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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ                     
ДЛЯ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Вирішення проблеми світової продовольчої безпеки доволі тривалий 
час залишається актуальним. Вагомий природно-ресурсний потенціал 
України, вдале географічне розташування з позицій міжнародної торгів-
лі, родючість ґрунтів та сприятливий клімат дозволяють зайняти нашій 
країні провідну позицію серед виробників та експортерів продовольчої 
продукції. Національний земельний фонд України становить 5,7 % тери-
торії Європи, з яких майже 71 % займають землі сільськогосподарсько-
го призначення. Стабільний розвиток аграрної сфери України не тільки 
гарантує продовольчу безпеку держави, а й відіграє роль локомотива 
української економіки. Необхідною умовою цієї стабільності є позитив-
на динаміка сукупного економічного потенціалу аграрної сфери (продук-
тивні сили, ресурси, запаси, компетенції, що можуть бути використані у 
виробничій діяльності й реалізувати ринкові шанси для досягнення цілей 
соціально-економічного розвитку суспільства). 

Поняття «аграрна сфера» включає аграрний сектор, що охоплює сіль-
ськогосподарське та агропромислове виробництво та галузі економіки, 
які створюють умови їх ефективного функціонування, соціальну сферу, 
інфраструктуру сільської місцевості, соціально-економічні фактори від-
творення трудового потенціалу для потреб сільського господарства та 
розвитку сільських територій [1, С. 79]. Таким чином, аграрна сфера  – це 
аграрний сектор економіки у взаємозв’язку із соціальною інфраструкту-
рою сільської місцевості, що включає всі процеси людської життєдіяль-
ності [2, С. 14].

Стійкі конкурентні позиції українського агропромислового вироб-
ництва на світовому продовольчому ринку можуть бути забезпечені 
шляхом формування інноваційного трудового потенціалу. Трудовий по-
тенціал являє собою «інтегральну сукупність можливостей населення 
до трудової, у тому числі підприємницької, інноваційної активності як 
її суб’єктів» [3, С. 11]. 



Трудовий потенціал досліджувався різними науковими школами з 
точки зору соціально-демографічного, трудоресурсного, політекономіч-
ного, соціально-етнічного, ментально-ціннісного та системного підходів. 
В сучасній економічній науці трудовий потенціал розглядається як скла-
дова національного багатства України,  можливість найефективнішого 
використання економічно активного населення через цілеспрямований 
вплив на його кількісні та якісні параметри: демографічні, соціально-е-
кономічні, ідейно-моральні. Трудовий потенціал відображає як чисель-
ність носіїв здатних до праці, так і їх освітньо-кваліфікаційні характери-
стики та тривалість участі у суспільній праці. 

Аграрне виробництво розвивається під впливом багатофакторного 
зовнішнього середовища, яке являє собою сукупність взаємопов’язаних 
чинників прямої та опосередкованої дії. Чинниками прямої дії є спожи-
вачі, конкуренти, постачальники, а також інституціональні механізми. До 
чинників опосередкованої дії відносять політичну ситуацію в країні, між-
народні зв'язки, розвиток інновацій, соціально-економічні детермінанти 
(демографічні, освіта, рівень зайнятості). Вважаємо, що формування ін-
новаційного трудового потенціалу аграрної сфери є найбільш чуттєвим 
до останньої групи чинників.

На формування, використання та розвиток трудового потенціалу 
аграрної сфери впливають об’єктивні та суб’єктивні фактори. До об’єк-
тивних факторів можна віднести: демографічну ситуацію, стать, вік, сі-
мейний стан. Суб’єктивні фактори відображають стан соціально-еконо-
мічного розвитку: професійна структура, кваліфікаційний рівень, трудо-
ва мобільність, структура зайнятості, освітній рівень, соціальний склад, 
трудова мобільність, продуктивність праці, оплата праці та ін. [4, С. 89].

Для розробки багаторівневої стратегії управління трудовим потенці-
алом необхідно здійснити його оцінку, користуючись методами нечіткої 
логіки, які є інструментом формалізації факторних зв’язків у вигляді 
лінгвістичних змінних різних контрольованих параметрів. Вказана ме-
тодика дозволить сформувати економічний підхід використання оптимі-
заційних управлінських рішень [5, С. 59]. Розроблені алгоритми з вико-
ристанням сучасних інформаційних технологій дозволять максимізувати 
достовірність здійсненої оцінки, підвищити оперативність та якість при-
йнятих управлінських рішень, що ґрунтуються на результатах оцінки. За-
стосування вказаної методики дозволяє змінювати вхідний набір даних, 
що, в свою чергу, формує новий прогноз з урахуванням змін.

Одним із сучасних засобів інтелектуального аналізу даних є викори-
стання штучних нейронних мереж, що являють собою особливий тип 



математичних моделей та їх програмних реалізацій, побудовані за прин-
ципом нервових кліток живого організму [6, С. 79].

Застосування методу штучних нейронних мереж для оцінки трудово-
го потенціалу аграрної сфери має ряд переваг:

l можливість вирішення задач у разі відсутності чіткої уяви про ма-
сив вихідних даних, взаємозв’язків між вхідними та вихідними 
параметрами. Штучні нейронні мережі здатні відбирати апріорно 
непрогнозовані знання в масивах емпіричної інформації;

l можливість використання в якості вхідних параметрів експертних 
висновків (лінгвістичних висловлювань), що може компенсувати 
відсутність аналітичних залежностей між вхідними та вихідними 
параметрами;

l отримання точних прогнозів за наявності різнотипних, неінформа-
тивних та пропущених даних;

l здатність «самонавчання», адаптація до змін зовнішнього середо-
вища та появи нових даних. Застосування методу штучних ней-
ронних мереж дозволяє враховувати непрогнозовані чинники 
впливу на трудовий потенціал;

l потенціальна швидкодія за рахунок використання сучасних інфор-
маційних технологій, що включають можливості одночасної об-
робки масивів даних [6, С. 80]. 

Отже, метод штучних нейронних мереж для оцінки трудового потен-
ціалу включає наступні завдання:

l визначення факторів, що впливають на стан трудового потенціалу 
аграрної сфери, та формалізація взаємозв’язків між ними;

l експертна оцінка стану трудового потенціалу;
l формалізація лінгвістичних оцінок факторів впливу;
l побудова нечіткої бази знань про взаємозв’язки між факторами;
l виведення нечітких логічних рівнянь на основі лінгвістичних оці-

нок та нечіткої бази знань;
l оптимізація параметрів нечіткої моделі;
l вибір початкової конфігурації нейронної мережі;
l проведення навчання мережі з використанням вибірки, що навчає;
l адаптація нейронної мережі за рахунок зміни вагових коефіцієнтів, 

що відображають взаємозв’язки мережі, та коригування конфігу-
рації мережі;

l побудова моделі оцінювання трудового потенціалу [7, С. 86].
Для реалізації нейронно-мережевого методу використовують різні 

програмні засоби, зокрема, програмний пакет MATLAB, що є зручним 



ефективним інструментом для побудови штучної нейронної мережі, 
надає можливість паралельно опрацьовувати значні масиви введених 
даних.
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