсів [1]. 

Важливим елементом управління продуктивністю праці є саме пошук резервів, використання яких 

дозволило б підприємству вийти на нижчий рівень витрат в цілому та на кваліфікований персонал зокрема, 

адже підвищення продуктивності праці є головним чинником приросту обсягу продукції, тому її планування 

займає центральне місце в системі управління на підприємствах [3]. 

Резерви показують необхідність здійснення поточних визначальних дій, які можна розділити на великі 

групи:  

- щодо зниження трудомісткості продукції за рахунок економії витрат робочого часу на одиницю 

продукції у зв’язку з технічним вдосконаленням виробництва; 



- організаційні  – за рахунок збільшення фонду робочого часу, кращого використання робочої сили та 

основних виробничих засобів у зв’язку зі скороченням втрат і підвищенням частки корисних витрат шляхом 

більш раціонального використання робочого часу протягом дня, місяця і року;  

- вдосконалення організації робочих місць та їх обслуговування основного та допоміжного виробництв;  

- ліквідація непродуктивних витрат праці на одиницю продукції завдяки суворому дотриманню 

технологічних вимог та усуненню відхилень від нормальних умов діяльності, скороченню простоїв, усуненню 

порушень трудової дисципліни та інше;  

- впровадження нової техніки та інноваційної технології , механізацію та автоматизацію процесів та 

інше [4]. 

Для здійснення детального дослідження у таблиці 1 проаналізовано продуктивність праці підприємств, 

які здійснювали сільськогосподарську діяльність. 

 

Таблиця 1. 

Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність  

(на 1 зайнятого в сільськогосподарському виробництві, у постійних цінах 2016 року) 

Роки 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Відхилення 

(-/+), 2019 р. 

до 2015 р. 

Сільське господарство, тис. грн. 

у тому числі: 
624,0 765,0 755,4 867,7 928,6 304,6 

- рослинництво 660,0 804,0 777,4 900,1 954,4 294,4 

- тваринництво 503,9 614,6 664,8 730,4 815,2 311,3 

Індекс продуктивності праці на підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність 

Сільське господарство, % 

у тому числі: 
98,2 122,6 98,7 114,9 107,0 8,8 

- рослинництво 95,8 121,8 96,7 115,8 106,0 10,2 

- тваринництво 106,6 122,2 108,2 109,9 111,6 5 

Джерело: сформовано автором за даними статистичного збірника «Сільське господарство України 2019» [5] 

 

Взявши до уваги продуктивність праці підприємств, які займаються рослинництвом і тваринництвом, 

можна побачити збільшення продуктивності праці у 2019 році в порівняні з 2015 роком у рослинництві на 294,4 

тис. грн. та у тваринництві на 311,3 тис. грн. Проте незначний спад продуктивності праці сільського 

господарства загалом спостерігається у 2017 році, який становив 755,4 тис. грн., за рахунок показника у 

рослинництві, який становив 777,4 тис. грн. Причиною цього є технічна та технологічна відсталість 

вітчизняного виробництва, високий рівень зношеності основних засобів виробництва на деяких 

сільськогосподарських підприємствах, недостатні обсяги інвестицій для їх своєчасного оновлення та 

впровадження інноваційних технологій тощо.  

У таблиці 2 відображено продуктивність праці на підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську 

діяльність за п’ятьма основними регіонами України з найбільшою питомою вагою у валовій аграрній продукції. 

 

Таблиця 2. 

Продуктивність праці на підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність за регіонами 

(на 1 зайнятого в сільськогосподарському виробництві, у постійних цінах 2016 року;  тисяч гривень) 

Роки 
Регіони 

2017 2018 2019 

Відхилення 

(-/+), 2019 р. 

до 2017 р. 

Вінницька 1354,9 1480,0 2719,3 1364,4 

Полтавська 416,4 395,8 418,5 2,1 

Київська 767,7 931,7 951,4 183,7 

Харківська 412,4 477,7 539,2 126,8 

Дніпропетровська 1126,0 1199,9 1256,8 130,8 

Джерело: сформовано автором за даними статистичного збірника «Сільське господарство України 2019» [5] 

 

Проаналізувавши рівень продуктивності праці на підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську 

діяльність в п’яти регіонах України з найбільшою питомою вагою у валовій аграрній продукції, виявлено, що 

продуктивність праці зростає. Вінницький регіон показує кращі результати щодо продуктивності праці, а саме 

відбулось збільшення у 2019 р. в порівняні із 2017 р. на 1364,4 тис. грн. У Полтавському регіоні продуктивність 

праці є найнижчою серед 5 аналізованих регіонів, адже зростання відбулося лише на 2,1 тис. грн. у 2019 р. 

порівняні із 2017 р. 

Варто відмітити, що важливою особливістю сучасних процесів є те, що підприємства майже втратили 

контроль за станом свого трудового потенціалу та процесами його формування й використання. Про це 

свідчить падіння обсягів виробництва, криза неплатежів, затримки у виплаті заробітної плати та її низький 

рівень обумовлюють погіршення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, їхнього морального, 

мотиваційного й творчого потенціалів, що, в свою чергу, заважає проведенню реструктуризації виробництва, 

впровадженню нових технологій та виробництву конкурентоспроможної продукції [6]. 



На розвиток і формування трудового потенціалу в Україні  впливають: індивідуальні, суспільні і 

виробничі чинники, які представлені на рисунку 1. 

 

 
 

 

Рис. 1. Чинники, які впливають на розвиток і формування трудового потенціалу 

Джерело: сформовано автором за даними [7] 

 

Враховуючи чинники, які впливають на розвиток і формування трудового потенціалу (рис. 1), можна 

зробити висновок, що найкращою мотивацією для будь-якого працівника є матеріальне стимулювання 

(заробітна плата, премії), кар’єрний ріст і підвищення кваліфікації. Саме тому доречно на підприємствах 

приділити більше уваги плануванню кар’єри персоналу. Не менш важливим є умови праці, які потрібно 

постійно покращувати на сільськогосподарських підприємствах. 
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Сьогодні саме мотивація і стимулювання праці, можливість реалізуватися як фахівець і як особистість 

здатні втримати креативних і перспективних працівників аграрних підприємств. 

Основною матеріального стимулювання праці є заробітна плата в грошовому вимірі. Заробітна плата як 

соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її 

величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку правильна 

організація оплати праці сприяє більш повному заохоченню працівників, а отже, підвищенню ефективності 

виробництва на конкурентному аграрному підприємстві [8]. 

На думку Т.М. Перевузника та В.М. Головачко, оплата праці – це винагорода за працю, яку вкладає 

працівник у сільськогосподарське виробництво. Рівень оплати праці в кожному сільськогосподарському 

підприємстві залежить від кінцевого результату його роботи, тобто від валового прибутку. Взаємозв’язок міри 

праці та її оплати здійснюється через форми та системи оплати праці, які залежать від особливостей 

сільськогосподарського виробництва, від нових економічних та трудових відносин [9]. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці»,  заробітна плата – це винагорода, обчислена, як 

правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. 

В свою чергу, заробітна плата поділяється на: основну, додаткову, інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати. 

Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці 

(норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов՚язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і 

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 

винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, 

премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і 

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені 

зазначеними актами норми [10]. 

З огляду на мотиваційний характер заробітної плати, проаналізуємо середньомісячну номінальну 

заробітну плату штатних працівників у сільському господарстві як один із методів підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у сільському господарстві, грн. 

Роки 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Відхилення 

(-/+), 2019 р. 

до 2015 р. 

Усього по Україні 4195 5183 7104 8865 10497 6302 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
3309 4195 6057 7557 8856 5547 

у т.ч. сільське господарство 3140 3916 5761 7166 8738 5598 

У відсотках до середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників в цілому по економіці 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
78,9 80,9 85,3 85,2 84,4 5,5 

у т.ч. сільське господарство 74,8 75,6 81,1 80,8 83,2 8,4 

Середньомісячна номінальна заробітна плата відповідно до курсу долара, дол. США 

Усього по Україні 181,37 217,86 253,17 320,27 449,17 267,8 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
143,06 176,33 215,86 273,01 378,95 235,89 

у т.ч. сільське господарство 135,75 164,61 205,31 258,89 373,89 238,14 

Джерело: сформовано автором за даними статистичного збірника «Сільське господарство України 2019» [5] 

 

З даних таблиці 3 можна побачити, що середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 

працівників у сільському господарстві за 2019 рік у порівняні з 2015 роком збільшилась на 5598 грн. 

Відповідно до курсу долара заробітна плата при цьому збільшилась на 238,14 дол. США, що є позитивним 

результатом для діяльності підприємств у аграрній сфері України. 

Однак, не зважаючи на збільшення заробітної плати, чинні нині в аграрному секторі системи оплати 

праці є мотиваційно слабкими, серед них:  не визначена роль мінімальної заробітної плати; не своєчасна 

виплата заробітної плати працівнику підприємства тощо. Можна стверджувати, що в Україні рівень оплати 

праці майже не залежить від трудових зусиль працівників, а формується саме під впливом зовнішніх чинників. 

Зовнішніми чинниками можуть бути: інфляція в країні; економічна ситуація; державне регулювання тощо. 

Досліджуючи ряд чинників, які вливають на трудовий потенціал сільського господарства, варто 

розглянути стан чисельності постійного населення України, в т.ч. у сільській місцевості, як одного 

надважливого чинника із групи суспільних (табл. 4). 

 

 



Таблиця 4. 

Чисельність постійного населення, тис. осіб 

Роки  

2015 2016 2017 2018 2019 

Відхилення 

(-/+), 

2019 р. 

до 2015 р. 

Усього 

у тому числі: 

42590,9 42414,9 42216,8 41983,6 41732,8 -858,1 

чоловіки 19717,9 19644,6 19558,2 19455,3 19343,5 -374,4 

Жінки 22873,0 22770,3 22658,6 22528,3 22389,3 -483,7 

Сільське населення 

у тому числі: 
13244,7 13171,4 13084,6 12965,7 12832,2 -412,5 

чоловіки 6254,2 6225,9 6194,4 6148,0 6093,5 -160,7 

жінки 6990,5 6945,5 6890,2 6817,7 6738,7 -251,8 

Частка сільського 

населення, % 

у тому числі: 

31,1 31,1 31,0 30,9 30,7 -0,4 

чоловіків 31,7 31,7 31,7 31,6 31,5 -0,2 

жінок 30,6 30,5 30,4 30,3 30,1 -0,5 

Джерело: сформовано автором за даними статистичного збірника «Сільське господарство України 2019» [5] 

 

 
Рис. 2. Динаміка зміни чисельності постійного населення у сільській місцевості 

Джерело: сформовано автором за даними статистичного збірника «Сільське господарство України 2019» [5] 

 

Проаналізувавши таблицю 4 виялено, що чисельність постійного населення по Україні за 2019 рік в 

порівняні з 2015 роком зменшилась на 858,1 тис. осіб. Відповідно і чисельність постійного населення у 

сільській місцевості за 2019 рік в порівняні з 2015 роком зменшилась на 412,5 тис. осіб, що є негативним 

результатом. Сьогодні у сільській місцевості все частіше спостерігається тенденція зниження чисельності 

населення працездатного віку. Майже кожний сільський житель досягнув пенсійного віку, а народжуваність 

зменшилась у два рази. 

Тому в регулюванні та покращенні показника кількості постійного населення, в т.ч. сільської 

місцевості,  має брати участь держава, забезпечивши робочими місцями населення молодого працездатного 

віку з гідною заробітною платою в Україні з метою їх повернення із закордону.  

Врахувавши показники чисельності постійного населення, в т.ч. у сільській місцевості, проаналізуємо 

кількість зайнятого населення у сільському господарстві (табл. 5). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5 

Кількість зайнятого населення у сільському господарстві, тис. осіб 

Роки 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Відхиле-

ння (-/+), 

2019 р. до 

2013 р. 

Усього, 

в т.ч.: 
20404,1 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 16360,9 16578,3 -3825,8 

Сільське 

господарство, лісове 

господарство та 

рибне господарство 

3577,5  3091,4  2870,6  2866,5  2860,7 2937,6 3010,4 -567,1 

Джерело: сформовано автором за даними статистичного збірника «Сільське господарство України 2019» [5] 

 

Як свідчать дані таблиці 5, кількості зайнятого населення у сільському господарстві характерна 

тенденція до зменшення. Так у 2019 році в порівняні із 2013 роком відбулось зменшення на 567,1 тис. осіб. 

Колосальне зменшення такої чисельності працівників свідчить про те, що сьогодні аграрні підприємства мають 

потребу в цих працівниках.  

Висновок. Сьогодні в Україні важливою функцією для будь-якого аграрного підприємства є правильне 

та своєчасне формування трудового потенціалу. На його формування впливає ряд факторів, але найважливішим 

є відповідна освіта, кваліфікація та досвід працівника підприємства. До уваги також беруть наполегливість та 

творчий потенціал.  

Отже, на аграрних підприємствах з метою підвищення продуктивності праці та отримання позитивного 

фінансового результату доречно приділяти більше уваги саме мотивації працівників. Найкращою мотивацією 

для 

кожного кваліфікованого працівника підприємства, в першу чергу, є стабільна і своєчасна оплата праці за 

виконану роботу, кар’єрний ріст, підвищення кваліфікації, сприятливі умови праці. 
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