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тку продуктивних сил, науково-технічного прогресу і системи соціально-трудових
відносин, пов’язаних з участю в процесі праці та суспільній діяльності. У даному
визначенні до трудоактивного населення належать не тільки дієздатні особи пра-
цездатного віку, але й ті, що перебувають за його межами: зайняті підготовкою до
праці, ті, хто бере участь у суспільному виробництві, а також зайняті індивідуаль-
ною трудовою діяльністю, підприємництвом.

Висновки. Необхідно відзначити, що трудовий потенціал формується в кожен
даний період під впливом панівних суспільно-економічних і соціально-політич-
них відносин. Інакше кажучи, це — продукт історичного суспільного розвитку, а
не природно-біологічний продукт, і він не обмежується лише однозначною демо-
графічною або іншою характеристикою. Це інтегральна категорія зі складною
структурою, яка об’єднує фізіологічні, демографічні, професійні, економічні, со-
ціально-психологічні, інтелектуальні, світоглядні характеристики і параметри лю-
дини. З іншого боку, трудовий потенціал органічно входить як чинник виробниц-
тва у виробничий потенціал.
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Вступ. Серед складових соціально-трудових відносин чільне місце належить
зайнятості населення, стан якої детермінує його соціальний захист. Без
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розв’язання притаманних цій сфері проблем трансформаційного характеру немо-
жливий подальший поступ нашої країни шляхом поглиблення ринкових перетво-
рень, модернізації її економіки і повноцінної інтеграції в міжнародні економічні
відносини, де вирішальною передумовою конкурентоспроможності країни є висо-
кокваліфікована та соціально захищена робоча сила.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постійну увагу проблемам зайнятості

і безробіття, функціонування ринку праці в трансформаційній економіці, відносин
між основними суб’єктами цього ринку, визначення чинників регулювання зайня-
тості приділяють вітчизняні науковці Бандур С. І., Богиня Д. П., Богуцький О. А.,
Васильченко В. С., Долішній М. І., Гнибіденко І. Ф., Грішнова О. А.,Заяць Т. А.,
Колот А. М., Купалова Г. І., Лібанова Е. М., Лісогор Н. Д., Маршавін Ю. М., Онікі-
єнко В. В., Петюх В. М., Петрова І. Л., Чепурко Г., Яценко В. В. та інші.

Віддаючи належне результатам наукового пошуку цих вчених у царині теорії
зайнятості та ринку праці слід визначити, що проблемам соціального захисту
сільського населення від безробіття не завжди приділяється належна увага.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних питань і
практичних аспектів формування економічних передумов соціального захисту
сільського населення від безробіття.

Результати дослідження. Складовою ринкових перетворень у нашому суспі-
льстві є трансформація виробничих систем у сільській місцевості, де проживає
14,3 млн чол., або 31,3 % усього населення України [1, с. 328]. Інституціонально-
організаційні перетворення цих систем, трансформація соціально-трудових відно-
син, які є органічними елементами новостворюваної ринкової економіки, спрямо-
вані на формування в сільській місцевості системи взаємопов’язаних ринків. Як і
решта трансформацій у трансформаційній економіці, вони спричиняють суттєві
зміни у зайнятості та стані соціального захисту жителів села.

Здійснювані ринкові перетворення на селі супроводжуються значними соціа-
льно-економічними зрушеннями, які поки що не привели до зростання зайнятості
та покращення соціального захисту населення. Останніми роками в сільській міс-
цевості поглиблюється тенденція до зростання безробіття, що зумовлене різними
факторами: скороченням попиту на робочу силу, нездатністю зосереджених тут
виробничих і обслуговуючих структур забезпечити достатній для нормального іс-
нування людей рівень життя.

Слід констатувати, що реалізація можливостей ресурсного потенціалу села,
підвищення матеріального добробуту міського і сільського населення України,
забезпечення продовольчої безпеки країни тісно пов’язані із зайнятістю у сільсь-
кій місцевості.

Свідченням її стану є те, що протягом 2005—2010 рр. рівень безробіття серед
сільських жителів зріс з 5,7 до 7,1 % [1, с. 358; 2, с. 375]. Навантаження на одне вільне
робоче місце тільки для працівників сільського господарства за 2005—2010 рр. збі-
льшилось з 27 до 51 особи [3, с. 288; 4, с. 173]. Це негативно впливає на можливе
працевлаштування жителів села. В умовах обмеженої кількості вільних робочих
місць у 2010 році державною службою зайнятості було працевлаштовано 163 тис.
мешканців сільської місцевості [3, с. 276]. Проведені у свій час загальнодержавні об-
стеження тенденцій соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів
Інститутом соціології НА України свідчили, що в кожному другому з них немає жод-
них суб’єктів господарської діяльності і відповідно там немає робочих місць [5, с. 9].
За таких умов виникло і набуло широкого використання поняття «безробітні села».

Зміни відносин власності, зумовлена ними трансформація соціально-трудових
відносин, інституціонально-організаційні перетворення в аграрній сфері спрямо-
вані на формування в Україні системи взаємопов’язаних ринків, одним з яких є
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ринок аграрної праці, який має певні особливості. Вони спричинені тим, що осно-
вна частина застосовуваної робочої сили має обмежену сферу прикладання в та-
ких провідних галузях сільськогосподарського виробництва, як рослинництво та
тваринництво. Загальною закономірністю розвитку сільськогосподарського виро-
бництва є вивільнення частини робочої сили з аграрної сфери і перетікання її в
несільськогосподарські галузі національної економіки. На характер ринку аграр-
ної праці також впливає спеціалізація сільськогосподарського виробництва, вна-
слідок якої відбувається територіальна диференціація як аграрного виробництва,
так і зайнятих в ньому працівників. Природно-кліматичні фактори зумовлюють
виробничу спеціалізацію, а технічний рівень аграрного виробництва — умови й
кількість використовуваної праці.

Об’єктами прикладання живої і уречевленої праці в аграрному виробництві є живі
організми, що породжує проблему переробки і реалізації виробленої продукції. Тери-
торіальна розпорошеність аграрного виробництва разом із незахищеністю від дії не-
сприятливих кліматичних факторів визначає його ризикований характер, породжує
проблеми зайнятості сільського населення. Попит і пропозиція робочої сили на ринку
аграрної праці можуть істотно змінюватись навіть протягом невеликого відрізку часу,
тому аграрний сектор економіки повинен мати певний резерв робочої сили для подо-
лання пікової потреби в працівниках і забезпечення безперервності виробничих про-
цесів і виконання їх в оптимальні агротехнічні терміни.

До інших факторів, дія яких визначає формування аграрного ринку праці, слід
віднести розбіжності біологічних і технологічних циклів виробництва, що поро-
джує сезонний характер сільськогосподарських робіт. Фактор часу нерідко має
визначальний вплив на забезпечення зайнятості сільського населення та рівень
використання трудових ресурсів. Сезонність у цій галузі особливо негативно по-
значається на ефективності використання робочої сили через недостатню розви-
неність різноманітних форм агропромислової інтеграції, низький рівень виробни-
чої і соціальної інфраструктури в сільській місцевості.

Вплив виробничих факторів на ринок аграрної праці в Україні проявляється
двояко. З одного боку, зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції призводить до зниження попиту на робочу силу та скорочення кількості
зайнятих, появи прихованого безробіття, викликаного неповною зайнятістю. З
другого боку, у пікові періоди збору рослинницької продукції зростає попит на
робочу силу.

Перехід до ринкових форм господарювання приводить у дію ринкові механіз-
ми регулювання зайнятості населення в аграрному секторі України. Дедалі чіткі-
ше проявляється їхній вплив на стан зайнятості сільського населення та ситуацію
на аграрному ринку праці, які значною мірою формуються виходячи з суспільних
потреб у сільськогосподарській продукції та послугах.

Залежність між суспільними потребами в товарах і послугах та попитом на фі-
нансові, сировинні, трудові й інші ресурси проявляється в тому, що попит на
останні сприяє створенню нової, удосконаленню або зникненню певної виробни-
чої структури. Зміна потреб суспільства в товарах і послугах спричиняє зміну но-
рми процента, що, у свою чергу, стримує або стимулює підприємців до створення
нових або ліквідації зайвих робочих місць. Збільшення норми процента супрово-
джується зростанням обсягів купівлі цінних паперів, а зниження — спонукає
вкладати капітал у виробництво, розширювати сферу прикладання праці. Потреба
в інвестиціях, а відповідно і в робочий силі зростає доти, доки товарні ринки не
просигналізують падінням попиту на них, а отже, і на капітал.

Зазначені залежності притаманні і ринкам, які обслуговують аграрний сектор
національної економіки. Однак їх розвиток у країнах з розвиненою ринковою еко-
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номікою не пущений на самоплив, оскільки забезпечення суспільства продовольс-
твом є одним з першочергових завдань соціальної держави, що змушує її активно
втручатися у ринкові відносини в цій сфері. Щодо постсоціалістичних країн, зок-
рема й України, то тут теж відбувається переміщення робочої сили в центральній
сфері АПК під визначальним впливом кон’юнктури ринку продовольчих товарів і
сільськогосподарської сировини, яка переробляється в продукти харчування, що
відображає кон’юнктуру ринку капіталів, які вкладаються в цей комплекс. Крім
цього, в Україні намагання спрощено подолати державний монополізм в аграрно-
му секторі та прискорено перейти від жорсткої державної регламентації процесів
формування, розподілу і використання робочої сили до майже повного невтру-
чання державних інститутів у процеси в цій сфері, призвело до негативних соціа-
льно-економічних наслідків на ринку аграрної праці.

Таким чином, серед складових національного ринку праці ринок аграрної праці
можна віднести до одного з найпроблемніших. Це потребує пильної уваги до
розв’язання його проблем з боку відповідних державних інститутів, підприємни-
цьких структур та всіх причетних до функціонування і розвитку цього важливого
інституту ринкової економіки та формування економічних передумов соціального
захисту населення від безробіття.

Підвищення зайнятості сільського населення певною мірою пов’язане з розви-
тком аграрного виробництва та суміжних із ним галузей агропромислового ком-
плексу, зокрема в процесі організації виробництва безпосередньо в агроформу-
ваннях. Мається на увазі намагання керівників сільськогосподарських
підприємств вирощувати паралельно якомога більше різних культур. В ідеально-
му випадку ці культури та виробництва інших галузей комбінуються між собою
таким чином, щоб забезпечити рівномірний розподіл робіт з тим, щоб уся робоча
сила господарства була завантажена протягом усього року. Хоча ця мета ніколи
не досягалась повністю, але вміло комбінуючи площі посівів зернових, просапних
і кормових культур, продумано обираючи їх сорти, а також маючи в господарстві
різні галузі (рослинництво, тваринництво, кормовиробництво, переробку сільсь-
когосподарської продукції), котрі використовують і переробляють сільськогоспо-
дарську продукцію, можна запобігти вивільненню робочої сили, забезпечити
більш повне і рівномірне її використання протягом року.

Однак слід зауважити, що здійснення організаційних заходів, спрямованих на
забезпечення зайнятості сільського населення, залежить від усвідомлення підпри-
ємцями села своєї соціальної ролі та вміння членів трудових колективів агрофор-
мувань різних форм власності відстоювати своє конституційне право та працю,
економічний та соціальний захист.

Позитивних результатів у працевлаштуванні сільських жителів можна досягти
шляхом розширення виробництва (а отже і збільшення кількості робочих місць),
новими підприємницькими структурами, які діють в аграрному секторі. Але такі
можливості обмежені в часі. В міру загострення конкуренції на ринках сільськогос-
подарської продукції скорочуватиметься кількість працюючих. Однак і в цьому разі
проблеми працевлаштування людей, які втратили роботу на сільськогосподарських
підприємствах, слід розв’язувати в межах сільської території, оскільки в містах не-
зайнятого економічно активного населення відносно більше, ніж у селах.

В умовах України є можливості працевлаштування селян поза аграрним виро-
бництвом. Вони зростатимуть у міру відновлення несільськогосподарськими галу-
зями, які розміщені на селі, позицій, втрачених за роки трансформаційних пере-
творень.

Значні можливості для покращення стану зайнятості сільського населення,
зниження рівня безробіття має розвиток на селі несільськогосподарського підпри-
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ємництва. Проведені вченими дослідження дають змогу визначити фактори роз-
витку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості (рис. 1),
які мають значний вплив на зайнятість населення, зниження рівня безробіття, по-
кращення соціального захисту селян [6, с. 95].

Дія виробничих факторів розвитку в сільській місцевості несільськогосподар-
ського підприємництва спрямована на ефективне використання землі, робочої си-
ли, основного і оборотного капіталу. В умовах ринкової трансформації аграрного
виробництва вплив цих факторів на стан зайнятості і соціальної захищеності на-
селення значно посилюється. Це зумовлене зростанням цін на засоби виробницт-
ва, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин і тварин, електроенергію.

Соціальні фактори поширення у сільській місцевості несільськогосподарського
підприємництва впливають на соціальну мікроінфраструктуру і на соціальний за-
хист населення, розширюють можливості його зайнятості. Дія фінансових факто-
рів функціонування і розвитку несільськогосподарського підприємництва в сіль-
ській місцевості проявляється у появі додаткових джерел фінансових ресурсів, які
можна використати як для інтенсифікації аграрного виробництва, так і для соціа-
льного захисту населення.
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Рис.1. Фактори, що сприяють поширенню
на селі несільськогосподарського підприємництва

Серед економічних передумов, які справляють значний вплив на зайнятість і со-
ціальну захищеність сільського населення, помітна роль належить внутрігосподар-
ській агропромисловій інтеграції. В умовах утвердження ринкових відносин вона
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покликана сприяти розв’язанню різноманітних соціально-економічних проблем се-
ла на основі використання таких її переваг, як зменшення втрат сільськогосподар-
ської продукції, забезпечення комплексного високоефективного використання ре-
сурсного потенціалу аграрного виробництва і суміжних з ним галузей національної
економіки. Якщо звернутися до мотиваційного механізму агропромислової інтегра-
ції, то вона приваблива для сільськогосподарських товаровиробників тим, що від-
криває можливості отримувати прибуток не тільки від сільськогосподарського ви-
робництва, а й від інших сфер агробізнесу. У кожній сфері підприємницької
діяльності віддача на одиницю вкладеного капіталу різна. Мають місце відмінності
і в мірі ризику в її окремих сферах. Вкладення капіталу в переробку сільськогоспо-
дарської продукції майже завжди менш ризиковане і дає більший прибуток, ніж у
виробництво сировини, а торгівля продуктами харчування може бути ще вигідні-
шою. Без агропромислової інтеграції сільськогосподарські товаровиробники Украї-
ни практично не мають можливості отримувати прибуток з подальших стадій руху
виробленої ними продукції. Тому розвиток внутрігосподарської агропромислової
інтеграції поряд із покращенням стану зайнятості населення на селі позитивно
впливає на подолання монополізму переробних підприємств, більш економічно об-
ґрунтований розподіл ефекту від виробництва і реалізації сільськогосподарської
продукції. Складовою цих процесів є розвиток агропромислових формувань на ос-
нові концепції створення виробничих систем нового покоління, які працюють у ре-
жимі так званого інноваційного конвеєра, котрий являє собою процес прискорення
реалізації продуктивних нововведень [7, с. 55].

Розширення сфери прикладання праці, поява окремих видів індустріальної
праці, які несе з собою агропромислова інтеграція, зменшує міграцію сільської
молоді в міста. Створення додаткових робочих місць, зниження сезонності праці
позитивно впливають на рівень доходів жителів села, а відповідно і на їх соціаль-
ну захищеність. В умовах агропромислової інтеграції підвищується кваліфікація
працівників, культура виробництва. Таким чином, розвиток у сільській місцевості
різноманітних форм агропромислової інтеграції супроводжується диференціацією
зайнятості жителів села, зростанням заробітної плати та пом’якшенням сезонності
у використанні робочої сили. Усе це свідчить про її позитивний вплив на забезпе-
чення зайнятості сільського населення і його соціальний захист.

Однією з дієвих форм забезпечення зайнятості сільського населення та покра-
щення його соціального захисту є підприємництво. Найбільш поширеною його
формою є фермерство. За 1990—2010 рр. кількість фермерських господарств зро-
сла з 82 до 41726 [8, с. 120; 1, с.138]. Питома вага валової продукції селянських
фермерських господарств за 2000—2010 pp. у складі валової продукції сільського
господарства України збільшилась з 0,4 до 11,1 % [1, с. 139].

Головною причиною слабого поширення підприємництва серед українських се-
лян є вкрай несприятливі умови для його розвитку в аграрних регіонах. Мається на
увазі відсутність у більшості селян стартового капіталу для започаткування власно-
го бізнесу, брак інформації про ринки збуту, ринкові ціни, соціальна незахищеність
дрібних приватних підприємців. Виходом з такої ситуації може бути створення
кредитних спілок, кооперування товаровиробників сільськогосподарської продук-
ції. Об’єднавши зусилля, кошти та майно, вони могли б відкривати в селах міні-
цехи з переробки сільськогосподарської продукції. Це дало б можливість розв’язу-
вати одразу кілька проблем: зайнятості та збуту продукції своїх односельців, забез-
печення хоча б шкіл, дитсадків, лікарень якісними продуктами харчування, поліп-
шення соціального захисту сільських жителів.

На стан самозайнятості та соціального захисту населення істотно впливає
включення нашої економіки в систему міжнародних економічних відносин. В ни-
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нішніх умовах особлива роль належить експортно-імпортним операціям сільсько-
господарської продукції.

Орієнтація українського експорту на сировину та напівфабрикати призводить
до негативних соціально-економічних наслідків, одним з яких є перетворення
України на експортно-сировинну державу у світовому поділі праці. Таке стано-
вище загрожує не просто деградацією вітчизняної економіки, а й відповідно зубо-
жінням української нації, що зростатиме в геометричній прогресії. Це доводить
світовий досвід: країни, котрі впродовж 200 років постачали на світовий ринок
сировину в обмін на готову продукцію, нині бідніші за економічно розвинені дер-
жави світу в 60 разів, тоді як і ще 15—20 років тому цей розрив був у три-чотири
рази менший [9, с. 7]. Така структура експорту з України є однією з причин низь-
кого рівня зайнятості нашого населення та його міграції за кордон.

Висновки. Низький рівень зайнятості сільських жителів породжений низкою
факторів макроекономічного характеру. Високий рівень безробіття, його хроніч-
ний характер є основною причиною слабої соціальної захищеності українських
селян. Цьому сприяє також недотримання державних соціальних гарантій і стан-
дартів щодо українських селян. Усе це породжує деградацію виробничої та соціа-
льної першооснови села — людського капіталу, його міграцію у міста та за кор-
дон. Прямо і безпосередньо від стану соціальної захищеності залежать такі
характеристики людського капіталу, як тривалість життя, освіченість, кваліфіка-
ція та інші соціальні якості сільських трудівників, котрі високодинамічно погір-
шуються.

Збідніння сільських жителів унаслідок руйнації економічної основи аграрного
виробництва і соціальної інфраструктури є чи не найбільшою соціальною втратою
села і поряд з іншими чинниками — причиною невідновної втрати колишнього
високого демографічно-відтворювального потенціалу українських селян. Погір-
шення рівня їх життя, збільшення смертності, вимирання та відмирання сіл і сіль-
ських поселень підриває першооснову соціального захисту всього населення та
національної безпеки держави — виробництво в необхідних обсягах нічим не за-
мінюваних продуктів харчування.

З огляду на це, інститутам державного регулювання економіки, органам місце-
вого самоврядування слід спрямовувати зусилля на:

• стимулювання роботодавців для створення додаткових робочих місць в агра-
рному секторі та в соціальній сфері села;

• сприяння прискореному розвитку агропромислової інтеграції та кооперуван-
ня сільськогосподарських і переробних підприємств;

• орієнтацію працівників, вивільнених з аграрного сектора, на оволодіння про-
фесіями, необхідними для відродження й подальшого розвитку послуг на селі, но-
вих видів діяльності;

• збільшення кількості безробітних з числа жителів сільської місцевості, охоп-
лених навчанням професіям, котрі мають попит на локальному ринку праці. Для
цього доцільно створювати філіали навчальних центрів державної служби зайня-
тості в райцентрах, де немає необхідної навчальної бази;

• сприяння отриманню селянами, яким надано статус безробітного, одноразо-
вої виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ
КОМПОНЕНТИ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Стаття присвячена визначенню проблем відтворення медико-біологічної компоненти
якості трудового потенціалу України. Звертається увага на те, що вагоме значення в
удосконаленні цього процесу мають відіграти реформи в галузі охорони здоров’я
Україні в цілому. Першорядною задачею для активізації потенціалу медичних праців-
ників є забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати в
цій сфері.

Статья посвящена определению проблем воспроизводства медико-биологической ком-
поненты качества трудового потенциала Украины. Обращается внимание на то,
что весомое значение в усовершенствовании этого процесса должны сыграть рефор-
мы в отрасли здравоохранения Украины в целом. Первостепенной задачей для акти-
визации потенциала медицинских работников является обеспечение воспроизводст-
венной и стимулирующей функций заработной платы в этой сфере.

The article is sanctified to determination of reproduction problems for biomedical component
of labour potential quality in Ukraine. Attention applies to ponderable value of reforms in the
health care in Ukraine generally, which must play the main role in improvement of this
process. A major task for medical workers potential activation is providing reproduction and
stimulant functions of salary in this sphere.

Ключові слова. Медико-біологічна компонента трудового потенціалу, стимулювання
медичних працівників, охорона здоров’я, трудовий потенціал.

Ключевые слова. Медико-биологическая компонента трудового потенциала, стиму-
лирование медицинских работников, здравоохранение, трудовой потенциал.

Key words. Biomedical component of labour potential, stimulation of medical workers,
health protection, labour potential.

Вступ. Збереження тенденції природного скорочення чисельності населення
України, високого рівня захворюваності на такі небезпечні хвороби, як ВІЛ/СНІД,
туберкульоз, гепатит, онкологічні, серцево-судинні та інші захворювання спричи-
нюють звуження демографічної бази відтворення трудового потенціалу та свід-
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