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Анотація. 

У статті визначено сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств 

Вінницького регіону в контексті демографічних аспектів розвитку. Розглянуто демографічну ситуацію в 

сільській місцевості Вінницької області. Доведено, що успішний розвиток фермерських господарств мо-

жливий за умови формування в них трудового потенціалу, характерними рисами якого є висока працезда-

тність та відповідна фахова підготовка. 

Abstract. 

The article identifies current trends in the formation of labor potential of farms in the Vinnytsia region in the 

context of demographic aspects of development. The demographic situation in rural areas of Vinnytsia region is 

considered. It is proved that the successful development of farms is possible under the condition of formation of 

labor potential in them, the characteristic features of which are high efficiency and appropriate professional train-

ing. 

 

Ключові слова: трудовий потенціал, фермерське господарство, населення, демографічні процеси, 

сільські території. 

Keywords: labor potential, farming, population, demographic processes, rural areas. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан розви-

тку суспільства, який характеризується кризовими 

явищами в економіці, соціальними суперечнос-

тями, вимагає пильної уваги до формування й ефе-

ктивного використання трудового потенціалу, осо-

бливо у сільському господарстві. Фермерські гос-

подарства у нашій країні є одним із видів 

сільськогосподарських підприємств, важливим ви-

робником аграрної продукції і помітним роботода-

вцем на сільському ринку праці.  

На формування трудового потенціалу фермер-

ських господарств істотно впливає демографічна 

ситуація (загальна чисельність населення, його 

структура, тривалість життя, рівень народжувано-

сті та смертності) у сільській місцевості. Демогра-

фічні чинники впливають передусім на кількісну 

складову трудового потенціалу фермерських госпо-

дарств. Проте їх вплив не зводиться до суто кількі-

сних тенденцій, оскільки виявляється у формуванні 

демографічної якості населення через його гено-

фонд, стан здоров’я, тривалість активного періоду 

життєдіяльності. Крім того, кількість та якість тру-

дового потенціалу фермерських господарств зале-

жать від загальних тенденцій їх розвитку, можливо-

стей забезпечити своїм працівникам необхідний рі-

вень грошових доходів та інших видів 

матеріального і нематеріального стимулювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемам розвитку фермерських господарств 

присвячені праці вітчизняних економістів-аграрни-

ків, зокрема Л. Гнатишин [11], Ю. Кирилова [10], 

А. Максименка [12], М Маліка [13], Н. Непочатенко 

[16], В. Липчука [11], Л. Мельника [14; 15], 

С. Скрипник [18], М. Шульського [24], Т. Яворської 

[25], І. Яціва [26] та інших. Формування і викорис-

тання трудового потенціалу підприємств, у тому 

числі сільськогосподарських, є предметом науко-

вих досліджень О. Величко [7], І. Гончарук [3], 

Д. Доманчук [6], Г. Калетніка [8], С. Кафлевської 

https://doi.org/10.3402/jmahp.v3.27675
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[9], У. Стефанюк [19-21], А. Череп [23] та інших. 

Попри це, незважаючи на значну кількість дослі-

джень, є підстави вважати, що залишаються недо-

статньо опрацьованими особливості формування 

трудового потенціалу фермерських господарств у 

регіональному розрізі з урахуванням важливої уча-

сті у цьому процесі сучасних демографічних зру-

шень. 

Формування цілей дослідження. Метою 

статті є аналіз сучасних тенденцій формування тру-

дового потенціалу фермерських господарств Він-

ницького регіону в контексті демографічних аспек-

тів розвитку, визначення напрямів подолання нега-

тивних явищ у цій сфері та розробка пропозицій 

щодо вдосконалення ефективного використання 

праці, що є необхідним завданням для розвитку фе-

рмерських господарств. 

Виклад основного матеріалу. Фермерські го-

сподарства наразі не стали основною організа-

ційно-правовою формою підприємств як у Вінни-

цькій області, так і в інших регіонах нашої країни. 

Зрушень, які б дали змогу вести мову про перехід 

фермерства на якісно новий етап свого розвитку, не 

спостерігається. 

Протягом 2005–2018 рр. кількість фермерсь-

ких господарств у Вінницькій області зросла з 1322 

до 2198, тобто на 66,3% (табл. 1). Дещо вищими те-

мпами збільшувалася площа закріплених за ними 

сільськогосподарських угідь. Впродовж 2005-

2018 рр. дещо зріс показник рівня розораності сіль-

ськогосподарських угідь, з 97,6% у 2005 р. до 98,5% 

у 2018 р. Збільшився за цей період і середній розмір 

фермерського господарства області за площею ви-

користовуваних сільськогосподарських угідь – з 

92,4 до 115,3 га, або на 24,8%.  

Найменшою упродовж 2005-2018 рр. кількість 

зареєстрованих господарств була у 2005 р. Оскі-

льки в 2018 р. кількість зареєстрованих господарств 

збільшилася до 2198, або на 166,3%, то можна вести 

мову про прискорення зростання фермерського 

руху в регіоні. 

Таблиця 1 

Кількість та ресурсне забезпечення фермерських господарств Вінницькій області, 2005-2018 рр. 

Показник 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2018/2005, % 

Кількість фермерських господарств, од. 1322 1635 2021 2095 2173 2198 166,3 

Площа закріплених с.-г., тис. га 122,2 215,9 251,3 239,1 246,3 253,4 207,4 

у тому числі ріллі 119,3 211,5 246,1 234,6 241,1 249,7 209,3 

Рівень розораності с.-г., % 97,6 98,0 97,9 98,1 97,9 98,5 х 

Кількість працівників у фермерських го-

сподарствах, осіб 
3702 4087 4850 5028 5433 5495 148,4 

Припадає на одне фермерське господар-

ство: 

с.-г., га 

92,4 132,0 124,3 114,1 113,3 115,3 124,8 

працівників 2,8 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 89,3 

Джерело: складено за [4] 

 

Кількість працівників у фермерських госпо-

дарствах протягом 2005–2018 рр. зросла з 3702 до 

5495 осіб, тобто на 48,4%, а в середньому на одне 

господарство зменшилася з 2,8 до 2,5 особи.  

Використовуючи у 2016-2018 рр. значно бі-

льші за обсягом земельні й трудові ресурси, порів-

няно з 2005 р., фермерські господарства Вінницької 

області зуміли суттєво збільшити обсяги виробни-

цтва валової продукції в постійних цінах 2010 р. – з 

1768,3 до 2036 млн. грн., або на 151% (табл. 2). 

При цьому обсяги виробництва продукції рос-

линництва впродовж 2016-2018 рр. зросли на 

15,5%, а продукції тваринництва – на 6,6%. Таке 

збільшення обсягів виробництва продукції приз-

вело до того, що питома вага фермерських госпо-

дарств у загальному обсязі сільськогосподарського 

виробництва Вінницької області протягом 2016–

2018 рр. зросла з 8,3 до 9,0%.  

Утім ці зміни не можна вважати кардиналь-

ними, адже, як і раніше, роль фермерських госпо-

дарств у підтриманні продовольчої безпеки Вінни-

цької області залишається незначною (на відміну 

від європейських країн, входження до союзу яких є 

ключовим національним пріоритетом). 
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Таблиця 2 

Валова продукція сільського господарства у фермерських господарствах Вінницької області (у пос-

тійних цінах 2010 р.), 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Відхилення 

2018/2016 

+/- % 

Валова продукція – усього, млн. грн. 1768,3 1662,6 2036,0 267,7 15,1 

у т. ч. продукція рослинництва 1694,3 1586,5 1957,1 262,8 15,5 

продукція тваринництва 74,0 76,1 78,9 4,9 6,6 

Структура валової продукції фермерських господарств, % 

Валова продукція – усього, млн. грн. 100,0 100,0 100,0 х х 

у т. ч. продукція рослинництва 95,8 95,4 96,1 0,3 х 

продукція тваринництва 4,2 4,6 3,9 -0,3 х 

До загального обсягу сільськогосподарського виробництва усіма категоріями господарств області, % 

Валова продукція – усього, млн. грн. 8,3 8,1 9,0 0,7 8,4 

у т. ч. продукція рослинництва 11,7 11,6 12,6 0,9 7,8 

продукція тваринництва 1,1 1,1 1,1 - - 

Припадає валової продукції, тис. грн.:  

на одне господарство 
844,0 765,1 926,3 82,3 9,7 

на одного працівника 351,7 306,0 374,7 23,0 6,5 

на 1 га с.–г. 7,4 6,8 8,0 0,6 8,1 

Джерело: складено за [4] 

 

Протягом 2016–2018 рр. середній показник об-

сягу виробленої валової продукції в розрахунку на 

одне фермерське господарство у Вінницькій обла-

сті зріс з 844,0 тис. грн. до 926,3 тис. грн., тобто на 

9,7%, а на 1 га сільськогосподарських угідь – з 7,4 

тис. грн. до 8,0 тис. грн. – на 8,1%. 

На рис. 1 наведено обсяг виробництва основ-

них видів сільськогосподарських культур в фермер-

ських господарствах Вінницької області в 2018 р. 

На рис. 2 наведено кількість поголів’я сільсь-

когосподарських тварин в фермерських господарс-

твах Вінницької області в 2018 р. 
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Рис. 1. Обсяг виробництва основних видів сільськогосподарських культур у фермерських господарствах 

Вінницької області, 2018 р., тис. т 

Джерело: складено за [4] 
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Рис. 2. Кількість поголів’я сільськогосподарських тварин в фермерських господарствах Вінницької обла-

сті, 2018 р., тис. голів 

Джерело: складено за [4] 

 

Обсяг виробництва продукції тваринництва у 

фермерських господарствах Вінницької області на-

ведено на рис. 3. 

Переважно невеликі фермерські господарства 

поступаються за показниками рентабельності та-

ким категоріям аграрних підприємств Вінницької 

як господарські товариства і приватні підприємс-

тва. 
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Рис. 3.  

Обсяг виробництва продукції тваринництва у фермерських господарствах Вінницької області, 2018 р. 

Джерело: складено за [4] 

 

Оскільки фермерські господарства Вінницької 

області, суттєво не змінюючи обсяг задіяних земе-

льних ресурсів і працівників, зуміли помітно збіль-

шити обсяги виробництва продукції та поліпшити 

результати фінансово-господарської діяльності, до-

ходимо висновку, що вони розвиваються на інтен-

сивній основі. Забезпечує цей процес зміцнення їх 

матеріально-технічної бази.  

Попри поліпшення ситуації рівень забезпе-

чення фермерських господарств технічними засо-

бами залишається доволі низьким. На 2198 фермер-

ських господарств у 2018 р. припадало 2724 трак-

тори, 622 зернозбиральних комбайнів, 1537 машин 

посівних та для садіння, 512 машини для захисту 

сільськогосподарських тощо.  

Підвищення рівня механізації праці дає змогу 

вивільнити певну кількість робітників, а з іншого – 

нестача сільськогосподарської техніки негативно 

позначається на продуктивності праці персоналу 

фермерських господарств. Позитивну роль у поліп-

шенні технічного забезпечення фермерських госпо-

дарств відіграє посилення їх державної підтримки. 

Простежується тенденція до підвищення про-

дуктивності праці працівників зайнятих у фермер-

ських господарствах. Вона значною мірою зумов-

лена зміцненням протягом останніх років матеріа-

льно-технічної бази фермерських господарств. 

Спостерігається зростання рівня рентабельності їх 



28 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#23(75),2020 

сільськогосподарської діяльності.  

Фермерські господарства розвиваються в пев-

ному соціальному, економічному, природному, клі-

матичному, політичному, правовому середовищі. 

Демографічним середовищем, основою форму-

вання трудового потенціалу фермерських госпо-

дарств є сільське населення. Статистичні дані Він-

ницької області свідчать, що останнім часом кризо-

вий стан у демографічній ситуації сільських тери-

торій лише посилюється. Протягом 2016-2018 рр. 

чисельність наявного сільського населення у Він-

ницькій області скоротилася з 780,3 до 758,7 тис. 

осіб, тобто на 2,8% (табл. 3). 

Таблиця 3 

Чисельність сільського населення Вінницької області, 2016-2016 рр., тис. осіб 

Показник 2016 2017 2018 
Відхилення 2018/2016 

+/- % 

Наявне населення 1590,4 1575,8 1560,4 -30,0 -1,9 

у тому числі сільське 780,3 769,5 758,7 -21,6 -2,8 

Питома вага сільського населення, % 49,06 48,83 48,62 -0,44 х 

Постійне населення 1583,3 1568,7 1553,3 -30,0 -1,9 

у тому числі сільське 779,3 771,4 760,6 -18,7 -2,5 

Питома вага сільського населення, % 49,2 49,2 49,0 -0,2 х 

Населення у віці 15–64 роки 1063,2 1048,9 1037,4 -25,8 -2,5 

Сільське населення у віці 15–64 роки 500,8 493,7 489,7 -11,1 -2,3 

Питома вага сільського населення  

у віці 15–64 роки, % 
47,1 47,0 47,2 - - 

Джерело: складено за [2] 

 

Питома вага наявного сільського населення в 

загальній кількості наявного населення Вінницької 

області знизилася зі 49,6% у 2016 р. до 48,62% у 

2018 р. На відміну від інших областей України у 

Вінницькій області відносно нижчий рівень урбані-

зації, що накладає певний відбиток на демографічні 

процеси та ринок праці. 

Чисельність сільського населення у працездат-

ному віці (15–64 роки) протягом досліджуваного 

періоду зменшилася з 500,8 до 489,7 тис. осіб, або 

на 2,3%. Питома вага сільських жителів працездат-

ного віку зросла з 47,1% до 47,2%. Це стало резуль-

татом нерівномірності зміни показників народжу-

ваності протягом останніх 50 років. 

Характерною рисою для сільських населених 

пунктів Вінницької області впродовж досліджува-

ного періоду стало погіршення показників природ-

ного руху населення (рис. 4). Йдеться про зрос-

тання природного скорочення, оскільки відповідні 

показники є від’ємними. Хоча поступово основним 

чинником скорочення чисельності сільського насе-

лення у Вінницькій області стає не природне скоро-

чення, а міграція у міста та за кордон. 
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Рис. 4. Природний рух населення в сільській місцевості Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Джерело: складено за [2] 

 

Демографічна ситуація в сільській місцевості 

Вінницької області, характеризується негативними 

показниками (скороченням населення), проте ви-

глядає не такою песимістичною, як у багатьох ін-

ших регіонах України. 

Зростання природного скорочення сільського 

населення у Вінницькій області спричинило зрос-

тання середнього його віку. Протягом 2016-2018 рр. 

він зріс з 42,8 до 43,1 року, у тому числі чоловіків – 

з 39,4 до 39,7 року, а жінок – з 45,8 до 46,1 року 

(табл. 4). Цей показник тісно пов’язаний з показни-

ком середньої тривалості життя і вказує на певне 

покращання у сфері здоров’я населення, незважа-

ючи на значне скорочення мережі сільських закла-

дів системи охорони здоров’я. Зазначимо, що збіль-

шення середнього віку сільського населення, без 
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сумніву, є позитивним процесом. Однак він ство-

рює додаткові проблеми з кількістю зайнятих осіб 

та ускладнює процес соціального забезпечення най-

більш уразливих верств сільського населення. 

Таблиця 4 

Середній вік населення в сільській місцевості Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Категорія населення 2016 2017 2018 

Обидві статі 42,8 43,0 43,1 

Чоловіки 39,4 39,5 39,7 

Жінки 45,8 46,0 46,1 

Джерело: складено за [2] 

 

Незважаючи на зростання середнього віку 

сільського населення у Вінницькій області, демо-

графічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки 

протягом 2016-2018 рр. знижувалося – з 754 до 742 

осіб із розрахунку на тисячу осіб названого віку 

(табл. 5). При цьому показник навантаження стосо-

вно дітей віком від 0 до 14 років знизився з 283 до 

279, а стосовно населення у віці 60 років і старшому 

– з 467 до 463 осіб. Це позитивна тенденція, яка по-

казує покращання у сфері утримання осіб непраце-

здатного віку. 

Таблиця 5 

Демографічне навантаження на осіб у віці 15–64 роки в сільській місцевості 

Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Категорія населення 2016 2017 2018 

Усього 745 741 742 

У тому числі у віці: 0–14 років 283 280 279 

65 років і старшому 467 461 463 

Джерело: складено за [2] 

 

Демографічна ситуація в сільській місцевості є 

доволі складною. Продовжується скорочення кіль-

кості сільського населення. Призупинення цього 

процесу залежатиме від соціально-економічного 

розвитку сільських територій, перспективи якого 

пов’язуються з розвитком малого аграрного підп-

риємництва, основною складовою якого є фермер-

ські господарства. 

Вітчизняна статистика, на жаль, не збирає дос-

татньою мірою відомості про кількість трудових 

ресурсів фермерських господарств, про затрати їх-

ньої праці та її оплату тощо. У зв’язку з цим немо-

жливим є розрахунок багатьох показників, які хара-

ктеризують їх використання. 

У процесі аналізу використання трудових ре-

сурсів фермерських господарств слід виходити з 

тих тенденцій, які відбуваються у сфері зайнятості 

населення досліджуваного регіону загалом. Кіль-

кість зайнятих органи державної статистики визна-

чають на основі матеріалів спеціально організова-

ного вибіркового обстеження. Зайнятими вважають 

осіб у віці 15–70 років, які працювали хоча б одну 

годину протягом обстежуваного тижня за наймом й 

отримали за свою працю грошову чи натуральну 

винагороду, а також ті, хто працював у власному 

підприємстві, у власній справі безкоштовно. До 

працівників відносять тих зайнятих на підприємст-

вах, в установах та організаціях, які працюють на 

підставі постійного або тимчасового письмового 

трудового договору (контракту, договору цивільно-

правового характеру). Інформацію про них узагаль-

нюють на основі статистичної звітності підпри-

ємств, установ, організацій. 

Протягом 2016-2018 рр. загальна чисельність 

зайнятого населення у Вінницькій області скороти-

лася з 672,6 до 652,7 тис. осіб (табл. 6). 

Таблиця 6 

Чисельність зайнятого населення у Вінницькій області, 2016-2018 рр. 

Показник 

2016 2017 2018 

усього 
у т.ч. наймані 

працівники 
усього 

у т.ч. наймані 

працівники 
усього 

у т.ч. наймані 

працівники 

Усього зайнято, тис. осіб 672,6 351,6 663,8 343,9 652,7 333,3 

Сільське господарство, лі-

сове господарство і рибне 

господарство тис. осіб 

254,2 43,8 230,3 41,3 215,0 37,6 

Питома вага сільського го-

сподарства, лісового гос-

подарства і рибного госпо-

дарства, % 

37,8 12,4 34,7 12,0 32,9 11,3 

Джерело: складено за [2] 
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Чисельність зайнятих у сільському господарс-

тві, лісовому господарстві та рибному господарстві 

скоротилася з 254,2 до 215,0 тис. осіб, або на 18,2%. 

Із-поміж них у 2018 р. найманими працівниками 

були лише 37,6 тис. осіб. Інші 295,7 тис. осіб – це 

переважно особи, зайняті лише в особистих селян-

ських господарствах. Якщо питома вага зайнятих у 

зазначених у табл. 6 галузях у 2018 р. складала 

32,9% від загальної кількості зайнятих в економіці 

Вінницької області, то серед найманих працівників 

їх питома вага складала лише 11,3%. 

Середньооблікова чисельність штатних праці-

вників на підприємствах у сільському, лісовому та 

рибному господарстві протягом 2016-2018 рр. ско-

ротилася з 273,5 тис. осіб до 265,5 тис. осіб, тобто 

на 12,9% (табл. 7).  

Таблиця 7 

Середньооблікова чисельність штатних працівників у Вінницькій області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 2018/ 2016, % 

Усього зайнято, тис. осіб 273,5 269,0 265,5 97,1 

Сільське господарство, лісове господарство і рибне господар-

ство, тис. осіб 
34,1 32,4 31,7 93,0 

Сільське господарство, тис. осіб 31,2 30,3 29,1 93,3 

Питома вага сільського господарства, лісового господарства і 

рибного господарства, % 
12,5 12,0 11,9 х 

Питома вага сільського господарства, % 11,4 11,3 11,0 х 

Джерело: складено за [2] 

 

Їхня питома вага в загальній чисельності пра-

цівників на підприємствах, установах та організа-

ціях Вінницької області за цей час скоротилася з 

12,5% до 11,9%. Слід зазначити, що серед трьох га-

лузей виду економічної діяльності «сільське госпо-

дарство, лісове господарство та рибне господарс-

тво» (їх у публікаціях органів Державної служби 

статистики України виділяють в одну окрему кате-

горію) найбільшою чисельністю працівників від-

значається саме сільське господарство. Тенденції в 

чисельності працівників цієї галузі цілком збіга-

ються з тенденціями за всією сукупністю підпри-

ємств цього виду економічної діяльності. Більше 

того, вони визначають їх, адже чисельність праців-

ників у лісовому та рибному господарстві незрів-

нянно менша від чисельності працівників у сільсь-

кому господарстві. 

Аналогічними є тенденції в чисельності праці-

вників фермерських господарств. 

Загалом слід відзначити чітко виражену тенде-

нцію до зростання рівня концентрації розвитку фе-

рмерських господарств Вінницької області в урба-

нізованих районах. Цей висновок узгоджується з 

висновками австрійського економіста Тюнена, 

який аналогічні закономірності встановив понад 

півтора століття тому. Для розвитку фермерських 

господарств, які у більшості своїй є невеликими за 

розмірами, наявність розміщених поруч ринків 

збуту продукції важливіша, ніж для великих підп-

риємств, наприклад, господарських товариств. 

Це пов’язане з їх значно гіршим забезпеченням 

тими видами ресурсів, які відіграють важливу роль 

у системі маркетингу. На нашу думку, аналогічні 

тенденції спостерігатимуться і в майбутньому, осо-

бливо зважаючи на величезні відмінності в розви-

тку транспортної інфраструктури у приміських, 

віддалених і так званих проміжних районах Вінни-

цької області.  

У 2018 р. із 5495 працівників фермерських го-

сподарств Вінницької області 4148 осіб складали 

чоловіки і 1347 – жінки. Питома вага чоловіків ста-

новила 78,0%, тобто фермерство можна вважати 

сферою переважно чоловічої зайнятості (табл. 8). 

Якщо ж розглянути сукупність працівників з 

погляду використання праці їх власників та найма-

них працівників, то питома вага перших у 2018 р. 

складала лише 26,5 %, а других – 73,5%. Це свід-

чить про наявність значних відмінностей в органі-

зації використання трудових ресурсів фермерських 

господарств розвинутих європейських країн і нашої 

країни, оскільки фермерські господарства у країнах 

Заходу базуються на використанні насамперед 

праці їх власників і членів родин. 

Слід зазначити, що переважна більшість най-

маних працівників працюють на постійній основі – 

86,9%. Сезонні ж працівники, як правило, працю-

ють без укладання трудового договору, підтвер-

дженням чого є дуже високий відсоток постійних 

працівників. Їхня заробітна плата виплачується пе-

реважно «в конвертах», що не тільки призводить до 

«тінізації» цієї сфери діяльності і зменшення надхо-

джень коштів до місцевих бюджетів, а й є фактом 

дискримінації тимчасових найманих працівників, 

адже вони втрачають право на так званий соціаль-

ний пакет. 
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Таблиця 8 

Склад працівників у фермерських господарствах Вінницької області, 2018 р. 

Показник Усього 

У тому числі 

чоловіки 
жі-

нки 

Чисельність працівників, усього 5495 4148 1347 

У тому числі: членів фермерських господарств 1456 1136 320 

найманих працівників 4039 3012 1027 

із них постійних 3513 2710 803 

Питома вага членів фермерських господарств у загальній кількості працю-

ючих, % 
26,5 27,4 23,7 

Припадає на одного члена фермерського господарства найманих праців-

ників 
2,8 2,6 3,2 

Питома вага чоловіків і жінок серед членів фермерських господарств, % 100,0 78,0 22,0 

найманих працівників 100,0 74,6 25,4 

із них постійних 100,0 77,1 22,9 

Джерело: складено за [4] 

 

У 2198 фермерських господарствах Вінниць-

кої області у 2018 р. працювали лише 1347 жінки.  

Праця жінок використовується лише прибли-

зно в половині з наявних фермерських господарств 

Вінницької області і далеко не в кожному. Питома 

вага жінок – членів цих господарств у загальній кі-

лькості зайнятих у них жінок у 2018 р. складала 

24,5%, що є дещо нижчим від відповідного показ-

ника стосовно чоловіків. 

Слід зазначити, що протягом 2016-2018 рр. у 

співвідношенні чоловіків і жінок у фермерських го-

сподарствах Вінницької області мали місце певні 

зміни (табл. 9). Протягом 2016-2018 рр. загальна 

чисельність працівників фермерських господарств 

помітно збільшилася, причому темпи зростання чи-

сельності жінок помітно перевищували темпи зрос-

тання чисельності чоловіків.  

Таблиця 9 

Статевий склад працівників у фермерських господарствах Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Чисельність працівників, усього 5028 5433 5495 

з них чоловіки 3846 4178 4148 

жінки 1182 1255 1347 

Питома вага чоловіків у загальній кількості працівників, % 76,5 76,9 75,4 

Джерело: складено за [4] 

 

У 2018 р. у Вінницькій області питома вага жі-

нок у загальній чисельності працівників фермерсь-

ких господарств становила 24,6%. Для порівняння, 

в середньому в Україні вона була в 2018 р. прибли-

зно такою самою – 25,1%. 

У табл. 10 показано динаміку продуктивності 

праці у фермерських господарствах Вінницької об-

ласті (вартість виробленої валової продукції сільсь-

кого господарства в постійних цінах 2010 р. з роз-

рахунку на одного працівника). Цей показник про-

тягом 2016-2018 рр. зріс у на 6,5%. 

Таблиця 10 

Продуктивність праці у фермерських господарствах Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 
Відхилення 2018/2016 

+/- % 

Припадає валової продукції, тис. грн.:  

на одне господарство 
844,0 765,1 926,3 82,3 9,7 

на одного працівника 351,7 306,0 374,7 23,0 6,5 

на 1 га с.–г. 7,4 6,8 8,0 0,6 8,1 

Джерело: складено за [4] 

 

До показників продуктивності праці у фермер-

ських господарствах, крім основних, можна відне-

сти й такі, як площа сільськогосподарських угідь та 

поголів’я тварин із розрахунку на одного праців-

ника. 

З даних табл. 11 видно, що протягом 2016-

2018 рр. площа сільськогосподарських угідь на од-

ного працівника у фермерських господарствах Він-

ницької області скоротилася з 47,6 до 46,1 га. 
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Таблиця 11 

Площа сільськогосподарських угідь на одного працівника у фермерських господарствах в адмініс-

тративних районах Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Кількість працівників, осіб 5028 5433 5495 

Площа с.-г. угідь, тис. га 239,1 246,3 253,4 

Припадає с.-г. угідь на 1 працівника, га 47,6 45,3 46,1 

Джерело: складено за [4] 

 

Упродовж десятиліть Вінницька область від-

значалася високим рівнем розвитку скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах та господар-

ствах населення. Однак фермерські господарства 

поки що не стали активними щодо нарощування по-

голів’я великої рогатої худоби (табл. 12). 

Таблиця 12 

Поголів’я великої рогатої худоби на одного працівника фермерських господарств  

Вінницької області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Кількість працівників, осіб 5028 5433 5495 

Поголів’я ВРХ, тис. голів 7,5 7,6 7,8 

Припадає поголів’я на одного працівника 1,5 1,4 1,4 

Джерело: складено за [4] 

 

Показник поголів’я великої рогатої худоби з 

розрахунку на одного працівника протягом 2016-

2018 рр. скоротився з 1,5 до 1,4 голови. Його рівень 

свідчить про надзвичайно низький розвиток скота-

рства у фермерських господарствах Вінницької об-

ласті. 

Очевидно, що розвиток тваринництва є одним 

із найважливіших резервів підвищення ефективно-

сті використання трудових ресурсів фермерських 

господарств. При цьому вирішувалося б питання 

покращання забезпечення міських та сільських жи-

телів молоко- та м’ясопродуктами, це сприяло б 

удосконаленню галузевої структури виробництва і 

структури посівних площ у рослинництві через під-

вищення питомої ваги кормових культур. 

Серед найважливіших чинників підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів у фе-

рмерських господарствах слід назвати рівень заро-

бітної плати.  

Протягом 2016-2018 рр. загалом у всіх галузях 

економіки Вінницької області її середньомісячний 

розмір у номінальному вираженні зріс з 4189 до 

7801 грн., тобто на 86,2% (табл. 13). 

Таблиця 13 

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників 

у Вінницькій області, 2016-2018 рр. 

Показник 2016 2017 2018 

Відхилення 

2018/2016 

грн. % 

Усього в економіці області, грн. 4189 6121 7801 3612 86,2 

Сільське господарство, лісове господарство і рибне господар-

ство, грн. 
4290 6499 8317 4027 93,9 

в т.ч. сільське господарство, грн. 4101 6201 8039 3938 96,0 

Рівень заробітної плати в сільському господарстві, лісовому 

господарстві і рибному господарстві до середнього в області, 

% 

102,4 106,2 106,6 4,2 х 

в т.ч. сільське господарство, % 97,9 101,3 103,1 5,2 х 

Джерело: складено за [2] 

 

У сільському, лісовому та рибному господарс-

тві заробітна плата зростала вищими темпами. Її рі-

вень у 2018 р. складав 106,6% середнього області. 

Хоча це на 4,2% більше, ніж у 2016 р., рівень соці-

ального захисту працівників сільськогосподарсь-

ких підприємств залишається доволі низьким. 

Підвищення продуктивності праці та її оплати 

знаходить своє комплексне відображення в показ-

никах питомої ваги витрат на оплату праці у струк-

турі витрат на виробництво продукції. У 2018 р. за-

галом у фермерських господарствах Вінницької об-

ласті вона складала 3,6% (табл. 14). 
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Таблиця 14 

Частка основних видів витрат у структурі витрат на виробництво продукції у фермерських госпо-

дарствах Вінницької області, 2016-2018 рр., % 

Показник 2016 2017 2018 

Витрати на оплату праці 3,3 3,5 3,6 

Відрахування на соціальні заходи 1,1 1,2 1,3 

Матеріальні затрати, всього 83,8 84,6 85,4 

Джерело: складено за [2] 

 

У зарубіжних країнах питома вага витрат на 

оплату праці є вищою в кілька разів [17]. Це також 

свідчить про дискримінаційні умови відтворення 

трудового потенціалу у фермерських господарст-

вах. Цілком очевидно, що рівень заробітної плати у 

країні слід значно підвищити вже у найближчій пе-

рспективі. 

Спостерігається певна залежність викорис-

тання трудових ресурсів фермерських господарств 

від рівня урбанізованості адміністративних районів 

області, в яких вони знаходяться. У приміських 

районах темпи скорочення кількості працівників 

цих господарств нижчі. Однак менші розміри зем-

лекористування фермерських господарств у цих 

районах негативно позначаються на продуктивно-

сті праці їх працівників.  

Висновки. Демографічна ситуація в сільській 

місцевості, де здійснюють свою діяльність фермер-

ські господарства, є доволі складною. Продовжу-

ється скорочення кількості сільського населення. 

Призупинення цього процесу залежить від соціа-

льно-економічного розвитку сільських територій, 

перспективи якого пов’язуються з розвитком ма-

лого аграрного підприємництва, основною складо-

вою якого є фермерські господарства. 

Покращання демографічної ситуації в сільсь-

кій місцевості передбачає підвищення рівня наро-

джуваності серед сільських жителів, зниження рі-

вня міграції зі сіл у міста та за кордон найбільш 

продуктивної частини сільського трудового потен-

ціалу, повернення в сільську місцевість висококва-

ліфікованих працівників після їхньої підготовки у 

вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.  

Успішний розвиток фермерських господарств 

можливий за умови формування в них трудового 

потенціалу, характерними рисами якого є висока 

працездатність та відповідна фахова підготовка. 

Лише в такому разі створюються передумови для 

підвищення продуктивності праці. 

Значного поштовху процесу формування тру-

дового потенціалу фермерських господарств по-

винна надати розпочата в країні децентралізація 

влади, суть якої зводиться до передачі частини вла-

дних повноважень від органів центральної влади 

органам місцевого самоврядування. У разі успіш-

ного проведення адміністративно-територіальної 

реформи сільські територіальні громади будуть за-

цікавлені в розвитку на їхній території підприємств, 

спроможних наповнювати місцеві бюджети. Особ-

лива увага сільських територіальних громад зако-

номірно приділятиметься розвитку фермерських 

господарств, що матиме безпосередній вплив на 

формування і використання їх трудового потенці-

алу. 
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Анотація. 
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можна відокремити як складові згаданої раніше загальної теорії ринку.  
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