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Вступ 

Актуальність теми. Активний розвиток продуктивних сил і виробничих 

відносин у контексті поширення глобалізаційних процесів стимулює зміни в 

організації праці на сільськогосподарських підприємствах. Останні проявля-

ються в зміні відношення працівників до роботи та удосконаленні системи уп-

равління ними. Від ефективності праці та управління персоналом залежить ре-

зультативність функціонування суб’єктів господарювання. 

Для сільськогосподарських підприємств характерна відсталість у питан-

нях впровадження прогресивних систем управління персоналом, які вже актив-

но використовують в інших галузях. Недооцінювання важливості застосування 

інноваційних підходів у цій сфері призводить до втрати можливостей нарощу-

вання фінансового зростання господарств.  

Таким чином, для підвищення ефективності функціонування, забезпечен-

ня  кількісного і якісного розвитку, налагодження зовнішньоекономічної діяль-

ності сучасним сільськогосподарським підприємствам необхідно впроваджува-

ти інноваційні підходи до організаційно-економічного удосконалення системи 

управління персоналом. Проте, незважаючи на важливість організації заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності управлінського процесу на сільсько-

господарських підприємствах, у теоретико-методологічному та прикладному 

забезпеченні вирішення відповідних питань залишається чимало проблем. 

Дослідженню окресленої проблематики присвячено чимало наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Теоретико-методологічні та методико-

прикладні аспекти удосконалення системи менеджменту персоналу висвітлю-

ються у працях вітчизняних вчених – В.Г. Андрійчука, І.Ф. Баланюка, 

О.А. Біттера, О.М. Бородіної, Н.І. Василенької, О.А. Грішнової, М.І. Доліш-

нього, В.Ю. Лисака, М.Й. Маліка, Л.С. Сас, К.І. Якуби, М.А. Лендєла, 

Г.В. Черевка, О.В. Шебаніної, Л.О. Шепотько, О.Г. Шпикуляка, В.В. Юрчи-

шина та ін. Проблеми і перспективи розвитку HR-менеджменту активно дослі-

джуються такими зарубіжними вченими, як R. Bennett, R. Gareth, M. George, 

L. Mullins. Водночас, незважаючи на чималу кількість науково-теоретичних та 



4 
 

прикладних розробок у цій сфері, проблема організації ефективного управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств залишається невирішеною і 

потребує продовження системних поглиблених досліджень. Це підтверджує ви-

сокий рівень актуальності теми дисертаційної роботи. 

Дисертація спрямована на розв’язання комплексу проблем, пов’язаних з 

удосконаленням теоретико-методологічних підходів до забезпечення підви-

щення ефективності управління персоналом та розробкою системного організа-

ційно-економічного забезпечення удосконалення методів управління трудови-

ми ресурсами сільськогосподарських підприємств. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. У дисер-

таційній роботі представлено результати досліджень автора, проведених від-

повідно до наукових тем ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” на 2011–2015 рр. – “Розробка організаційно-

економічного механізму удосконалення функціонування виробничо-

господарських структур регіону” (номер державної реєстрації 0111U000875) та 

2012 –2017 рр. – “Розробка і обґрунтування соціально-економічного та органі-

заційно-управлінського механізму збалансованого розвитку підприємницьких 

структур у регіоні Карпат” (номер державної реєстрації 0113U004332). У межах 

зазначених тем дисертантом обґрунтовано сукупність науково-методологічних 

та прикладних аспектів організаційно-економічного забезпечення удосконален-

ня системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств на ін-

новаційній основі. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка й обґрун-

тування теоретичних та практичних рекомендацій щодо підвищення ефектив-

ності управління персоналом сільськогосподарських підприємств на основі 

впровадження організаційно-економічних заходів. Відповідно до поставленої 

мети в процесі виконання дослідження вирішувались такі завдання:  

– узагальнити теоретико-методологічні основи дослідження організаційно-

економічного забезпечення управління  персоналом сільськогосподарських 

підприємств; 
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– удосконалити науково-теоретичні підходи до забезпечення підвищення 

ефективності системи управління персоналом; 

– уточнити і доповнити класифікацію персоналу сільськогосподарських 

підприємств, а також самих господарств у залежності від системи HR-

менеджменту; 

– виявити і дослідити об’єктивні та суб’єктивні фактори, що впливають на 

ефективність управління персоналом; 

– удосконалити методику оцінки результативності управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств; 

– встановити характер впливу факторів зовнішнього середовища діяльності 

сільськогосподарських підприємств на ефективність управління їх персоналом; 

– розробити організаційно-економічні напрями підвищення ефективності 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес управління персоналом сільськогоспо-

дарських підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів удосконалення системи управління персоналом сільсько-

господарських підприємств.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

діалектичний метод пізнання, визначальні положення теорії управління персо-

налом  вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл. 

У процесі здійснення дослідження застосовано системний та логічний 

підхід до наукового пізнання сукупності явищ і процесів, пов’язаних із функці-

онуванням системи управління персоналом, що дало змогу виявити основні 

проблеми та перспективи її удосконалення, розробити й обґрунтувати комплек-

сне організаційно-економічне забезпечення HR-менеджменту. 

У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: 

абстрактно-логічний – для уточнення категоріального апарату, класифікаційних 

ознак та формулювання висновків; аналізу та синтезу – для дослідження особ-

ливостей і тенденцій становлення системи управління персоналом на підприєм-
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ствах; індукції, дедукції та історичний метод – для вивчення генезису й еволю-

ції теорій управління персоналом; статистико-економічний та порівняння – для 

аналізу процесів формування, використання і відтворення трудових ресурсів 

сільськогосподарських підприємств, встановлення взаємозв’язку між рівнем 

ефективності управління персоналом та ресурсозабезпеченістю й результатив-

ністю діяльності підприємств галузі; стратегічного аналізу – для визначення 

зовнішніх факторів впливу на побудову системи HR-менеджменту; розрахунко-

во-конструктивний – для обґрунтування прогнозу розвитку підприємств; еко-

номіко-математичного моделювання – для встановлення впливу окремих фак-

торів на продуктивність праці працівників агропідприємств; монографічний – 

для розкриття досвіду сільськогосподарських підприємств щодо реалізації сис-

теми заходів з удосконалення системи менеджменту персоналу; аналогії та уза-

гальнення – для розробки системи організаційно-економічних заходів з оптимі-

зації системи управління персоналом; графічний – для наочного відображення 

результатів дослідження у діаграмах, схемах.  

Інформаційною базою здійснення дослідження були нормативно-правові 

акти України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, Голо-

вного управління статистики в Івано-Франківській області, департаменту агро-

промислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, наукова лі-

тература, результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоре-

тичних, методологічних та прикладних засад формування й реалізації організа-

ційно-економічного забезпечення системи управління персоналом сільськогос-

подарських підприємств. Основними елементами наукової новизни є: 

удосконалено: 

– комплексну методику оцінки ефективності управління персоналом сіль-

ськогосподарських підприємств на основі поєднання інтегральної оцінки стану 

й тенденцій розвитку HR-менеджменту та індивідуальних індексів, що дозволяє 

системно оцінити результативність керівництва на економічному, соціальному 

та організаційному рівнях функціонування; 
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– науково-теоретичні підходи до управління персоналом на основі уточ-

нення категоріального апарату й розробки системи управлінських підходів до 

визначення сутності, місця і функціональної ролі трудових ресурсів сільського-

сподарських підприємств через виділення сукупності особисто-індивідуальних 

та мікропідприємницьких аспектів у розрізі умовно-постійних та умовно-

змінних характеристик; 

– науково-методологічні засади впровадження ефективного організаційно-

економічного забезпечення управління персоналом сільськогосподарських під-

приємств шляхом обґрунтування системи методологічних засад, які базуються 

на основоположних принципах діалектики, логіки й системності; 

– систему класифікації сільськогосподарських підприємств за рівнем ефек-

тивності менеджменту персоналу, що дозволило обґрунтувати диференційовані 

заходи з удосконалення системи управління для підприємств різних груп, виді-

лених за вказаною ознакою; 

– методику оцінки залежності ефективності праці робітників сільськогос-

подарських підприємств від сукупності об’єктивних ресурсних та суб’єктивних 

організаційно-управлінських факторів з обґрунтуванням рівня їх впливу на ос-

нові економіко-математичного моделювання; 

– концептуальні підходи до регулювання зовнішніх чинників, що вплива-

ють на впровадження і реалізацію системи управління персоналом на сільсько-

господарських підприємствах у розрізі сукупності взаємопов’язаних економіч-

них, соціальних та організаційних чинників макросередовища; 

одержали подальший розвиток: 

– методичні підходи до аналізу ефективності управління персоналом у роз-

різі малих, середніх та великих підприємств з урахуванням ступеня впливу 

об’єктивних та суб’єктивних факторів на їх діяльність; 

– напрями структуризації управлінського процесу на основі впровадження 

моделі економічної діагностики менеджменту персоналу, яка передбачає оцінку 

фінансово-економічного стану підприємства, результативності його діяльності, 
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управлінську діагностику з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків та про-

гноз розвитку суб’єкта господарювання;  

– напрями підвищення ефективності управління персоналом сільськогоспо-

дарських підприємств, які базуються на впровадженні комплексного організа-

ційно-економічного забезпечення удосконалення HR-менеджменту залежно від 

досягнутого на цих підприємствах рівня ефективності управління. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та 

рекомендації, отримані в результаті дослідження, можуть бути використані при 

удосконаленні системи управління персоналом сільськогосподарських підпри-

ємств. 

Сформульовані дисертантом пропозиції щодо удосконалення процесу уп-

равління працівниками в сільськогосподарських підприємствах використано 

при розробці регіональних програм соціально-економічного розвитку Івано-

Франківської області, підтримки малого та середнього підприємництва (довідка 

департаменту економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації  

від 19.01.2016 р. № 03.2-09/49). 

Розроблений автором організаційно-економічний механізм підвищення 

ефективності управління персоналом сільськогосподарських підприємств впро-

ваджується у практичній роботі господарств Калуського району Івано-

Франківської області (довідка від 26.12.2014 р. № 23/01-08/08). 

Методичні розробки автора щодо оцінки рівня ефективності управління 

персоналом та розробки інноваційної стратегії розвитку сільськогосподарських 

підприємств апробовані і впроваджуються у практичну діяльність суб’єктів го-

сподарювання Снятинської міської ради (довідка від 10.12.2014 р. № 01-

21/683). 

Пропозиції автора стосовно вдосконалення системи управління персона-

лом сільськогосподарських підприємств та методики оцінки його ефективності 

використовуються в СВК ім. Т.Г. Шевченка Городенківського району Івано-

Франківської області (довідка від15.03.2016 р. № 12). 
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Теоретичні й методичні розробки автора щодо методів оцінки системи 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств використовуються 

в навчальному процесі при викладанні дисципліни “Менеджмент персоналу” 

студентам економічних спеціальностей у ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” (довідка № 01-15/03/976 від 

02.06.2016 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою пра-

цею автора. З наукових робіт, опублікованих у співавторстві, у дисертаційному 

дослідженні використано тільки ті ідеї й пропозиції, які є результатом особис-

тої праці здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати наукового до-

слідження доповідались і отримали позитивну оцінку на міжнародних та всеук-

раїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнській науково-

практичній конференції Національного транспортного університету (Київ, 

2013 р.), Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції “Актуальні 

проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та гло-

балізації економіки” (Тернопіль, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній Ін-

тернет-конференції “Ефективність функціонування сільськогосподарських під-

приємств” (Львів, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції, про-

веденій на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Васи-

ля Стефаника” (Івано-Франківськ, 2014 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції  “Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 

транспорте ‘2014” (Іваново, Росія, 2014 р.). 

Публікації. За результатами наукових досліджень автором опубліковано 

15 наукових праць загальним обсягом 3,65 ум. др. арк., у т. ч. 7 статей у науко-

вих фахових виданнях України обсягом 1,65 ум. др. арк., серед яких стаття в 

журналі з індексом SCOPUS, а також стаття в іноземному виданні обсягом 0,35 

ум. др. арк., 3  статті в колективних монографіях обсягом 0,95 ум. др. арк.  

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Зміст 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2014
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роботи викладено на 190 сторінках комп’ютерного тексту, проілюстровано у 27 

таблицях, 21 рисунках, 6 додатках. Бібліографічний список складається із 196 

літературних джерел. 
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РОЗДІЛ І 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УПРАВЛІННЯ  ПЕРСОНАЛОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

1.1. Економічна сутність, склад і класифікація персоналу 

сільськогосподарських підприємств 

 

Розвиток економіки країни, функціонування підприємств, а особливо 

сільськогосподарських та будь-які інші процеси суспільного життя є 

неможливими без залучення персоналу. Людський ресурс є визначальним 

стержнем, який започатковує і веде бізнес, а з іншого боку, людина є важливим 

стимулятором, що формує попит на кінцевий продукт. 

Значна увага до людини-робітника зверталась ще у ХVIII ст. Так, А. Сміт 

у своїй книзі “Дослідження про природу і причини багатства народів” вводить 

поняття “економічна людина”, і розкриває основні її сутнісні характеристики, 

мотиви до праці та до задоволення потреб [129].  

Персонал до ХХ ст. розглядався переважно як сукупність фізичних 

здібностей людини, які вона використовує у процесі праці. Особливо детально 

розкрито ці положення у трудовій діяльності К. Маркса. Вчений стверджував, 

що робоча сила є товаром, тобто людина продає свої фізичні можливості праці. 

Під робочою силою К. Маркс розумів: “сукупність фізичних і духовних 

здібностей, якими володіє організм, жива особистість людини, і, які 

використовуються нею щоразу, коли вона виробляє певні споживчі вартості” 

[88, с. 178]. 

Прихильники соціалістичних поглядів дещо заперечували своїх 

попередників щодо твердження, що робоча сила є товаром. За часів соціалізму 

людина-працівник розглядалась як живий організм здатний до праці, до 

організації виробництва. 

Впродовж ХХ ст. людина-працівник розглядалась з точки зору кількісно-

якісної оцінки сукупності фізичних здібностей людини у виробничому процесі. 

В кінці ХХ ст. на початку ХХІ ст. відбулась зміна парадигми уявлення 
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про персонал. Однією з перших і основних наукових праць з цього приводу 

була монографія О. А. Грішнової “Людський капітал: формування в системі 

освіти і професійної підготовки” (2001 р.). Професор для характеристики 

людини-працівника вводить поняття “людський капітал”, під яким розуміє: 

“економічну категорію, яка характеризує сукупність сформованих і розвинутих 

унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій 

індивідів, що перебувають у їхній власності, використовуються в економічній 

діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому 

впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного 

доходу” [48, с. 16-17]. 

Важливий вклад у розвиток теорії людського капіталу здійснила 

О. М. Бородіна. У своїй монографії “Людський капітал на селі: наукові основи, 

стан, проблеми розвитку” вчена обґрунтовує, що під людським капіталом слід 

розуміти “знання та трудові навички, що їх набуває людина в процесі навчання 

і трудової діяльності” [31, с. 51]. 

Досліджуючи генезис та еволюцію цього процесу зрозуміло, що активний 

розвиток теорії людського капіталу почався ще в минулому столітті в Америці 

та Англії. Так, основоположниками теорії людського капіталу був Шульц Т.-

С.та Г.-С. Беккер. Т.-С. Шульц вважав, що людський капітал – це форма 

капіталу, яка є джерелом майбутніх доходів чи засоби задоволення потреб, і є 

складовою людини [17, с. 38-39]. Г.-С. Беккер проблематиці розвитку теорії 

людського капіталу присвятив багато праць [4, 5, 6, 7]. У своїх працях вчений 

акцентував увагу на значній ролі людського ресурсу у виробничому процесі, як 

сукупності поведінкових, особистісних та набутих у процесі навчання 

характеристик працівника. За суттєвий вклад у розвиток теорії людського 

капіталу Г.-С. Беккер у 1992 р. отримав Нобелівську премію. 

Серед інших відомих зарубіжних вчених, які займалися проблемами 

розвитку теорії людського капіталу є Е. Денісон, Е. Кануто, Дж. Кендрік, 

Ю. Корчагін, С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі [50, 69, 72, 169] та ін. 

В українській науковій економічній думці значний вклад у розвиток 
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концепції людського капіталу внесли: І. Баланюк, О. Бородіна, 

О. Варецька,Н. Василенька, О. Грішнова, М. Долішній, М. Лендєл, М. Малік, 

Л. Федорняк, Г. Черевко [23, 31, 36, 48, 54, 76, 87, 176] та ін. 

Подібно до того як розвивається теорія людського капіталу, змінюються 

підходи до сутності і значення персоналу підприємства. Так, на основі 

вивчення наукових підходів до тлумачення сутності і ролі людини-працівника 

(персоналу) у суспільно-економічному житті визначено кілька етапів зміни 

парадигми, а саме: 

1) персонал – сукупність працівників як власників робочої сили – ХІХ ст.; 

2) персонал – сукупність людей працівників як носіїв певних фізичних 

можливостей, здібностей – кінець ХІХ – початок ХХ ст.; 

3) персонал – сукупність людей-працівників як пасивний об’єкт 

управління – 20-ті роки ХХ ст.; 

4) персонал – сукупність людей-працівників як рушійної сили розвитку 

виробництва та суспільства – 70-80 -ті роки ХХ ст.; 

5) персонал – сукупність людей-працівників як активний суб’єкт 

саморозвитку і самовдосконалення, об’єкт інвестування, що здатний ефективно 

реалізовувати свої здібності – початок ХХІ ст. 

Аналізуючи поняття “персонал” у науковій думці вітчизняних і 

зарубіжних вчених, робимо висновок про відсутність єдиного підходу, але 

визначення різних вчених у загальному значенні зводяться до подібного змісту. 

Так, А.О. Кібанов під персоналом розуміє “особливий склад організації, 

який включає працівників, які працюють за наймом, а також власників 

підприємства” [148, с. 50]. 

На думку Г.В. Черевка та Н.І. Василеньки персонал – це “особовий склад 

підприємства, який охоплює всіх найманих працівників, а також працюючих 

акціонерів і власників” [176, с. 16]. 

Подібне до попереднього визначення дають М. Й. Малік та 

О. Г. Шпикуляк, які під категорією “персонал” мають на увазі “особовий склад 

штатних працівників підприємства, зайнятих на виробництві та його 
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обслуговуванні” [87, с. 5]. 

Автори О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк визначають персонал як 

сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну 

підготовку та мають досвід практичної діяльності [150, с. 197]. 

Ф. І. Хміль під аналізованою категорією розуміє “основний штатний 

склад працівників організації, які виконують виробничо-господарські й 

управлінські функції” [29, с. 44]. Подібний підхід до тлумачення категорії 

“персонал” спостерігається у М. Д. Виноградського, С. В. Беляєвої, 

А. М. Виноградської, О. М. Шканової, які характеризують персонал суб’єктом і 

об’єктом управління [41, с. 35]. 

А. В. Шегда під персоналом підприємства розуміє “склад робітників, які 

представляють кваліфіковану і некваліфіковану працю” [182, с. 281]. 

Відзначаючи, на відміну від попередніх авторів, характеристику працівників за 

кваліфікацією, а не за участю у виробничому чи управлінському процесі. 

Дослідники І. Ф. Баланюк та Л. С. Федорняк дають більш повне 

визначення аналізованої категорії, наділяючи її якісними, кількісними і 

структурними характеристиками. Під поняттям “персонал” вчені розуміють 

“один з основних чинників діяльності підприємства, що охоплюють всіх 

залучених до праці на ньому осіб та характеризується кількісними, якісними і 

структурними ознаками, які варіюються залежно від зміни внутрішніх і 

зовнішніх умов” [23, с. 9]. 

Аналіз визначень досліджуваного поняття в енциклопедичних джерелах 

свідчить, що вони мають вужчу характеристику. Так, в тлумачному словнику 

наведено наступне визначення персоналу – “особовий склад, колектив 

працівників якої-небудь установи, підприємства” [107]; у інтернет-словнику 

“Вікіпедія” персонал тлумачиться як “колектив працівників або сукупність 

осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору” [106]. 

Таким чином узагальнюючи і аналізуючи наведені вище визначення 

поняття “персонал” приходимо до висновку, що різні автори використовують 

різні підходи до тлумачення цієї категорії. Основні авторські підходи 
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згруповано нами в межах 3 груп (табл. 1.1). 

На основі даних табл. 1.1 можна зробити висновок, що хоча в широкому 

розумінні усі автори розглядають персонал як сукупність працівників 

підприємства, але кожна з виділених трьох груп дослідників акцентують увагу 

на певних характеристиках. Усі підходи заслуговують на увагу і виражають 

певні сутнісні характеристики персоналу [186, с. 77-81]. 

Таблиця 1.1 

Наукові підходи науковців до визначення поняття “персонал” 

Наукові підходи до тлумачення поняття “персонал” Автори визначень 

1. Персонал як сукупність працівників, які 

характеризуються з точки зору функціональної участі у  

виробничій і управлінській діяльності 

[87, с. 5], [176, 

с. 16], [148, с. 50], 

[29, с. 69], [41, 

с. 35] 

2. Персонал як сукупність працівників, які 

ідентифікуються з точки зору їх кваліфікації (з поділом 

лише на кваліфіковану і некваліфіковану робочу силу) 

[182, с. 281], [108, 

с. 23-26], [73, с. 10] 

3. Персонал як сукупність працівників, які 

характеризуються з точки зору оцінки якості робочої 

сили з врахуванням навчально-практичної підготовки, 

досвіду роботи, мотивів до праці тощо 

[23, с. 9], [150, 

с. 197], [80, с. 225], 

[89, с. 115-116] 

*Джерело: розроблено автором 

Погоджуючись з більшістю визначень поняття персонал, пропонуємо свою 

інтерпретацію у такому вигляді: персонал – це складова ресурсного потенціалу, 

яка характеризує людину-працівника з точки зору його кваліфікації, 

індивідуально-особистісних характеристик, функціонального призначення, 

якісних ознак (рівня освіти, досвіду, стажу), які враховуються при організації і 

веденні фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. 

Водночас при дослідженні поняття “персонал” важливим є визначення 

складу персоналу. Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 

003-2005 [112] персонал підприємств поділяється на такі групи: 

1) професіонали; 

2) фахівці; 

3) технічні службовці; 
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4) робітники сфери обслуговування і торгівлі; 

5) кваліфіковані робітники сільського господарства і лісового 

господарства; 

6) кваліфіковані робітники риборозведення і рибальства; 

7) кваліфіковані робітники з інструментом; 

8) оператори і складальники устаткування і машин; 

9) працівники найпростіших професій. 

На основі опрацьованого Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників сільського господарства [53] проаналізовано 

класифікацію професій цієї галузі. Детальне вивчення окремих категорій 

персоналу свідчить, що в сільськогосподарських підприємствах задіяні 

практично всі категорії, тому важливо враховувати специфічні характеристики 

кожної з груп. 

Для глибшого розкриття змісту і суті категорії “персонал” розкрито 

класифікацію персоналу, зокрема проаналізовано різні авторські підходи, за 

якими виділено різні критеріальні ознаки. 

У науці та практиці економічної думки в Україні існує багато різних 

підходів до класифікації персоналу підприємства. На основі аналізу результатів 

наукових досліджень: [23, с. 10], [29, с. 52-64], [41, с. 36-39], [182 с. 80-84], [108, 

с. 25-26], [73, с. 11-14], [142], [58], [86, с. 53-55], [181, с. 146-148] нами 

узагальнено усі виділені авторами класифікаційні ознаки. Серед них є такі: 

1) за відношенням до виробництва: промислово-виробничий та 

непромисловий персонал; 

2) за характером виконуваних функцій: керівники, спеціалісти, 

службовці, робітники; 

3) за професіями:різні професії відповідно до Класифікатора професій, 

зокрема у сільськогосподарському підприємництві це: агроном, зоолог, 

зоотехнік, агротехнік, інженер, агрохімік; 

4) за спеціальностями, тобто різновидом трудової діяльності в межах 

професії, зокрема у аграрному секторі – це: агроном з обробітку ґрунту, 
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інженер-агротехнік; 

5) за рівнем освіти: спеціалісти найвищої категорії, спеціалісти вищої 

категорії, спеціалісти середньої кваліфікації, малокваліфіковані і 

некваліфіковані працівники; 

6) за відношенням до власності майна підприємства: власники і наймані 

працівники; 

7) за визначенням основного місця роботи: штатні працівники, 

сумісники, працівники, які виконують роботи від імені інших підприємств (на 

виконання замовлень); 

8) за зайнятістю у видах діяльності: основний і допоміжний персонал; 

9) за типом виконуваної роботи: персонал адміністративно-технічний, 

оперативний (черговий), оперативно-ремонтний, ремонтний, електротехнічний. 

Крім цього враховуючи специфіку сільськогосподарських підприємств 

доцільно виділити ще кілька класифікаційних ознак, які характерні саме для 

сільського господарства (1 і 2) та інші, які є важливими при оцінці 

раціональності управління персоналом підприємства [191, с. 132-134], а саме: 

1) за зайнятістю у галузях виробництва: працівники, зайняті у 

рослинництві і тваринництві, іншій діяльності; 

2) за постійністю зайнятості: постійні і сезонні працівники; 

3) за освітнім рівнем: персонал з повною вищою, базовою, професійно-

технічною чи повною загальною освітою; 

4) за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст, бакалавр, 

спеціаліст, магістр; 

5) за статтю: чоловіча чи жіноча; 

6) за загальним стажем роботи: без стажу, від 1 до 5 років, від 5 до 10 

років, від 10 до 20 років, більше 20 років; 

7) за досвідом певної (сільськогосподарської) роботи: без досвіду, з 

досвідом від 1 до 5 років, від 5 до 10 років, від 10 до 20 років, більше 20 років. 

Узагальнено класифікацію персоналу сільськогосподарських підприємств 

з врахуванням існуючих та доповнених нами класифікаційних ознак 
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відображено у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Класифікація персоналу підприємств 

Класифікаційні ознаки 

 

Види персоналу 

1 2 

За відношенням до 

виробництва 

1) виробничий персонал; 2) невиробничий 

персонал 

За характером 

виконуваних функцій 

1) керівники; 2) спеціалісти; 3) службовці; 4) 

робітники 

За професіями 1) агроном; 2) зоолог; 3) зоотехнік; 4) інженер; 

5) агрохімік 

За спеціальностями 1) агроном з обробітку ґрунту, 2) інженер-

агротехнік, 3) інші 

За рівнем освіти 1) спеціалісти найвищої категорії; 2) 

спеціалісти вищої категорії; 3) спеціалісти 

середньої кваліфікації; 4) малокваліфіковані 

працівники; 5) некваліфіковані працівники 

За відношенням до 

власності майна 

підприємства 

1) власники підприємства; 2) працівники 

підприємства 

За визначенням 

основного місця роботи 

1) штатні працівники;2) сумісники;3) 

працівники, які виконують роботи від імені 

інших підприємств (на виконання замовлень) 

За зайнятістю у видах 

діяльності 

1) основний персонал; 2) допоміжний 

персонал 

За типом виконуваної 

роботи 

1) персонал адміністративно-технічний; 2) 

оперативний (черговий); 3) оперативно-

ремонтний; 4) ремонтний; 5) електротехнічний 

За зайнятістю у галузях 

сільськогосподарського 

виробництва 

1) працівники, зайняті у рослинництві; 2) 

працівники, зайняті у тваринництві; 3) 

працівники, зайняті у  іншій діяльності 

За постійністю 

зайнятості 

1) постійні працівники; 2) сезонні працівники 

За освітнім рівнем 1) персонал з повною вищою; 2) персонал з 

базовою; 3) персонал з професійно-технічною; 4) 

персонал з повною загальною освітою 

За освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

1) молодший спеціаліст; 2) бакалавр; 3) 

спеціаліст; 4) магістр 

За статтю 1) чоловіки; 2) жінки 

За загальним стажем 

роботи 

1) без стажу; 2) стаж від 1 до 5 років; 3) стаж 

від 5 до 10 років; 4) стаж від 10 до 20 років; 5) 

стаж більше 20 років 
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1 2 

За віком 1) до 21 року; 2) 22-35 років; 3) 36-45 років; 4) 

45-60 років; 5) старше 60 років 

За досвідом певної 

(сільськогосподарської) 

роботи 

2) без досвіду; 2) досвід від 1 до 5 років; 3) 

досвід від 5 до 10 років; 4) досвід від 10 до 20 

років; 5) досвід більше 20 років 
*Джерело: розроблено автором 

 

Розроблена класифікація персоналу сільськогосподарських підприємств є 

інструментом і передумовою проведення глибокого і детального аналізу 

процесів формування і використання персоналу підприємства та інших аспектів 

управління. 

До узагальнених класифікаційних ознак персоналу підприємства (1-11 

ознаки) нами додано ще чотири – (12-15 ознаки), які дозволять ширше 

дослідити якісний стан персоналу підприємства та ефективність його 

використання у трудовому процесі [191, с. 134-138]. Так, класифікація 

персоналу за освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем дасть можливість 

проаналізувати наявність і якість теоретичної підготовки працівники на основі 

отриманих у навчальних закладах знань, а класифікація персоналу за стажем і 

досвідом роботи свідчить про наявність практичних навичок і здібностей 

працівників щодо виконуваної ним роботи. 

Саме такі якісні характеристики працівників як кваліфікація, 

спеціальність, стаж і досвід є важливими аспектами в процесі управління 

персоналом, а також визначальними чинниками при прийомі на роботу. Тому 

неврахування їх унеможливлює досягнення позитивних очікуваних результатів 

у забезпеченні підвищення продуктивності праці та ефективності 

господарювання загалом. 

Персонал підприємства на сучасному етапі, слід розглядати, не просто як 

сукупність працівників, які задіяні у виробничому процесі, а як сукупність 

системопов’язаних працівників з їх особистісними характеристиками, 

знаннями, вміннями, навиками роботи у колективі, які вони використовують у 

трудовій діяльності. 
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У зв’язку з цим пропонуємо два підходи до характеристики поняття 

“персонал”, які в комплексі розкривають внутрішні, сутнісні ознаки цієї 

категорії. 

За першим підходом персонал розглядається на індивідуально-

особистісному рівні, за другим – на мікро-підприємницькому рівні [192, с. 91-

92]. 

Індивідуально-особистісний рівень персоналу є сукупністю наявних у 

певної людини характеристик, які є індивідуальними і, які складно змінити. До 

таких основних характеристик віднесено: 

1) вік, стан здоров’я, фізичний розвиток – це фактично незмінні 

характеристики людини-працівника, які визначають фізичну здатність людини 

виконувати певну роботу; 

2) розумові здібності, морально-ціннісні орієнтації, виховання, 

психологічний стан – це важливі характеристики людини, які набуті нею в 

процесі попередніх років життя в конкретному суспільному середовищі, які 

людина-працівник, як правило, не готова змінювати задля певного робочого 

місця; 

3) отримані теоретичні знання в процесі освіти, практичні навички, 

здібності людини-працівника, стаж і досвід роботи – це якісні характеристики, 

які здобуваються впродовж тривалого часу і швидко вплинути на їх зміну в 

короткотерміновому періоді не можливо; 

4) бажання і готовність до саморозвитку, самовдосконалення, 

самонавчання – це важливі характеристики людини-працівника, які пов’язані з 

внутрішньою можливістю і готовністю особистості до змін заради 

самореалізації та досягнення високих результатів праці. Змінити ці риси можна, 

як правило, шляхом мотивування працівників; 

5) рівень фінансової забезпеченості та фінансової грамотності  

особистості –це набуті характеристики особистості, які визначають ставлення 

людини та її готовність до певного виду роботи, зацікавленість у самовіддачі у 

трудовому процесі. Це сукупність характеристик, які можуть змінюватись у 
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житті людини. 

Мікро-підприємницький рівень персоналу є сукупністю сутнісних 

характеристик усіх працівників, які є складовою ресурсного потенціалу 

підприємства. До таких основних характеристик віднесено: 

1) сукупна (середня) кваліфікованість персоналу – це чинник, який 

зумовлює можливість сумісної праці працівників на одному рівні; це 

передумова налагодження злагодженого трудового процесу; 

2) відношення колективу до виробничого процесу – це фактори, які 

пов’язані, передусім, з тим, що людина є важливою складовою ресурсного 

потенціалу підприємства, і на рівні з використанням інших елементів 

виробничо-ресурсного потенціалу, впливає на ресурсовіддачу, а також 

ефективність і прибутковість виробництва загалом. Як правило, на 

підприємстві наявність чи відсутність ефективної мотиваційної системи 

працівників формує відношення їх до трудового процесу та вплив на кінцевий 

результат функціонування підприємства; 

3) психологічний клімат у колективі і відношення “наймані працівники – 

власники” – це важливі характеристики мікро середовища на підприємстві, 

оскільки визначають згрупованість персоналу, його спільне відношення до 

трудового процесу, зацікавленість у збереженні робочого місця тощо. 

Усі характеристики мікро-підприємницького рівня є умовно-змінними, на 

які може впливати управлінський персонал з метою забезпечення бажаного 

ефекту від трудового процесу у вигляді рівня продуктивності праці [192, с. 91-

92]. 

Виокремлені найважливіші характеристики персоналу 

сільськогосподарського підприємства зображено на рис. 1.1. 
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 Рис. 1.1. Управлінські підходи до визначення сутності, місця і ролі 

персоналу підприємства 

* Джерело: розроблено автором 

 

Запропоновані два підходи до визначення сутності, місця і ролі персоналу 

підприємства з виділенням особистісно-індивідуальних та мікро-

підприємницьких характеристик дозволив виокремити чинники, що мають 

умовно постійний та умовно змінний характер. Це, в свою чергу, має важливе 

значення в процесі прийняття управлінських рішень, оскільки розмежовує ті 

характеристики, на які не можливо (складно) вплинути в процесі менеджменту 

персоналу  і ті, на які можливо впливати та змінювати їх [190, с. 305-306]. 

Таким чином умовно-постійні фактори-характеристики персоналу потрібно 

враховувати на етапі формування та підбору персоналу, а умовно-змінні 

чинники потрібно враховувати у процесі використання персоналу при розробці 

Особистісно-індивідуальний підхід Мікро-підприємницький підхід 

Умовно-постійні 

характеристики 

персоналу 

1) вік, стан здо-

ров’я, фізичний 

розвиток; 

2) розумові здіб-

ності, ціннісні орі-

єнтири, виховання; 

3) отримані тео-

ретичні знання, 

практичні навички 

Умовно-змінні 

характеристики 

персоналу 

1) бажання і гото-

вність до самороз-

витку; 

2) рівень фінансо-

вої забезпеченості 

та фінансової гра-

мотності особис-

тості 

Умовно-постійні 

характеристики 

персоналу 

1) середній рівень 

кваліфікації персо-

налу підприємства; 

2) сукупна квалі-

фікованість, праце-

здатність та проду-

ктивність персона-

лу підприємства 

Умовно-змінні 

характеристики 

персоналу 

1) відношення 

колективу до виро-

бничого процесу; 

2) психологічний 

клімат у колективі 

Управлінський вплив 

на етапі формування 

персоналу 

Управлінський вплив 

на етапі використан-

ня персоналу 

Управлінські підходи до визначення сутності, місця і ролі персоналу підприємства  
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управлінських рішень. 

Отже детальне дослідження сутності категорії “персонал”; специфічних 

характеристик, місця і ролі персоналу у сільськогосподарській підприємницькій 

діяльності дозволило виділити ряд принципових положень, що мають бути 

враховані при розробці концептуальних напрямів удосконалення менеджменту 

персоналу в агроформуваннях, а саме:  

– персонал – це не просто сукупність працівників, а системопов’язані 

працівники з їх особистісними характеристиками, знаннями, вміннями, 

роботою у колективі, які використовуються у трудовому процесі; 

– з метою отримання важливих науково-прикладних результатів 

дослідження проблематики удосконалення менеджменту персоналу 

сільськогосподарських підприємств нами поглиблено і деталізовано 

класифікаційні ознаки, збільшено кількість класифікаційних груп персоналу з 

акцентуванням уваги на якісні характеристики працівників; 

– задля визначення пріоритетних напрямів в управлінні персоналом 

виділено два управлінські підходи до розкриття його сутнісних характеристик: 

особистісно-індивідуальний та мікро-підприємницький. Визначено групи 

факторів, що не можуть бути змінені в короткостроковій перспективі і тому 

повинні враховуватись при формуванні персоналу підприємства, а також групи 

факторів, які мають умовно-змінний характер, що піддаються впливу в процесі 

здійснення управлінської діяльності, тому мають враховуватись при 

використанні персоналу сільськогосподарських підприємств. 

 

 

1.2. Науково-теоретичні засади організаційно-економічного забезпе-

чення системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств 

 

В сучасних умовах трансформації соціально-економічних відносин у ста-

новленні підприємництва активно розвиваються наука і теорія менеджменту 

персоналу. Найактивніше ці процеси проходять в фінансово-кредитному бізне-
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сі, а найповільніше – в сільськогосподарській галузі. Аналізуючи причини цих 

тенденцій, стає зрозуміло, що поширюються інноваційні методи управління пе-

рсоналу швидше у тих галузях, підприємствах чи організаціях, де є залучені зо-

внішні інвестиції. Тому окремі випадки застосування сучасної теорії менедж-

менту в нашій країні зустрічаються все частіше. Проте, враховуючи специфіку 

функціонування сільськогосподарських підприємств та їх повільніший розви-

ток серед інших суб’єктів господарювання в країні, проблема недосконалості 

менеджменту персоналу в цій галузі залишається не розв’язаною. 

 Досліджуючи сутність поняття “управління” у різних науковців, прихо-

димо до висновку, що цей термін вживається як синонім до дефініції “менедж-

мент. Тому у роботі проаналізовано суміжно ці два терміни. 

Одним з основоположників теорії управління був А. Файоль, який розро-

бив цілісну теорію управління (Додаток А ). На думку вченого управляти озна-

чає “передбачати й вивчати майбутнє і намічати програму дій” [94, с. 30]. 

Англійський науковець С. Бір вважає, що система управління є мозковим 

центром підприємства [26, с. 5]. Очевидно, що доволі важко не погодитись з 

вченим, оскільки насправді всі працівники підприємства виконують накази ке-

рівництва, на яке покладена відповідальність за розвиток. 

Відомий успішний менеджер Лі Якокка, який сприяв швидкому, прибут-

ковому розвитку компанії Форд, під управлінням розуміє вміння налаштовува-

ти інших людей на працю, мотивувати їх та створювати у працівників почуття 

причетності до вирішення проблеми розвитку організації [63, с. 290]. Якраз Лі 

Якокка чітко пов’язує загальний процес управління підприємством із менедж-

ментом персоналу. 

Дж. Герет та Дж. Джордж тлумачить менеджмент як організацію, управ-

ління та контроль ресурсів з метою їх раціонального і ефективного використан-

ня [10, с. 14]. Таке визначення є досить широким і його підтримують такі вчені, 

як: О. Кузьмін [74, с. 12-21], Н. Тарнавська, В. Пушкар [114, с. 8-11], 

Г. Осовська [102, с. 21-23], В. Щербак [183, с. 22-29] та інші. 

Дещо ширше і детальніше поняття “управління” розглядає Н. Тарнавська, 
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а саме як “найважливіший ресурс підприємства, де закладені здатність і вміння 

виробляти мету діяльності, координувати процес виконання завдань і реалізу-

вати відповідні функції, впливати на людей з різним рівнем освіти, досвідом, 

кваліфікацією” [144, с. 152]. 

Подібно до Лі Якокки ототожнюють менеджмент із управлінням персо-

налу О. Кузьмін та О. Мельник. Зокрема, під менеджментом вони розуміють 

“цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з ме-

тою реалізації поставлених завдань” [74, с. 77-83]. Такий підхід заслуговує на 

увагу, оскільки процес управління діяльністю підприємством, інноваційним ро-

звитком, операційною діяльністю передбачає вплив на поведінку людей. 

Проте, крім цього деякі автори відокремлено розглядають сутність понят-

тя “управління персоналом”. Так, М. Виноградський, С. Бєляєва, 

А. Виноградська та О. Шканова під цією категорією розуміють діяльність орга-

нізації, спрямовану на ефективне використання людей (персоналу) для досяг-

нення цілей, як організації, так і індивідуальних (особистих) [149, с. 34-37]. 

Подібне до попереднього, узагальнене визначення цієї дефініції дає 

Г. Бенет, який під менеджментом персоналу має на увазі частину управлінсько-

го процесу, який стосується роботи працівників на підприємстві та взає-

мозв’язків між ними [9, с. 12-14]. 

Г. В. Осовська та О. П. Осовська дають подібне до попередніх авторів ви-

значення, у якому не уточнюють мету, методи тощо. Ці автори під менеджмен-

том персоналу розуміють “вплив на колектив з певною метою за допомогою 

необхідних для цього взаємопов’язаних заходів” [102, с. 16]. 

Проаналізовані вище визначення  поняття “менеджмент персоналу” є до-

сить узагальненими і не чітко визначають сутність даної категорії. На відмінну 

від попередніх тлумачень, більш повне і ґрунтовне дає В. О. Лук’янихін, який 

під досліджуваною категорією розуміє “процес системного, планомірно органі-

зованого, за допомогою взаємозалежних організаційно-економічних і соціаль-

но-психологічних механізмів управління, впливу на працюючих в організації з 

метою забезпечення ефективного функціонування організації в цілому і задово-
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лення потреб кожного з працюючих у професійному та особистісному розвит-

ку” [84, c. 34] . 

Деякі вчені поряд з терміном “менеджмент персоналу” вживають “кадро-

вий менеджмент”. Так, С. Мочерний в економічній енциклопедії обґрунтовує, 

що це комплекс заходів кадрової роботи, цілеспрямований активний вплив 

управляючих (кадрових менеджерів) підприємства (фірми, компанії) за допомо-

гою взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів на під-

вищення виробництва й творчої активності працівників та розробки перспекти-

вної кадрової політики [60, с. 295]. 

Узагальнюючи вищенаведені тлумачення поняття “управління  персона-

лом” різних науковців та враховуючи відсутність єдиного підходу до його об-

ґрунтування, вважаємо за необхідне доповнити та уточнити такі визначення. На 

нашу думку, управління персоналом як складова загальної системи менеджмен-

ту підприємства, є процесом системно-організованого, цілеспрямованого впли-

ву керівників різних рівнів на персонал підприємства на основі забезпечення їх 

раціонального формування, використання і відтворення з метою зростання про-

дуктивності праці та ефективності діяльності суб’єкта господарювання. 

Наведене нами визначення відрізняється від інших за такими основними 

положеннями: по-перше, управління персоналом є невід’ємною складовою за-

гальної системи управління підприємством; по-друге, це процес цілеспрямова-

ного впливу керівників різних рівнів на конкурентних суб’єктів, що передбачає 

існування чітко-визначених зв’язків між   елементами загальної системи; по-

третє, менеджмент персоналу має конкретну специфічну мету – зростання при-

бутковості праці та більш загальну ціль – сприяння підвищенню ефективності 

діяльності загалом. 

Для детального дослідження сутності і змісту поняття менеджменту пер-

соналу проаналізовано теоретичні підходи до даної дефініції і обґрунтування її 

змісту в розрізі різних наукових шкіл і теорій управління. 

Загальновідомо, що управління як науку розвинули американські вчені 

ще в 19 ст. На сьогоднішній день відомі такі основні школи управління: 
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– школа наукового управління (1885-1920 рр.); 

– класична (адміністративна) школа управління (1920-1950 рр.); 

– теорія ідеальної бюрократії (з1920 р.); 

– школа людських стосунків (з 1930 р.); 

– емпірична школа управління (з 1940 р.); 

– школа соціальних систем (з 1970 р.); 

– «нова школа» (з 1960 р.). 

Школа наукового управління (1885-1920 рр.) значну увагу приділяла нау-

ковому дослідженню витрат часу та зусиль працівників у виробничому процесі. 

Засновником цієї школи був Фредерік Тейлор, відомими послідовниками: 

Г. Гант, Г. Форд, Г. Емерсон, Л. Гілберт. У наукових працях представників 

школи наукового управління багато уваги приділяється теорії лідерства, прин-

ципам управління персоналом, питанням організації праці на підприємствах [3, 

12, 16, 170]. 

Класична або адміністративна школа управління  (1920-1950 рр.) основну 

увагу приділяла проведенню адміністративних досліджень ефективност іуправ-

ління. Засновник даної школи був А. Файоль, а його послідовниками були: 

Л. Урвіка, Дж. Муні, А. Рейлі та інші.У своїх працях вчені розвинули принципи 

та функції управління, що сформовані А. Файолем [8, 40, 110]. 

Школа теорії ідеальної бюрократії (з 1920 р.) базується на положенні про 

бюрократичний устрій суспільствіва як визначальний чинник розробки форма-

льних правил управління. Основним представником цієї теорії є Макс Вебер 

(1864-1920 рр.). Наукові розробки представників школи стосуються досліджен-

ню розподілу праці, ієрархії управління, питань найму працівників, кар’єрне 

зростання [39, 38, 37]. 

Школа людських стосунків (з 1930 р.) значну увагу приділяла питанням 

налагодження позитивних міжособистісних стосунків між виконавцями та ме-

неджерами. Засновником даної школи був Е. Мейо, а відомими послідовниками 

М. Фоллет, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, Р. Блейк. У працях вчених досліджу-

ються проблеми ефективності праці, мотивації персоналу, стосунків у колективі 
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[47, 57, 86, 92]. 

Емпірична школа управління (з 1940 р.)  досліджувала управлінську дія-

льність в контексті обєднання ідей класичної школи та школи людських стосу-

нктів. Засновником школи був П. Дракер, послідовниками були: А. Слоун, 

Р. Девіс, А. Чандлер, Д. Міллер. У своїх працях науковці приділяли увагу стра-

тегічним цілям в системі менеджменту, залученню працівників до прийняття 

стратегічних рішнь та оцінці ефективності управління [15, 14, 55, 56, 184]. 

Школа соціальних систем (з 1970 р.) досліджувала організаційно-

управлінські аспекти діяльності підприємств. Засновниками були: Ч. Барнард, 

Д. Марч, Г. Саймон. Школа представила новітній підхід до управління – ситуа-

ційний, застосування якого забезпечувало уникнення можливості повторення 

проблемних ситуацій в організації [25, 51, 61 , 177]. 

«Нова школа» (з 1960 р.) характеризується намаганням її представників 

будувати систему управління на базі точних математичних наук. Основними 

представниками даної школи є: С. Бір, Р. Люс, Р. Акофф. Вчені застосовують 

математичні закони та закономірності кібернетики, фізики в управлінській дія-

льності [19, 20].  

Базові світові школи управління сформували комплексні теорії менедж-

менту, основними з яких є: 

– ситуаційна теорія менеджменту; 

– системна теорія менеджменту; 

– теорія організаційної культури; 

– теорія менеджменту людських ресурсів; 

– теорія культури управління. 

Основні представники цих теорій та їх ключові подоження наведені у до-

датку Б. 

Розглядаючи менеджмент персоналу, як один з важливих організаційно-

управлінських процесів сільськогосподарського підприємства не можливо ана-

лізувати його відокремлено від загальної системи менеджменту підприємства 

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Менеджмент персоналу у системі управління підприємством 

* Джерело: розроблено автором 

 

Будь-яка система менеджменту і, в тому числі менеджмент персоналу, є 

багаторівневою. Це зумовлено організаційною структурою організації чи підп-

риємства. У теорії менеджменту відомі різні моделі організаційної структури 

управління. Найвідомішими є американська та японська моделі. Американська 

модель передбачає чітку ієрархію в управлінні на основі трьох рівнів: І рівень – 

найвищий адміністративний рівень, ІІ рівень – це менеджери середньої ланки і 

ІІІ рівень – керівники нижчого рівня. Управлінські рішення приймаються звер-

ху вниз за ієрархією. Типова японська модель менеджменту передбачає також 

трирівневе управління, але з певним розгалуженням керівників середнього рів-

ня. На цьому середньому рівні відсутня чітка ієрархія управлінських рішень 

зверху вниз, а спостерігаються паралельні зв’язки. Японська модель є найбільш 

мобільною і гнучкою та запобігає бюрократизації. 

На основі аналізу переваг і недоліків різних моделей менеджменту, а та-

кож врахування існуючих вихідних умов, що спостерігаються на сільськогос-

подарських підприємствах України, нами узагальнено і запропоновано застосо-

вувати трирівневу систему менеджменту персоналу (рис. 1.3). 

Цілі менеджменту Види менеджменту 

на підприємстві 

Методи менеджменту 

Адміністративні 

Технологічні 

Економічні 

Виробничі 

Маркетингові 

Стратегічний 

Операційний 

Фінансовий 

HR-менеджмент 

Логістичний 

Адміністративні 

Економічні 

Соціально-

психологічні 
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Рис. 1.3. Багаторівнева система менеджменту персоналу підприємства 

* Джерело: розроблено автором 

На рис. 1.3 зображено організаційну структуру менеджменту персоналу, 

яка передбачає вплив від найвищого – І рівня до найнижчого ІІІ рівня менедже-

рів. Відповідно управлінці І рівня мають найширші повноваження в управлінні 

підприємством і передусім визначають стратегію розвитку підприємства та 

принципові положення менеджменту. Управлінці ІІІ рівня є відповідальними за 

тактичне управління, тобто вони зобов’язані, на основі обґрунтованої керівниц-

твом стратегії розвитку, визначати напрями і дії для їх досягнення, що повинні 

реалізовуватись в короткостроковій перспективі. Управлінці ІІІ рівня задають 

так зване оперативне управління, тобто, виконуючи розпорядження і накази 

менеджерів вищого рівня, вони приймають оперативні управлінські рішення. 

Саме ці управлінці є зв’язковим елементом між керівництвом підприємства та 

його працівниками. 

тактичне управління 

виконання поставлених завдань 

оперативне управління 

стратегічні управлінські рішення 

задля досягнення стратегічних 

цілей підприємства 

оперативне управління, розпорядження, 

тактичні рішення задля реалізації опе-

ративних управлінських рішень 

розпорядження, виконавчі завдання, 

оперативні, креативні рішення задля 

виконання поставлених тактичних 

рішень 

І рівень 
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У запропонованій структурі системи менеджменту персоналу важливим є 

ієрархія зв’язків і взаємозв’язків між управлінцями різних рівнів, а також нала-

годженість зворотного зв’язку від працівників підприємства до менеджерів. 

У сучасному аграрному середовищі проблеми організації і функціонування 

управлінської системи недооцінюються з точки зору їх важливості і можливості 

досягнення очікуваних результатів. Сучасні агровиробники вважають, що ма-

ють актуальні фінансові, технічні та інші виробничо-господарські проблеми, а 

питання удосконалення управлінських аспектів не є актуальними. Саме з цього 

починаються усі проблеми функціонування сільськогосподарських підпри-

ємств, тому цо організація усієї діяльності підприємства залежить від раціона-

льності прийнятих управлінських рішень. Особливо недостатньо приділяється 

уваги управлінню персоналом. Проте, враховуючи те, що основними складови-

ми виробничого потенціалу є земля, матеріально-технічні ресурси та персонал, 

то досягти підвищення ефективності його використання можна лише через уп-

равління трудовими ресурсами. 

Тому у загальній системі менеджменту на сільськогосподарському підпри-

ємстві визначальним елементом виокремлюємо управління персоналом. Через 

організацію менеджменту трудовими ресурсами можна досягти підвищення 

продуктивності праці та ефективності виробництва загалом, оскільки з усіма 

матеріально-технічними та земельними ресурсами працює людина і саме вона 

може забезпечити організацію виробничого процесу та впливати на його ре-

зультативність. 

Впровадженню на сільськогосподарських підприємствах ефективної сис-

теми менеджменту персоналу повинна передувати розробка організаційно-

економічного забезпечення цього процесу. 

Під організаційно-економічним забезпеченням управління персоналом ми 

розуміємо систему синергійно взаємопов’язаних організаційних та економічних 

забезпечуючих факторів для налагодження високорезультативного HR-

менеджменту на підприємстві. Досліджуване явище є специфічним в пркилад-

ному значенні, оскільки об’єктом і суб’єктом управління виступає людина. То-
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му для досягнення поставленої мети необхідною є розробка і реалізація ціліс-

ного організаційно-економічного забезпечення системи управління персоналом.  

При обґрунтуванні такого механізму організаційно-економічного забезпе-

чення слід враховувати принципи, підходи, інструменти не відокремлено в роз-

різі організаційних та економічних факторів, а в тісній їх взаємодії та взаємодо-

повненні (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Система організаційно-економічного забезпечення управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств 

* Джерело: розроблено автором 

Організаційно-економічне забезпечення управління персоналом 

Науково-

теоретичні підходи  

Принципи управ-

ління  

1) процесний; 2) системний; 3) ситуаційний; 4) поведін-

ковий 

1) системності; 2) безперервності; 3) оптимальності; 

4) гнучкості; 5) циклічності; 6) економічності; 7) соціа-

льної відповідальності; 8) інноваційності 

Функції  

управління  

1) планування; 2) організації; 3) мотивації; 4) аналізу; 5) 

контролю 

Методи  

управління  

1) адміністративні; 2) економічні; 3) соціально-

психологічні  

Критерії оцінки 

ефективності  

Методичне забез-

печення  

Інформаційне за-

безпечення  

1) фінансово-еконоиічний стан підприємства; 2) ресурс-

на забезпеченість; 3) рентабельність діяльності; 4) рівень 

заробітної плати; 5) рівень продуктивності праці  

1) нормативно-правові акти з регулювання праці; 2) вну-

трішні нормативні та розпорядчі документи; 3) схеми 

структури управління підприємством; 4) затверджені 

методики оцінки персоналу  

1) стратегічний план менеджменту персоналу; 2) поточ-

ний план управління персоналом; 3) техніко-

економічний аналіз; 4) фінансово-економічний аналіз; 5) 

оцінка персоналу; 6) аналіз ефективності праці  

Моніторингове 

забезпечення  

1) система критеріїв оцінки ефективності праці; 2) сис-

тема індикаторів і показників результативності роботи 

персоналом та управління ним; 3) розроблена порівняння 

рівня досягнення поставлених цілей 
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З рис. 1.4 видно, що основними елементами організаційно-економічного 

забезпечення удосконалення системи управління персоналом сільськогосподар-

ських підприємств є:  

– науково-теоретичні підходи до побудови системи управління персоналом; 

– принципи менеджменту персоналу; 

– методи управління трудовими ресурсами; 

– функції HR-менеджменту; 

– економічні важелі; 

– методичне забезпечення; 

– інформаційне забезпечення; 

– моніторингове забезпечення управління персоналом. 

Запропонована система організаційно-економічного забезпечення удоско-

налення менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств базується 

на узагальненні базових наукових підходів та доповненні складовими, що 

пов’язані з особливостями функціонування аграрних підприємств. 

Не применшуючи ролі усіх складових організаційно-економічного забез-

печення удосконалення управління персоналу вважаємо за доцільне детальніше 

розкрити питання функціонального призначення управлінського впливу. 

Обґрунтовуючи необхідність і напрями розвитку системи управління пер-

соналом, потрібно розглядати їх через функціонально-прикладні аспекти. У 

широкому розумінні функції управління – це «особливі види діяльності, що ві-

дображають напрями або стадії цілеспрямованого впливу на зв’язки і відносини 

між людьми в процесі виробництва» [59, с. 856]. Тобто  під функціями управ-

ління персоналом можна розуміти як певні види робіт , що забезпечують вико-

нання поставлених завдань щодо налагодження ефективного формування і ви-

користання трудових ресурсів. 

У сучасній науці існують різні підходи до класифікації функцій управління 

підприємством загалом та персоналом зокрема (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Наукові підходи до визначення функцій управління персоналом 

Наукові школи, 

вчені 

Функції управління 

А. Файоль [172] 1) планування; 2) організація; 3) мотивація; 4) контроль  

Державна акаде-

мія управління 

(м. Москва) [121] 

1) планування; 2) організація; 3) координація; 4) мотивація; 

5) контроль  

Л. Жданова [62] 

1) планування; 2) організація; 3) комплектування штатів; 4) 

керівництво та лідерство; 5) координація; 6) мотивація; 7) 

контроль  

Ф. Хміль [173] 
1) встановлення мети; 2) планування; 3) рішення; 4) органі-

зація; 5) оперативний вплив; 6) мотивація; 7) контроль  

Л. Гулик [67] 

1) планування; 2) організація; 3) управління; 4) укомплекту-

вання; 5) координація; 6) звітна робота; 7) складання бю-

джету  

О. Лесюк, 

А. Устенко [67] 

загальні 1) планування; 2) організація; 3) регулювання; 

4) координація; 5) стимулювання; 6) контроль  

спеціальні конкретні 1) підготовка виробництва; 2) но-

рмування ресурсів; 3) забезпе-

чення ресурсами; 4) фінансове 

забезпечення; 5) технічне обслу-

говування; 6) збут продукції; 7) 

внутрівиробничий облік; 8) ін-

формаційне забезпечення; 9) гос-

подарське обслуговування; 10) 

оперативна діяльність 

специфічні  1) правильна розстановка праців-

ників; 

 2) чітке визначення обов’язків і 

відповідальності 
* Джерело: розроблено автором 

Узагальнюючи наведені в табл. 1.3 підходи до визначення функцій управ-

ління персоналом, очевидно, що є чотири основні функції, які виділяють науко-

вці, а саме: планування, організація, мотивація і контроль та інші додаткові фу-

нкції, які відрізняються за різними науковими підходами. На нашу думку, до 

функцій управління персоналом, слід віднести: 

– планування; 

– організація; 

– мотивація; 
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– аналіз; 

– контроль. 

Функція планування передбачає постановку мети, цілей, орієнтирів та за-

вдань управлінського процесу, а також конкретних заходів і засобів щодо дося-

гнення обґрунтованих мети і завдань. 

Функція організації передбачає визначення організаційної структури сис-

теми управління шляхом розподілу обов’язків, відповідальності між окремими 

посадами, відділами та координація зв’язків між ними. 

Функція мотивації полягає у розробці стимулюючого механізму організації 

праці на підприємстві, що забезпечує стимулювання працівників до активної, 

ефективної діяльності. 

Функція контролю передбачає здійснення перевірки дотримання усіх за-

планованих заходів, точності параметрів виконання конкретних дій задля дося-

гнення поставленої мети. 

Функція аналізу, яку в науці рідко виокремлюють як функцію управління, є 

надзвичайно важливою, оскільки вона дозволяє проаналізувати результатив-

ність і ефективність процесу управління, діагностувати проблеми у процесі ви-

конання плану, визначити причини їх виникнення, а також виявити резерви 

підвищення результативності управлінського процесу. Тому, вважаємо, що фу-

нкція аналізу має право на рівноцінне існування поряд з іншими виділеними 

функціями управління персоналом [195, с. 119-122]. Серед вітчизняних дослід-

ників подібний підхід щодо  необхідності виділення окремо аналітичної функ-

ції спостерігаємо у В.К. Савчука [123] та Н.П.Тарнавської [143]. 

Досліджуючи різні наукові підходи до класифікації функцій управління 

персоналом, особливу увагу привернув підхід О. Лесюк та А. Устенко, які про-

понують усі функції розмежовувати в розрізі загальних і спеціальних. До зага-

льних функцій вчені відносять традиційні функції управління: планування, ор-

ганізацію, регулювання, координацію, стимулювання, контроль, а спеціальні, в 

свою чергу, ще поділяють на конкретні і специфічні. Такий підхід, безумовно, є 

раціональним, але пропонуємо його дещо удосконалити. 
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Управління персоналом як процес має загальні характеристики, складові, 

принципи та функції. Проте, якщо розглядати його у будь-якій конкретній галу-

зі, він набуватиме нових ознак, особливостей прояву, які є не менш важливі ніж 

загальні характеристики. Так, управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств виконує ті ж самі, виділені нами загальні функції управління. Але 

враховуючи специфіку функціонування сільськогосподарських підприємств, 

потрібно ці 5 функцій розглядати через призму загального та специфічного 

(рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Функції управління персоналом на сільськогосподарських 

підприємствах 

* Джерело: розроблено автором 

 

Такий підхід передбачає загальні механізми управління персоналом з вра-

хуванням сукупності особливостей організації і реалізації цього процесу в умо-

вах функціонування сільськогосподарських підприємств [195, с. 119-122]. 
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Таким чином для виходу нинішніх сільськогосподарських підприємств на 

якісно вищий рівень функціонування необхідним є переосмислення і зміна орі-

єнтації в процесі управління підприємством загалом та персоналом зокрема. 

Удосконалення управління персоналом – це один з найдоступніших засобів до-

сягнення підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенці-

алу сільськогосподарських підприємств. Досліджені функціональні можливості 

процесу управління персоналом показують основні аспекти, що потребують 

першочергового удосконалення, а саме це процеси: планування, організації, мо-

тивації, аналізу і контролю. 

 

 

1.3. Методологічні основи дослідження системи управління персона-

лом сільськогосподарських підприємств 

 

Процес управління сільськогосподарськими підприємствами є складним і 

неоднозначним. Враховуючи те, що на нього впливає багато внутрішніх та зов-

нішніх факторів, пов’язаних з особливостями діяльності суб’єкта господарю-

вання, очевидною є необхідність глибокого і усестороннього дослідження ок-

ремих аспектів цього процесу. Результативність такого дослідження залежить 

від самої побудови і підходів до наукової роботи. У цьому аспекті чималу роль 

відіграє методологія дослідження. 

За визначенням Українського Радянського Енциклопедичного Словника 

методологія – це “сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в будь-

якій науці”, або “вчення про методи пізнання і відображення дійсності” [147, 

с. 388].  

Методологія, як основа наукового дослідження, була в об’єктиві уваги ще 

в давньогрецьких філософів. Так, у свій час Сократ, Платон і Арістотель, ви-

вчаючи основи діалектики, пізнання істини та логіки, на визначальне місце ви-

сунули методологію. 
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Методологія агроекономічних досліджень – це “система принципів, по-

ложень, методів і моделей аналізу, або прогнозування розвитку економічних 

процесів і об’єктів агропромислового комплексу, сільськогосподарського виро-

бництва, сільської місцевості” [18, с. 7]. 

І. В. Попович, обґрунтовуючи методику економічних досліджень в сіль-

ськогосподарському виробництві, відзначає, що процес визначення методології 

передбачає визначення стратегії наукового пізнання об’єкта дослідження і тісно 

пов’язаний з очікуваними науково-прикладними результатами [111, с. 6-22]. 

В. М. Якубів визначає, що методологія наукового дослідження “є стерж-

невою основою пізнання й відображає його структуру, організацію, форми та 

методи, використовуючи при цьому певні способи, методики, понятійно-

категоріальну базу” [187,  с. 49]. 

А. М. Третяк та В. М. Другак, обґрунтовуючи методологію та методику 

наукових досліджень у землевпорядкуванні визначають, що “подібно до поділу 

об’єктивних законів на загальні і окремі,…методологія науки також може бути 

загальною і окремою” [146, с. 20]. Під загальною методологією науки ці автори 

розуміють “принципи матеріалістичної діалектики, а також теорія пізнання, що 

досліджує закони розвитку наукового пізнання в цілому” [146, с. 20]. Окрема 

методологія, на думку цих же авторів, “ґрунтується на законах окремих наук, 

особливостях пізнання конкретних процесів” [146, с. 20]. 

Подібної думки у розумінні сутності і значення методології наукового пі-

знання дотримуються й інші вчені [42, 43, 95, 100]. 

Проте, на нашу думку, не доцільно тісно пов’язувати методологію науки 

із законами, а тому не варто поділяти методологію на загальну і окрему. Її пот-

рібно розглядати як єдину систему пізнання. 

У цьому аспекті погоджуємось з визначенням С. В. Мочерного, що мето-

дологія економічної теорії – це “наука про метод та шляхи досягнення істини 

(втіленої у науковій теорії, ідеях та ін.), основою якої є система найбільш зага-

льних принципів, методів і способів пізнання економічних систем” [93, с. 353]. 
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С. В. Мочерний виділяє два найважливіші елементи методології: діалек-

тику і логіку [93, с. 353]. Погоджуючись з автором щодо визначної ролі цих 

елементів у методології, вважаємо, що необхідно виділити ще один додатковий 

елемент – система. 

Таким чином, характеризуючи методологію нашого наукового дослі-

дження, виділяємо три її найважливіші елементи: діалектику, логіку і систему, а 

також визначальні методологічні засади наукового пізнання процесу управлін-

ня персоналом сільськогосподарських підприємств. 

Діалектика, як метод філософії, є вченням про розвиток. Тому, розгляда-

ючи процес удосконалення менеджменту персоналу сільськогосподарських 

підприємств, потрібно, передусім, вивчати окремі категорії розвитку, взає-

мозв’язки і взаємозалежності між окремими елементами, що формують об’єкт 

дослідження. 

З іншого боку, усі дослідження діалектичним методом мають бути побу-

довані в чіткій логічній послідовності. Логіка, будучи важливим елементом ме-

тодології дослідження формує його структуру і послідовність проведення. 

Саме цим двом елементам великої уваги приділяв Гегель. По-перше, ве-

ликим доробком ученого є формування трьох законів діалектики: єдності і бо-

ротьби протилежностей, заперечення-заперечення, взаємного переходу кількіс-

них змін у якісні. Щодо другого елемента, то Гегель розвинув вчення про логі-

ку, називаючи її формальною логікою, тобто наукою про елементарні форми і 

закони правильного мислення [45]. 

Апробуючи виокремлені два елементи методології на наше наукове дос-

лідження, приходимо до висновку, що необхідним є доповнення ще однією 

складовою – системою. 

Система – це “скінченна множинна функціональних елементів й відно-

шень між ними, виокремлена з середовища відповідно до певної  мети в межах 

визначеного часового інтервалу” [124, с. 76-79]. 

Виділяючи систему, як визначальний елемент методології, ми передбача-

ємо необхідність розгляду усіх процесів, явищ і залежностей з т. з. системності, 
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тобто як сукупність підсистем і елементів та зв’язків між ними. Розгляд проце-

су удосконалення менеджменту персоналу з т. з. системності дозволяє глибоко і 

всесторонньо розкрити суть, зміст і напрями покращення досліджуваного про-

цесу. 

Таким чином, окреслюючи методологію даного наукового дослідження, 

передусім, вважаємо за необхідне, її будувати на трьох основоположних елеме-

нтах: діалектиці, логіці і системі (рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Основні елементи методології процесу менеджменту персо-

налу на сільськогосподарських підприємствах 

* Джерело: розроблено автором 

 

Окрім виділених вище основоположних елементів методології наукового 

дослідження, виокремлюємо визначальні методологічні засади в процесі забез-

печення удосконалення менеджменту персоналу на сільськогосподарських під-

приємствах, а саме: 

1) персонал є важливою складовою ресурсного потенціалу сільськогоспо-

дарських підприємств і тому вплив на ефективність його формування і 
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використання реалізується у результатах діяльності підприємства зага-

лом; 

2) персонал є складною системою, яка поєднує індивідуальні, особистісні, 

професійні характеристики, здібності та навички окремих людей; 

3) визначальним пріоритетом в управлінні персоналом є соціальна 

відповідальність і соціальна спрямованість розвитку; 

4) управління персоналом є цілеспрямованим, стратегічно-орієнтованим 

процесом 

5) управління персоналом є гнучкою, змінною системою, яка швидко реагує 

на зовнішні і внутрішні зміни. 

Персонал підприємства при організаційно-економічних відносинах зав-

жди є ключовим елементом ресурсного потенціалу. Людина є посередником 

між засобами праці і предметами праці. Вона здатна організувати і реалізувати 

виробничий процес. Важлива роль працівника полягає в тому, що він викорис-

товує всі інші види ресурсного потенціалу: земельні ресурси, основні і оборотні 

засоби, фінансові ресурси, інформацію тощо.  

Даний методологічний підхід передбачає необхідність врахування винят-

ково важливої ролі персоналу, як у структурі ресурсного потенціалу, так і в ор-

ганізації діяльності підприємства в цілому. Тобто в процесі проведення науко-

вого дослідження персонал розглядається як домінуюча складова у виробничо-

му, управлінському та організаційному аспектах. Це забезпечує можливість 

проведення реальної оцінки, суті, ролі та значення персоналу, а також визна-

чення впливу ефективної роботи персоналу на показники результативності гос-

подарювання загалом. Такий підхід забезпечує визнання важливої ролі персо-

налу на формування кінцевих результатів діяльності підприємства, а, отже, 

стратегію його розвитку. У цьому аспекті практична цінність наукових дослі-

джень механізму підвищення ефективності менеджменту персоналу є досить 

високою. 

Другий методологічний підхід передбачає необхідність розгляду персо-

налу, як складної системи, яка формується за рахунок поєднання індивідуаль-
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них професійних характеристик, вмінь, досвіду і навичок окремих людей-

працівників. Хоча в процесі управління персоналом увага концентрується на 

сукупності працівників певного виробничого чи невиробничого підрозділу, але, 

очевидно, що при виборі методів, інструментів і засобів впливу потрібно врахо-

вувати індивідуальні особливості та характеристики окремих осіб.  

Такий підхід дозволяє підвищити ефективність менеджменту, деталізува-

ти оцінку кількісно-якісних параметрів працівників та створити позитивну ат-

мосферу на робочих місцях. Це не означає, що керівництво має здійснюватись 

щодо кожного працівника окремо, а передбачає вивчення і виокремлення пев-

них позитивних характеристик, рівня фаховості, наявності досвіду, знань і 

вмінь окремих осіб у колективі. У цьому же аспекті доцільно також брати до 

уваги індивідуальні особистісні характеристики та позиціонування працівників. 

Особливої уваги заслуговують ініціативність, готовність до навчання, вміння 

співпрацювати задля досягнення спільної мети, вмотивованість тощо. Тобто 

система менеджменту спрямовується в цілому на колектив, але врахування ви-

ділених вище особистісних та професійних характеристик кожного працівника 

здатне забезпечити підвищення ефективності управління персоналом і отрима-

ти високі результати праці колективу. 

В сучасних умовах інтеграції вітчизняної економіки в європейський прос-

тір вимагає розгляду підприємств з позицій соціальної відповідальності. Це зу-

мовлено необхідністю першочергового задоволення інтересів людини та зага-

льною гуманізацією суспільства. Гуманістична спрямованість сучасної еконо-

міки обумовлена тим, що людина є ядром, виробником і споживачем предметів 

і послуг та рушієм економічного розвитку загалом. У цьому відношенні, пози-

чаючи досвід і практику європейських країн, вважаємо очевидною необхідніс-

тю зосередження уваги на соціальній відповідальності та соціальному розвитку 

суспільних підприємств, в тому числі сільськогосподарських. 

Соціальна спрямованість та відповідальність бізнесу передбачає, що кері-

вництво і власники підприємств повинні зосереджувати увагу не лише на отри-

манні максимального прибутку, але й забезпеченні соціальних благ для праців-
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ників. Тобто соціальна відповідальність бізнесу передбачає, передусім, ство-

рення робочих місць для соціально незахищених верств населення; збереження 

кількості нових робочих місць; соціальний захист своїх працівників; формуван-

ня умов соціально-економічного відтворення та розвитку персоналу. 

Даний методологічний підхід передбачає аналіз діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств через призму реалії соціальної політики у них, через рі-

вень соціальної відповідальності. Оскільки рівень продуктивності праці та рі-

вень добробуту населення прямо залежать від соціальної спрямованості (чи її 

відсутності) у розвитку підприємства. Тому, виходячи з наявного базового рів-

ня соціальної відповідальності бізнесу, будуть формуватися перспективні на-

прями у стратегії розвитку підприємств. 

Враховуючи те, що сучасні підприємства є елементами цілої економічної 

системи, яка перебуває у постійному русі й розвитку, то й саме підприємство 

зазнає постійних змін як зовнішніх, так і внутрішніх. Тому менеджмент персо-

налу не є одноразовим управлінським заходом, а постійно діючою системою, 

що потребує удосконалення. Всі етапи розвитку системи менеджменту персо-

налу повинні бути взаємопов’язані, почергові і окреслені єдиною стратегією 

розвитку підприємства. Цілеспрямованість й стратегічність  системи менедж-

менту забезпечує уникнення можливих неочікуваних проблем, поодиноких, не-

контрольованих дій працівників тощо. Стратегічність системи менеджменту 

також передбачає необхідність чіткого окреслення методів, засобів та інстру-

ментів впливу управлінця на працівників, термін їх зміни і вдосконалення. 

Оскільки застосування одних і тих же методів управління призводить до зви-

кання працівників і падіння їх ефективності. Тому управлінському персоналу 

потрібно скласти стратегію розвитку менеджменту персоналу, яка передбачає, з 

одного боку, самовдосконалення і саморозвиток менеджерів різних рівнів, а з 

іншого боку, удосконалення методик управлінського процесу [194, с. 128-129]. 

Такий методологічний підхід передбачає дослідження діяльності підпри-

ємства з позицій стабільності соціально-економічного розвитку; зміни продук-

тивності праці у відповідності до розроблених планів; рівня участі працівників 
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різного рівня в досягненні кінцевих результатів; зацікавленості працівників у 

перспективному розвитку підприємства. 

Для досягнення очікуваного результату наукового дослідження – розроб-

ка та обґрунтування напрямів удосконалення системи менеджменту персоналу 

на сільськогосподарських підприємствах, важливим і необхідним є методологі-

чний підхід, що передбачає розгляд процесу управління персоналом, як гнуч-

кої, змінної системи, яка швидко реагує на зміни у зовнішньому середовищі та 

внутрішні чинники. Швидкий розвиток теорії менеджменту персоналу, а також 

становлення інноваційно-економічних відносин вимагають постійного вдоско-

налення системи управління. Ріст продуктивності праці та соціально-

економічного рівня розвитку сільськогосподарських підприємств залежить від 

здатності управлінської діяльності гнучко і своєчасно реагувати на вимоги рин-

ку та зміни у загальноекономічній системі загалом. 

Даний методологічний підхід передбачає, що в процесі проведення дослі-

дження важливо оцінювати окремі сільськогосподарські підприємства щодо 

гнучкості системи менеджменту, яка організована і регламентується на них. Від 

рівня адаптації залежить можливість зміни напрямку управлінської діяльності, 

швидкість реагування та впливу на певні процеси, а, отже, результативність ме-

неджменту загалом. Лише добре обґрунтована, гнучка система менеджменту 

може забезпечити високі показники продуктивності праці та добробуту праців-

ників. 

Важливим елементом методології наукового дослідження є його методи-

ка проведення. Методика наукового пізнання є складним і системним явищем, 

оскільки визначає послідовність організації і проведення усіх етапів досліджен-

ня. Методика розглядається як складова загальної методології дослідження, як 

механізм, що дозволяє провести об’єктивне і результативне наукове пізнання та 

довести чи спростувати висунуті гіпотези. 

Загальна методика наукового дослідження з питань удосконалення систе-

ми менеджменту персоналу складається з шести основних етапів, які, в свою 

чергу, включають підетапи: 
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1. Організаційно-методична робота на підготовчому етапі. На цій стадії 

проводиться сукупність переддослідницьких заходів, які в організаційних та 

методичних аспектах формують підґрунтя загального процесу наукового пі-

знання. В межах І етапу даного дослідження було виділено такі тактичні кроки: 

1.1. Формування конкретної проблеми, що вивчається; окреслення її меж 

взаємопов’язаних сфер, процесів і явищ, без яких досліджувану проблему не-

можливо розглядати. У даному дослідженні конкретною досліджуваною про-

блемою є низький рівень ефективності менеджменту персоналу на сільськогос-

подарських підприємствах. Вирішення цієї проблеми є необхідним, виходячи з 

того, що вона впливає на більш загальну і важливу проблему – низька ефектив-

ність виробництва, а отже, і прибутковість сільськогосподарського виробницт-

ва. Взаємопов’язаними елементами цієї проблеми є умови формування, викори-

стання й відтворення трудових ресурсів агроформувань, а також цілісна систе-

ма менеджменту підприємств. 

1.2. Визначення об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження. Об’єктом 

є процес забезпечення підвищення ефективності менеджменту персоналу сіль-

ськогосподарських підприємств Івано-Франківської області. Предметом дослі-

дження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів органі-

заційно-економічного механізму забезпечення підвищення ефективності управ-

ління людськими ресурсами в агроформуваннях. Загальна мета та конкретні 

завдання даного дослідження полягають у науковому обґрунтуванні теоретико-

методологічних положень та розробці практичних рекомендацій щодо впрова-

дження системного організаційно-методичного механізму забезпечення підви-

щення ефективності менеджменту персоналу сільськогосподарських підпри-

ємств. 

1.3. Комплексне вивчення теорії досліджуваної проблематики, історії роз-

витку економічної думки (вітчизняної і зарубіжної) щодо становлення сучасних 

наукових підходів і формування поглядів. У даній роботі на цьому етапі про-

аналізовано і вивчено теорію управління персоналом в розрізі аналізу наукових 

підходів українських та іноземних вчених, а також генезис становлення даної 
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теорії в часовому аспекті. Основну увагу приділено формуванню сучасної нау-

кової думки в теорії управління персоналом. 

1.4. Обґрунтування гіпотези наукового дослідження, тобто формулюван-

ня попередньо встановлених наукових підходів до вирішення виявленої про-

блеми. У даному дослідженні основна гіпотеза полягає в тому, що забезпечення 

підвищення ефективності системи менеджменту персоналу можливо за умови 

розробки і впровадження системного механізму, який охоплює комплекс забез-

печуючих організаційних і економічних заходів та процесів, що тісно взаємо-

доповнюють одне одного задля досягнення поставленої мети. 

2. Проведення детальної діагностико-аналітичної роботи. На даній стадії 

здійснюється збір і узагальнення інформації, яка з одного боку доводить вияв-

лені закономірності розвитку досліджуваних явищ і предметів, з другого боку – 

дозволяє підтвердити або спростувати висунуті гіпотези, з третього боку – ви-

являє невикористані резерви і пріоритетні напрями покращення ситуації: 

2.1. Проведення узагальненого суцільного спостереження щодо об’єкта 

дослідження та збір інформації. У даному дослідженні на цьому підетапі доці-

льно проаналізувати загальні тенденції формування сільськогосподарських під-

приємств Івано-Франківської області; визначити динаміку основних результа-

тивних показників; діагностувати структуру основних узагальнюючих вироб-

ничо-господарських показників діяльності агроформувань. Збір інформації пе-

редбачає узагальнення усієї зібраної бази даних, внесення у прикладну програ-

му MicrosoftExcel з метою подальшого опрацювання. 

2.2. Здійснення конкретизованого суцільного і вибіркового спостережен-

ня щодо вивчення окремих сторін об’єкта дослідження. На даному підетапі у 

процесі виконання роботи було вивчено стан і тенденції формування, викорис-

тання та відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств. Всі ці 

процеси аналізувались в контексті діагностики ефективності менеджменту пер-

соналу та впливу на кінцеві результативні показники діяльності. Зібрані дані 

вносились у програму MicrosoftExcel. 

2.3. Комплексна обробка і систематизація отриманих інформаційних да-
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них. На цій підстадії необхідно систематизувати і групувати зібрану інформа-

цію, її опрацювати і узагальнити. У даному дослідженні систематизація бази 

даних здійснювалась за допомогою методів аналізу і синтезу, статистично-

економічного, розрахунково-конструктивного групування, порівняння, екстра-

поляції, а також із використанням пакету прикладних програм, які працюють з 

базами даних платформи Microsoft Office. Узагальнення інформації здійснено 

за допомогою таких методів, як індукція і дедукція, узагальнення, екстраполя-

ції, аналогії, синтезу, прогнозування. 

2.4. Обґрунтування основних тенденцій змін досліджуваних явищ і про-

цесів та встановленні причинно-наслідкових зв’язків. На цій підстадії необхід-

но за допомогою сукупності методів економічного аналізу визначити динаміку 

та тенденцію змін процесів, що вивчаються, а також охарактеризувати характер 

визначених тенденцій з оцінкою позитивності, негативності чи неоднозначнос-

ті. Наступним кроком є встановлення ланцюгу причинно-наслідкових зв’язків і 

залежностей, тобто виокремлення сукупності факторів, які спричинили аналізо-

ваний розвиток подій. У даному дослідженні встановлено ряд взаємопов’язаних 

тенденцій, що окреслюють процеси розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств, формування, використання та відтворення персоналу агроформувань, 

рівень ефективності менеджменту трудовими ресурсами. Обґрунтовано сукуп-

ність визначальних факторів, які впливають на загальний процес управління 

людськими ресурсами з виокремленням чинників, які мають позитивний вплив 

і негативний вплив окремо. У роботі визначено ланцюгові взаємозв’язки між 

факторами, які послідовно впливають одне на одного, зумовлюючи важливі 

зміни, що в кінцевому рахунку відображаються на загальній системі менеджме-

нту персоналу. 

3. Підтвердження або спростування гіпотез. На цій стадії дослідження 

проводиться верифікація висунутих припущень в процесі теоретичного опра-

цювання даної проблематики (І етап). Верифікація гіпотез передбачає процес 

підтвердження або спростування припущень. Це здійснюється шляхом співста-

влення результатів діагностично-аналітичної роботи щодо з’ясування факторів, 
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які впливають на досліджуване явище. У даному науковому дослідженні процес 

перевірки гіпотез здійснювався у наступній послідовності: 

3.1. Загальна оцінка висунутих припущень щодо оцінки відповідності гі-

потези основним тенденціям розвитку сільськогосподарських підприємств. На 

цьому підетапі обирались найбільш впливові і важливі показники для прове-

дення аналізу, які пов’язані з параметрами гіпотетичних припущень. Тобто ви-

сунута гіпотеза була визначальним елементом побудови загальної структури 

економіко-діагностичної моделі аналізу. 

3.2. Детальна оцінка окремих параметрів висунутої гіпотези. На цьому пі-

детапі здійснювався глибокий аналіз наявної ситуації та динамічних змін окре-

мих процесів в межах організаційного та економічного розвитку системи мене-

джменту персоналу на сільськогосподарських підприємствах. З метою встанов-

лення об’єктивності висунутої гіпотези у процесі дослідження перевірялись до-

даткові показники, які потенційно можуть мати суттєвий вплив на верифікацію 

гіпотези. Ті чинники, які не мали суттєвого впливу надалі не брались до уваги. 

3.3. Обґрунтування результатів верифікації висунутої гіпотези. Цей піде-

тап передбачає узагальнення отриманих результатів спостереження, аналізу і 

перевірки гіпотетичних тверджень. Усі кількісні та структурні показники, що 

підтверджують гіпотези слід прораховувати через економічно-математичні мо-

делі з визначенням статистичних критеріїв, рівня істотності розрахунків, стан-

дартної і граничної похибки. На основі проведених перевірок та отриманих ре-

зультатів робиться висновок щодо підтвердження або непідтвердження гіпоте-

зи. У будь-якому випадку доречно обґрунтувати висновки щодо причин і фак-

торів, які свідчать про правдивість чи недостовірність гіпотези. 

4. Узагальнення отриманих наукових результатів досліджень. На цій ста-

дії роботи обґрунтовуються висновки і рекомендації, що отримані за результа-

тами проведених наукових досліджень. 

4.1. Обґрунтування наукових висновків, виокремлення наукової новизни і 

практичної цінності дослідження. На цьому підетапі здійснюється узагальнення 

отриманих результатів у вигляді окремих елементів наукової новизни, здійсню-



49 
 

ється оцінка положень, які є інноваційними з так званої теоретичної і практич-

ної цінності. Крім цього визначається практична значущість отриманих резуль-

татів для цільової групи, на яку зосереджене дослідження, тобто в даному ви-

падку – сільськогосподарські підприємства. Основними методами дослідження 

на цій підстадії є методи синтезу, дедукції та індукції, моделювання, наукової 

абстракції та узагальнення. 

4.2. Формулювання і обґрунтування рекомендацій щодо можливих на-

прямів розв’язання досліджуваної проблеми. Узагальнені рекомендації повинні 

мати як науково-теоретичний, так і практичний характер. У процесі формулю-

вання рекомендацій важливо обґрунтовувати кілька альтернативних варіантів 

та очікувані кінцеві результати від кожного з них. Обґрунтовані рекомендації 

повинні бути об’єктивними і стосуватись широкої вибірки дослідження. В ме-

жах розроблених рекомендацій можуть бути побудовані комплексні механізми 

впровадження наукових результатів у практику, стратегічні й тактичні плани, а 

також детальні програми розвитку суб’єктів господарювання. 

4.3. Широке представлення й оприлюднення отриманих результатів нау-

кових досліджень зацікавленим особам. До зацікавлених осіб (сторін) відно-

сяться науковці, підприємці, органи влади. Цінність оприлюднення результатів 

досліджень у наукових виданнях полягає у тому, що це забезпечує широке об-

говорення та оцінку досліджуваної проблематики. Цінність представлення 

отриманих результатів суб’єктам господарювання полягає в можливості комер-

ціалізації наукових досліджень. Важливість цього процесу є досить високою, 

оскільки показує актуальність і необхідність отриманих наукових результатів 

та можливість їх реально впровадити у практику. Саме суб’єкти господарюван-

ня є індикатором, що дозволяє підтвердити практичну цінність проведеної ро-

боти. Цінність представлення результатів наукових досліджень органам влади 

полягає в тому, що основні пропозиції і рекомендації можуть бути використані 

в процесі розробки стратегій та програм регіонального розвитку, а також їх 

впровадженні. 

5. Впровадження отриманих наукових результатів досліджень. На цьому 
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етапі наукового дослідження здійснюється перевірка практичної і теоретичної 

значущості отриманих результатів на практиці: 

5.1. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних 

конференціях. Висвітлення отриманих результатів наукових досліджень та об-

ґрунтованих пропозицій і розробок на різних конференціях та семінарах забез-

печує можливість широкого обговорення дослідження. Такий підхід дає мож-

ливість підтвердити рівень інноваційності отриманих результатів наукових до-

сліджень та значущість в теоретичному та прикладному аспектах. 

5.2. Впровадження обґрунтованих рекомендацій і пропозицій в практичну 

діяльність, тобто безпосередньо на об’єкти дослідження. У даному дослідженні 

сформовані пропозиції щодо організаційно-економічного механізму підвищен-

ня ефективності менеджменту персоналу в сільськогосподарських підприємст-

вах були впроваджені на СВК ім. Т. Г. Шевченка (с. Тишківці, Городенківський 

район, Івано-Франківська область). Впродовж 2014-2015 рр. проводились моно-

графічні дослідження на базі даного агроформування. За його результатами ви-

явлено проблемні аспекти у системі управління працівниками, які є типовими 

для більшості сільськогосподарських підприємств в Івано-Франківській облас-

ті. Тому дане господарство було обране як модельне для впровадження розроб-

лених нами пропозицій. У результаті отримано очікувані позитивні результати, 

а запропонований нами організаційно-економічний механізм прийнято до впро-

вадження на перспективну діяльність даного підприємства. 

5.3. Надання отриманих результатів наукових досліджень та рекоменда-

цій профільним органам місцевого самоврядування. Цей підетап є досить важ-

ливим в процесі впровадження наукових розробок в практику, оскільки при 

представленні наукових розробок на громадських засіданнях в управліннях 

районних чи обласних адміністрацій є можливість отримати зворотний зв’язок і 

оцінити актуальність рекомендацій для організації самоврядування. Окремі ре-

зультати даного дослідження схвально сприйняті та взяті до впровадження Уп-

равлінням агропромислового розвитку Калуської районної державної адмініст-

рації, Департаментом економіки Івано-Франківської обласної державної адміні-
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страції, а також Снятинською міською радою. 

5.4. Використання результатів наукових досліджень в навчальному про-

цесі. На цій підстадії здійснюється апробація, як правило, теоретичних напра-

цювань з проблематики дослідження. У даному випадку теоретичні напрацю-

вання з питань удосконалення системи управління трудовим потенціалом сіль-

ськогосподарських підприємств використовуються при викладанні дисципліни 

“Менеджмент персоналу” у ДВНЗ “Прикарпатському університеті 

ім. В. Стефаника”. 

6. Моніторинг впровадження результатів дослідження. На цьому етапі 

проводиться аналіз дієвості розроблених рекомендацій у науковій роботі, ви-

значається суттєвість узагальнених висновків і доробок: 

6.1. Моніторинг результатів впровадження наукових розробок на конкре-

тні об’єкти дослідження. Цей підетап має важливе контрольно-підсумкове зна-

чення, оскільки дає можливість вивчити механізм імплементації розробок та 

результати цього. Це здійснюється через організацію контрольних виїздів на ті 

підприємства, де проводилась апробація результатів досліджень. На цьому кро-

ці може бути виявлено певні проблеми в процесі реалізації наукових розробок 

на практиці. Тому важливо з’ясувати причини виникнення проблем та врахува-

ти їх у здійснених рекомендаціях. 

6.2. Аналіз пов’язаних за тематикою наукових публікацій, рецензій, від-

гуків щодо результатів наукових досліджень. Цей підетап передбачає комплек-

сний аналіз публікацій у фахових та науково-популяристичних виданнях, моно-

графіях за тематикою дослідження та виявлення позитивних чи негативних від-

гуків. На цьому підетапі важливо визначити чи набули подальшого розвитку 

результати проведених наукових досліджень. 

На шостому етапі використовуються методи наукової абстракції, аналогії, 

порівняння, узагальнення, монографічний та деякі інші, що уможливлюють си-

стемно здійснювати моніторинг наукових публікацій. 

Описана вище методика даного дослідження є структурно-організованим 

механізмом, який забезпечує цілісний процес наукового пізнання з метою дося-
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гнення поставленої мети і завдань. 

Таким чином, узагальнюючи вищеописане, приходимо до висновків: 

1) методологія наукового дослідження, яке спрямоване на удосконалення 

менеджменту персоналу на сільськогосподарських підприємствах є скла-

дною системою, яка містить базові елементи, зв’язки між ними, методику 

застосування, логічну послідовність; 

2) основними базовими елементами методології даного наукового дослі-

дження є діалектика, логіка і система, які тісно переплітаючись та синте-

зуючись, утворюють цілісний симбіоз, що дозволяє підвищити якість на-

укового пізнання; 

3) виділені п’ять  методологічних підходів є основою наукового досліджен-

ня процесу удосконалення системи менеджменту персоналу сільськогос-

подарських підприємств і проходять наскрізно через усі складові елемен-

ти наукового пізнання. 

Отже, визначення й обґрунтування методологічного дослідження дозво-

ляє деталізувати етапи і підходи до процесу наукового пізнання, що передбаче-

но необхідністю окреслення напрямів і механізмів забезпечення підвищення 

ефективності системи менеджменту персоналу сільськогосподарських підпри-

ємств.  

 

 

Висновки до розділу І 

1. Дослідження сутності поняття “персонал” в історичному ракурсі 

показало, що з розвитком цивілізації людині-працівнику присвоювались різні 

характеристики, від частини капіталу – робочої сили до активного об’єкта са-

морозвитку і інвестування. Сучасні наукові підходи до тлумачення сутності по-

няття “персонал” відзначаються плюралізмом розуміння. На основі аналізу і 

групування існуючих наукових підходів до визначення поняття “персонал” 

нами удосконалено і запропоновано власне тлумачення: “персонал – це складо-

ва ресурсного потенціалу, яка характеризує людину-працівника з точки зору 
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його кваліфікації, індивідуально-особистісних характеристик, функціонального 

призначення, якісних ознак (рівня освіти, досвіду, стану), які враховуються при 

організації і веденні фінансово-господарської діяльності суб’єкта господа-

рювання”. 

2. За результатами аналізу існуючих підходів до класифікації персо-

налу, нами доповнено нові класифікаційні ознаки та класифікаційні типи пер-

соналу сільськогосподарських підприємств. Це дозволило підвищити рівень 

аналізу ефективності менеджменту персоналу та обґрунтувати напрями удос-

коналення системи менеджменту персоналу. 

3. Розроблено систему управлінських підходів до визначення сутності, 

місця і ролі персоналу в організації ефективної діяльності сільськогосподарсь-

кого  підприємства. У даному контексті виділено два основні підходи: осо-

бистісно-індивідуальний та мікро-підприємницький. В межах цих двох підходів 

виділено сукупність умовно-постійних та умовно-змінних характеристик пер-

соналу. Усі виділені характеристики розмежовано в межах тих, що піддаються 

управлінському впливу на етапі формування персоналу і тих, що піддаються 

впливу на етапі використання працівників. 

4. Дослідження різних наукових підходів до сутності поняття “ме-

неджмент персоналу” дозволило виділити основні групи подібних підходів та 

удосконалити і систематизувати їх. На нашу думку, “менеджмент персоналу” 

як складова загальної системи менеджменту підприємства є процесом систем-

но-організованого, цілеспрямованого впливу керівників різного рівня на персо-

нал через забезпечення їх раціонального формування, використання і відтво-

рення з метою досягнення підвищення продуктивності праці та ефективної 

діяльності суб’єкта господарювання. 

5. Обгрунтовано науково-теоретичні основи організаційно-

економічного забезпечення управління персоналом як систему синергійно 

взаємопов’язаних організаційних та економічних забезпечуючих факторів для 

налагодження високорезультативного HR-менеджменту на підприємстві. Осно-

вними елементами є: науково-теоретичні підходи, принципи, функції та методи 
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управління, економічні важелі, інформаційне, моніторингове та методичне за-

безпечення. 

6. У процесі дослідження теоретичних основ організації системи ме-

неджменту персоналу обґрунтовано комплекс визначальних функцій, до яких 

належать: планування, організація, мотивація, аналіз, контроль. В межах кожної 

з цих функцій виокремлено загальні функції, які діють на більшості 

підприємств та специфічні, які характерні для сільськогосподарських 

підприємств. 

7. Процес управління персоналом є складним і багатогранним стосов-

но дослідження, удосконалення та змін. Методологія дослідження побудови 

системи менеджменту персоналу та напрямів її удосконалення на трьох осно-

воположних засадах: діалектиці, логіці і системі. В межах цих базових основ 

розкрито детальні методологічні засади організації даного дослідження та ме-

тоди доведення поставлених гіпотез. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ СТАНОВЛЕННЯ  СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕ-

РСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

2.1. Модель економічної діагностики системи управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств 

 

Важливою передумовою налагодження ефективного менеджменту персо-

налу є удосконалення процесів формування, використання і відтворення праці-

вників, а також створення відповідних умов праці. 

Загальні умови праці і розвитку персоналу значною мірою залежать від 

фінансово-економічного стану підприємства. Тому для розробки реальної стра-

тегії підвищення результативності управління персоналом необхідно дослідити 

існуючий стан сільськогосподарських підприємств, класифікувати їх в межах 

основних класифікаційних ознак, які впливають на побудову системи менедж-

менту. 

Задля досягнення поставленої у науковій роботі мети доцільним є розро-

бка моделі економічної діагностики ефективності системи менеджменту персо-

налу сільськогосподарських підприємств. 

Принциповими положеннями такої моделі є: 

1) універсальність, що означає, що така модель може бути застосована на 

сільськогосподарському підприємстві в процесі аналітичної роботи;  

2) адаптованість (гнучкість) – передбачає, що така модель має бути гнуч-

кою і може бути легко уточнена, змінена з метою адаптації до певних умов чи 

потреб; 

3) реалістичність, тобто модель повинна дати можливість об’єктивно і ре-

ально оцінити фактичний стан підприємства;  

4) порівнюваність, що передбачає можливість порівняння результатів фі-

нансово-господарської діяльності певного підприємства з іншими  підприємст-

вами галузі і визначення місця і ролі його в економічному розвитку певної те-



56 
 

риторії;  

5) перспективність передбачає, що в такій моделі закладені показники і 

індикатори, на основі яких можна зробити прогнозування розвитку сільського-

сподарського підприємства на перспективу. 

На основі вивчення результатів наукових розробок різних вчених, які сто-

суються побудови моделі комплексного аналізу діяльності сільськогосподар-

ського підприємства встановлено, що заслуговують на увагу методики аналізу, 

що розроблені такими вченими, як В. Андрійчук [21, с. 44-70], І. Бойчик [30, с. 

123-130], Н. Коваленко [71, с. 340-348], В. Кулішов [75, с. 129-136], 

Ю. Лопатинський [83, с. 78-83], Г. Савіцька [122, с. 267-275], С. Мельник [90, с. 

5-9], В. Прядко [113, с. 68-70], Р. Іванух [65, с. 36-45], М. Кісіль [70, с. 70-73] та 

ін.   

Запропонована нами модель економічної діагностики (рис. 2.1) відрізня-

ється від інших, оскільки, по-перше, вона призначена для використання на сіль-

ськогосподарських підприємствах; по-друге, вона враховує потреби менеджме-

нту персоналу; по-третє, на її основі можна побудувати системну комп’ютерну 

програму, яка буде вирішувати основні управлінські потреби в аналітичній ін-

формації. 

Визначені на рис. 2.1 етапи економічної діагностики системи менеджмен-

ту персоналу сільськогосподарського підприємства розкриті у даному науково-

му дослідженні в такій послідовності: 

– етап 1 – загальний аналіз фінансово-економічного стану і результатів 

діяльності –  у параграфі 2.1 даної роботи; 

– етап 2 – управлінська діагностика підприємства (в частині ефективності 

менеджменту персоналу – у параграфі 2.2; 

– етап 3 – аналіз взаємозв’язків та факторів, які впливають на рівень ефе-

ктивності менеджменту – у параграфах 2.1, 2.2 та 2.3; 

– етап 4 – прогноз розвитку підприємства та системі менеджменту персо-

налу – у параграфі 2.3. 

На першому етапі реалізації моделі економічної діагностики системи ме-
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неджменту персоналу сільськогосподарських підприємств основним завданням 

є визначення їх загального фінансово-економічного стану та результативності 

діяльності у порівнянні  тенденцій і динаміки змін показників економічного ро-

звитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області у зага-

льнодержавному показнику, а також у розрізі районів області та природно-

кліматичних підзон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Модель економічної діагностики системи менеджменту пер-

соналу 

* Джерело: розроблено автором 

 

У даному науковому дослідженні основний аналізований період охоплює 

2011-2014 роки, тобто останні три роки.  В окремих випадках, при вивченні ди-

ЕТАП 1 Загальний аналіз фінансово-економічного стану і результатів діяльності 

підприємства 

1.1. Визначення осно-

вних техніко-

економічних показни-

ків діяльності підпри-

ємства 

1.3. Економічна діа-

гностика розвитку 

підприємства у галу-

зі, регіоні, країні 

1.2. Проведення 

фінансового аналі-

зу діяльності підп-

риємства 

ЕТАП 2 Управлінська діагностика підприємства (в частині ефективності менедж-

менту персоналу) 

2.1. Визначення осно-

вних показників і тен-

денцій ефективності 

формування персона-

лу 

2.3. Дослідження 

умов праці та відт-

ворення персона-

лу 

2.2. Аналіз показників 

і тенденцій показників 

ефективності викорис-

тання персоналу 

ЕТАП 3 

ЕТАП 4 

Аналіз взаємозв’язків та факторів, які впливають на рівень ефективності 

менеджменту 

Прогноз розвитку підприємства та системи менеджменту персоналу 

підприємства 
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наміки окремих явищ і процесів, для порівняння береться 2000 рік, оскільки це 

період закінчення першої найактивнішої фази агрономічних реформувань. 

Загальна характеристика діяльності існуючих сільськогосподарських під-

приємств Івано-Франківської області впродовж останніх 4 років висвітлено у 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Загальна характеристика сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області 

 

Показники Роки 

2011 2012 2013 2014 

 Кількість сільського-

сподарських підпри-

ємств, од. 

92 113 103 109 

Площа сільськогоспо-

дарських угідь, тис. га 

98,9 109,7 121,0 147,5 

 Кількість працівників, 

чол. 

3559 3903 3422 3497 

Виробництво валової 

сільськогосподарської 

продукції, тис. грн. 

802853,0 1173145,4 1592793,6 2552723,1 

Рівень рентабельності 

діяльності, % 

29,2 31,9 37,6 50,4 

Частка прибуткових 

підприємств, % 

67,4 69,0 83,5 87,7 

*Джерело: розраховано на основі [105, с. 12-22], [96, с. 24-30], [97, с. 24-30], [101, с. 45-51,66-

68] 

 

З даних табл. 2.1 можемо зробити низку висновків: 

1) За останні 3 роки склалась тенденція до збільшення кількості сільсько-

господарських підприємств області, зокрема з 92 од. у 2011 р. до 109 од. у 

2014 р. Відповідно збільшується ресурсний потенціал агроформувань, а саме на 

37,8 га за аналізований період. Проте спостерігається неоднозначна тенденція із 

зміною кількості працівників сільськогосподарських підприємств. Так, цей по-

казник у 2014 році становив 3389 чол. або 98,3 % рівня 2011 року і не має стій-

кої тенденції до спадання. 
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2) Аналіз результативних показників діяльності підприємств свідчить про 

стійку позитивну динаміку. Так, обсяг виробництва валової продукції і за 

останні три роки зріс в два рази і, як результат, якщо у 2011 році  в середньому 

одне сільськогосподарське підприємство виробляло валової продукції 

8726 тис. грн., то у 2014 році цей показник становить 23419 тис. грн. Це свід-

чить про значне нарощування обсягів виробництва діючими агрофірмами обла-

сті. Позитивна стійка тенденція спостерігається також х показником рівня рен-

табельності діяльності. Так, впродовж аналогічного періоду рівень рентабель-

ності діяльності сільськогосподарських підприємств поступово зростає з 29,2 % 

у 2011 році до 32,4 % у 2014 році. Відповідно збільшилася частка прибуткових 

підприємств на 9,3 % відсоткових пунктів – з 67,4 % до 76,7 % у 2014 році. 

Основними причинами поширення позитивних тенденцій розвитку сіль-

ськогосподарських підприємств Івано-Франківської області є утвердження 

сільськогосподарських виробників на сировинному ринку, їх укрупнення. Тоб-

то, на сучасному етапі в аграрному секторі залишились найбільш витривалі та 

конкурентоспроможні виробники. Оскільки, якщо порівнювати кількість фак-

тичних сільськогосподарських підприємств у 2000 році, то їх в області було 

805 одиниць, а за останні десять років значна їх частка збанкротувала і залиши-

лись ті, які, маючи відповідний потенціал змогли забезпечити нормальне відт-

ворення виробництва. 

Для детального вивчення вихідних післяреформаційних умов формування 

сільськогосподарських підприємств (2000 рік), тенденцій змін основних показ-

ників та порівняння темпів розвитку агроформувань Івано-Франківської області 

та України загалом наведено в табл. 2.2. 

На основі даних табл. 2.2 можна узагальнити висновки: 

1) за останніх 10-12 р. в Івано-Франківській області кількість сільськогос-

подарських підприємств зменшилась в 8 раз, площа сільськогосподарських 

угідь, які є в користуванні підприємств в 1,8 раза, кількість працівників – в 

9,8 раза, що свідчить про значне скорочення їх ресурсного потенціалу. Для по-

рівняння в Україні теж відбулось зниження цих показників, але значно менше. 
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Так, в Україні загалом кількість сільськогосподарських підприємств за аналізо-

ваний період зменшилась на 1713 од. або в 1,1 раза, площа сільськогосподарсь-

ких угідь – на 9333,5 га або в 1,5 раза, кількість працівників – в 4 рази. Причи-

нами таких негативних змін щодо скорочення як кількості сільськогосподарсь-

ких підприємств, так і ї ресурсного потенціалу є, передусім, складнощі адапта-

ції підприємств на після реформаційному періоді, низька конкурентоспромож-

ність, і, як наслідок, банкрутство значної кількості товаровиробників. 

Таблиця 2.2 

Порівняльна характеристика розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств Івано-Франківської області та України 

 

Показники Івано-Франківська об-

ласть 

Україна 

2000 р. 

в серед-

ньому за 

2011 – 

2014 рр. 

2000 р. 

в серед-

ньому за 

2011 – 

2014 рр. 

Кількість сільськогоспо-

дарських підприємств, од. 

805 103 57877 56164 

Площа сільськогосподар-

ських угідь, тис. га 

197,7 109,9 29878,0 20544,5 

Кількість працівників, чол. 35700 3628  634200 

Виробництво валової сіль-

ськогосподарської продук-

ції, млн. грн. 

396,5 1189,6 57997,7 109408,3 

Рівень рентабельності дія-

льності, % 

–6,8 +32,9 –1,0 +22,9 

Частка прибуткових підп-

риємств, % 

9,8 24,4 38,4 50,1 

*Джерело: розраховано на основі [96, с. 24-30], [97, с. 24-30], [101, с. 22-48], [127, с. 146, 

148], [126, с. 144-150], [33, с. 8] 

 

2) Аналіз результативних показників діяльності сільськогосподарських 

підприємств як Івано-Франківської області, так і України загалом показує дещо 

іншу, позитивну тенденцію. Так, зважаючи навіть на скорочення кількості під-

приємств та їх ресурсного потенціалу в області за аналізований період, дані 
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табл. 2.3 показують, що обсяг виробництва валової продукції збільшився в 

3 рази або на 793,1 млн. грн. В цілому по Україні ці показники становлять 

1,9 раза та 51410,6 млн. грн. відповідно. Рівень рентабельності діяльності підп-

риємств за аналогічний період зріс в Івано-Франківській області на 39,7 в.п., а в 

Україні – на 23,9 в.п. Частка прибуткових підприємств теж зросла впродовж 

2000-2013 рр., зокрема, в Івано-Франківській області – в 2,5 раза, а в Україні – в 

1,3 раза. Очевидно, що всі результативні показники свідчать про позитивні тен-

денції у розвитку аграрного сектора. Продовження таких тенденцій сприятиме 

подальшому конкурентоспроможному розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств. 

3) Порівнюючи зміни у діяльності агроформувань досліджуваного регіо-

ну та держави загалом приходимо до висновку, що за показниками ресурсного 

забезпечення агровиробництва відбулись негативні зміни в питомій вазі області 

у загальнодержавному показнику. Так, якщо у 2000 р. частка сільськогосподар-

ських підприємств Івано-Франківської області у загальній кількості підпри-

ємств України становила 1,4 %, то в 2011-2014 рр. ця частка – 0,2 %. Питома 

вага площ сільськогосподарських угідь становила 0,7 % у 2000 р. і 0,5 % у 2011-

2014 рр. Частка працівників агроформувань Івано-Франківської області у зага-

льнодержавному показнику становила 1,4 % у 2000 р. та 0,6 % у 2011-2014 рр. 

Це підкреслює проблеми розвитку агроформувань Івано-Франківської області в 

порівнянні з середньостатистичними підприємствами України за останні 10-

13 рр. Водночас позитивні зміни спостерігаються щодо зміни питомої ваги об-

сягу виробництва валової продукції сільськогосподарськими підприємствами 

Івано-Франківської області у загальнодержавному показнику. Так, якщо у 

2000 р. цей показник становив 0,7 %, то у 2011–2014 рр. – 1,1 %. Аналогічно 

вищі темпи росту рівня рентабельності та кількості прибуткових підприємств 

області в порівнянні з Україною загалом. 

З метою детального дослідження причин різкого кількісно-ресурсного за-

безпечення діючих агроформувань Івано-Франківської області проведено аналіз 

змін у районному і зональному розрізах (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Динаміка змін кількості та розміру сільськогосподарських підприємств 

Івано-Франківської області в зонально-районному розрізі 

Райони і пі-

дзони 

Кількість підприємств, од. Середній розмір підприємств, га 

2011 р

. 

2012 р

. 

2013 р

. 

2014 р

. 

2011 р

. 

2012 р

. 

2013 р

. 

2014 р

. 

Рівнинна зона 49 61 60 62 1433,7 1523,8 1580,5 1745,8 

Галицький 

район 
5 5 5 5 2640,0 3400,0 3400,0 3460,4 

Городенківсь-

кий район 
11 15 13 12 1436,4 1346,7 1723,1 1864,5 

Рогатинський 

район 
12 15 15 15 1375,0 1466,7 1256,3 1303,4 

Снятинський 

район 
13 14 16 16 592,3 614,2 581,3 674,2 

Тлумацький 

район 
8 12 12 12 1125,0 791,2 941,7 987,7 

Передгірська 

зона 
43 51 43 43 1667,1 468,1* 889,9* 956,6 

Богородчансь-

кий район 
3 4 4 4 400,0 325,0 1275,0 1387,0 

Долинський 

район 
1 3 2 2 – – – – 

Калуський 

район 
2 1 1 1 4600,0 9400,0 9500,0 9500,0 

Коломийський 

район 
14 16 14 14 1178,5 856,3 1028,6 1028,6 

Косівський 

район 
1 1 – – – – –  

Надвірнянсь-

кий район 
2 2 1 1 – – –  

Рожнятівський 

район 
– 2 2 2 – 150,0 600,0 600,0 

Тисменицький 

район 
20 22 18 18 490,0 540,9 655,6 753,8 

Івано-

Франківська 

обл. 

92 112 103 105 1070,7 970,8 1174,8 1353,2 

* – без врахування показників Калуського району, де знаходиться 1 підприємство (9500 га) 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 76-82, 266-280], [139, с. 74-78, 264-268] 
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Дані таблиці 2.3 дають змогу зробити ряд висновків: 

1) Найбільш розвиненими сільськогосподарськими районами Івано-

Франківської області впродовж останніх років були Тисменицький, Рогатинсь-

кий та Снятинський райони. Саме у них зосереджено найбільшу кількість агро-

формувань. Найменше сільськогосподарських підприємств зосереджено в Ко-

сівському, Надвірнянському та Рожнятівському районах. Така ситуація зумов-

лена, передусім, природно-кліматичними особливостями і перевагами. Оскіль-

ки у найбільш чисельних за кількістю агроформувань районах зосереджено ро-

дючі чорноземи. Лише Тисменицький район характеризується здебільшого ная-

вністю економічних переваг, оскільки більшість сіл цього району знаходяться 

навколо обласного центру, що передбачає близькість до ринків збуту та інші 

переваги щодо організації процесів постачання, виробництва та реалізації про-

дукції. 

2) Найбільше за розміром сільськогосподарське підприємство знаходить-

ся в Калуському районі. Це підприємство “Даноша”, яке має спільно українсь-

ко-німецький капітал і займається вирощуванням свиней. Дане підприємство є 

не типовим для Івано-Франківської області, але передовим і вартим насліду-

вання. Оскільки “Даноша” стабільно збільшує розміри сільськогосподарських 

угідь в користуванні, залучає додаткових працівників, підтримує високий рі-

вень рентабельності. Але, враховуючи його не типовий для області у даному 

науковому дослідженні воно здебільшого не включається до розрахунків сере-

дньостатистичних показників. Крім цього великі підприємства зосереджені у 

Галицькому районі, приблизно 3400 га та Городенківському – 1723 га у 

2014 році.  

3) Аналізуючи причини таких відмінностей окремих районів за кількістю 

та розмірами сільськогосподарських підприємств, приходимо до висновку, що 

більша кількість та більший за розмірами агроформування (в 1,8 раза) зосере-

джені у рівнинній підзоні. Це пояснюється тим, що сільськогосподарські підп-

риємства у цих місцевостях мають як рельєфні, так і ґрунтові переваги, оскіль-
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ки, по-перше , там зосереджено великі за розмірами не горбисті поля, а по-

друге, родючі чорноземи. Таким чином, саме в цих районах землекористувачі 

мають природні переваги і можливість розвивати як рослинницьку, так і тва-

ринницьку галузь. 

На фоні позитивних тенденцій кількісного нарощування земельних пот-

реб сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області необхідно 

дослідити результати таких змін. Для цього у таблиці 2.4 проведено аналіз ди-

наміки обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції агро-

фомуваннями області. 

Таблиця 2.4 

Динаміка виробництва валової сільськогосподарської продукції у сільсь-

когосподарських підприємствах Івано-Франківської області 

 

Показники Роки 

2000 2011 2012 2013 2014 

Валова сільськогосподарська 

продукція, млн. грн. 

396,5 802,9 1173,1 1592,8 2552,7 

Валова продукція рослинницт-

ва, млн. грн. 

308,7 231,9 415,0 558,9 1226,7 

Валова продукція тваринницт-

ва, млн. грн. 

87,8 570,9 758,1 1033,9 1326,0 

Частка виробництва продукції 

рослинництва, % 

77,9 28,9 35,4 35,1 48,1 

Частка виробництва продукції 

тваринництва, % 

22,1 71,1 64,6 64,9 61,9 

*Джерело: розраховано на основі [33, с. 177-181], [34, с. 172-175] 

 

Дані таблиці 2.4 та деякі інші розрахунки дали змогу виявити деякі тен-

денції. По-перше, щороку стабільно зростають обсяги виробництва валової 

сільськогосподарської продукції приблизно на 35-45 %. За останні чотири роки 

обсяг виробництва валової сільськогосподарської продукції зріс в 3 рази з 

802,9 млн. грн. у 2011 році до 2552,7 млн. грн. у 2014 році. Це свідчить про зна-

чні позитивні зміни у цій галузі. 

По-друге, аналіз змін у галузевій структурі виробництва агроформувань 
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показує подібні Тенденції до стійкого зростання обсягів виробництва. Так, за 

останні три роки обсяги виробництва продукції рослинництва зросли на 

994,8 млн. грн. або в 5,2 раза. В той же час обсяги виробництва продукції тва-

ринництва збільшилась на 755,1 млн. грн. або в 2,3 раза. Очевидно, що в Івано-

Франківській області активно розвивається як тваринництво, так і рослинницт-

во, що свідчить про збалансованість і перспективність становлення сільського-

сподарських підприємств. 

По-третє, порівнюючи обсяги виробництва продукції тваринництва і рос-

линництва, зрозуміло, що в регіоні переважає виробництво тваринницької про-

дукції. Так, у 2014 році частка виробництва продукції тваринництва становила 

61,9 %, що на 13,8 в.п. валової продукції більше, ніж частка виробництва про-

дукції рослинництва. Проте аналіз цих показників в динаміці показує, що су-

часна ситуація є кардинально відмінною від тієї, що була у 2000 році. Так, після 

завершення активної фази  реформувань у 2000 році більшість сільськогоспо-

дарських підприємств займалися виробництвом рослинницької продукції. Част-

ка виробництва її становила 77,9 % крім 22,1 % частка виробництва тваринни-

цької продукції. Такі різкі зміни в організації виробничо-господарської діяль-

ності пов’язані, передусім, з наявними природними перевагами місцевості, 

оскільки природно-кліматичні, рельєфні та інші умови Івано-Франківщини не 

створюють переваг для розвитку рослинництва, особливо овочівництва, садів-

ництва тощо. Тому переорієнтація сільськогосподарських підприємств на виро-

бництво тваринницької продукції є вимогою ефективного господарювання та 

специфікації. 

По-четверте, очевидно, що такі кардинальні зміни в галузевій структурі 

виробництва сільськогосподарських підприємств спричиняють зміни умов пра-

ці на підприємствах, скорочення кількості працівників відповідних спеціально-

стей, що негативно позначилось на соціально-економічному становищі праців-

ників. 

Для деталізації аналізу змін в обсягах виробництва продукції рослинниц-

тва і тваринництва наведено в таблиці 2.5. 
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Наведені у таблиці 2.5 дані та деякі інші розрахунки дають змогу узагаль-

нити низку висновків: 

1) В обох підзонах області впродовж останніх трьох років виробляється 

приблизно одинакова кількість валової продукції: у рівнинній частині – 49,5 % 

та у передгірській – 50,5 %. Враховуючи те, що в середньому за 2011-2014 роки 

в області переважає виробництво тваринницької продукції (66,4 %), то й в обох 

підзонах теж переважає виробництво тваринницької продукції. Так, у рівнинній 

частині частка виробництва тваринницької продукції становить 57,3 %, у пе-

редгірській частині – 75,3 % відповідно. 

Таблиця 2.5 

Виробництво валової сільськогосподарської продукції сільськогосподар-

ськими підприємствами Івано-Франківської області в зонально-районному 

розрізі 

в середньому за 2011-2014 рр. 

 

Райони і підзони Виробництво валової продукції (тис. грн.): 

сільського гос-

подарства 
рослинництва тваринництва 

Рівнинна зона 587653,5 250774,6 336879,0 

Галицький район 23319,3 17021,7 6297,6 

Городенківський рай-

он 

217935,0 122320,1 95614,9 

Рогатинський район 165765,4 54942,6 110822,8 

Снятинський район 144804,2 22949,1 121855,1 

Тлумацький район 35829,6 33541,0 2288,6 

Передгірська зона 598731,8 148185,0 450546,8 

Богородчанський рай-

он 

12847,3 5727,4 7119,9 

Долинський район 15080,6 13315,9 1764,7 

Калуський район 315883,1 31645,9 284237,2 

Коломийський район 73312,9 54774,9 18538,0 

Надвірнянський район 17350,5 7,7 17342,8 

Тисменицький район 164257,4 42713,2 121544,2 

Івано-Франківська 

обл. 

1186385,3 398959,5 787425,8 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 76-82, 266-280], [139, с. 74-78, 264-268] 
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2) Причиною переважання в обох підзонах продукції тваринництва є від-

сутність в області природно-кліматичних переваг для розвитку рослинницької 

галузі. Лише в окремих районах рівнинної підзони, зокрема, Снятинському, Го-

роденківському та Рогатинському районах зосереджені родючі чорноземи, але 

рельєфність території, температурні режими, кількість опадів у цій місцевості 

створюють умови лише для спеціалізації на вирощуванні зернових та кормових 

культур. Вирощування просапних культур, овочів, фруктів є нерентабельним. В 

то й же час у передгірській підзоні, де рельєфність виражена більш чітко при-

родно-кліматичні умови сприяють розвитку тваринництва. 

3) Порівнюючи ці показники з даними 2000-2010 років очевидно, що спо-

стерігається позитивна тенденція до змін в організації сільськогосподарського 

виробництва шляхом використання природних переваг та отриманих конкурен-

тних переваг за рахунок наявних ресурсів. 

4) Аналіз обсягів виробництва продукції в нормативному розрізі свідчить, 

що найбільшу частку виробництва сільськогосподарської продукції зосередже-

но в Калуському районі (передгірська зона) та в Городенківському районі (рів-

нинна зона). Найменший обсяг виробництва сільськогосподарської продукції 

спостерігається у Надвірнянському районі, що пояснюється тим, що значна ча-

стина земель цього району відноситься до гірських і ведення сільськогосподар-

ського виробництва через підприємства є досить ускладнений. 

 Подібна ситуація спостерігається і в інших районах передгірської зони, 

де через рельєфні особливості, лісистість території організація сільськогоспо-

дарського підприємництва є неможливою і значну частку валової продукції ви-

робляють господарства населення (табл. 2.6). 

З даних таблиці 2.6 та ряду додаткових розрахунків узагальнено ряд ви-

сновків:  

1) Аналіз динаміки виробництва валової сільськогосподарської продукції 

усіма категоріями виробників показує аналогічну тенденцію як і в сільськогос-

подарських підприємств. Тобто за останні три – чотири роки обсяг виробництва 

валової сільськогосподарської продукції в Івано-Франківській області стабільно 
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збільшився. При цьому позитивним є те, що нарощуються як обсяги виробниц-

тва продукції рослинництва, так і продукції тваринництва. 

Таблиця 2.6 

Частка виробництва валової сільськогосподарської продукції сільськогос-

подарськими підприємствами у загальному обсязі усіх виробників в Івано-

Франківській області 

 

Показники Роки 

2011 2012 2013 2014 

Виробництво продукції усіма 

категоріями господарств, млн. 

грн., в т.ч.: 

4567,7 5176,2 5501,5 5966,0 

– продукції рослинництва, 

млн. грн. 
1830,7 2299,4 2502,7 2888,1 

– продукції тваринництва, 

млн. грн. 
2737,0 2876,8 2998,8 3077,9 

Частка виробництва продукції 

сільськогосподарськими підп-

риємствами, %, в т.ч.: 

17,6 22,7 29,0 30,1 

– продукції рослинництва, % 12,7 22,4 22,3 22,7 

– продукції тваринництва, % 20,9 26,4 34,5 35,2 

Частка виробництва продукції 

господарствами населення, %, 

в т.ч.: 

82,4 77,3 71,0 69,9 

– продукції рослинництва, % 87,3 77,6 77,7 77,3 

– продукції тваринництва, % 79,1 73,6 65,5 65,8 

*Джерело: розраховано на основі [101, с. 23, 56], [140, с. 76-82, 266-280], [139, с. 74-78, 264-

268] 

 

2) Аналіз структури обсягів виробництва валової сільськогосподарської 

продукції за виробниками показує, що основним виробником в області зали-

шаються господарства населення. Станом на даний час домогосподарства ви-

робляють майже 2/3 загального обсягу валової продукції сільського господарс-

тва регіону. Проте динаміка цих показників свідчить про те, що ситуація посту-

пово змінюється в бік нарощування обсягів виробництва у сільськогосподарсь-

ких підприємств. Так, за останні три роки частка виробництва сільськогоспо-

дарської продукції сільськогосподарськими підприємствами збільшилась з 
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17,6 % до 29,0 %, а аналогічний показник у  господарств населення навпаки 

знизився з 84,2 % до 71 %. Це пояснюється поширенням в області підприємни-

цьких структур та розширенням їх виробничих потужностей. І водночас відмо-

вою домогосподарств від обробітку земель у великих обсягах. 

3) Структурний аналіз виробництва продукції рослинництва і тваринниц-

тва показує подібну тенденцію до попередньої. Так, близько 80 % усієї продук-

ції рослинництва, що виробляється в області отримується від господарств насе-

лення, і близько 70 % усієї продукції тваринництва. Проте, аналіз цих показни-

ків в динаміці свідчить про зменшення частки виробництва продукції у домого-

сподарствах і нарощування в сільськогосподарських підприємствах. 

4) Тенденції, що складаються впродовж останніх років свідчать про пози-

тивні перспективні можливості розвитку сільськогосподарського підприємниц-

тва. Адже розвиток малого бізнесу в сільському господарстві забезпечить ство-

рення нових робочих місць, підвищення виробництва як в тваринництві, так і в 

рослинництві. 

Таким чином проведений техніко-економічний аналіз діяльності сільсько-

господарських підприємств Івано-Франківської області, що є підетапом 1.1 мо-

делі економічної діагностики системи менеджменту персоналу підприємства 

дає змогу узагальнити кілька висновків. 

По-перше, спостерігається тенденція до поступового розвитку сільсько-

господарських підприємств регіону з поетапним нарощуванням техніко-

економічних показників діяльності. 

По-друге, сільськогосподарські підприємства області значно відстають 

від господарств населення у виробництві валової сільськогосподарської проду-

кції. У порівнянні з середньо державним показником це відставання є вагомим. 

Проте впродовж останніх чотирьох років ситуація покращується і сільськогос-

подарські підприємства нарощують свою частку у загальному виробництві в 

середньому на 4-5 в.п. 

По-третє, впродовж останніх років спостерігається зміна та удосконален-

ня галузевої структури виробництва у діючих агроформуваннях шляхом збіль-
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шення  частки виробництва тваринницької продукції. Це, передусім, пов’язано 

із запровадженням раціонального підходу у прийнятті управлінських рішень 

щодо використання наявних природних переваг місцевості. Адже наявні при-

родно-кліматичні умови в двох аналізованих підзонах Івано-Франківської обла-

сті створюють певні передумови для поширення рослинництва у рівнинній час-

тині та тваринництва у передгірській частині. 

По-четверте, усі виявлені тенденції розвитку сільськогосподарських під-

приємств за останні роки впливають на формування і використання їх персона-

лу. Оскільки розширене виробництво сільськогосподарських підприємств, збі-

льшення їх кількості сприятиме збільшенню попиту на робочу силу. Водночас 

укрупнення сільськогосподарських підприємств, диверсифікація їх виробницт-

ва сприятиме зростанню попиту на кваліфіковані трудові ресурси: агрохіміки, 

агрономи, ветеринари, зоотехніки, агротехніки тощо. 

Наступним підетапом аналізу фінансово-економічного стану і результатів 

діяльності підприємств згідно моделі економічної діагностики системи мене-

джменту персоналу підприємства є фінансовий аналіз діяльності підприємств. 

Для його проведення, перш за все проаналізовано основні фінансово-

результативні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області (табл. 2.7). 

Аналітичні дані табл. 2.7 дали можливість зробити ряд висновків: 

1) Впродовж останніх років сільськогосподарські підприємства області 

працюють прибутково. Щорічно величина чистого прибутку, отриманого агро-

формуваннями, зростає в середньому на 58 %, що свідчить про стабільне наро-

щування фінансової стійкості. Позитивним є те, що основна частина чистого 

прибутку сільськогосподарських підприємств створювалася за рахунок опера-

ційної діяльності, тобто за рахунок виробництва продукції сільськогосподар-

ського виробництва – 99,4 %, і лише – 0,6 % прибутку отримується від надання 

послуг. Водночас важливим є те, що обидва напрями діяльності агроформувань 

розвиваються і величина чистого прибутку збільшується з кожним роком як від 

виробничої діяльності, так і від допоміжної – надання послуг. 
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Таблиця 2.7 

Фінансово-результативні показники діяльності сільськогосподарських 

підприємств Івано-Франківської області 

 

Показники Роки 

2011 2012 2013 2014 

Чистий прибуток від діяльно-

сті сільськогосподарських 

підприємств, тис. грн. 

199467,2 314474,2 497519,5 1276834.5 

 в т.ч.:  

– від надання послуг, тис. 

грн. 

1988,2 2564,9 3004,6 280972.3 

– від виробництва продук-

ції сільського господарст-

ва, тис. грн. 

197479,0 311909,3 494514,9 995862.2 

в т.ч.: 

– від реалізації проду-

кції рослинництва, 

тис. грн. 

33371,5 17939,2 94799,0 332527.4 

– від реалізації проду-

кції тваринництва, тис. 

грн. 

164107,5 293970,1 399715,9 663334.8 

Рівень рентабельності від дія-

льності сільськогосподарсь-

ких підприємств, % 

29,2 31,9 37,6 50,4 

 в т.ч.:  

– від надання послуг, % 
22,4 26,6 15,1 43,9 

– від виробництва продук-

ції сільського господарст-

ва, % 

29,3 32,0 38,0 52,6 

в т.ч.: 

– від реалізації проду-

кції рослинництва, % 

16,4 5,2 17,4 30,7 

– від реалізації проду-

кції тваринництва, % 
34,9 46,6 52,8 82,0 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 183-188], [139, с. 183-188] 

 

2) Аналогічну тенденцію показує показник рівня рентабельності діяльно-

сті сільськогосподарських підприємств. Так, за останні 3 роки цей показник 
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збільшився на 8,7 в.п., з 29,2 % до 37,6 %. Обидва вищезазначені види діяльно-

сті є рентабельними. Так, рентабельність операційної діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств становить 52,6 % у 2014 році, а рентабельність допоміж-

ної діяльності, пов’язаної з наданням послуг становить 43,8 % у цьому ж році. 

3) Порівнюючи ефективність виробництва рослинної і тваринної продук-

ції, очевидно, що рівень рентабельності останньої є значно вищим. Так, у 

2014 році рівень рентабельності тваринної продукції становив 82,0 %, що на 

52,3 в.п. вище, ніж рівень рентабельності рослинної продукції. Для прикладу, у 

2011 році цей показник у рослинництві становив 5,2 %, а у тваринництві – 

46,6 %. Це явище спричинене передусім, такими факторами: в області перева-

жають низькородючі ґрунти та не достатньо теплий режим дня; результатив-

ність ведення рослинництва залежить не тільки від технологічних особливостей 

виробництва, але й від погодних умов, тобто ризиків настання стихійних лих 

тощо, тоді як рентабельність виробництва тваринництва продукції є менш ри-

зикованою і менше залежить від погодних умов. Це й пояснює той факт, що 

80 % чистого прибутку формується саме у тваринництві. 

Для деталізації аналізу рівня рентабельності діяльності сільськогосподар-

ських підприємств Івано-Франківської області у табл. 2.8 наведено цей показ-

ник в розрізі окремих рівнів та підзон. 

Таблиця 2.8 

Динаміка рівня рентабельності діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств Івано-Франківської області в зонально-районному розрізі 

 

Райони і підзони 
Роки 

2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

Рівнинна зона 22,6 17,0 28,5 33,4 

Галицький район -5,5 3,1 7,3 8,9 

Городенківський 

район 
39,8 32,0 49,6 51,2 

Рогатинський район 26,7 8,3 51,6 46,8 

Снятинський район 13,3 29,2 21,8 24,7 

Тлумацький район 38,8 12,2 12,3 11,8 
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1 2 3 4 5 

Передгірська зона 14,3 31,5 17,5 22,1 

Богородчанський 

район 
-9,2 11,8 3,2 4,8 

Долинський район 6,9 4,9 1,1 2,7 

Калуський район 21,1 90,6 66,1 76,4 

Коломийський рай-

он 
4,7 12,6 13,3 16,8 

Тисменицький рай-

он 
48,1 37,5 3,8 22,9 

Івано-

Франківська обл. 
29,2 31,9 37,6 50,4 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 189-201], [139, с. 189-201] 

 

Дані табл. 2.8 уможливили обґрунтування певних висновків. 

По-перше, за аналізований період в усіх районах Івано-Франківської об-

ласті сільськогосподарські підприємства працювали прибутково. Винятком є 

підприємства Галицького району у 2010 році. Це підтверджує перспективність 

розвитку даної галузі та поступове нарощення фінансової стійкості сільського-

сподарських підприємств. 

По-друге, вищий рівень рентабельності діяльності сільськогосподарських 

підприємств спостерігається у рівнинній підзоні. Усереднені дані по передгір-

ській підзоні дещо викривляють загальну ситуацію, оскільки середні по райо-

нах показники завищуються за рахунок Калуського району, де розташоване 

лише одне спільне німецько-українське підприємство “Даноша”, яке має високі 

результативні показники за рахунок впровадження новітніх технологій виро-

щування свиней. Так, у 2011 році це підприємство мало 90,6 % рентабельності, 

а у 2014 році – 76,4 % рентабельності. 

По-третє, динаміка аналізованих показників впродовж аналізованого пе-

ріоду показує позитивну тенденцію до зростання. При збереженні такої ситуації 

сільськогосподарські підприємства усіх районів області зможуть активно роз-

виватись, нарощувати обсяги виробництва, залучати більшу кількість праців-

ників, тобто економічний розвиток аграрної галузі матиме позитивний ефект на 
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соціально-економічний розвиток сільських територій. 

Однак аналіз фінансово-економічного стану сільськогосподарських підп-

риємств не дає повного уявлення про реальний стан і тенденції розвитку агро-

виробництва, оскільки позитивні показники рівня рентабельності можуть фор-

муватися за рахунок одного чи кількох підприємств, що, по-перше, свідчить  

про низький рівень конкуренції, а, по-друге, про незначні виробничі потужності 

області. Тому для доповнення фінансово-економічного аналізу діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств проведено економічну діагностику рівня кон-

курентоспроможності продукції та концентрації виробництва в Івано-

Франківській області у районно-зональному розрізі (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Економічна діагностика рівня конкурентоспроможності продукції та кон-

центрації виробництва у районно-зональному розрізі 

в середньому за 2011 – 2014 рр. 

Райони і підзони 
Індекс концентрації Індекс Херфіндаля-

Хіршмана 

Рівнинна зона 61,04 0,21 

Галицький район 65,4 0,22 

Городенківський район 67,0 0,25 

Рогатинський район 55,7 0,16 

Снятинський район 44,1 0,10 

Тлумацький район 73,0 0,32 

Передгірська зона 80,4 0,56 

Богородчанський район 79,8 0,32 

Долинський район 100,0 1,0 

Калуський район 100,0 1,0 

Коломийський район 45,4 0,12 

Тисменицький район 76,8 0,37 

Івано-Франківська обл. 40,2 0,09 

*Джерело: розраховано на основі [96, с. 18,19], [97, с. 19,20], [118, с. 236-238], [119,с.236-238] 

З даних табл. 2.9 можна зробити ряд важливих висновків щодо перспек-

тив розвитку сільськогосподарської галузі в Івано-Франківській області. Так, 

проведена економічна діагностика рівня конкурентоспроможності продукції та 

концентрації виробництва за індексами концентрації та Херфіндаля-Хіршмана 

показує, що в цілому по області склалась задовільна конкурентна структура ри-
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нку і відсутні прояви захоплення ринку окремими виробниками. Про це свід-

чить індекс концентрації – 40,2 та індекс Херфіндаля-Хіршмана – 0,09, що 

означає, що ринок агропродукції достатньо концентрований. 

Водночас позональний аналіз показує дещо інші тенденції. Так, в серед-

ньому по рівнинній підзоні індекс концентрації становить 61,04, а індекс 

Херфіндаля-Хіршмана – 0,21. Це свідчить про помірний ступінь концентрації 

ринку сільськогосподарської продукції та низький рівень розвитку конкуренції. 

Аналіз показників табл. 2.9 приводить до висновків про агроформування 

висококонцентрованого ринку у передгірській підзоні. За критеріальними зна-

ченнями визначено, що якщо індекс концентрації більший за 70 %, а індекс 

Херфіндаля-Хіршмана більший за 0,5, то це означає, що пропозицію агротова-

рів на ринку формує невелика кількість продавців (виробників), тобто існує те-

нденція до концентрації виробництва та низького рівня розвитку конкуренції. 

Основними причинами поширення висококонцентрованого виробництва 

сільськогосподарської продукції в області є виникнення агрохолдингів та інших 

великомасштабних орендарів земель. Так, у Долинському і Калуському районах 

функціонує лише по одному сільськогосподарському підприємству, тому дані 

табл. 2.9 показують фактичну відсутність конкуренції в цих районах. Подібна 

ситуація спостерігається в Тлумацькому та Тисменицькому районах. При цьому 

основна частина цих великих сільськогосподарських підприємств є іноземними 

компаніями. 

Таким чином, дані табл. 2.9 свідчать про існування низки проблем у агра-

рному секторі Івано-Франківської області. Оскільки більшість позитивних ре-

зультативних показників діяльності сільськогосподарських підприємств фор-

муються за рахунок незначної частки великих підприємств, як правило, з інозе-

мними інвестиціями. 

Таким чином, в результаті проведення комплексного аналізу фінансово-

економічного стану і результатів діяльності сільськогосподарських підприємств 

в Івано-Франківській області, що є І етапом економічної діагностики системи 

менеджменту підприємства (відповідно до розробленої моделі), зроблено ряд 
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висновків: 

1) Діючі сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської області 

характеризуються достатньо задовільними показниками фінансово-

економічного стану, поступово нарощують свої виробничі потужності та пок-

ращують результати діяльності. 

2) Проте порівняльний аналіз розвитку сільськогосподарських підпри-

ємств Івано-Франківської області з агроформуваннями України (в середньому) 

свідчить про певне відставання першої групи виробників від інших об’єктів по-

рівняння, що говорить про наявність додаткових потенційних можливостей ро-

звитку за рахунок сучасних резервів і недоліків. 

3) Існують відмінності в організації виробництва, галузевій структурі, ре-

зультатах діяльності між сільськогосподарськими підприємствами області в 

межах різних підзон: рівнинної та передгірської. Це зумовлено різнорідністю 

ґрунтового покриву, рельєфу, погодних та інших природно-кліматичних умов 

цих місцевостей. 

4) Впродовж останніх років спостерігається удосконалення галузевої 

структури виробництва сільськогосподарських підприємств в напрямку перео-

рієнтації на виробництво продукції тваринництва. Це забезпечує підвищення 

фінансової результативності нинішніх підприємств. 

5) В області існує помірний ступінь концентрації ринку агропродукції. 

Лише в окремих районах ринок є висококонцентрований за рахунок поширення 

великомасштабних виробників з іноземними інвестиціями. 

6) Поступовий розвиток сучасних сільськогосподарських підприємств 

Івано-Франківської області свідчить про наявність потенційних можливостей 

покращення соціально-економічної ситуації на селі, зокрема через створення 

нових робочих місць в процесі розширеного відтворення виробництва, форму-

вання нових обслуговуючих структур, які знову ж таки сприятимуть зростанню 

зайнятості. 

Отже, враховуючи можливість збереження чисельності працівників в 

сільськогосподарських підприємствах та обслуговуючих структурах, проблема 
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удосконалення системи менеджменту стає досить актуальною і нагальною. 

 

 

2.2. Оцінка управлінської діагностики ефективності управління  пер-

соналом сільськогосподарських підприємств 

 

Другим етапом розробленої нами моделі економічної діагностики систе-

ми менеджменту персоналу підприємства є оцінка управлінської діагностики. 

Сутність такої методики аналізу полягає у: 

1) визначенні основних показників і тенденцій ефективності формування 

персоналу; 

2) аналізі показників і тенденцій ефективності використання трудових ресу-

рсів; 

3) оцінці умов праці персоналу та його відтворення. 

Значення цього етапу управлінської діагностики є очевидним, оскільки 

він дозволяє оцінити ефективність менеджменту персоналу через основні орга-

нізаційні аспекти реалізації кадрової роботи: підбір і формування персоналу, 

організація роботи і використання трудових ресурсів та створення умов праці й 

відтворення персоналу. 

На даному етапі потрібно визначити внутрішні проблеми і резерви, які не 

використовуються на діючих підприємствах задля забезпечення підвищення 

продуктивності праці, а отже, і результативності діяльності загалом. 

У процесі оцінки діагностики ефективності менеджменту персоналу в 

сільськогосподарських підприємствах, слід також проаналізувати загальні тен-

денції, що складаються на ринку праці, тобто окрім визначення системи внут-

рішніх факторів ще слід дослідити і зовнішні чинники, які також впливають на 

ефективність формування і використання трудових ресурсів. 

Проблеми і методи проведення оцінки управлінської діагностики ефекти-

вності менеджменту персоналу досліджуються різними вченими, зокрема 

О. Грішнова [49, с. 156-162], О. Біттер [27, с. 94-97], І. Баланюк [24, с. 45-46], 
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Е. Лібанова [82, с. 121-123], М. Бутко [32, с. 75-77], В. Геєць [46, с. 124-129], 

В. Гвоздь [44, с. 150-152].  Проте, враховуючи специфіку Івано-Франківської 

області, певні темпи розвитку системи менеджменту персоналу та особливості 

діяльності сільськогосподарських підприємств очевидно, що ще залишається 

багато недосліджених проблемних питань. 

Управлінська діагностика ефективності менеджменту, передусім, оціню-

ється через показники результативності формування, використання та відтво-

рення персоналу. Важливою передумовою аналізу ефективності формування 

персоналу є оцінка зовнішніх умов на ринку праці. Загальні тенденції змін де-

мографічної ситуації відображено у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Загальні тенденції змін демографічної ситуації та економічної активності 

населення Івано-Франківської області 

 

Показники 
Роки 

2000 2011 2012 2013 2014 

Кількість населення об-

ласті, тис. чол. 
1430,1 1380,7 1380,4 1380,1 1382,1 

Кількість сільського на-

селення, тис. чол. 
822,9 784,3 782,7 781,1 781,3 

Частка сільського насе-

лення, % 
57,5 56,8 56,7 56,6 56,5 

Чисельність безробітних, 

тис. осіб 
28,9 45,7 50,5 46,9 43,8 

Рівень безробіття, % 9,9 8,2 8,7 7,9 7,2 

Чисельність економічно 

активного населення, тис. 

осіб 

291,8 577,8 580,2 595,4 606,5 

Рівень економічної акти-

вності населення, % 
48,8 41,7 41,9 43,1 43,9 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 18, 19, 236-238], [139, с. 19, 20, 238-240] 

З даних табл. 2.10 узагальнено ряд висновків: 

1) В Івано-Франківській області, як і в цілому по Україні, за останні 

13 років скорочується чисельність населення. Так, в Івано-Франківській області 

у 2014 році цей показник зменшився на 48 тис. чоловік. Аналогічно зменшилася 
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і чисельність сільського населення. Так, у 2014 році кількість сільського насе-

лення зменшилась на 41,6 тис. чоловік проти 2000 року. Відповідно зменшила-

ся частка сільського населення. Причому цей процес є стабільним з року в рік. 

Це пояснюється поширенням урбаністичних процесів в Україні загалом та в 

Івано-Франківській області зокрема. 

2) Аналіз рівня зайнятості і безробіття населення свідчить про наявність 

позитивних тенденцій. Так, починаючи з 2011 року чисельність безробітних 

поступово зменшується стабільними темпами. Рівень безробіття за період 2011-

2014 рр. зменшився з 8,2 % до 7,2 %. Відповідно зростає чисельність економіч-

но-активного населення. Так, з 2011 року по 2014 рік цей показник зріс на 

28,7 тис. осіб, а рівень економічної активності населення – з 41,7 % до 43,9 %. 

3) Основними причинами позитивних змін у сфері зайнятості населення є 

поступовий розвиток підприємництва в регіоні та поширення самозайнятості 

населення. 

Проте, незважаючи на наявність позитивних тенденцій, ситуація на ринку 

робочої сили залишається складною (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Попит і пропозиція та навантаження на 1 робоче місце на ринку 

робочої сили в Івано-Франківській області 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 18, 19, 236-238], [139, с. 19, 20, 238-240] 

 

З першого рисунку видно, що впродовж аналізованого періоду існує зна-

чний розрив між попитом і пропозицією на робочу силу в Івано-Франківській 

області. Так, якщо хочуть знайти роботу близько 16,8 тис. осіб, то запропоно-
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ваних вакансій є лише близько 270-300 місць. 

Відповідно з другого рисунку видно високий рівень навантаження на од-

не робоче місце. Так, в Івано-Франківській області цей показник за останні чо-

тири роки складав від 52 до 74 чол., що значно вище, ніж в середньому по Ук-

раїні. 

Така ситуація зумовлена тим, що в області працює невелика кількість по-

тужних підприємств, які могли створити значну кількість робочих місць. Крім 

цього поширення кризових явищ також негативно впливає на ситуацію на рин-

ку праці, оскільки малі підприємства часто банкрутують. 

Аналогічно до підприємств інших галузей економіки сільськогосподарсь-

кі також через фінансові проблеми не можуть створювати багато робочих місць 

(табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Динаміка чисельності сільського населення та працюючих у сільськогос-

подарських підприємствах Івано-Франківської області 

 

Показники 2000 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Чисельність сільського на-

селення, тис. осіб 
822,9 784,3 782,7 781,1 781,3 

Кількість працівників сіль-

ськогосподарських підпри-

ємств, чол.,  

в т.ч. зайнятих у: 

 рослинництві 

 тваринництві 

35700 

 

 

 

17136 

18564 

3559 

 

 

 

1732 

1827 

3903 

 

 

 

1952 

1951 

3422 

 

 

 

1561 

1861 

3497 

 

 

 

1750 

1747 

Частка працівників сільсь-

когосподарських підпри-

ємств у сільському насе-

ленні, % 

4,3 4,5 5,0 4,4 4,6 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 18, 19, 236-238], [139, с. 19, 20, 238-240] 

 

 

На основі даних табл. 2.11 узагальнено висновки: 

1) Впродовж аналізованого періоду спостерігається негативна тенденція 

щодо скорочення чисельності працівників сільськогосподарських підприємств. 
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Так, у 2014 році в порівнянні з 2000 роком (пореформений період) кількість 

працівників сільськогосподарських підприємств зменшилась в 10,4 рази, в тому 

числі в 11 разів зменшилась кількість працівників в рослинництві та в 9,9 рази – 

у тваринництві. 

2) Частка працівників сільськогосподарських підприємств у сільському 

населенню становить лише близько 4,4 %. І цей показник є стабільним впро-

довж усього аналізованого періоду. 

3) Показники наведені у таблиці показують негативні зміни. Останніми 

причинами цього є складне фінансове становище діючих агроформувань, а та-

кож складність сільськогосподарської роботи працівників. Водночас різке зме-

ншення кількості працівників рослинництва пояснюється з одного боку скоро-

ченням площ, що обробляються, а з іншого боку – підвищенням рівня механі-

зації праці. Переоснащення сучасною сільськогосподарською технікою дає змо-

гу вивільнити значну кількість працівників. Це для підприємства має позитив-

ний економічний ефект, але для населення – негативний соціальний результат. 

З метою деталізації аналізу ефективного формування персоналу на сіль-

ськогосподарських підприємствах наведено у табл. 2.12 дані в розрізі районів 

Івано-Франківської області. 

Таблиця 2.12 

Чисельність працюючих у сільськогосподарських підприємствах по райо-

нах Івано-Франківської області 

Райони 

Чисель-

ність 

працівни-

ків, чол. 

В т.ч. зайнятих у: 
Питома вага праців-

ників занятих у: 

рослин-

ництві 

тварин-

ництві 

рослин-

ництві 

тварин-

ництві 

1 2 3 4 5 6 

Рівнинна підзона 1810 856 954 47,1 52,9 

Галицький  191 121 70 61,3 38,7 

Городенківський 518 282 236 53,5 46,5 

Рогатинський 417 181 236 44,5 55,5 

Снятинський 507 153 359 30,5 69,5 

Тлумацький 177 119 58 67,2 32,8 

Передгірська пі-

дзона 
1687 745 942 44,0 56,0 
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 Івано-Франківськ 61 61 0 100,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 

Богородчаснький  107 44 63 38,2 61,8 

Долинський 166 145 11 92,9 7,1 

Калуський 337 94 233 28,7 71,3 

Коломийський 421 280 131 68,1 31,9 

Надвірнянський 74 1 73 1,4 98,6 

Рожнятівський 23 23 0 100,0 0,0 

Тисменицький 498 87 411 17,5 82,5 

Івано-

Франківська обл. 
3497 1750 1747 45,6 54,4 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 18, 19, 236-242], [139, с. 19, 20, 238-244] 

 

З даних табл. 2.12 узагальнено ряд висновків: 

1) аналіз кількості працівників сільськогосподарських підприємств в ме-

жах районів і підзон показує, що незважаючи на те, що до рівнинної підзони 

належить  менше районів Івано-Франківської області, саме в цій частині пра-

цює основна частина працівників – 52 %. У передгірській частині зайнято від-

повідно 48 % працюючих. 

2) Порівнюючи чисельність працівників, зайнятих у рослинництві і тва-

ринництві, очевидно, що Івано-Франківська область спеціалізується здебільшо-

го на тваринницькому напрямі розвитку. Так, в області у 2014 році частина 

працівників, зайнятих у тваринництві, складала 54,4 % проти 45,6 % працівни-

ків, зайнятих у рослинництві. 

3) Подібна ситуація спостерігається в обох підзонах області. Так, в рів-

нинній частині частка працівників, зайнятих у тваринництві – 52,9 % проти 

47,1 % працівників, зайнятих у рослинництві. У передгірській частині різниця 

дещо більша: 56 % працівників працює у тваринництві і 44 % – у рослинництві. 

4) Причиною переважання працівників тваринної галузі є те, що в Івано-

Франківській області наявна природно-кліматичні умови не є сприятливі для 

вирощування овочевих, плодових культур та інших теплолюбивих рослин. Во-

дночас в аналізованому регіоні є всі необхідні природно-кліматичні умови для 

вирощування зернових та кормових культур, тобто є передумови для ведення 
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тваринництва. 

5) Додаткові розрахунки щодо динаміки змін цих показників за період з 

2000 року показав, що в післяреформений період (2000 р.) співвідношення пра-

цівників, зайнятих в рослинництві і тваринництві було протилежним. Зокрема в 

області переважав рослинницький напрям. Але й рівень рентабельності діяль-

ності сільськогосподарських підприємств у 2000 році був низький, а значна ча-

стина підприємств працювала збитково. Далі структура виробництва на підпри-

ємствах поступово змінювалась шляхом переважання галузі тваринництва. Від-

повідно змінювались результативні показники діяльності підприємств. 

Динаміка змін ефективності формування та використання персоналу сіль-

ськогосподарських підприємств Івано-Франківської області впродовж 2000-

2014 рр. подана у табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Динаміка ефективності формування та використання персоналу сільсько-

господарських підприємств Івано-Франківської області* 

Показник 2000 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Середня кількість працівників, зайня-

тих у с.-г. виробництві, на одне підп-

риємство, осіб 

224 35 33 32 

Кількість працівників, осіб  

у т.ч. зайнятих у: 

- рослинництві 

- тваринництві 

35700 

 

17136 

18564 

3903 

 

1952 

1951 

3422 

 

1561 

1861 

3497 

 

1750 

1747 

Виробництво валової продукції сіль-

ського господарства (в постійних ці-

нах 2010 р.), млн. грн 

396,5 1592,9 1728,9 2001,4 

Фондоозброєність, тис. грн 32,2 35,9 38,4 39,2 

Виробництво валової продукції сіль-

ського господарства на одного праці-

вника, тис. грн 

11,1 408,1 505,2 572,3 

* У великих і середніх підприємствах, які звітують за формою № 50-сг 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 238-248], [139, с. 240-250] 

На основі даних табл. 2.13 та деяких інших здійснених розрахунків узага-

льнено низку висновків. 

1) Впродовж аналізованого періоду на сільськогосподарських підприємс-
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твах різко скоротилась середня чисельність працюючих. Так, у 2014 році цей 

показник був у 6,8 рази менший, ніж у 2000 році. Це свідчить про оптимізацію 

процесів формування і використання персоналу, оскільки загальні обсяги виро-

бництва валової продукції за цей період не зменшились, а навпаки зросли в 

4 рази. Тобто, оцінюючи наявність негативних соціальних наслідків, слід від-

значити значні позитивні ефекти щодо інтенсифікації виробництва. 

2) Показник фондоозброєності праці також пояснює причини змін попе-

редніх показників. Так, дані табл. 2.13 показують, що рівень фондоозброєності 

праці у сільськогосподарських підприємствах поступово зростає, починаючи з 

2000 року. Таким чином, підвищення технічної озброєності праці, удоскона-

лення матеріально-технічної бази уможливили вивільнення частини працівни-

ків за рахунок автоматизації їх роботи. 

3) Аналіз динаміки рівня продуктивності праці на сільськогосподарських 

підприємствах, починаючи з 2000 року, показує швидке зростання показника. 

Так, впродовж періоду 2000-2014 рр. він зріс більш як в 10 разів. Це свідчить 

про підвищення ефективності менеджменту персоналу і про виправдані заходи 

щодо скорочення чисельності працівників. Таким чином, на зростання рівня 

прибутковості праці вплинули інтенсифікація виробництва, підвищення фондо-

озброєності та зменшення частини ручної праці, тобто кількості працівників. 

Для деталізації факторів впливу на ефективність управління персоналом 

та рівень продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах прове-

дено аналіз відповідних показників у розрізі районів області (табл. 2.14). 

Дані табл. 2.14 та деякі інші проведені розрахунки дали змогу узагальни-

ти висновки: 

1) Порівнюючи значення аналізованих показників в розрізі двох підзон, 

приходимо до висновку, що вищі результативні показники діяльності є у рів-

нинній підзоні. Так, при середньому розмірі підприємств рівнинної частини 

1552 га, рівень землевіддачі складає 33,1 тис. грн., середня кількість працівни-

ків одного підприємства – 31 чол., а рівень продуктивності праці становить 

33 107,2 грн. У передгірській частині середній розмір підприємства у 1,9 рази 
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вищий, кількість працівників одного підприємства в 2,3 рази вища, а результа-

тивні показники нижчі, зокрема рівень землевіддачі – у 2,8 рази, а продуктив-

ності праці – також у 2,8 рази. Це свідчить про раціональніший рівень організа-

ції праці та ефективність управління на підприємствах рівнинної частини. 

Таблиця 2.14 

Рівень ефективності виробництва та продуктивності праці у сільськогос-

подарських підприємствах Івано-Франківської області в середньому за 

2011-2014 рр. 

 

Райони 

Середній ро-

змір підпри-

ємства, га 

Рівень земле-

віддачі (ви-

робництво 

валової про-

дукції на 100 

га), тис.грн. 

Середня чи-

сельність пе-

рсоналу на 1 

підприємство, 

чол. 

Рівень продук-

тивності праці, 

грн. 

Рівнинна підзона 1552,0 33,1 31 33107,2 

Галицький  3400,0 12,9 36 12883,6 

Городенківський 1534,9 42,9 39 42900,6 

Рогатинський 1361,5 40,7 28 40728,6 

Снятинський 597,8 28,8 30 28845,5 

Тлумацький 866,5 20,2 15 20242,7 

Передгірська пі-

дзона 
800,0* 12,0 74 11998,6 

Богородчаснький  736,0 12,6 24 12595,4 

Долинський 100,0 9,7 77 9667,1 

Калуський 9450,0 96,6 237 96600,3 

Коломийський 942,5 17,8 32 17837,7 

Надвірнянський 375,0 23,4 75 23446,6 

Тисменицький 598,3 33,0 36 32983,4 

Івано-

Франківська обл. 
1072,8 34,7 34 34669,4 

* без врахування Калуського району 

*Джерело: розраховано на основі [140, с. 20-22, 236-248], [139, с. 20-22, 238-252] 

 

 

2) Аналізуючи ці показники в розрізі районів, очевидно, що найкращі ре-

зультати спостерігаються у Калуському районі. Проте додаткові розрахунки 

показують, що у даному районі функціонує одне потужне підприємство з іно-
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земними інвестиціями – ТОВ “Даноша”, яке спеціалізується на відгодівлі сви-

ней. Так, розмір даного підприємства становить 9450 га, що в 9 раз більше, ніж 

в середньому по області. Рівень землевіддачі цього підприємства становить 

96,6 тис. грн., що в 2,8 рази вище, ніж в середньому по області. Чисельність 

працівників ТОВ “Даноша” у 7 разів більша, ніж середня кількість працівників 

одного підприємства, а рівень продуктивності праці – у 2,8 рази вище аналогіч-

ного показника в середньому по області. 

3) Досліджуючи залежність рівня прибутковості праці від аналізованих у 

табл. 2.14 показників, очевидно, що прямої залежності між ними не спостеріга-

ється. Це пов’язано не з її відсутністю, а з тим, що у табл. представлено середні 

показники по району, а для отримання достовірних причинно-наслідкових 

зв’язків потрібно аналізувати окремі підприємства, що зроблено у наступних 

підрозділах. 

Останнім кроком на даному етапі (ІІІ) моделі економічної діагностики 

ефективності менеджменту персоналу є оцінка умов праці робітників сільсько-

господарських підприємств. 

Одним з важливих факторів, що визначає загальні умови праці у сфері є 

рівень заробітної плати. На рис. 2.3 зображено динаміку середньої заробітної 

плати у сільському господарстві Івано-Франківської області та України у порі-

внянні з мінімальною і середньою заробітною платою. 

З рис. 2.2. видно середню заробітну плату в сільському господарстві Іва-

но-Франківської області впродовж аналізованого періоду була незначно вища 

від середньої заробітної плати в сільському господарстві України. Водночас 

графік показує, що рівень середньої заробітної плати в сільському господарстві 

є значно нижчою, ніж середня заробітна плата в інших галузях. Таким чином, 

позитивним фактором щодо умов праці є те, що незважаючи на те, що середня 

заробітна плата в Івано-Франківській області є нижча, ніж в Україні, рівень за-

робітної плати в сільському господарстві івано-Франківської області є вищим, 

ніж середньонаціональний показник. Тобто праця робітника сільського госпо-

дарства в регіоні оцінюється на вищому рівні у порівнянні з іншими областями 
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України. 
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Рис. 2.3. Динаміка рівня заробітної плати у сільському господарстві та ін-

ших галузях в Україні та області 

*Джерело: розраховано на основі [139, с. 219-220], [140, с. 220-222], [119, с. 116-166] 

 

Графік показує, що впродовж аналізованого періоду заробітна плата пос-

тупово зростає, але додаткові розрахунки показують, що це пов’язано з інфор-

маційними процесами і зростанням номінальної, а не реальної заробітної плати. 

Цілком очевидно, що за умов, коли заробітна плата у сільському госпо-

дарстві є нижчою, ніж в інших галузях, ця сфера не є привабливою для молодих 

людей з інноваційним мисленням (рис. 2.4).  

З рис. 2.4 видно, що основну питому вагу середніх працівників сільсько-

господарських підприємств складають працівники у віці 35-60 років – 65 %. 

Лише 22,5 % – це молодь у віці до 35 років і 12,5 % – пенсіонери. Водночас до-

даткові розрахунки показують, що найбільша частина працівників у групі від 35 

до 60 років – це працівники у віці 50-60 років. З іншого боку, переважання пра-

цівників середнього віку свідчить про наявність досвідченого персоналу, що 
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безумовно є позитивним. 

 

%

12,5

22,5

65,0

Пенсіонери Молодь до 35 років Працівники у в іці 35-60 років

 

Рис. 2.4. Розподіл працівників сільськогосподарських підприємств за ві-

ком, % 

*Джерело: розраховано на основі [139, с. 219-220], [140, с. 220-222], [119, с. 116-166] 

 

Ще однією важливою умовою праці є забезпечення стажування, підви-

щення кваліфікації працівників. Аналіз даних показує, що впродовж останніх 

трьох років лише 1,6 % працівників пройшли підвищення кваліфікації. Тобто, 

це не є високий показник, що свідчить про несприяння керівництвом розвитку 

персоналу. 

Підсумовуючи результати проведеної управлінської діагностики ефекти-

вності формування, використання та відтворення персоналу, приходимо до ви-

сновків: 

1) Впродовж аналізованого періоду на сільськогосподарських підприємс-

твах Івано-Франківської області стабільно скорочується чисельність працівни-

ків, що з одного боку має негативний соціально-економічний ефект для сільсь-

кого населення, але з іншого боку характеризується позитивними економічни-

ми результатами для підприємств. Тобто процеси формування персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах свідчать про ефективність прийнятих 
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управлінських рішень щодо оптимізації трудового потенціалу. 

2) Аналіз процесів використання персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах показав позитивну динаміку. За останні 13 років прибутковість 

праці зросла майже в 10 разів. Це відбулось, в основному, за рахунок техніко-

технологічного удосконалення виробничого процесу, зростання фондоозброє-

ності праці. Тобто загальна оцінка управлінської системи щодо процесу вико-

ристання трудових ресурсів є позитивною. 

3) Оцінка процесів відтворення персоналу на сільськогосподарських під-

приємствах показала негативні тенденції. Оскільки рівень заробітної плати в 

агроформуваннях є нижчим, ніж в інших галузях економіки і зростає незначно, 

відповідно до інформаційних процесів. Це не стимулює активну молодь до пра-

цевлаштування у цій сфері. Крім цього керівництво підприємств практично не 

створює умов для розвитку персоналу. 

Таким чином, аналіз управлінської діагностики процесів формування, ви-

користання та відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств пока-

зує неоднозначні тенденції. Найкращі результати спостерігаються щодо проце-

су використання трудових ресурсів. Процеси формування і відтворення персо-

налу потребують системного удосконалення. 

 

 

2.3. Тенденції та перспективи розвитку управління персоналом 

сльськогосподарських підприємств 

Останнім етапом моделі економічної діагностики системи менеджменту 

персоналу є прогноз розвитку підприємства та його управлінських функцій. 

Побудова прогнозу є важливим елементом у формуванні стратегії і тактики ро-

звитку підприємств. Оскільки сукупність запланованих заходів, спрямованих на 

покращення ситуації має базуватись на фактичних, реальних показниках. Проте 

для побудови прогнозу та перевірки його адекватності необхідно узагальними 

тенденції становлення досліджуваного явища та визначити основні його особ-

ливості. 
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На основі комплексного аналізу особливостей становлення процесу уп-

равління персоналом на сільськогосподарських підприємствах виділено такі 

основні тенденції: 

– система HR-менеджменту в аграрних господарствах розвинута значно 

слабкіше в порівнянні з підприємствами інших галузей; 

–  високий рівень ефективності управління персоналом спостерігається 

на підприємствах з іноземними інвестиціями та тих, що входять до великих аг-

рохолдингів, а саме: «Даноша», «Росан-Агро», «Штерн-агро», «Авангард»; 

– впродовж останніх років спостерігаються позитивні тенденції до роз-

витку HR-менеджменту на окремих господарствах області; 

– на підприємствах з вищим рівнем ефективності менеджменту персо-

налу наявні кращі соціально-економічні умови праці і відтворення працівників; 

– в той час, коли на більшості сільськогосподарських підприємствах по-

стійно скорочується кількість працюючих, на господарствах з високим рівнем 

ефективності менеджменту персоналу (здебільшого на підприємствах з інозем-

ними інвестиціями) кількість працюючих залишається стабільною. 

Узагальнюючи, очевидно, що спостерігаються позитивні тенденції щодо 

розвитку великомасштабного сільськогосподарського виробництва з добре на-

лагодженою системою управління персоналом. 

Розробка прогнозу є проміжним етапом між аналізом наявного стану 

справ на підприємствах та розробкою концептуальних напрямів розвитку. 

У процесі розробки прогнозу враховують показники динаміки за певний 

період, що є передумовою для продовження раніше складеної тенденції. 

Перевагами прогнозування є можливість визначення наперед потенційних 

напрямів розвитку аналізованих явищ і процесів. У цьому аспекті є важливим 

додатком і передумовою стратегічного планування. 

У даному науковому дослідженні здійснено прогноз розвитку явищ і про-

цесів, пов’язаних з визначенням результативності організації праці та ефектив-

ності управління персоналом. 

При здійсненні прогнозування, перш за все, доцільно визначити загальні 
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тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств. Так, на рис. 2.5 відо-

бражено прогноз зміни обсягів виробництва валової сільськогосподарської 

продукції у сільськогосподарських підприємствах. 

 

 

Рис. 2.5. Прогноз зміни обсягів виробництва валової 

сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах 

*Джерело: розраховано на основі [139, с. 236-248], [140, с. 234-246] 

 

На рис. 2.5 експонціональна залежність показує стійку тенденцію – про-

гноз до зростання обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції 

у сільськогосподарських підприємствах на період до 2020 року. Точками на 

графіку показано фактичні показники зміни обсягів валового виробництва за 

період 3 2005 по 2014 рр. Точність прогнозних даних є високою, оскільки R2 = 

0,962. 

Даний прогноз дозволив нам обґрунтувати низку висновків: по-перше, ві-

дбувається послідовний розвиток середнього і великого підприємництва у сіль-

ському господарстві; по-друге, поступово зростає інтенсивність виробництва у 

агроформуваннях, оскільки збільшення обсягів виробленої продукції відбува-

ється не лише за рахунок зростання кількості залучених ресурсів; по-третє, ви-

щенаведені висновки свідчать про зростання продуктивності праці у сільсько-

господарських підприємствах [188, с. 167-170]. 

Зміни обсягів ви-

робництва валової 

с/г продукції в с/г 

підприємствах 

2005 418,8 

2006 562,3 

2007 597,5 

2008 674,4 

2009 790,2 

2010 953,7 

2011 1446,7 

2012 1663,7 

2013 1750,9 

2014 1782,1 
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З метою підвищення ефективності обґрунтованих висновків та підтвер-

дження гіпотези щодо подальшої інтенсифікації виробництва здійснено прогноз 

зміни кількості сільськогосподарських підприємств (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Прогноз зміни кількості сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: розраховано на основі [139, с. 236-248], [140, с. 234-246] 

 

 

Відображена на рис. 2.6 поліноміальна залежність показує стійку тенден-

цію до зростання кількості сільськогосподарських підприємств у перспективі. 

Так, за прогнозними даними кількість агроформувань збільшиться майже на 

10 % до 2020 року. З даних рис. 2.6 видно, що впродовж останніх десяти років 

відбувались неоднозначні тенденції у динаміці кількості сільськогосподарських 

підприємств. До 2010 року їх чисельність щоразу зменшувалась, а починаючи з 

2011 року спостерігається тенденція до поступового зростання. Точність про-

гнозу є достатньою, але не високою, оскільки рівень R2 = 0,870. Це зумовлено 

тим, що аналізований показник залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх 

факторів, таких як загальноекономічна ситуація в країні, наявність ринків збуту 

продукції, вартість сировини і матеріальних ресурсів, технічна оснащеність. 

Саме падіння кількості агроформувань до 2010 року зумовлено, передусім, за-

гальнокризовими явищами у країні. Точність даного прогнозу є нижчою, оскі-

льки за додатковими розрахунками і обстеженнями встановлено також тенден-

Зміни кількості с/г 

підприємств 

2005 805 

2006 797 

2007 791 

2008 785 

2009 775 

2010 767 

2011 774 

2012 784 

2013 795 

2014 798 
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цію до поглинання великими підприємствами менших господарств. Як правило, 

підприємства-поглиначі – це агроформування з іноземними інвестиціями. Про-

те, тенденції, що відбуваються впродовж останніх років мають позитивний ха-

рактер, оскільки і збільшення кількості сільськогосподарських підприємств, і 

збільшення чисельності великомасштабних підприємств свідчить про нарощу-

вання потужностей агровиробництва у регіоні. 

Для встановлення факту чи матиме позитивний вплив збільшення кілько-

сті сільськогосподарських підприємств на створення нових робочих місць у ре-

гіоні, здійснено прогноз зміни чисельності працівників сільськогосподарських 

підприємств (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Прогноз зміни чисельності працівників сільськогосподарських 

підприємств 

*Джерело: розраховано на основі [139, с. 236-248], [140, с. 234-246] 

 

Результати прогнозу зміни чисельності працівників сільськогосподарсь-

ких підприємств (рис. 2.7) показали невтішні очікування. Так, незважаючи на 

прогнозоване значне зростання обсягів валового виробництва у агроформуван-

нях та певне збільшення кількості суб’єктів господарювання, чисельність пра-

цівників у них за прогнозом майже не зросте. Зрозуміло, що основною причи-

ною цього  є систематичне зменшення кількості працівників сільськогосподар-

ських підприємств впродовж періоду 2005-2014 рр. Поліноміальна залежність, 

Зміни чисельності 

працівників с/г 

підприємств 

2005 6345 

2006 6134 

2007 5644 

2008 4965 

2009 4321 

2010 3559 

2011 3903 

2012 3422 

2013 3384 

2014 3276 
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яка окреслює такий прогноз має достатню точність, оскільки R2 = 0,963, тобто 

близьке до 1. Цілком очевидно, що прогнозні дані відображають негативні тен-

денції у соціально-економічному відношенні. Оскільки розвиток сільськогос-

подарських підприємств мав би сприяти збільшенню кількості робочих місць. 

Для доповнення цього прогнозу здійснено ще прогноз зміни чисельності 

працівників на одне підприємство (рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Прогноз зміни чисельності працівників на одне 

сільськогосподарське підприємство 

*Джерело: розраховано на основі [139, с. 236-248], [140, с. 234-246] 

 

 

Зображена на рис. 2.8 експонціональна залежність показує, що кількість 

працівників одного підприємства постійно зменшуватиметься. Критерій 

R2 = 0,866, тобто не є досить високоточним. За прогнозом чисельність праців-

ників на одне сільськогосподарське підприємство у 2020 році знизиться на 30-

40 % по відношенню до 2014 року. 

Аналіз фактичних даних свідчить, що середній розмір сільськогосподар-

ських підприємств за чисельністю працівників постійно зменшується впродовж 

останніх десяти років. Так, за період з 2006 року, коли середня кількість праці-

вників одного агроформування становила 77, до 2014 року цей показник знизи-

вся в 2,3 рази, до 31 працівника на одне підприємство. 

Зміни чисельності 

працівників на од-

не с/г підприємст-

во 

2005 165 

2006 77 

2007 71 

2008 63 

2009 55 

2010 39 

2011 35 

2012 33 

2013 32 

2014 31 
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Причиною становлення такої тенденції є нарощування та удосконалення 

матеріально-технічної бази агроформувань. Підвищення фондомісткості вироб-

ництва дозволяє вивільнити значну кількість працівників. Тому позитивні про-

цеси інтенсифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва ма-

ють сильний негативний соціальний характер, оскільки у більшості сіл Івано-

Франківської області саме сільськогосподарські підприємства були основним 

джерелом робочих місць. Додатковий аналіз особливостей діяльності сільсько-

господарських підприємств показав, що впродовж аналізованого періоду (2005-

2014 рр.) середній розмір господарства збільшився на 38 %. Це ще раз підтвер-

джує поширення процесів заміни ручної праці на автоматизовану на сільсько-

господарських підприємствах. 

Результативність таких процесів можна проаналізувати за допомогою по-

казників ефективності використання персоналу. Так, з метою встановлення вза-

ємозв’язків і залежностей між скороченням кількості працюючих на підприємс-

твах, підвищення фондоозброєності праці та результативністю цих процесів, ми 

здійснили прогноз зміни продуктивності праці на сільськогосподарських підп-

риємствах Івано-Франківської області (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9. Прогноз зміни продуктивності праці працівни-

ків на сільськогосподарських підприємствах 

*Джерело: розраховано на основі [139, с. 236-248], [140, с. 234-246] 

 

Зміни продуктив-

ності праці праців-

ників на с/г підп-

риємствах 

2005 44964,6 

2006 56875,7 

2007 74559,3 

2008 98742,8 

2009 121663,5 

2010 161808,6 

2011 206569 

2012 271316,5 

2013 310544,2 

2014 327144,8 
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Крива на рис. 2.9 показує експонціональна залежність з високою точністю 

прогнозу R2 = 0,987. Дані на рисунку показують, що рівень продуктивності 

праці в найближчій перспективі буде стабільно зростати і до 2020 року збіль-

шиться в 3 рази в порівнянні з 2014 роком. Такий оптимістичний прогноз зумо-

влений тим, що впродовж останніх десяти років ефективність використання пе-

рсоналу сільськогосподарських підприємств щороку зростала на 8-13 %. І з ко-

жним роком спостерігалось збільшення темпу зростання. 

Безумовно це свідчить про наявність позитивних тенденцій у діяльності 

агроформувань щодо забезпечення зростання продуктивності праці. Водночас, 

порівнюючи даний показник з іншими країнами, зокрема з Польщею, ми від-

значаємо, що він є нижчий на 30-50 %. Але причин цього явища є багато інших, 

не пов’язаних з організацією праці на сільськогосподарських підприємствах. 

Узагальнюючи результати проведеного прогнозу, як останнього етапу 

моделі діагностики ефективності управління персоналом, ми отримали такі ви-

сновки: 

1) На найближчі 5 років передбачається поступове нарощення виробни-

чих потужностей сільськогосподарських підприємств із деяким зростанням їх 

кількості. Тобто в Івано-Франківській області зростають обсяги сільськогоспо-

дарського виробництва. 

2) Побудований прогноз свідчить про незадовільні тенденції щодо ринку 

праці у сільському господарстві, оскільки зважаючи на значні зрушення у ви-

робничих потужностях, активне збільшення кількості робочих місць не спосте-

рігається. 

3) Прогнозні дані показують значне підвищення продуктивності праці на 

сільськогосподарських підприємствах. 

4) Додаткові дослідження показали, що основною причиною зростання 

обсягів виробництва у сільськогосподарських підприємствах та рівня продук-

тивності праці є техніко-технологічне оновлення і удосконалення виробничого 

процесу. Тобто зростання фондоозброєності праці на фоні зменшення чисель-

ності працівників, що в свою чергу свідчить про недостатню увагу питанням 
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менеджменту персоналу, як вадливого фактору підвищення продуктивності 

праці. 

Таким чином, реалізуючи заходи із виконання четвертого етапу моделі 

економічної діагностики системи менеджменту персоналу сільськогосподарсь-

ких підприємств, ми здійснили прогноз розвитку агроформувань Івано-

Франківської області до 2020 року. В результаті прогнозу встановлено, що на 

найближчі п’ять років прогнозується зростання виробничих потужностей та 

рівня продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах Івано-

Франківської області. Проте, актуальними залишаються проблеми соціального 

характеру, пов’язані із зниженням кількості працівників. Отже, на основі про-

веденої економічної діагностики системи менеджменту персоналу сільськогос-

подарських підприємств Івано-Франківської області, виявили основні недоліки 

і проблеми, які перешкоджають налагодженню ефективної організації праці і 

потребують усунення. 

 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

1. Важливою передумовою налагодження ефективної системи менеджмен-

ту персоналу в сільськогосподарських підприємствах є об’єктивна оцінка ре-

ального стану формування, використання та відтворення персоналу. З метою 

організації комплексного аналізу системи управління персоналом нами розроб-

лено модель економічної діагностики системи менеджменту персоналу 

підприємства. У роботі проведено аналіз ефективності управлінської роботи в 

межах усіх чотирьох етапів запропонованої моделі. 

2. Аналіз фінансово-економічного стану і результатів діяльності сільсько-

господарських підприємств Івано-Франківської області показав, що ситуація 

має задовільний характер і спостерігаються позитивні тенденції до нарощуван-

ня показників виробництва. Водночас встановлено, що в області спостерігають-

ся процеси укрупнення агроформувань, але рівень концентрації галузі зали-
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шається помірним. Концентрація виробництва відбувається у найбільших 

сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями. 

3. Оцінка управлінської діагностики сільськогосподарських підприємств в 

частині менеджменту персоналу показала, що в цілому управлінню працівни-

ками в агроформуваннях приділяють не достатньо уваги. Моніторинг загальної 

системи менеджменту свідчить, що основний акцент робиться на операційному 

та фінансовому менеджменті, а такі важливі напрями, як стратегічне управління 

та менеджмент персоналу організовані на низькому, неформальному рівні. 

4. Комплексний аналіз управлінської діагностики системи менеджменту на 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області показав, що 

чисельність працівників постійно зменшується впродовж останніх років, але 

водночас відбувається стабільне підвищення продуктивності праці. Так, за 

останні 13 років ефективність використання персоналу зросла майже в 10 разів. 

Тобто процеси формування і використання персоналу організовуються на до-

статньо результативному рівні. Водночас існують проблеми у сфері раціональ-

ного відтворення персоналу. Низький рівень заробітної плати та соціальної за-

безпеченості свідчать про низьку соціальну ефективність менеджменту персо-

налу сільськогосподарських підприємств. 

5. Здійснений прогноз розвитку сільськогосподарських підприємств та 

зміни основних показників, що пов’язані з менеджментом персоналу до 

2020 року показує неоднозначні тенденції. Позитивні зміни прогнозуються що-

до нарощування виробничих потужностей сільськогосподарських підприємств, 

їх кількості та середнього розміру, а також зростання продуктивності праці. 

Негативні зміни передбачаються стосовно зменшення кількості робочих місць 

через інтенсивну автоматизацію виробничих процесів. Тобто проблеми 

соціального характеру незахищеності населення залишатимуться актуальними. 

6. Проведений комплексний аналіз за запропонованою моделлю економіч-

ної діагностики системи персоналу дозволив виявити основні позитивні явища і 

процеси та сукупність недоліків і проблем в організації діяльності сільськогос-

подарських підприємств та управлінській ланці. Ці виявлені проблемні аспекти 
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враховані при розробці пропозицій щодо удосконалення системи менеджменту 

персоналу сільськогосподарських підприємств. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗА-

БЕЗПЕЧЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1.    Удосконалення методики оцінки ефективності управління пер-

соналом сільськогосподарських підприємств 

 

3.1.1. Розробка методики оцінки ефективності управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств 

 

Важливим тертім етапом реалізації моделі економічної діагностики сис-

теми менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств є оцінка ефе-

ктивності менеджменту персоналу та аналіз факторів, які на неї впливають. 

Менеджмент персоналу є об’єднаною економічною та управлінською ка-

тегорією, що характеризує сукупність організаційних та управлінських заходів 

з метою впливу на працівників. 

Сучасна теорія  менеджменту персоналу активно розвивається у світі, 

оскільки базується на змінюваних умовах праці працівників, внутрішніх особ-

ливостях розвитку особистостей та управлінців. 

Враховуючи широку популярність і розгалуженість сучасної системи ме-

неджменту персоналу актуальною проблемою залишається відсутність єдиного 

науково обґрунтованого підходу до оцінки ефективності менеджменту. З одно-

го боку існуючий плюралізм методичних підходів до оцінки ефективності 

управлінської діяльності дозволяє досліднику обрати той метод, який найбіль-

ше підходить чи дозволить вирішити поставлене завдання. З іншого боку, бага-

товаріантність методичних методів унеможливлює здійснити порівняльну ха-

рактеристику ефективності менеджменту персоналу на різних підприємствах, у 

різних періодах тощо. В свою чергу відсутність порівнюваності унеможливлює 

проведення адекватної, реальної оцінки аналізованого процесу. 
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У вітчизняній та зарубіжній науці найпоширенішими методиками оцінки 

ефективності менеджменту персоналу є: 

1) комплексна оцінка на методах економічного аналізу; 

2) аналіз на основі експериментних оцінок; 

3) за допомогою бального методу; 

4) на основі тестування. 

Очевидно, що найчастіше науковців процесі визначення ефективності 

менеджменту персоналу використовують методику економічного аналізу. Це, 

на нашу думку, зумовлено тим, що: по-перше, цей метод дає змогу отримати 

найбільш об’єктивну оцінку, оскільки базується на даних фінансового та стати-

стичного обліку підприємства без залучення думок експертів чи інших зацікав-

лених осіб. По-друге ця методика має найбільші можливості для проведення 

порівняльного аналізу між окремим підприємствами чи за різні звітні періоди. 

Водночас, важливим недоліком застосування виключно методів економі-

чного аналізу є те, що таке комплексне поняття як ефективність менеджменту 

персоналу складно описати кількома техніко-економічними показниками. 

На основі вивчення існуючих методичних підходів різних авторів щодо 

оцінки ефективності менеджменту персоналу, нами розроблено власну методи-

ку, яка враховує специфіку діяльності сільськогосподарських підприємств, ная-

вність статистичної інформації для визначення результативних показників та 

потреби управлінців у процесі прийняття рішень 

Розроблена нами методика оцінки ефективності менеджменту персоналу 

передбачає поєднання двох методів: 

1) визначення інтегрального показника ефективності менеджменту пер-

соналу на основі системи важливих результативних техніко-економічних та фі-

нансових показників; 

2) визначення сукупності показників та характеристик, які дають змогу 

оцінити ефективність менеджменту персоналу на трьох рівнях: економічному, 

соціальному та організаційному. 
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Обидва запропоновані методи тісно доповнюють одне одного і викорис-

товують різні методичні прийоми, дають змогу отримати достовірні і повні ре-

зультати оцінки. 

Перший метод передбачає визначення інтегрального показника ефектив-

ності менеджменту персоналу на основі окремих результативних показників 

роботи персоналу. Так, інтегральний показник ефективності менеджменту про-

понуємо розрахувати за формулою: 

                           (1),  

де 

Іремп – інтегральний показник рівня ефективності менеджменту персона-

лу у аналізовану (звітному)періоді. 

Ідемп – інтегральний показник динаміки показників ефективності мене-

джменту персоналу. 

В свою чергу інтегральний показник рівня ефективності менеджменту 

персоналу (Іремп) визначається за формулою: 

Іремп =                              (2),  

де 

Р – рівень рентабельності діяльності сільськогосподарського підприємст-

ва, %. 

Ппр – рівень продуктивності праці персоналу підприємства, грн (виробі-

ток 1 працівника). 

Зв – рівень землевіддачі, грн. 

Таким чином даний інтегральний показник характеризує результативність 

діяльності підприємства за певний період шляхом поєднання основних показ-

ників ресурсовикористання. Позитивною характеристикою даного інтегрально-

го показника є те, що він узагальнює основні ресурси діяльності підприємства, 

а також і ефективність роботи керівництва. Оскільки, вважаємо, що саме ре-

зультати всієї діяльності підприємства є свідченням ефективності управління. 

Проте негативною характеристикою цього показника є те, що він статистично 

характеризує результативність діяльності підприємства, без врахування динамі-
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ки його розвитку. Тому доповненням до цього показника є інтегральний показ-

ник динаміки ефективності менеджменту персоналу Ідемп, який визначається 

за формулою: 

Ідемп =                     (3), 

 де 

  

∆Р – приріст рівня рентабельності діяльності підприємства. 

∆Ппр – приріст продуктивності праці працівників. 

∆Зв – приріст землевіддачі. 

При цьому динамічні показники визначаються на основні відносних ве-

личин, а сааме: 

                                                      ∆Р=Рзв ∕     ( ), 

тобто як співвідношення показника звітного періоду, до аналізованого показни-

ка попереднього періоду чи базового (що взятий за порівняння). 

Аналогічно два інших показника, що узагальнюють динаміку розвитку 

досліджуваного явища: 

∆Ппр=Ппр зв ∕     ( ) 

∆Зв=Зв зв ∕     ( ). 

Для проведення детального і глибокого аналізу ефективності системи ме-

неджменту персоналу сільськогосподарських підприємств доцільно визначати 

наведені показники за тривалий період часу, шляхом побудови рядів динаміки, 

що дозволить відслідкувати динамічні зміни аналізованих показників і провес-

ти причинно-наслідковий аналіз позитивних і негативних тенденцій. 

Таким чином запропонована нами методика дозволяє визначити ефектив-

ність менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств на основі 

узагальнення основних результативних показників їх діяльності, а також з вра-

хуванням динаміки їх змін. Такий підхід передбачає можливість порівнення 

стану показників ефективності на певний момент, а також за кілька періодів. 

Крім цього у методиці використано показники зі статистичної звітності ф №50-

сг, яку здають більшість сільськогосподарських підприємств. Це свідчить про 
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можливість проведення аналізу (конкурентної розвідки) ефективності менедж-

менту персоналу і в інших підприємств, які займаються подібною діяльністю. 

Тобто завдяки цій методиці для керівництва підприємства відкриваються мож-

ливості для бенчмаркінгу. 

Бенчмаркінг як «процес пошуку стандартного чи еталонного економічно 

ефективнішого підприємства конкурента з метою порівняння з власним перей-

мання іншого досвіду» в останні роки стає важливим інструментом в процесі 

управлінської діяльності. Визначення внутрішніх недоліків діяльності в порів-

нянні з конкурентами, їх усунення, дозволяє отримати конкурентні переваги на 

ринках збуту продукції. 

Відзначаючи явні переваги розробленої методики оцінки ефективності 

менеджменту персоналу на основі інтегрального показника, розуміємо її висо-

кий рівень узагальнення. Тому для її доповнення та більш детального розкриття 

особливостей і характеристик системи менеджменту персоналу розроблено 

другу методику – на основі сукупності конкретних показників. 

Друга методика оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарсь-

ких підприємств базується на визначенні 19 показників (табл. 3.1 ). 

Таблиця 3.1 

Система показників оцінки ефективності менеджменту персоналу сільсь-

когосподарських підприємств  

Рівні ефективності 

менеджменту пер-

соналу 

Показники Методика розрахунку 

1 2 3 

Економічна ефек-

тивність менедж-

менту персоналу 

Балансовий прибуток, 

тис. грн. 

Виручка від реалізації продукції за 

вирахуванням собівартості продук-

ції 

Рівень рентабельності 

капіталу, % 

Відношення прибутку до вартості 

основних виробничих фондів  

Рівень рентабельності 

продукції, % 

Відношення прибутку до собівар-

тості продукції 

Затрати на 1 грн. про-

дукції, коп./грн. 

Відношення собівартості до вартості 

товарної продукції 

Обсяг товарної проду-

кції, грн. 

Вартість реалізованої продукції  

2 3 
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Продуктивність праці, 

грн. 

Відношення обсягу виробленої про-

дукції до загальної чисельності ро-

бітників, зайнятих у виробництві 

Чисельність працівни-

ків, чол. 

Середньооблікова чисельність пра-

цівників підприємства за рік 

Організаційна ефе-

ктивність менедж-

менту персоналу 

Співвідношення темпів 

росту продуктивності 

праці і заробітної пла-

ти, % 

Відношення приросту продуктивно-

сті праці до приросту середньої за-

робітної плати 

Частота виробничого 

травматизму, % 

Відношення числа випадків вироб-

ничого травматизму до загальної 

чисельності персоналу 

Якість продукції, бали 

або % 

Відношення питомої ваги браку до 

обсягу виробництва продукції 

Рівень трудової дисци-

пліни, поруш./ люд. або 

бали 

Відношення числа випадків пору-

шення трудової та виконавчої дис-

ципліни до загальної чисельності 

персоналу.   

Коефіцієнт стабільнос-

ті кадрів 

Відношення чисельності працівни-

ків зі стажем роботи в організації 

більше одного року (за певний пері-

од) до середньооблікової кількості 

працівників за відповідний період 

Коефіцієнт дисципліни Співвідношення не виходів на робо-

ту до загальної чисельності людино-

годин за відповідний період 

Соціальна ефектив-

ність менеджменту 

персоналу 

Фонд оплати праці, 

грн. 

Загальний фонд основної та додат-

кової заробітної плати 

Середня заробітна пла-

та на 1 робітника, грн./ 

міс. 

Відношення загального фонду опла-

ти праці до загальної чисельності 

персоналу 

Коефіцієнт плинності 

кадрів, коефіцієнт 

Відношення кількості працівників, 

що звільнилися з організації протя-

гом певного періоду (за мінусом не-

менуче звільнених) до середньооб-

лікової кількості працівників за від-

повідний період 

Рівномірність заванта-

ження персоналу, бали 

Відношення кількості робочих днів 

(зайнятості) працівників до загаль-

ної кількості робочих днів у періоді 

Соціально-

психологічний клімат 

колективу, бали 

Встановлюється на основі конкрет-

них соціологічних та психологічних 

досліджень  
*Джерело: розроблено автором 

 

Усі показники згруповано за трьома групами – рівнями ефективності ме-
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неджменту персоналу: економічні, організаційні та соціальні. 

Перший рівень ефективності менеджменту персоналу – економічний – 

характеризується основними результативними показниками діяльності сільсь-

когосподарських підприємств, що певною мірою свідчать про ефективність чи 

неефективність управління. 

Другий рівень ефективності менеджменту персоналу – організаційний – 

описується за допомогою сукупності показників, що відображають умови праці 

працівників на підприємстві,  рівень дотримання дисципліни та інші параметри 

ефективності менеджменту організації праці та виробництва. 

Третій рівень ефективності менеджменту персоналу – соціальний –

включає низку показників, що характеризують результативність управління з 

точки зору ефекту для працівників. Ця група показників є важливою, оскільки 

показує ступінь задоволеності працівників створеними умовами праці, рівнем 

заробітної плати тощо. Очевидно, що наявність соціального ефекту свідчитиме 

про зміни у продуктивності праці працівників, а отже у ефективності діяльності 

підприємства загалом. 

Наведені у табл. 3.1 показники в розрізі трьох рівнів ефективності мене-

джменту персоналу тісно взаємопов’язані між собою, оскільки взаємозумов-

люють зміни одне одного. Від організованої ефективності менеджменту персо-

налу багато в чому залежить економічна і соціальна ефективність. 

Наведена друга методика, безумовно, є більш деталізована і інформаційна 

у порівнянні із першою, але її застосування має певні складнощі. Так, для ви-

значення частини показників наведених у табл. 3.1 потрібно провести анкету-

вання чи безпосереднє спостереження. Зокрема це стосується: рівня трудової 

дисципліни, якості праці, коефіцієнту дисципліни, визначення соціально-

психологічного клімату колективу тощо. Цей процес не є складним, але унемо-

жливлює проведення бенчмаркінгу. 

Для узагальнення результатів ефективності менеджменту персоналу сіль-

ськогосподарських підприємств можна інтегрувати окремі показники в межах 

рівнів ефективності шляхом застосування середньої геометричної величини, 
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але, як правило, такий детальний аналіз проводиться саме з метою поглиблення 

загально-економічних показників, визначення причинно-наслідкових залежнос-

тей, встановлення невикористаних ресурсів. 

Таким чином розроблені дві методики оцінки ефективності менеджменту 

персоналу сільськогосподарських підприємств частково доповнюють сучасну 

теорію менеджменту персоналу і дають змогу комплексно проаналізувати ре-

зультативність роботи працівників та адмінперсоналу, встановити взає-

мозв’язок між ними та обґрунтувати альтернативні напрями покращення ситуа-

ції на підприємствах. 

 

 

3.1.2. Комплексна оцінка ефективності менеджменту персоналу сіль-

ськогосподарських підприємств 

 

З метою апробації розроблених методик на практиці проведено оцінку 

ефективності менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств Іва-

но-Франківської області. Об’єктом дослідження виступили 103 підприємства 

області, які звітуються за формою № 50-сг. 

Аналіз проводиться за період 2012-2015 рр. А саме, при розрахунку Емп, 

для Іремп – аналізованим періодом були середні значення за 2012-2015 рр., а 

для визначення Ідемп розраховувати приріст показників у 2014-2015 рр. проти 

середнього значення 2012-2013 р. Такий прийом застосовано з метою охоплен-

ня ширшого періоду для аналізу. 

За результатами проведених розрахунків визначено, що найбільший рі-

вень ефективності менеджменту персоналу становив 0,27 у підприємстві Рож-

нятівського району, найвищим показник був у Рогатинському районі і складав 

51,26. 

Для проведення подальших досліджень та виявлення тенденцій і факто-

рів, що впливають на ефективність менеджменту персоналу сільськогосподар-

ських підприємств нами згруповано отримані результати в межах трьох груп 
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(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Групування сільськогосподарських підприємств Івано-франківської обла-

сті на рівнем ефективності менеджменту персоналу 

Групи 

Кількість 

підприємств 

у групі 

Середнє зна-

чення рівня 

ефективності 

менеджменту 

персоналу 

Кількість підприємств по райо-

нах області 

І група – до 

17,27 

 

58 9,34 

м. Івано-Франкіськ – 3; Богоро-

дчанський –  4; Галицький –  3; 

Городенківський –  4; Долинсь-

кий  –  2; Коломийський  –  9; 

Рогатинський –  7; Рожнятівсь-

кий – 2; Снятинський –  10;  

Тлумацький –  6; Тисменицький 

– 8 

ІІ група – 17,28 

– 34,28 
37 24,27 

м. Івано-Франкіськ – 1; Галиць-

кий –  2; Городенківський –  7; 

Коломийський  –  4; Надвірнян-

ський –  1; Рогатинський –  7; 

Снятинський –  6; 

 Тлумацький –  4; Тисмениць-

кий – 5 

ІІІ група – 

34,29 – і біль-

ше 

8 44,49 

Городенківський – 2; Калуський 

– 1;  

Коломийський  – 1; Рогатинсь-

кий – 1; 

 Снятинський – 1;  

Тлумацький – 1;  

Тисменицький  – 1. 
*Джерело: розраховано на основі: [139, с. 2, 3, 12-18, 78-84] 

З таблиці 3.2 узагальнено низку висновків: 

1) найбільш чисельною групою за рівнем ефективності менеджменту пер-

соналу є І група, де інтегральний аналізований показник становить до 9,34. Кі-

лькість підприємств, які входять до цієї групи складає 58 од. або 56% усіх сіль-

ськогосподарських підприємств області. До цієї групи входять підприємства 

усіх рівнів Івано-Франківщини. Безумовно це свідчить про негативні тенденції 

в організації управлінської діяльності сільськогосподарських підприємств; 
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2) до ІІ групи підприємств з рівнем ефективності менеджменту персоналу 

за інтегральним показником Емп від 17,28 до 34,28 входить 37 підприємств або 

36%, тобто близько третини усіх підприємств. Середнє значення аналізованого 

показника Емп в групі становить лише 24,27. 

3) до ІІІ групи підприємств з рівнем ефективності менеджменту персона-

лу ввійшло тільки 8 підприємств, що становить лише 7,8% від загальної кілько-

сті сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області. Середнє 

значення аналізованого показника – 44,49, що в 4,8 раза вище за показник по І 

групі та в 1,8 раза вище ніж середнього по ІІ групі. В територіальному аспекті 

аналіз показує, що такі підприємства функціонують, як правило, по 1 в певних 

розрахунках. Додаткові розрахунки та монографічні спостереження показують, 

що до цієї групи входять потужні сільськогосподарські підприємства групи аг-

рохолдингу «Landfarm» та інші підприємства з іноземними інвестиціями. Здебі-

льшого ці агроформування спеціалізуються на  тваринному напрямку. 

З метою поглиблення такого наукового дослідження нижче визначено 

фактори, що впливають на зміни результативного показника – ефективності 

менеджменту персоналу. Так, у таблиці 3.3 встановлено зв'язок між аналізова-

ними показниками Емп та природними умовами функціонування сільськогос-

подарських підприємств. 

Таблиця 3.3. 

Середній рівень ефективності менеджменту персоналу у сільськогосподар-

ських підприємствах Івано-Франківської області в межах природно-

кліматичних підзон 

Природно-

кліматичні підзони 

Кількість підп-

риємств, од. 

Чисельність 

працюючих, 

чол. 

Середнє значення 

рівня ефективності 

менеджменту пер-

соналу 

Рівнинна 61 1775 27,33 

Передгірська 42 1647 13,05 

В середньому по об-

ласті 
103 3422 18,50 

*Джерело:  розраховано на основі: [139, с. 2, 3, 14-22, 112-116] 
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На основі даних наведених у таблиці 3.3 здійснено ряд висновків: 

1) у рівнинній підзоні функціонує більше сільськогосподарських підпри-

ємств (близько 60%), хоча до неї входить лише 5 районів проти 8 районів пе-

редгірської підзони. Відповідно більше робочих місць у сільськогосподарських 

підприємствах зосереджено також в рівнинній частині; 

2) порівнюючи інтегральний показник ефективності менеджменту персо-

налу в сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області при-

ходимо до висновку, що вищий рівень Емп є в підприємствах рівнинної підзони 

– 27,3, що в 2 рази вище ніж в підприємствах передгірської підзони; 

3) основними причинами вищої ефективності діяльності та управління 

сільськогосподарських підприємств рівнинної підзони є те, що на цих територі-

ях наявні кращі природо-кліматичні, рельєфні умови для ведення рослин, які, в 

свою чергу, є базою для розвитку тваринництва; 

4) враховуючи наявність інших внутрішніх і зовнішніх факторів, що 

впливають на ефективність менеджменту персоналу. З таблиці 3.3 видно, що 

природо-кліматичні умови є важливим чинником, що зумовлює зміни на осно-

вний досліджуваний показник – ефективність менеджменту персоналу. 

Наступним етапом дослідження є встановлення взаємозв’язку аналізова-

ного інтегрального показника з показником чисельності праці 1 підприємства 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Аналіз впливу чисельності працівників на рівень ефективності їх менедж-

менту 

Групи Кількість підп-

риємств у групі  

Середнє значення 

рівня ефективно-

сті менеджменту 

персоналу 

Середня кіль-

кість працівників 

на 1 підприємст-

во, чол. 

І група – до 17,27 

 
58 9,34 26 

ІІ група – 17,28 – 

34,28 
37 24,27 34 

ІІІ група – 34,29 – і 

більше 
8 44,49 86 

*Джерело:  розраховано на основі: [139, с. 2, 3, 4, 12-20, 112-116] 
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З даних таблиці 3.4 та деяких інших здійснених розрахунків узагальнено 

висновки. Існує пряма залежність між рівнем ефективності менеджменту пер-

соналу та середньої кількості працівників сільськогосподарських підприємств. 

Так, вищий рівень ефективності менеджменту персоналу спостерігається на тих 

підприємствах, де більше працівників. Так, до І групи за показником Емп вхо-

дять підприємства, де середня чисельність працюючих становить 26 чол., до ІІ 

групи входять агроформування, де середня чисельність працівників складає 34 

чол., до ІІІ групи входять підприємства, де середня чисельність працівників 

становить 86 чол., що в 3,5 рази більше ніж на підприємствах І групи та в 2,5 

рази більше ніж в підприємства ІІ групи. 

Це пояснюється тим, що на більших підприємства і в тому числі на підп-

риємствах з іноземними інвестиціями існує розгалужена система менеджменту, 

зокрема і менеджменту персоналу, а також використовуються нові методики в 

управлінні підприємством і персоналом. 

Таким чином дані таблиці 3.4 свідчать про наявність прямого тісного 

зв’язку між чисельністю працюючих на сільськогосподарських підприємствах 

та рівнем ефективності їх менеджменту. Із збільшенням кількості працівників, 

зростає результативність управлінського процесу. 

Для поглиблення даного дослідження проведено аналіз зі встановленням 

зв’язку між розміром підприємств (за площею угідь) та рівнем ефективності 

менеджменту персоналу (табл. 3.5). 

На основі даних таблиці 3.5 можна узагальнити ряд висновків. Так, існує 

пряма залежність між розмірами сільськогосподарських підприємств (за пло-

щею угідь) та рівнем ефективності менеджменту персоналу. Якщо в І групі з 

найнижчим рівнем ефективності управління (Емп=9,34) середній розмір госпо-

дарства становить 1041,9 га, то в ІІ групі, де Емп складає 24,27, тобто в 2,6 раза, 

середній розмір агроформувань становить 1255,8 га, що на 213,9 га або в 1,2 

раза більше ніж в І групі. 
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Таблиця 3.5 

Вплив розміру підприємств (за площами угідь) на рівень ефективності ме-

неджменту персоналу 

Групи Кількість 

підприємств 

у групі  

Середнє значення 

рівня ефективності 

менеджменту персо-

налу 

Площа сільськогоспо-

дарських угідь 1 підп-

риємства, га 

І група – до 

17,27 

 

58 9,34 1041,9 

ІІ група – 17,28 

– 34,28 
37 24,27 1255,8 

ІІІ група – 34,29 

– і більше 
8 44,49 5376,7 

*Джерело:  розраховано на основі: [139, с. 2, 3, 4, 12-20, 112-116] 

У ІІІ групі підприємств Емп становить 44,49, що в 1,8 раза вище ніж в ІІ 

групі та 4,8 раза – ніж в І групі. Відповідно і площа сільськогосподарських 

угідь на 1 підприємство в ІІІ групі в 4,3 раза більша ніж в ІІ групі та в 5,2 раза 

більша ніж в І групі. 

З розрахунків випливає, що в ІІІ групі середній розмір підприємств й інші 

результативні показники діяльності підприємств є значно вищими ніж в інших 

підприємствах області. 

Наступним етапом дослідження причинно-наслідкових зав’язків і залеж-

ностей є аналіз впливу забезпеченості підприємств персоналом на 100 га угідь 

на рівень ефективності його менеджменту (табл. 3.6). 

З даних таблиці 3.6  та даних інших проведених розрахунків узагальнено 

ряд висновків: 

1) між аналізованими показниками немає прямої залежності в тенденціях 

змін; 

2) у підприємствах І і ІІ групи, де Емп становить 9,34 та 24,27 відповідно, 

середня кількість працівників на 100 га угідь становила 27 і 29 відповідно, тоб-

то практично однаково. В ІІІ групі підприємств – де показник Емпзначно ви-

щий – 44,49, середня кількість працівників на 100 га угідь складає лише 19; 
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Таблиця 3.6 

Аналіз впливу землезабезпеченості підприємств персоналом на рівень ефе-

ктивності його менеджменту 

Групи Кількість 

підприємств 

у групі  

Середнє значення рі-

вня ефективності ме-

неджменту персоналу 

Середня кількість 

працівників на 100 га 

угідь, чол. 

І група – до 

17,27 

 

58 9,34 27 

ІІ група – 17,28 – 

34,28 
37 24,27 29 

ІІІ група – 34,29 

– і більше 
8 44,49 19 

*Джерело:  розраховано на основі: [139, с. 2, 3, 4, 12-20, 112-116] 

 

3) додатковий аналіз показує, що причинами цього є те, що незначна кі-

лькість підприємств ІІІ групи – 8 одиниць характеризується високим рівнем те-

хніко-технологічної оснащеності, організації виробництва і праці, що дозволяє 

використовувати менше ручної людської праці, отримуючи вищі результати 

діяльності. Крім цього більшість підприємств цієї групи спеціалізуються на 

тваринному напрямі, зокрема ПРАТ «Аваргард» (Тисменицький район), ТОВ 

«Росан-Агро» (Рогатниський район), ТОВ «Штерн-Агро» (Тлумацький район), 

ТОВ «Даноша» (Калушський район). Площі сільськогосподарських угідь ці 

підприємства використовують, як правило, для отримання необхідної кормової 

бази. 

Результати досліджень (табл. 3.7) показали, що рівень ефективності уп-

равління персоналом перебуває в прямій залежності від обсягу залучених у ви-

робничий процес ресурсів. Чим більше підприємство, чим вища концентрація 

виробництва, тим раціональніше організоване управління персоналом.  

Таким чином, на основі розробленої нами методики оцінки ефективності 

менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств проведено ком-

плексний аналіз діяльності агроформувань Івано-Франківської області, визна-

чено основні причинно-наслідкові залежності та фактори, які впливають на рі-

вень результативності управлінського процесу. 
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Таблиця 3.7 

Залежність ефективності управління персоналом у сільськогосподарських  

підприємствах Івано-Франківської області від окремих чинників,  

у середньому за 2012-2014 рр. 

 

Показник 

Група підприємств за рівнем ефективності уп-

равління персоналом 

І. Емп до 17,27 
ІІ. Емп  17,28 – 

34,28 

ІІІ. Емп 34,29  

і більше 

Кількість підприємств у групі 58 37 8 

Середнє значення рівня ефектив-

ності управління персоналу 
9,34 24,27 44,49 

Середня кількість с.-г. працівни-

ків на одне підприємство, осіб 
26 34 86 

Площа сільськогосподарських 

угідь на одне підприємство, га 
1042 1256 5377 

Середня кількість працівників на 

100 га с.-г. угідь, осіб 
2,5 2,7 1,6 

*Джерело:  розраховано на основі: [130], [132], [133], [135], [136], [138]. 

Другим етапом оцінки ефективності менеджменту персоналу є застосу-

вання другої розробленої нами методики на основі системи показників, що да-

ють змогу оцінити ефективність менеджменту на трьох рівнях: економічному, 

організаційному та соціальному. У цьому аспекті нами було проведено моног-

рафічні дослідження на основі обробки даних бухгалтерської і статистичної зві-

тності, а також опитування управлінців різного рівня та працівників в межах 

трьох підприємств Івано-Франківської  області: при цьому для отримання очі-

куваних результатів для порівнянна при монографічному дослідженні відібрано 

підприємства різних груп за інтегральним показником ефективності менеджме-

нту персоналу. В межах підприємств І групи оцінено діяльність ТзОВ «Маяк» 

(с. Клубівці, Тисменицький район), ІІ групи – СВК ім. Т. Шевченка (с. Тишків-

ці, Городенківський район),  ІІІ групи – ПРАТ «Авангард» (с. Загвіздя, Тисме-

ницький району). 

Узагальнені результати монографічного дослідження представлені у таб-

лиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Результати монографічного обстеження сільськогосподарських підпри-

ємств Івано-Франківської області з різною ефективністю управління  

персоналом, у середньому за 2012-2014 рр.  

Ефекти-

вність 

менедж-

менту  

персона-

лу 

Показник  

 

Підприємство з рівнем Емп 

14,65 

(І гру-

па) 

22,48 

(ІІ гру-

па) 

41,19 

(ІІІ 

група) 

Економі-

чна  

Балансовий прибуток, тис. грн 56 986 64284 

Рівень рентабельності капіталу, % 24,4 27,3 64,8 

Рівень рентабельності продукції, % 11,5 11,9 54,3 

Витрати на виробництво 1 грн валової 

продукції, коп. 
0,94 0,81 0,58 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства, тис. грн 
518 9450 154314 

Затрати на управління підприємством, 

тис. грн 
11 88 1643 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства на одного працівника, тис. 

грн 

18,5 160,2 967,7 

Чисельність працівників, осіб 28 59 158 

Організа-

ційна  

Співвідношення темпів росту продуктив-

ності праці і заробітної плати, % 
9 12 21 

Частота виробничого травматизму, % – – – 

Якість продукції, бали  

(за 5-ти бальною шкалою) 
– – 2 

Рівень трудової дисципліни, бали  

(за 5-ти бальною шкалою) 
–  – 1 

Коефіцієнт стабільності кадрів 0,86 0,77 0,71 

Коефіцієнт дисципліни 0,29 0,20 0,11 

Соціальна  

Фонд оплати праці, тис. грн 44,8 105,0 505,6 

Середня заробітна плата одного 

працівника, грн/міс. 
1600 1780 3200 

Коефіцієнт плинності кадрів 0,20 0,24 0,32 

Рівномірність завантаження персоналу, 

бали (за 5-ти бальною шкалою) 
3 3 4 

Соціально-психологічний клімат у 

колективі, бали (за 5-ти бальною 

шкалою) 

2 2 4 

*Розраховано на основі джерел: [130-139], [151-168]. 
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Дані таблиці 3.8 дозволяють узагальнити ряд висновків: 

1) за більшістю наведених у таблиці показниками спостерігається чітка 

тенденція до їх покращення від підприємства І групи до підприємства ІІІ групи. 

Тобто якщо комплексно підходити до даних монографічного обстеження, то 

стає очевидно, що починаючи від підприємств І групи до підприємств ІІІ групи 

зростає не лише рівень ефективності менеджменту персоналу, але й усіх ре-

зультативних показників діяльності; 

2) аналіз основних показників організації праці на аналізованих підпри-

ємствах показує, що на підприємствах І і ІІ групи рівень оплати праці працівни-

ків є нижчим ніж в підприємстві ІІІ групи, нижчими також є видатки на управ-

ління. Але водночас на аналізованих підприємствах І і ІІ групи є значно ниж-

чим рівень продуктивності праці; 

3) в результаті соцопитування встановлено, що на підприємстві І групи 

підбір і управління персоналом не є важливим завданням для управлінців. На 

підприємстві високий коефіцієнт стабільності кадрів 0,86 навіть при нерівномі-

рному завантаженні персоналу (3 бали). Враховуючи, що працівники оцінили 

соціально-психологічний клімат колективу у 2 бали з 5 (підприємство І групи), 

а також інші результати обстеження приходимо до висновку, що на підприємс-

тві діють застарілі і недієві методи управління, які й не дозволяють вийти підп-

риємству на вищий рівень розвитку; 

4) у процесі здійснення монографічних обстежень встановлено, що найле-

гше піддається визначенню показники економічного рівня ефективності мене-

джменту персоналу, далі соціального рівня. Щодо розрахунку показників орга-

нізаційного рівня менеджменту персоналу, то тут є значні проблеми. На підп-

риємствах не відстежуються такі дані, що свідчать про недооцінку важливості 

цього рівня менеджменту. Тому в процесі проведення монографічних обсте-

жень на підприємствах нами було рекомендовано більше уваги приділяти оцін-

ці соціальної і організаційної ефективності менеджменту персоналу, шляхом 

впровадження нових методик аналізу. 

Таким чином, розроблені нами дві методики оцінки ефективності мене-
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джменту персоналу сільськогосподарських підприємств дають можливість 

комплексно проаналізувати інтегральні показники результативності управлін-

ського процесу, порівняти їх з даними інших підприємств, встановити причин-

но-наслідкові залежності та основні чинники, які впливають на рівень ефектив-

ності менеджменту персоналу. Крім цього друга методика уможливлює на ос-

нові монографічного дослідження диференціювати загальний показник ефекти-

вності менеджменту персоналу за трьома рівнями: економічним, організацій-

ним та соціальним. 

Апробація розроблених методик на практиці свідчить про дієвість, прак-

тичність та високу результативність запропонованих аналогічних розрахунків у 

процесі прийняття управлінських рішень. 

 

3.2.   Організаційно-економічне забезпечення удосконалення системи 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств 

Результати проведених попередніх досліджень з проблемами ефективнос-

ті системи менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств пока-

зують, що насправді це є складна система з багатьма складовими і зв’язками. 

Але на даному стані розвитку економіки нашої держави існує багато проблем в 

процесах налагодження високо результативних управлінських структур. Тому 

задля досягнення поставленої у роботі мети і завдань пропонуємо розробку і 

впровадження комплексного механізму підвищення ефективності менеджменту 

персоналу в аграрних підприємствах. 

Враховуючи виявлені на попередніх етапах проблеми та потенційні мож-

ливості і невикористані ресурси, очевидно, що основна частина змін має бути 

впроваджена в організаційних та економічних напрямках. З огляду на це ми ро-

зробили організаційно-економічний механізм підвищення ефективності мене-

джменту персоналу сільськогосподарських підприємств. 

Запропонований організаційно-економічний механізм базується на засто-

суванні системного підходу до налагодження взаємозв’язку та зумовлення ок-

ремих заходів та етапів його впровадження. Крім цього науковою новизною та-



118 
 

кого механізму є те, що він враховує диференціальний чинник щодо вихідного 

(початкового) стану організації управлінської структури на певному підприємс-

тві. Тобто в основі вибору стратегії і тактики розвитку системи менеджменту 

певного підприємства лежить розроблена нами методика класифікації агрофор-

мувань в залежності від рівня ефективності менеджменту (параграф 3.1). 

Узагальнену характеристику і складові організаційно-економічного меха-

нізму підвищення ефективності менеджменту персоналу показано на рис. 3.1. 

З рисунку 3.1 видно, що організаційно-економічний механізм підвищення 

ефективності менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств є 

складною багатоаспектною цілісною системою заходів, які взаємопов’язані од-

не з одним. Даний механізм складається з вступної методично-забезпечуючої 

частини та чотирьох етапів. Вступна частина розкриває основні завдання (тобто 

на вирішення яких актуальних проблем спрямовується цей механізм), інстру-

менти реалізації (тобто забезпечуючі складові, без яких неможливе здійснення 

запланованих заходів), методи реалізації (тобто сукупність способів за допомо-

гою яких будуть організовані і впроваджені зміни) та індикатори (тобто крите-

рії оцінки успішності здійснюваних заходів). 

Враховуючи результати проведених попередніх наукових досліджень що-

до вивчення ефективності системи менеджменту персоналу сільськогосподар-

ських підприємств нами виокремлено такі основні завдання, які підтверджують 

необхідність реалізації розробленого організаційно-економічного механізму: 

1) формування на підприємстві ефективної HR-системи управління тру-

довими ресурсами; 

2) організація раціонального процесу підбору персоналу на підприємстві 

з врахуванням необхідності збалансування з виробничою структурою; 

3) створення необхідності техніко-технологічних умов для забезпечення 

найбільш продуктивного використання персоналу; 

4) створення умов для раціонального відтворення трудових ресурсів; 

5) впровадження і розвиток системи соціальної відповідальності. 
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Рис. 3.1. Механізм організаційно-економічного забезпечення управління персоналом сільськогосподарських підприємств  

*Джерело: розробка автора

Так 

Ні 

Завдання: 1) створення ефективної HR-системи; 2) раціональне формування персоналу; 3) ефективне використання трудових ресурсів; 4) ра-

ціональне відтворення персоналу. 

Інструменти: 1) моделі HR-управління; 2) управлінський персонал; 3) план розвитку; 3) інформаційні системи HR-менеджменту;  

Методи: 1) адміністративні, 2) економічні, 3) соціально-психологічні, 4) правові 

Індикатори: 1) організаційна ефективність, 2) економічна ефективність, 3) соціальна ефективність 

Мета: забезпечення підвищення ефективності управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах 

І етап – економіко-

управлінська діагностика 

1) аналіз необхідних передумов та готовності керівництва до змін; 

2) визначення класифікаційної групи підприємства за рівнем ефективності управління персоналом; 

3) проведення сукупності розрахунків за моделлю економіко-управлінської діагностики. 

ІІ етап – організаційний 

(реалізація комплексу заходів в 

розрізі 3-х груп підприємств) 

ІІІ група з високим рівнем ефек-

тивності управління персоналом 

Емп > 34,29 

↓ 

Комплексний план диверсифікації 

і розвитку персоналу 

ІІ група з середнім рівнем ефекти-

вності управління персоналом 

17,28 < Емп < 34,28 

↓ 

Комплексний план зростання пер-

соналу 

ІІІ етап – оціночно-

моніторинговий 

1)визначення ефективності реалізованих планів змін шляхом розрахунку показника Емп; 

2) організація аналізу за моделлю економічної діагностики ефективності менеджменту персоналу. 

ІV етап – прогресивно-

перехідний 

якщо є позитивні змі-

ни усіх показників 

І група підприємств 

Емп< 17,27 

ІІ група підпри-

ємств 

17,28 <Емп< 34,28 

ІІІ група підпри-

ємств 

Емп > 34,29 

підвищення показника Емп та показ-

ників економічної, соціальної та 

організаційної ефективності управ-

ління персоналом 

І група з низьким рівнем ефек-

тивності управління персоналом 

Емп < 17,27 

↓ 

Комплексний план антикризо-

вого управління персоналом 



120 
 

З метою дослідження визначених завдань на сільськогосподарських 

підприємствах необхідно мати в розпорядженні такі інструменти: 

1) управлінський персонал; 

2) моделі HR-управління; 

3) комплексна програма підвищення ефективності людства; 

4) інформаційні системи HR-менеджменту. 

Управлінський персонал є найважливішим інструментом в реалізації 

цілого організаційно-економічного механізму підвищення ефективності ме-

неджменту персоналу на сільськогосподарських підприємствах. Оскільки са-

ме менеджери є організаторами і виконавцями усіх змін. Даний інструмент 

буде ефективним і дієвим якщо на підприємстві буде сформовано чітку ієра-

рхічну структуру управління з розподілом функцій, обов’язків і відповідаль-

ності. Важливим при цьому є недопущення утворення перехресних об’єктів 

управління (керованих систем) на горизонтальному рівні ієрархії. Перехрес-

ний вплив і контроль на об’єкти управління доцільно передбачати при верти-

кальних ієрархіях. 

Іншою важливою умовою досягнення очікуваного результату є форму-

вання якісно підготовленого управлінського персоналу, який здатний чітко 

формулювати цілі і завдання, делегувати повноваження, координувати діяль-

ність підлеглих, регулювати і контролювати процес виконання конкретних 

завдань. 

Моделі HR-управління це обрані управлінським персоналом стилі, ме-

тоди та механізми побудови самої системи менеджменту на підприємстві та 

поведінки й стилю управління усіх менеджерів. Найвищий ефект буде досяг-

нутий при умові, коли всі управлінці використовуватимуть однаковий стиль 

управління, одні і ті ж методи й механізми впливу. Такий підхід забезпечує 

прозорість і зрозумілість всієї системи менеджменту на підприємстві для ко-

жного працівника. Тим самим кожен підлеглий чітко ідентифікує себе, свою 

роль, місце і відповідальність в організації. Цілком очевидно, що це здатне 

підвищити продуктивність праці робітників, а отже і результативність діяль-
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ності підприємства загалом. 

Комплексна програма впровадження змін є не від’ємним інструментом, 

який є стержнем усього механізму. Оскільки комплексна програма – це дета-

льний шлях реалізації усіх передбачених даним механізмом змін. У програмі 

конкретно прописуються перелік заходів, що мають бути реалізовані, їх пос-

лідовність, взаємодоповнюваність чи залежність. Важливим елементом ком-

плексної програми є розмежування функцій, обов’язків та відповідальності 

між виконавцями, а також виокремлюється роль кожного менеджера у зага-

льно-управлінському процесі. Дотримання такої програми дозволяє організу-

вати ефективну систему контролю та координації, що сприяє забезпеченню 

очікуваних результатів. 

Окремими вагомими елементами організаційно-економічного механіз-

му підвищення ефективності менеджменту персоналу сільськогосподарських 

підприємств є методи управління. У процесі досягнення поставленої мети – 

підвищення продуктивності праці – керівництву доцільно злагоджено засто-

совувати 3 види методів: 

– адміністративні; 

– економічні; 

– соціально-психологічні; 

– правові. 

Адміністративні методи – це сукупність способів впливу на персонал 

через організаційно-розпорядчу роботу керівництва. Через інструменти і за-

соби управління, такі як накази, розпорядження, інструкції, правила, станда-

рти, керівництво має можливість встановити певні права, обов’язки і відпові-

дальності усіх працівників та підрозділів підприємства. Дана категорія мето-

дів управління є організаційною і відкритою для працівників. Високу резуль-

тативність у процесі менеджменту персоналу дають такі методи адміністра-

тивного впливу як: виробничі та оперативні методи, контрольні перевірки, 

атестації, звіти. 

Важливим доповненням до адміністративних методів є економічні. Во-
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ни дозволяють надати важливості та оцінити ефективність організаційно-

розпорядчих методів управління. Основними формами прояву економічних 

методів управління є чітке тлумачення, облік, аналіз і контроль за виконання 

окремих рішень. На основі результатів моніторингу за виконанням обов’язків 

працівників застосовуються й інші економічні методи, такі як: мотивація, 

стимулювання чи покарання у вигляді зниження певних виплат. Такі методи 

управління персоналом носять загально-інформаційний характер. 

Правові методи HR-менеджменту представляють собою сукупність но-

рмативно-правових актів, внутрішніх нормативних документів, які регулю-

ють питання організації праці і відпочинку, умов праці, їх оплати, стягнень 

тощо. Ефективність використання цих підвидів методів проявляється через 

системне взаємодоповнення з адміністративними та економічними методами. 

Остання категорія методів управління – це соціально-психологічні ме-

тоди. Вони являють собою специфічні методи маніпуляції і психологічного 

впливу на підлеглих. Їх специфіка проявляється в тому, що застосувати їх 

можуть лише керівники, які мають лідерські якості, внутрішню харизму та 

відповідні навики психологічного впливу. Формами прояву таких методів є: 

переконання, стимулювання, примус, мотивування, делегування повнова-

жень тощо. Методика застосування таких методів є не відкритою. Ефектив-

ність використання соціально-психологічних методів досягається при умові 

різного впливу на різні категорії особливостей за соціальними статусами та 

психологічною активністю. 

Наступною важливою складовою механізму підвищення ефективності 

системи менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств є інди-

катори. Останні є однією з головних складових забезпечуючої частини зага-

льного механізму, оскільки дають можливість системно відстежувати наяв-

ність змін та результати й ефективність здійснюваних заходів на різних ета-

пах запроваджуваних змін. 

Індикатори даного механізму є системою взаємопов’язаних показників 

і критеріїв їх оцінки, що відіграють роль контролерів в процесі реалізації пе-
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вних змін. Цілісна система індикаторів охоплює можливість оцінки за трьома 

основними напрямками: 

– організаційна ефективність; 

– фінансово-економічна ефективність; 

– соціально-психологічна ефективність. 

Виділення таких груп є необхідним з точки зору виявлення можливих 

ресурсів покращення ситуації щодо організації праці та підвищення її проду-

ктивності. 

Основними індикаторами в даному механізмі є: показники продуктив-

ності праці, трудомісткості праці, показники використання робочого часу, 

фондоозброєність праці, ефективність виробництва, рівень рентабельності і 

їх динаміка. Крім цього важливу роль відіграють: оцінка умов праці, раціона-

льності організації праці, результативності системи менеджменту загалом. 

Таким чином, вступна (забезпечуюча) частина механізму охоплює за-

вдання, інструменти, методи та індикатори, що дають змогу організувати за-

гальний процес HR-менеджменту на сільськогосподарських підприємствах, а 

також моніторити послідовність його реалізації та рівень досягнення постав-

леної мети і завдань. 

I етапом механізму підвищення ефективності системи менеджменту 

персоналу сільськогосподарських підприємств є етап економіко-

управлінської діагностики. Він включає в себе три основні підетапи: 

1) аналіз необхідних передумов та готовності керівництва до змін; 

2) визначення класифікаційної групи підприємства за рівнем ефектив-

ності управління; 

3) проведення сукупності розрахунків за моделлю економіко-

управлінської діагностики. 

У процесі аналізу передумов і готовності до змін, необхідно провести 

такі види стратегічного аналізу: 

–SWOT-аналіз, який дозволяє виявити сильні та слабкі внутрішні сто-

рони підприємства загалом та системи менеджменту персоналу зокрема. 
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–PEST-аналіз, що дає змогу оцінити вплив зовнішніх факторів на дія-

льність певного підприємства в розрізі політичних, економічних, соціально-

культурних та технологічних факторів зовнішнього середовища; 

– аналіз галузі, який передбачає оцінку ємності, прибутковості, динамі-

ки розвитку галузі, конкурентів та ключових факторів успіху в галузі; 

– модель І. Адізеса PAEI, яка дає можливість оцінити рівень організа-

ційного розвитку підприємства на різних етапах життєвого циклу та забезпе-

чує можливість вибору оптимальної функції менеджменту для кожного ок-

ремого етапу; 

– концепція «64 стратегії» Б. Тарасенка, що уможливлює вибір ра-

ціональної моделі розвитку із 64 можливих виходячи зі змін стану зовніш-

нього середовища, внутрішньої ситуації та рівня лідерської групи. 

Питанням пов’язаним з проведенням стратегічного аналізу сільськогос-

подарської галузі присвячено ряд праць видатних вчених Украї-

ни: І. Баланюка, В, Липчука, І. Печериці, І. Райковської, К. Радченко  [22, 77, 

78, 109, 115, 120]. Методика «вітамінної» оцінки за методом І. Адізеса широ-

ко обговорюється на тренінгах, вебінарах з питань менеджменту персоналу 

[66, 125, 178]. 

Проведений аналіз загальних передумов вибору альтернативної страте-

гії дає можливість оцінити загальну готовність менеджерів підприємства до 

змін та можливостей реалізації таких стратегічних змін з врахуванням мож-

ливостей і загроз зовнішнього середовища. 

Наступним підетапом в межах І етапу є визначення класифікаційної 

групи підприємства за розробленою нами методикою ефективності менедж-

менту персоналу (параграф 3.1). Тобто досліджуване підприємство слід від-

нести до однієї з трьох класифікаційних груп за результатами інтегральної 

оцінки результативності менеджменту персоналу. На цьому під етапі оціню-

ється дійсний стан та динаміка розвитку підприємства щодо основних ре-

зультативних показників, таких як продуктивність праці, рівень рентабельно-

сті, землевіддачі, фондовіддачі. 
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Наступний підетап в межах І етапу механізму передбачає комплексний 

аналіз діяльності підприємства за розробленою нами моделлю економіко-

управлінської діагностики. Така оцінка дозволяє узагальнити висновок щодо 

результативності прийнятих рішень на підприємстві, ефективності впрова-

джуваних змін та тенденцій розвитку суб’єкта господарювання. 

Таким чином проведений комплексний різносторонній аналіз діяльнос-

ті підприємства (за різними методиками та моделями) дозволяє детально та 

глибоко оцінити дійсний стан справ та перспектив розвитку. Від результати-

вності і об’єктивності отриманих результатів аналізу залежить раціональність 

і ефективність обраних у перспективі стратегічних альтернатив розвитку. 

ІІ етапом запропонованого нами механізму є безпосередня реалізація 

комплексу заходів в розрізі трьох груп підприємств. Виокремлення трьох 

груп пов’язане з тим, що цілком очевидно, що застосування єдиного страте-

гічного плану до різних підприємств за рівнем організації праці, ефективнос-

ті діяльності, розмірів є не можливим і не доцільним. Тому ми пропонуємо 

застосувати різні комплекси практичних заходів до різних підприємств. На 

основі розробленого нами  показника ефективності менеджменту персоналу 

сільськогосподарських підприємств (параграф 3.1) виділено три групи підп-

риємств: 

– І група з низьким рівнем ефективності менеджменту, де інтегральний 

показник Ем < 17,27; 

– ІІ група – з середнім рівнем ефективності менеджменту, де показник 

Еф в межах від 17,28 до 34,28; 

– ІІІ група підприємств з високим рівнем ефективності менеджменту 

Ем >34,29. 

Для сільськогосподарських підприємств І класифікаційної групи, де 

спостерігається низький рівень ефективності менеджменту персоналу доці-

льно впроваджувати комплексний план антикризового управління персоналу. 

При реалізації комплексного плану антикризового управління персона-

лом необхідно здійснити ряд взаємопов’язаних заходів, а саме: 
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1) розробити і запровадити оптимальну структуру персоналу підприєм-

ства з врахуванням професійно-якісних характеристик; 

2) розробити і запровадити навчальні програми з основ організації пра-

ці та самоудосконалення праці; 

3) виявити найбільш проблемні «місця» у роботі персоналу; 

4) запровадити постійний моніторинг за дотриманням виробничої дис-

ципліни на підприємстві; 

5) застосувати комплексну систему оцінювання (рейтингування) праці; 

6) впровадити систему мотивації і стимулювання персоналу через удо-

сконалення форм і систем оплати праці. 

Таким чином, комплексний план антикризового управління персоналом 

передбачає часткову або повну реструктуризацію в організації праці персо-

налу задля побудови раціональної системи, а також запровадження навчаль-

но-ознайомчих заходів щодо роботи в нових умовах; впровадження система-

тичного контролю за дотриманням нових правил і дисципліни та викорис-

тання ефективної системи мотивації до підвищення продуктивності праці. 

Очікуваним результатом від застосування комплексного плану антик-

ризового управління підприємствами є формування передумов для подаль-

шого якісного розвитку системи менеджменту персоналу та недопущення 

(попередження) виникнення негативних кризових явищ у колективі. 

Для сільськогосподарських підприємств ІІ класифікаційної групи, які 

характеризуються середнім рівнем ефективності менеджменту персоналу не-

обхідно використовувати іншу модель змін, а саме комплексний план впро-

вадження стратегії зростання персоналу. Якщо порівняти цей план з конкре-

тним етапом життєвого циклу, то безумовно підприємство перебуває на етапі 

розвитку. Тобто загальна ситуація на підприємстві характеризується посту-

повим розвитком та покращенням ситуації, але відсутністю стабільності по-

зитивних процесів. Тобто на підприємстві система менеджменту персоналу 

не є досконалою і потребує певних змін. 

Метою розробки і впровадження комплексного плану зростання персо-
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налу є досягнення підвищення продуктивності праці та інших результатив-

них показників діяльності підприємства через застосування інноваційних ме-

тодів управління трудовими ресурсами та організації праці. 

Для досягнення поставленої мети при впровадженні комплексного пла-

ну зростання персоналу необхідно реалізувати цілісну систему заходів: 

1) удосконалення організації праці на підприємстві з метою розвитку 

нових форм співпраці між відділами, зв’язків горизонтальних і вертикальних; 

2) впровадження нових прогресивних форм стимулювання праці та мо-

тивації персоналу; 

3) удосконалення системи оплати праці і преміювання; 

4) активне використання різних форм і методів підвищення кваліфікації 

працівників; 

5) сприяння самомотивації та особистісному зростанню персоналу; 

6) систематичне виявлення і усунення проблем і недоліків у системі 

HR-менеджменту. 

Отже, комплексний план зростання персоналу передбачає розвиток іс-

нуючої на підприємстві системи управління персоналом з метою диверсифі-

кації форм і методів HR-менеджменту задля підвищення продуктивності 

праці та інших результативних показників діяльності. 

Для сільськогосподарських підприємств ІІІ класифікаційної групи, які 

характеризуються високим рівнем ефективності менеджменту персоналу з 

показником Ем > 34,29, доцільно застосувати комплексний план диверсифі-

кації і розвитку персоналу. 

Метою впровадження даного комплексного плану є підвищення ефек-

тивності HR-менеджменту задля утримання наявних конкурентних переваг та 

високих результативних показників діяльності підприємства. 

В процесах дослідження такої мети в межах реалізації комплексного 

плану необхідно здійснити такі основні кроки: 

1) запровадження прогресивної HR-системи із застосуванням диферен-

ційованого підходу до працівників з різним рівнем ефективності праці; 
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2) впровадження системи підвищення кваліфікації працівників; 

3) активне використання інноваційних форм короткотермінового ста-

жування (тренінги, коучинги, майстер-класи); 

4) впровадження системи короткотермінового обміну працівниками в 

межах подібних професійно-якісних робіт, з метою «вливання» нових ідей, 

бачень у роботу підприємства; 

5) використання багатокритеріальної системи моніторингу за результа-

тами праці та їх динамікою. 

Очікуваними результатами від впровадження даного комплексного 

плану є встановлення чіткої диверсифікації між працівниками в залежності 

від рівня вмотивованості, ефективності праці, готовності до розвитку та на-

лагодження високо результативної роботи з кожною з виділених груп задля 

забезпечення підвищення продуктивності праці. 

Наступним третім етапом організаційно-економічного механізму під-

вищення ефективності системи управління персоналом є оціночно-

моніторинговий. На даній стадії здійснюється оцінка і аналіз результативнос-

ті проведених змін на попередніх етапах. В межах оціночно-моніторингової 

роботи необхідно виконати 2 види основних робіт: 

1) визначення ефективності впроваджених комплексних планів змін 

шляхом розрахунку інтегрального показника ефективності менеджменту пе-

рсоналу Емн; 

2) проведення комплексного аналізу за моделлю економічної діагнос-

тики ефективності менеджменту персоналу (параграф 2.1). 

Важливою особливістю організації робіт на даному етапі механізму є 

те, що усі розрахунки слід проводити в розрізі статичних, динамічних та 

структуральних показників. Такий підхід дасть змогу здійснити об’єктивну і 

системну оцінку результативності впровадження змін. 

Якщо у процесі проведення моніторингу виявлено позитивні зміни у 

динаміці аналізованих показників, то необхідно переходити до четвертого 

етапу механізму. Проте, якщо впроваджувані зміни не дали очікуваних ре-
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зультатів і не відбулось позитивних змін в аналізованих показниках, то алго-

ритм повертає підприємство до ІІ-го етапу. Тобто на підприємстві знову слід 

реалізувати комплексний план заходів з підвищення ефективності менедж-

менту персоналу з врахуванням проблем і усуненням причин, які завадили 

отримати позитивні результати попереднього разу. Очевидно, що комплекс-

ний план повинен удосконалюватись і пристосовуватись до специфічних 

особливостей і потреб кожного підприємства. 

Останній IV етап – прогресивно-перехідний передбачає поступовий пе-

рехід від однієї (нижчої) групи до іншої (вищої). Якщо підприємство успішно 

реалізувало усі передбачені механізмом заходи і на ІІІ етапі встановлено по-

зитивну динаміку, то агроформування може увійти до вищої групи за інтег-

ральним показником ефективності менеджменту персоналу. Проте може тра-

питись так, що позитивна динаміка оціночних показників не забезпечить пе-

рехід до вищої групи через занадто малу динаміку. Це означає, що здійсню-

вані на підприємстві заходи не активні і мало результативні. 

У розробленому нами організаційно-економічному механізмі підви-

щення ефективності менеджменту персоналу передбачено диференційний 

підхід для сільськогосподарських підприємств з різним рівнем результатив-

ності праці. Це здійснено виходячи з того, що в процесі дослідження нами 

встановлено, що даний, на перший погляд, суб’єктивний фактор має суттєве 

значення на результативний показник. 

Для підтвердження цієї гіпотези ми провели детальне дослідження з 

використанням методів економіко-статистичного моделювання впливу суку-

пності чинників на рівень продуктивності праці робітників – як один з осно-

вних результативних показників, що свідчить про ефективність чи неефекти-

вність системи управління персоналом. 

Дане дослідження проводилось на базі сільськогосподарських підпри-

ємств Івано-Франківської області, які відповідають критеріям віднесення до 

підприємств, що звітуються за ф. № 50-сг. Досліджуваним періодом є усере-

днені дані за 2012-2014 рр. 
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На початковому етапі визначаємо середню продуктивність праці одно-

го працівника для кожного підприємства. 

           (1) 

де ППі – продуктивність праці одного працівника для і-того підприємства; 

ДПі – загальний дохід підприємства; 

Nі – загальна кількість працівників на і-тому підприємстві. 

У результаті отримуємо наступну діаграму, що відображає рівень про-

дуктивності праці одного працівника в розрізі сільськогосподарських підпри-

ємств. На осі ординат показано рівень продуктивності праці одного працюю-

чого, а на осі абсцис показано середню кількість працівників (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Залежність рівня продуктивності праці від кількості праці-

вників підприємства 
 Джерело: розробка автора 

 

З рис. 3.2 видно, що  продуктивність праці змінюється в широкому діа-

пазоні і відсутня чітка залежність рівня продуктивності праці від кількості 

працівників сільськогосподарських підприємств. 

На наступному етапі досліджено залежність між показниками ефектив-

ності праці та прибутковості діяльності господарства (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Рівень продуктивності праці працівників на підприємствах 

з різним рівнем прибутковості діяльності 

На рис. 3.3  показано залежність рівня продуктивності праці на сільсько-

господарських підприємствах, які умовно поділено на дві групи: малі і великі 

за рівнем прибутковості функціонування (з пороговим значенням 5 млн. 

грн.). 

З даних рис. 3.3 видно, що продуктивність праці одного працівника не є 

прямо-пропорційною залежністю від обсягів реалізації продукції та рентабе-

льності виробництва. 

Отримані результати попередніх досліджень показують необхідність по-

дальших досліджень факторів, які впливають на продуктивність праці.  

 Основні відібрані чинники впливу поділено на дві категорії: об’єктивні 

та суб’єктивні (рис. 3. 4). Проаналізовані раніше фактори: кількість праців-

ників підприємства та розмір прибутку до даного дослідження вже не вклю-

чаємо. 
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Рис. 3.4. Об’єктивні та суб’єктивні фактори, що враховуються в 

процесі економіко-математичного моделювання визначення рівня впли-

ву ефективності менеджменту персоналу на продуктивність праці 

Основною метою такого дослідження є встановлення найбільш впливо-

вих чинників на рівень продуктивності праці, і в т.ч. показника ефективності 

менеджменту персоналу. 

Для цього перш за все, потрібно визначити роль суб’єктивних факторів в за-

лежності від кожного об’єктивного фактору,  який має місце на конкретному 

сільськогосподарському підприємстві. 

Отож маємо загальну формулу для визначення продуктивності праці: 

    (2) 

    (3) 

    (4) 

    (5), 

де 

– продуктивність праці одного працівника 

 – фактор кількості сільськогосподарських угідь на одного працюючого; 

Продуктивність праці одного 

працюючого 

Об’єктивні фактори Суб’єктивні фактори 

Площа сіль-

ськогоспо-

дарських 

угідь які при-

падають на 

одного пра-

цюючого 

Рівень сере-

днього дохо-

ду та соціа-

льного за-

безпечення 

Рівень мате-

ріально-

технічого 

забезпечен-

ня, що вклю-

чає в себе 

також амор-

тизацію 

 

Ефективність 

управління 

персоналом 

Організаційні 
зміни  
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 – фактор середнього доходу та соціального забезпечення на одного пра-

цюючого; 

 – рівень матеріально-технічного забезпечення, що включає в себе також 

витрати на амортизацію  на одного працюючого. 

a, b, c – рівень впливу кожного з факторів z, y, z відповідно на загальні 

продуктивність праці одного працівника, де індекси “z”, “о” і “с” вказують на 

об’єктивний чи суб’єктивний вплив. 

Отож припустімо що три підприємства з найкращими показниками про-

дуктивності праці являються господарствами з мінімальним негативним 

впливом суб’єктивних факторів на загальну продуктивність праці на одного 

працюючого(вданому випадку , ). А три підприємства з 

середніми показниками продуктивності являються типовими з середнім пок-

зником впливу суб’єктивних факторів на загальну продуктивність. 

Таким чином на основі формули 2 складемо наступні три залежності що 

описують три найкращі підприємства за показником продуктивності праці. 

    (6) 

    (7) 

    (8) 

Показники – візьмімо для трьох найкращих підп-

риємств і перетворимо за формулами 9, 10, 11 ,12. 

З формули(6) отримаємо наступний вираз 

(9) 

де, Ео – об’єктивні фактори; 

Т1, Т2, Т3 – коефіцієнт, який вказує відхилення конкретного випадку 

продуктивності праці до Ео. 
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Отож визначаємо параметри ,  – які характеризують рівень 

впливу кожного обєктивногофактора зокрема на загальну продуктивність 

праці. 

 

Вводимо додаткові параметри для спрощення обрахунків: 

    (10) 

    (11) 

     (12) 

Отож використовуючи вирази 7, 9, 10, 11, 12  виведемо значення пара-

метра . 

    (13) 

 

Вводимо ще один ряд додаткових параметрів для спрощення обрахунків: 

    (14) 

    (15) 

     (16) 

Отож використовуючи вирази 8, 9, 13, 14, 15, 16  виведемо значення па-

раметра  

    (17) 

 Вирахуємо показники які визначають величину об’єктивних фак-

торів: 

 – фактор кількості сільськогосподарських угідь на одного працюючого; 

 – факторсереднього доходу та соціального забезпечення на одного пра-

цюючого; 
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 – Рівень матеріально-технічого забезпечення, що включає в себе також 

амортизацію. 

    (18) 

    (19) 

    (20) 

Вихідні дані розв’язку даної математичної задачі наведені у Додатку Ж. 

За результатами додаткових розрахунків на основі математичного моде-

лювання встановлено, що 3 великі підприємства з найкращим показником 

продуктивності праці, це підприємства – це господарства № 24, 114, 135. 

Отож для них необхідні параметри будуть дорівнювати: 

Параметри отримані з статистичних даних 
Ео             

2895 1 0,84 0,55 360 270 183 21,4 87,2 19,5 2615 847,7 1049,5 

Проміжні розрахункові параметри 

      
25614 32,4 400878 435135240 233604 98665128 

Результати розрахунків 

   
5,23 6,15 0,16 

 

Аналогічно розраховуємо показники для трьох підприємств з середніми 

значеннями продуктивності праці. 

Отож 3 великі підприємства з середнім показником продуктивності пра-

ці, це підприємства № 18, 23, 31. 

Отож для них необхідні параметри будуть дорівнювати: 

Параметри отримані з статистичних даних 
Ео             

397,2 1 0,995 0,98 85,7 25 62,12 12,66 15,48 20,87 172 1565,5 338,4 

Проміжні розрахункові параметри 

      
1010,136 60,2715 -129863,35 -213766370 -85711,49999 794410,5477 
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Результати розрахунків 

   
3,95 2,18 0,16 

 

В результаті проведених обрахунків можемо визначити параметри , 

 – які характеризують рівень впливу суб’єктивних факторів (управління 

персоналом) в залежності від величини об’єктивних факторів. 

= 1,28 (21) 

=3,97 (22) 

= 0 (23) 

Таким чином за результатами економіко-математичного моделювання 

встановлено, що на рівень продуктивності праці мають сильний вплив як 

об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. При цьому виокремлено 2 чинники, які 

мають найбільший вплив: 

– рівень середньої заробітної плати працівників; 

– рівень ефективності менеджменту персоналу. 

Тому ці фактори визначені як ключові в обґрунтованих вище заходах у 

організаційно-економічному механізмі підвищення ефективності менеджме-

нту персоналу. 

Таким чином розроблений нами механізм дозволяє забезпечувати під-

вищення ефективності системи менеджменту персоналу нарізних за рівнем 

результативності управління сільськогосподарських підприємствах. Запро-

понована система заходів передбачає зростання внутрішньої вмотивованості 

працівників, рівня продуктивності їх праці, що підтверджено результатами 

економіко-математичного моделювання з визначення рівня впливу 

об’єктивних і суб’єктивних факторів впливу. 
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3.3. Напрями удосконалення зовнішніх факторів, які впливають на 

ефективність управління персоналом сільськогосподарських підпри-

ємств 

 

Обґрунтований нами механізм підвищення ефективності менеджменту 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах є важливим резервом, 

який можуть використати власники удосконалюючи внутрішнє середовище. 

Проте очевидно, що будь-яке підприємство функціонує у відкритій системі і 

тому в процесі здійснення комплексу заходів з метою підвищення якості уп-

равління часто виникають зовнішні проблеми по відношенню до суб’єкта го-

сподарювання. 

Тому з метою апробації запропонованого нами механізму на практиці 

ми організували його впровадження на одному з підприємств Івано-

Франківської області – сільськогосподарський виробничий кооператив 

Т.Г. Шевченка (Городенківський район, с. Тишківці). 

Дане підприємство створено у 2000 році шляхом оренди паїв у 1300 

громадян. Сьогодні досліджуване підприємство функціонує на площі 1910 га, 

з яких значна частина чорноземів. Тому уся площа використовується під 

ріллю. Основними видами діяльності сільськогосподарського виробничого 

кооперативу Т.Г. Шевченка є: 

– вирощування зернових культур (пшениці, ячменю); 

– вирощування технічних культур (ріпак, соя, соняшник, цукровий бу-

ряк); 

– розведення ВРХ молочних порід (червона ряба); 

– розведення свиней; 

– розведення овець. 

На досліджуваному підприємстві працює 58 працівників з яких 41 чо-

ловік зайнято у рослинництві та 17 – у тваринництві. Адміністративний пер-

сонал налічує 8 працівників. 

З огляду на такі головні причини: 
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1) дане підприємство за основними техніко-економічними та фінансо-

во-результативними показниками є середньостатистичним господарством 

області (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Основні показники діяльності монографічно обстежуваного СВК ім. 

Т.Г. Шевченка (Городенківський район, Івано-Франківська область) 

(в середньому за 2012-2014 рр.) 

Показники 

СВК ім. 

Т.Г. Шевчен

ка 

Середньостатис-

тичне підприємст-

во Городенківсь-

кого району 

Середньостатис-

тичне підприємст-

во Івано-

Франківської об-

ласті 

Площа сільсько-

господарські 

угідь, га 

1910 1657 1288 

Чисельність пра-

цівників, чол. 
58 32 31 

Виробництво ва-

лової продукції, 

тис. грн. 

9992,4 259543,4 1728913,1 

Виробництво ва-

лової продукції на 

100 га, тис. грн. 

52 111 128 

Продуктивність 

праці, грн. 
17284,2 44334,7 48598,4 

Рівень рентабель-

ності, % 
11,0 42,1 32,0 

*Джерело: розраховано на основі: [133], [134], [135], [140]. 

Як видно з табл. 3.9 за показниками, що характеризують організаційну, 

економічну та фінансово-результативну ситуацію, досліджуване монографіч-

не підприємство є близьким до середньостатистичного господарства в Горо-

денківському районі (де функціонує це підприємство) і до середнього підп-

риємства по області. 

2) СВК ім. Т.Г. Шевченка належить до ІІ класифікаційної групи підп-

риємства за рівнем ефективності менеджменту персоналу, до якої відносить-

ся більшість агроформувань Івано-Франківської області. 



139 
 

3) готовність керівництва підприємства до впровадження організацій-

них та інших змін, що передбачені цим механізмом. 

Детальне монографічне обстеження СВК ім. Т.Г. Шевченка показало, 

що до початку впровадження розробленого нами механізму підвищення ефе-

ктивності менеджменту персоналу досліджуване підприємство характеризу-

валось такими основними тенденціями: 

– на підприємстві низький рівень організаційної ефективності менедж-

менту персоналу. Основними недоліками є: не аналізується рівень трудової 

дисципліни, не оцінюється якість продукції, часто відбувається спонтанна 

заміна працівників, в тому числі несуміжних професій, не встановлено чітко-

го розподілу функцій та відповідальності для окремих категорій робітників, 

слабо організований контроль за діяльністю працівників; 

– на підприємстві спостерігається середній рівень економічної ефекти-

вності менеджменту персоналу. Основними виявленими недоліками у роботі 

були: аналіз ефективності використання персоналу здійснювався лише за по-

казником продуктивності праці (вартісної), неналагоджений контроль в ме-

жах центів відповідальності, не встановлюється взаємозв’язок між ефектив-

ністю праці та результативністю діяльності підприємства; 

– на досліджуваному підприємстві низький рівень соціальної ефектив-

ності менеджменту персоналу. Основними недоліками були: нерівномірність 

завантаження персоналу, низький рівеньзаробітної плати, відсутність систе-

ми мотивації і стимулювання до ефективної праці. 

На початковому етапі у СВК ім. Т.Г. Шевченка у 2012 році нами було 

комплексно проаналізовано основні техніко-економічні показники діяльнос-

ті, виявлено позитивні та негативні тенденції розвитку, встановлено причини, 

що зумовили незадовільний стан на підприємстві. 

За проведеними розрахунками у 2012 році по СВК ім. Т.Г. Шевченка 

встановлено, що рівень інтегрального показника ефективності менеджменту 

персоналу становив 18,44. Це означає, що досліджуване підприємство входи-

ло до ІІ класифікаційної групи, тобто до підприємств із середнім рівнем ефе-
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ктивності менеджменту персоналу. При цьому слід врахувати, що в діапазоні 

інтегрального показника Ем за ІІ класифікаційною групою наше підприємст-

во знаходиться близько нижньої межі. 

Впродовж 2012-2013 рр. на СВК ім. Т.Г. Шевченка впроваджувався ме-

ханізм підвищення ефективності менеджменту персоналу. У такому процесі 

було здійснено ряд основних етапів: підготовчий та 4 основні стадії. 

На підготовчому етапі нами спільно з керівництвом агроформування 

було визначено основні завдання, які потрібно розв’язати задля досягнення 

поставленої загальної мети – розвиток прогресивної системи  HR-

менеджменту, яка забезпечить підвищення ефективності використання пер-

соналу підприємства. На цьому етапі було визначено необхідні методи дося-

гнення поставлених завдань, систему інструментів, що необхідні для реаліза-

ції механізму. При оцінці таких інструментів було проаналізовано існуючу на 

підприємстві систему менеджменту персоналу, структуру управлінського пе-

рсоналу, можливості інформаційних систем HR-менеджменту і наявні на 

підприємстві програми стратегічного та тактичного розвитку. В результаті 

встановлено, що система менеджменту персоналу на СВК ім. Т.Г. Шевченка 

є не розвинутою, усі функції покладені на 1 людину – менеджер з економіч-

них питань, інформаційні системи і прикладні програми відсутні, наявна про-

грама з організації праці вміщує загальні плани роботи персоналу. Найсклад-

нішим аспектом було те, що менеджер з економічних питань відповідає за 

цілий комплекс процесів і в тому числі пов’язаних з HR-менеджментом, мар-

кетингом, інноваціями. Це очевидно унеможливлює налагодженню ефектив-

ної роботи в межах кожної функції. 

На цьому ж підготовчому етапі обґрунтовано систему індикаторів оці-

нки результативності реалізації механізму. Тобто менеджерам підприємства 

представлено розроблені нами інтегральні та часові показники ефективності 

менеджменту персоналу. 

На І етапі впровадження механізму – на СВК ім. Т.Г. Шевченка прове-

дено комплексну економічну і управлінську діагностику, оцінено наявність 
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усіх необхідних передумов для реалізації механізму. У цьому контексті про-

ведено навчально-просвітницьку роботу з керівництвом і основними мене-

джерами підприємства задля налагодження позитивного іміджу стосовно ре-

алізованих заходів. На основі даних фінансової звітності за 2012, 2013, 2014 

рр. [159, 160] та статистичної звітності за формою 50-сг за останні 3 роки 

[133, 134, 134], а також інших аналітичних джерел нами було проведено ком-

плексну економічну діагностику СВК ім. Т.Г. Шевченка, визначено основні 

фінансово-економічні показники діяльності і встановлено, що інтегральний 

показник ефективності менеджменту персоналу становив 18,44, а це означає, 

що дане підприємство відноситься до ІІ класифікаційної групи. 

На ІІ етапі впровадження механізму підвищення ефективності менедж-

менту персоналу на досліджуваному СВК і. Т.Г. Шевченка нами було реалі-

зовано систему заходів, що передбачені планом зростання персоналу. Проте, 

враховуючи, що рівень інтегрального показника ефективності менеджменту 

персоналу був низьким, а система HR-менеджменту не розвинутою, то на 

підприємстві було здійснено ще ряд додаткових заходів. До найважливіших 

кроків, що були зроблені при впровадженні комплексного плану зростання 

персоналу віднесено: 

1) введено окрему посаду менеджера з персоналу, на якого покладено 

функції з організації праці працівників усіх відділів і підрозділів, а також фу-

нкції з підбору, прийняття, звільнення та розвитку працівників; 

2) складено схему взаємозв’язків між підрозділами підприємства щодо 

обміну інформацією, обґрунтовано горизонтальні і вертикальні системи 

зав’язків; 

3) розроблено за допомогою програми MSExcel програму, яка дозволяє 

проводити економічну діагностику ефективності менеджменту персоналу; 

4) Організовано і проведено тренінг на тему «Саморозвиток і підви-

щення кваліфікації в професійному зростанні»; 

5) запропоновано план-графік підвищення кваліфікації працівників різ-

них спеціальностей; 
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6) впроваджено диверсифіковану систему мотивації через встановлення 

преміально-прогресивної форми оплати праці; 

7) встановлено план моніторингу ефективності менеджменту персоналу 

всіх категорій працівників; 

8) організовано короткотермінове опитування для менеджера з персо-

налу. 

Робота з впровадження комплексного плану зростання персоналу за-

йняла близько одного року, але завдячуючи розумінню керівництва СВК ім. 

Т.Г. Шевченка нам вдалось успішно реалізувати ці заходи. 

На ІІІ етапі впровадження механізму проведено оціночно-

моніторингову діяльність. Визначено, що інтегральний показник Ем = 29,05. 

Відбулись позитивні зміни в розрізі економічної, соціальної, організаційної 

ефективності менеджменту персоналу. Впродовж аналізованого періоду спо-

стерігались неоднозначні зміни у динаміці фінансово-результативних показ-

ників. Комплексний аналіз за моделлю економічної діагностики показав по-

зитивні тенденції щодо показників ефективності використання персоналу. 

Перейшовши на ІV етап приходимо до висновку, що СВК ім. Т.Г. Шев-

ченка незважаючи на наявні позитивні зміни у динаміці показників ефектив-

ності використання персоналу, не перейшло до ІІІ класифікаційної групи. 

Воно залишилось в межах ІІ групи. Проте чітко прослідковуються позитивні 

зміни, оскільки до моменту впровадження механізму інтегральний показник 

Ем становив 18,44, тобто був біля нижньої межі переходу до І групи. Після 

впровадження механізму Ем складав 29,05, тобто знаходиться близько до 

межі переходу до ІІІ групи підприємств. 

Таким чином в результаті реалізації механізму підвищення ефективно-

сті менеджменту персоналу на СВК ім. Т.Г. Шевченка відбулись позитивні 

зміни в динаміці окремих показників економічної, організаційної та соціаль-

ної ефективності менеджменту персоналу. Збільшився рівень інтегрального 

показника Ем на 10,61, тобто відбувся прогрес, але перехід до наступної гру-

пи не відбувся. 
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Детальний аналіз причин такого явища показав, що існує 2 групи фак-

торів: по-перше, недостатня активність організаційних процесів змін на підп-

риємстві, тобто внутрішні чинники; по-друге, непередбачуваність і несприя-

тливість факторів зовнішнього середовища. Оцінюючи можливість і рівень 

складності впливу з метою усунення причин недотримання очікуваного ре-

зультату приходимо до висновку, що основну вагу тут займають зовнішні 

чинники. 

Врахування і можливе усунення зовнішніх факторів, які мають негати-

вний вплив на ефективність використання персоналу є важливим, оскільки 

удосконалення макросередовища функціонування агроформувань сприятиме 

вирішенню проблем багатьох суб’єктів господарювання. 

У процесі реалізації механізму підвищення ефективного менеджменту 

персоналу було виявлено такі основні проблеми, які зумовлені зовнішніми по 

відношенню до підприємства факторами: 

1) низький рівень мінімальної заробітної плати в країні; 

2) низький рівень середньої заробітної платив сільському господарстві; 

3) низький рівень соціального захисту населення; 

4) поширення інфляційних процесів, що призводить до знецінення до-

ходів населення; 

5) відсутність чіткої і великої диференціації в пенсійних виплатах (в за-

лежності від стану і рівня заробітної плати), що не стимулює до офіційного 

працевлаштування і відображення реальних доходів; 

6) недостатня поінформованість пересічного населення у рівні доход-

ності, вакантних місцях на сільськогосподарських підприємствах; 

7) низька зацікавленість висококваліфікованих кадрів (агротехніків, аг-

рономів, зоотехніків, ветеринарів, механіків) працювати за низьку заробітну 

плату на агроформуваннях; 

8) недостатня поінформованість працівників щодо своїх прав при пра-

цевлаштуванні і звільненні; 

9) неналагодженість системи на загальнодержавному рівні підвищення 



144 
 

кваліфікації, стажування і розвитку персоналу. 

Таким чином аналіз зовнішніх по відношенню до підприємства чинни-

ків впливу на внутрішню ефективність менеджменту персоналу агроформу-

вань показав, що на сучасному етапі існує багато проблем в організаційно-

правових та соціально-економічних аспектах. Сучасна система менеджменту 

персоналу на рівні соціальної культури побудована в основному на рівні на-

ціональної культури побудована в основному на конкуренції та незбалансо-

ваності у розподілі професій. У загальних рисах така система управління пе-

рсоналом має антимотиваційний характер як щодо забезпечення підвищення 

ефективності праці, так і стосовно саморозвитку, самовдосконалення праців-

ників.  

Проблеми  державного регулювання розвитку аграрного сектора та об-

ґрунтування напрямів їх розв’язання висвітлені у працях відомих вітчизня-

них вчених, таких як: В.Г. Андрійчук, В.В. Зіновчук, В.Ю. Лисак, 

М.А. Стельмащук,  Г.В. Черевко, В.В. Юрчишин, І.Б. Яців [64, 81, 141, 174, 

175, 185, 196]. 

Тому на даному етапі важливим є лише обґрунтування системного ор-

ганізаційно-економічного механізму підвищення ефективності менеджменту 

персоналу на окремих сільськогосподарських підприємствах, але й актуаль-

ними й необхідними є удосконалення і розвиток загальнодержавної політики 

організації умов праці та заохочення. Звичні ментально закладені фрази «як 

платять так і працюю», які пов’язані із завищеною самооцінкою працівників, 

повинні бути замінені на мотивуючі фрази і установлені серед працівників на 

загальному рівні. Проте ця проблема виходить за межі економічної компете-

нції, а пов’язана з соціально-психологічним методами роботи з людьми. 

Продовження таких тенденцій в державному регулюванні ринку праці 

призведе до зниження внутрішньої вмотивованості працівників та поступо-

вого падіння продуктивності праці. Попередній аналіз показав, що рівень 

продуктивності праці впродовж останніх років підвищується за рахунок рос-

ту фондоозброєності праці. Тому така ситуація потребує подальшої уваги за-
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для остаточного вирішення. 

З метою обґрунтування реальних напрямів покращення складових 

впливу зовнішнього середовища на ефективність менеджменту персоналу 

сільськогосподарських підприємств проведено стратегічний аналіз досліджу-

ваного явища. Серед найбільш поширених та інформаційних методів страте-

гічного аналізу, таких як SWOT-аналіз, ABS- аналіз,    SPACE- аналіз, COPE- 

аналіз, GAP – аналіз, PEST- аналіз та його різновиди (PESTEL, PESTELІ, 

STEEP, STEEPLE, STEEPLED, PESTLIED, LONGPEST)  застосовано 

PRESTCOM-аналіз. 

У сучасній науці та практиці широко використовують різноманітні ме-

тоди стратегічного аналізу. Вітчизняні вчені при аналізі тенденцій і перспек-

тив розвитку суб’єктів господарювання здебільшого застосовують такі мето-

ди як: SWOT-аналіз, ABS- аналіз, PEST- аналіз, карту стратегічних груп [1, 

28, 35, 79, 91, 103, 104, 128, 145, 171, 179, 180], у зарубіжній літературі вико-

ристовують розвинені та удосконалені традиційні методи стратегічного ана-

лізу [1, 2, 11, 13, 68], і в т.ч. широко застосовують різновиди PEST- аналізу. 

Метод PRESTCOM-аналізу дає можливість комплексно оцінити вплив 

політичних, регуляційних, економічних, соціальних, технологічних, конку-

рентних, організаційних та ринкових факторів впливу. У табл. 3.10 здійснено 

системний аналіз зовнішніх по відношенню до підприємства факторів розви-

тку системи менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств у 

регіоні та Україні загалом. 

Таблиця 3.10 

PRESTCOM- аналіз зовнішніх факторів розвитку системи менеджменту 

персоналу сільськогосподарських підприємств 

 

    

Фактор 
Ступінь 

впливу   

Ймовір-

ність 

здійснен-

ня 

Зважена 

оцінка 

1 2 3 4 5 6 
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E
 -

E
co

n
o

m
ic

 

1 

Активізація розвитку підприємництва в 

країні 0,15 4 0,60 

2 

Збільшення обсягу залучених інвестицій 

в економіку 0,20 5 1,00 

3 

Збільшення кількості великих підпри-

ємств, які готові впроваджувати новітні 

технологій 0,10 4 0,40 

4 Зниження інфляційних ризиків 0,15 2 0,30 

5 

Зниження відсоткових ставок на кредити 

в національній валюті  0,15 2 0,30 

6 

Покращення бізнес-клімату та інве-

стиційної привабливості в країні 0,15 4 0,60 

7 

Поширення експортно-імпортних опера-

цій з європейськими країнами 0,10 4 0,40 

  

 

Ступінь впливу економічних факторів 1,00 Х 3,60 

S
 -

 

S
o

ci
a

l 

1 

Підвищення рівня доходності населення 

(купівельної спроможності) 0,25 3 0,75 

P
 -

 P
o

li
ti

ca
l 1 

Сприятливі зміни в законодавстві з пи-

тань регулювання інвестиційної та між-

народної діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств  0,15 3 0,45 

2 

Сприятливі зміни в законодавстві з пи-

тань оподаткування та ведення сільсько-

господарського підприємництва 0,30 3 0,90 

3 

Підписання економічної частини Угоди 

про асоціацію між ЄС та Україною 0,20 2 0,40 

4 

Усунення бюрократичних перешкод роз-

витку бізнесу 0,35 2 0,75 

  

 

Ступінь впливу політичних факторів 1,00 Х 2,50 

R
 -

 R
eg

u
la

to
ry

 

1 

Державне регулювання зайнятості насе-

лення 0,10 4 0,40 

2 

Стимулюючі заходи з метою збільшення 

кількості робочих місць 0,20 3 0,60 

3 Детінізація зайнятості населення 0,15 2 0,30 

4 

Підвищення рівня заробітної плати пра-

цівникам 0,30 4 1,20 

5 

Державне регулювання розвитку сільсь-

ких територій в процесі децентралізації 

влади 0,25 4 1,00 

  

 

Ступінь впливу політичних факторів 1,00 Х 3,50 
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2 

Формування сильної громадянської по-

зиції щодо вкладання інвестицій в еконо-

міку країни з боку трудових мігрантів 0,15 4 0,60 

3 

Зменшення міграційних процесів, в т.ч. 

відтік висококваліфікованих кадрів 0,10 3 0,30 

4 Зниження соціальної напруги в країні 0,20 3 0,60 

5 

Наявність потужного кадрового та нау-

кового потенціалу для розвитку підприє-

мництва, і в т.ч. сільськогосподарського 0,15 4 0,60 

6 

Впровадження програм розвитку сільсь-

ких територій 0,15 3 0,45 

  

 

Ступінь впливу соціальних факторів 1,00 Х 3,30 

T
 -

 T
ec

h
n

o
lo

g
ic

a
l 

1 

Наявність географічних, природно-

кліматичних та інших сталих умов для 

розвитку сільськогосподарського підпри-

ємництва 0,25 5 1,25 

2 

Зростання техніко-технологічних вироб-

ничих потужностей  0,25 3 0,75 

3 

Наявність винаходів, патентів на іннова-

ційні розробки 0,10 4 0,40 

4 

Активізація розвитку високотехнологіч-

ного виробництва 0,20 3 0,60 

5 

Впровадження прогресивних, інновацій-

них технологій виробництва 0,20 3 0,60 

    Технологічні фактори 1,00 Х 3,60 

С
 -

 C
o

m
p

a
ti

ti
v

e 1 

Рівень інтенсивності вітчизняної конку-

ренції в сільськогосподарській галузі 0,20 4 0,80 

2 

Рівень інтенсивності конкуренції в галузі 

з боку іноземних виробників 0,30 5 1,50 

3 

Рівень інтенсивності конкуренції серед 

постачальників  0,10 4 0,40 

4 

Рівень інтенсивності конкуренції при 

збуті продукції 0,40 4 1,60 

 

 

Конкурентні фактори 1,00 Х 4,30 

O
 -

 O
rg

a
n

iz
a
-

ti
o
n

a
l 

1 

Впровадження інноваційних методів уп-

равління персоналом на сільськогоспо-

дарських підприємствах 0,30 3 0,90 

2 

Активізація розвитку системи маркетин-

гу на підприємствах 0,30 3 0,90 

3 Впровадження організаційних змін у 0,15 2 0,30 
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структурі підприємств 

4 Сприятливі кон’юктурні зміни в галузі 0,25 2 0,50 

 
 

Організаційні фактори 1,00 Х 2,70 
M

 -
 M

a
rk

et
 

1 

Активний розвиток ринкової інфраструк-

тури в галузі 0,30 3 0,90 

2 Диверсифікація ринків збуту продукції 0,25 4 1,00 

3 

Можливості виходу на зовнішні ринки 

збуту 0,15 3 0,45 

4 Активізація розвитку інтернет-торгівлі 0,30 4 1,20 

 

 

Ринкові фактори 1,00 Х 3,55 

*Джерело: розробка автора 

Проведений PRESTCOM-аналіз показав, що найбільш впливовими є 

конкурентні, технологічні, економічні та ринкові фактори впливу зовнішньо-

го середовища. Ця група чинників охоплює, здебільшого, елементи ринково-

го регулювання, на які вплинути дуже важко. Інша група факторів, що має 

дещо нижчий рівень впливу на ефективність менеджменту персоналу сільсь-

когосподарських підприємств включає: регуляційні, соціальні, організаційні 

та політичні фактори (рис. 3.5). Більшість з цих чинників охоплюють можли-

вості державного регулювання економіки. 

 

Рис. 3.5. Зовнішні фактори впливу на ефективність менеджменту 

персоналу сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: розробка автора 
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Результати здійсненого PRESTCOM-аналізу свідчать про необхідність 

врахування можливостей впливу чинників зовнішнього середовища на побу-

дову ефективної системи менеджменту персоналу сільськогосподарських 

підприємств.  

У зв’язку із цим нами розроблено концептуальну модель удосконален-

ня зовнішніх факторів регулювання системи управління персоналом (рис. 

3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Схема удосконалення зовнішніх факторів впливу на сис-

тему управління персоналом 

*Джерело: розробка автора 
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На рисунку 3.6 зображено основні напрями удосконалення зовнішнього 

середовища функціонування сільськогосподарських підприємств щодо нала-

годження ефективної системи менеджменту персоналу. Схема показує, що 

оптимальна система управління персоналом в агроформуваннях може бути 

організована за умови, що відбудуться позитивні зміни в конкурентних, тех-

нологічних, економічних, ринкових, регуляційних, соціальних, організацій-

них та політичних напрямках як всередині самих підприємств, так і зовніш-

нього середовища. Сутність і роль внутрішніх чинників розкрита нами у по-

передніх розділах. Стосовно зовнішнього середовища в межах виокремлених 

факторів, то вони вміщують основні напрями змін в розрізі державного регу-

лювання та загальносуспільних явищ та процесів. 

Усі фактори макросередовища, які необхідно удосконалювати поділя-

ються на 8 груп виділених вище в розрізі проведеного PRESTCOM-аналізу.  

До основних заходів покращення ситуації в розрізі конкурентних чин-

ників віднесено такі: 

1) впровадження заходів із захисту вітчизняного виробника; 

2) стандартизація і сертифікація продукції; 

3) диференціація продукції за якісними показниками. 

Серед найважливіших заходів удосконалення технологічних фак-

торів можуть бути: 

1) удосконалення законодавства з метою залучення іноземного інвесто-

ра; 

2) удосконалення митного законодавства країни з метою спрощення 

процедури ввозу техніки з-закордону; 

3) зниження ставок кредиту на закупівлю обладнання і впровадження 

нових технологій; 

4) розвиток лізингових відносин. 

Основними чинниками удосконалення зовнішнього середовища системи 

менеджменту персоналу в економічних аспектах є: 

1) стабілізація загальноекономічної ситуації в країні,  
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2) недопущення інфляційних процесів; 

3) збільшення дотацій сільськогосподарськими виробниками; 

4) сприяння у налагодженні зовнішньоекономічних відносин для роз-

витку імпортних операцій; 

5) сприяння у забезпеченні пільгового кредитування для агровиробни-

ків; 

6) зниження податкового тиску на сільськогосподарських виробників. 

До важливих ринкових факторів впливу відносимо: 

1) сприяння розвитку ринкової інфраструктури в аграрному секторі; 

2) сприяння налагодженню торгівлі з іншими країнами, укладання 

міжнародних торгових угод; 

3) контроль за антимонопольною діяльністю; 

4) контроль за посередницькою діяльністю. 

До основних чинників регуляційного характеру входять: 

1) підвищення реальної заробітної плати працівників сільського 

господарства; 

2) сприяння створенню нових робочих місць в агроформуваннях; 

3) сприяння залученню інвестицій у сільське господарство; 

4) впровадження заходів з розвитку сільських територій та покра-

щення рівня життя селян. 

До системи соціальних факторів зовнішнього регулювання відносить-

ся: 

1) підвищення рівня соціального захисту населення; 

2) удосконалення системи пенсійного забезпечення шляхом встанов-

лення високого рівня залежності пенсійних виплат від рівня заробітної плати 

та стажу працівника; 

3) стимулювання і розвиток системи самомотивування, розвиток нав-

чання, підвищення кваліфікації і стимулювання з метою підвищення якості 

праці. 
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Основними організаційними факторами удосконалення зовнішнього 

середовища відносяться: 

1) організація промоцій них та мотиваційних заходів з метою поши-

рення напрямів удосконалення системи менеджменту персоналу 

сільськогосподарських підприємств; 

2) організація роз’яснювальної і консультаційної роботи з менеджера-

ми сільськогосподарських підприємств з питань оптимізації струк-

тури підприємств. 

До основних чинників політичного удосконалення зовнішнього се-

редовища: 

1) усунення бюрократичних перешкод започаткування і ведення 

сільськогосподарського підприємництва; 

2) удосконалення законодавства з питань регулювання зовнішньое-

кономічної діяльності; 

3) налагодження активної співпраці з іншими країнами щодо 

експорту сільськогосподарської продукції. 

Запропонована нами модель удосконалення зовнішніх факторів регу-

лювання системи управління персоналом є важливим інструментом зовніш-

нього впливу на результативність діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств через підвищення ефективності використання працівників. 

Таким чином апробація розробленого нами механізму підвищення ефе-

ктивності менеджменту персоналу на базі СВК ім. Т.Г. Шевченка показала, 

що здійснений комплекс заходів дав певний позитивний результат, але при 

цьому виявлено ряд проблем внутрішнього і зовнішнього характеру. Такі 

проблеми стали перешкодами на шляху досягнення очікуваних результатів у 

значно вищій якості. Тому з метою усунення перешкод і проблем нами роз-

роблено модель, яка передбачає удосконалення політичних, регуляційних, 

економічних, соціальних, технологічних, конкурентних, організаційних та 

ринкових факторів на мікрорівні та забезпечення державного регулювання 

цих чинників на загальнодержавному рівні. 
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Висновки до розділу ІІІ 

1. З метою удосконалення системи управління персоналом на сіль-

ськогосподарських підприємствах необхідно забезпечити впровадження 

інноваційних змін та моніторинг отриманих результатів, тобто організувати 

систематичну оцінку ефективності прийнятих рішень. Задля цього у роботі 

розроблено комплексну оцінку результативності менеджменту персоналу, 

яка  передбачає поєднання двох методів: 1) визначення інтегрального показ-

ника ефективності менеджменту персоналу на основі системи важливих ре-

зультативних техніко-економічних та фінансових показників; 2) визначення 

сукупності показників та характеристик, які дають змогу оцінити ефек-

тивність менеджменту персоналу на трьох рівнях: економічному, соціально-

му та організаційному. 

2. Апробація розроблених методик на практиці показала високу 

дієвість такої оцінки, оскільки перший метод дозволив визначити рівень 

ефективності менеджменту персоналу з позицій раціональності прийняття 

рішень щодо формування та використання виробничих ресурсів статично та в 

динаміці. Другий метод гармонійно доповнив попередній і забезпечив си-

стемну оцінку результативності управління персоналом в розрізі економіч-

ної, організаційної та соціальної ефективності. 

3. На основі визначених показників ефективності HR-менеджменту 

здійснено класифікацію сільськогосподарських підприємств за цим результа-

тивним показником, шляхом поділу їх на господарства з низьким, середнім 

та високим рівнем результативності управління персоналом.  

4.  Розроблено механізм організаційно-економічного забезпечення 

підвищення ефективності управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств, який включає організаційно-методичний інструментарій (мету, 

завдання, методи, інструменти, індикатори) та чотири основні етапи ре-

алізації. Даний механізм передбачає диференційовані плани розвитку систе-

ми управління персоналом в залежності від класифікаційної групи госпо-

дарств. 
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5.  На основі економіко-математичного моделювання здійснено до-

слідження впливу об’єктивних ресурсних факторів та суб’єктивних ор-

ганізаційно-управлінських чинників на ефективність праці персоналу та по-

будову системи управління ним. Встановлено, що високий вплив мають як 

об’єктивні, так і суб’єктивні чинники, серед яких основними є: рівень за-

робітної плати працівників та ефективність управління персоналом. 

6. Обґрунтовано сукупність чинників зовнішнього середовища, які 

впливають на побудову системи управління персоналом та рівень її ефектив-

ності на основі методу стратегічного аналізу PRESTCOM. За результатами 

PRESTCOM-аналізу встановлено, що найбільш впливовими є конкурентні 

(4,30), технологічні (3,60), економічні (3,60) та ринкові (3,55) фактори впливу 

зовнішнього середовища. Дещо нижчий рівень впливу на ефективність ме-

неджменту персоналу сільськогосподарських підприємств мають: регуля-

ційні (3,50), соціальні (3,30), організаційні (2,70) та політичні (2,50) фактори. 

7. Розроблено концептуальну модель удосконалення зовнішніх фак-

торів регулювання системи управління персоналом, яка розкриває конкретні 

напрями оптимізації макроекономічного впливу в розрізі: економічних, 

соціальних, організаційних, конкурентних, регуляційних, ринкових та 

політичних факторів.   
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Проведене дослідження дало змогу обґрунтувати систему теоретико-

методологічних та науково-прикладних положень щодо удосконалення уп-

равління персоналом сільськогосподарських підприємств. Результати дослі-

дження дають підстави для наступних узагальнень та висновків: 

1. Сучасне становище сільськогосподарських підприємств характери-

зується низкою негативних тенденцій щодо показників соціально-

економічного розвитку, в т.ч. систематичним скороченням кількості праців-

ників. Нестабільний стан функціонування нинішніх сільськогосподарських 

підприємств зумовлений складними зовнішніми умовами діяльності та внут-

рішніми проблемами, пов’язаними з низьким  рівнем інноваційності розвит-

ку. Тому для розв’язання актуальних проблем становлення сільськогосподар-

ських підприємств обґрунтовано теоретичні та методичні основи організа-

ційно-економічного забезпеченням управління персоналом як систему синер-

гійно взаємопов’язаних організаційних та економічних забезпечуючих фак-

торів для налагодження високорезультативного HR-менеджменту. Удоскона-

лено науково-методологічні засади розробки і реалізації механізму організа-

ційно-економічного забезпеченням управління персоналом, які базуються на 

положеннях діалектики, логіки та системності. 

2. Дослідження сутності поняття “персонал” у генезисі показало, що з 

розвитком цивілізації людині-працівнику присвоювались різні визначення: 

від частини капіталу – робочої сили до активного об’єкта саморозвитку й ін-

вестування. На основі аналізу та уточнення існуючих наукових підходів до 

визначення понять “персонал” та “управління персоналом” запропоновано 

власні тлумачення, які, на відміну від існуючих, базуються на інноваційному 

підході до оцінки якісних характеристик персоналу в процесі системно-

організованого, цілеспрямованого впливу керівника. 

 3. На основі дослідження теорій менеджменту персоналу різних нау-

кових  шкіл та врахування особливостей діяльності вітчизняних сільськогос-

подарських підприємств у роботі вдосконалено науково-теоретичні підходи 

до управління персоналом на основі обґрунтування особистісно-
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індивідуального і мікропідприємницького підходів, а також визначено суку-

пність умовно-постійних та умовно-змінних ознак персоналу. Це забезпечило 

можливість врахування загальних та специфічних характеристик працівників 

при розробці організаційно-економічного забезпечення управлінської систе-

ми сільськогосподарських підприємств. 

4. Важливою передумовою налагодження ефективної системи управ-

ління персоналом у сільськогосподарських підприємствах є об’єктивна оцін-

ка реального стану формування, використання та відтворення трудових ресу-

рсів. З метою комплексного аналізу системи управління персоналом розроб-

лено модель економічної діагностики системи менеджменту персоналу підп-

риємства, яка включає чотири основні етапи: загальний аналіз фінансово-

економічного стану і результатів діяльності; управлінську діагностику підп-

риємства (в частині ефективності управління персоналом); аналіз взає-

мозв’язків та факторів, які впливають на рівень ефективності управління; 

прогноз розвитку підприємства та системи менеджменту персоналу. 

5. За результатами економічної діагностики системи управління персо-

налом встановлено, що впродовж останніх трьох років спостерігається пози-

тивна тенденція до покращення фінансово-економічного стану сільськогос-

подарських підприємств Івано-Франківської області. Показники, що характе-

ризують використання   персоналу, зростають. У середньому за 2012–

2014 рр. рівень виробництва валової продукції сільського господарства на 

одного працівника збільшувався щорічно на 23 %, а фондоозброєність праці 

– на 7 %. Проте невирішені проблеми спостерігаються у сфері соціально-

економічних умов праці, оскільки рівень заробітної плати працівників сіль-

ського господарства залишається низьким, а кількість скорочених працівни-

ків складає в середньому 1500 осіб щорічно. Здійснений прогноз розвитку 

сільськогосподарських підприємств області свідчить, що без впровадження 

організаційних змін на найближчі п’ять років збережеться така ж тенденція. 

6. Удосконалено систему класифікації сільськогосподарських підпри-

ємств за рівнем ефективності менеджменту персоналу з виокремленням 
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трьох груп господарств: з низьким, середнім та високим рівнем результатив-

ності управління. Це забезпечило можливість диференційованого підходу до 

обґрунтування сукупності заходів у межах механізму організаційно-

економічного забезпечення удосконалення системи HR-менеджменту.  

7. З метою розробки системи організаційно-економічного забезпечення 

удосконалення системи управління персоналом розроблено комплексну оці-

нку результативності менеджменту персоналу, яка  передбачає поєднання 

двох методів: 1) визначення інтегрального показника ефективності менедж-

менту персоналу на основі системи важливих результативних техніко-

економічних та фінансових показників; 2) визначення сукупності показників 

та характеристик, що дають змогу оцінити економічну, соціальну та органі-

заційну ефективність менеджменту персоналу. Апробація запропонованих 

методик на базі типових господарств області дала змогу дослідити сукуп-

ність визначальних суб’єктивних і об’єктивних чинників, які впливають на 

управлінську діяльність. 

8. Запропоновано механізм організаційно-економічного забезпечення 

підвищення ефективності управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств, що включає методичний інструментарій (мету, завдання, мето-

ди, інструменти, індикатори оцінки) та чотири основні етапи реалізації: еко-

номіко-управлінської діагностики, організаційний, оціночно-моніторинговий 

та прогресивно-перехідний. Розроблений механізм передбачає реалізацію 

трьох видів планів розвитку системи управління персоналом для різних груп 

сільськогосподарських підприємств в залежності від рівня ефективності їх 

HR-менеджменту.  

9. На основі методу стратегічного аналізу PRESTCOМ визначено суку-

пність чинників зовнішнього середовища, що впливають на систему управ-

ління персоналом сільськогосподарських підприємств та рівень її ефективно-

сті. За результатами аналізу встановлено, що найбільш впливовими є конку-

рентні (4,30 бали за 5-бальною шкалою), технологічні (3,60), економічні 

(3,60) та ринкові (3,55) чинники. Дещо нижчий рівень впливу на ефектив-
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ність менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств мають: 

регуляційні (3,50), соціальні (3,30), організаційні (2,70) та політичні (2,50) 

чинники. Обґрунтовано напрями удосконалення чинників зовнішнього впли-

ву на систему управління персоналом господарств. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Теорія управління А. Файоля* 

 

14 принципів управління А. Файоля 

1) розподіл праці; 

2) невіддільність влади і відповідальності; 

3) дисципліна, що обов'язкова для всіх і яка передбачає взаємоповагу керівництва і підле-

глих; 

4) єдиного керівництва (діяльність повинна організовуватись одним керівником у відпові-

дальності єдиного плану); 

5) єдиноначальність (надходження і виконання наказів від одного керівника); 

6) підпорядкування особистих інтересів загальним; 

7) справедлива для всіх винагорода; 

8) централізація; 

9) ієрархія, що передбачає мінімізацію управлінських щаблів і корисність горизонтальних 

комунікацій (скалярний ланцюг); 

10) порядок, в основі якого покладено принцип «кожному своє місце і кожен на своєму 

місці»; 

11) справедливість, що забезпечується відданістю (лояльністю) персоналу і об'єктивністю 

адміністрації; 

12) стабільність персонал, адже плинність кадрів — це наслідок недосконалого управлін-

ня; 

13) ініціатива, що потребує від керівника стимулювання і приборкання власної гордості; 

14) корпоративний дух (єдність всіх працюючих в досягненні мети). 

Функції менеджменту 

— технічну (вдосконалення технологічного процесу); 

— комерційну (закупка, продаж, обмін факторів і результатів виробництва); 

— фінансову (накопичення, пошук і ефективне використання грошових коштів); 

— захисту життя особи і власності людей; 

— бухгалтерську (проведення статистичних спостережень, інвентаризацій, складання ба-

лансів тощо); 

— адміністративну (вплив на працівників). 

Основні вимоги до менеджерів 

— здоров'я і фізична бадьорість, розум та інтелектуальні здібності; 

— високі моральні якості (наполегливість, енергія, відчуття обов'язку); 

— освіченість, управлінські здібності (передбачення, вміння планувати, організаційні на-

вички, мистецтво об'єднувати і спрямовувати зусилля багатьох людей, здійснювати конт-

роль діяльності підлеглих); 

— загальна поінформованість з усіх суттєвих функцій організації. 

*Джерело: узагальнено на основі: Henri Fayol. Administration Industrielle 

et Générale, 1916. Анри Файоль. Общее и промышленное управление. Перевод 

на русский язык: Б. В. Бабина-Кореня. — М.: 1923. / [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу : : http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783
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Додаток Б 

Теорії менеджменту персоналу* 

 

Теорія Представники Основні положення 

Ситуаційна теорія 

менеджменту 

Р. Лайкерт, 

А. Маслоу, Д. Мак-

Грегор 

Ситуаційний (кейсів) підхід 

є визначальною базою в 

управління, допомагаючи 

розв’язувати проблеми в 

організації та не допускати 

їх в майбутньому 

Системна теорія 

менеджменту 

Т. Пітерс, 

Р. Уотерман, 

Р. Паскаль, Є. Атос 

Теорія «7-S», яка свідчить, 

що ефективна організація 

формується на основі 7 

взаємопов’язаних систем-

них елементах: стратегія, 

структура, система, штат, 

кваліфікація, стиль, цін-

ності 

Теорія ор-

ганізаційної куль-

тури 

В. Сате, Е. Шайн, 

Т. Парсон, Р. Квін 

Організаційна культура є 

визначальним інструмен-

том для консолідації зусиль 

співробітників задля досяг-

нення стратегічних цілей 

всієї компанії 

Теорія менеджмен-

ту людських ре-

сурсів 

Р. Майлз Працівники – це ядро за-

гальної системи менедж-

менту, за допомогою яких 

можна досягти поставлених 

цілей 

Теорія культури 

управління 

Ж. Фрідман В центрі системи менедж-

менту є культура управлін-

ня як теорія раціональної 

організації праці мене-

джерів. 

*Джерело: узагальнено на основі: 1. Школи та теорії менеджменту / [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/publisher_statti_sttm.html 
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Додаток В 

Чисельність працівників сільськогосподарських підприємств, тис. осіб 
Області України 2010 2011 2012 2013 2014* 

Україна   645,2 632,1 621,8 579,8 х 

Україна3 614,1 600,3 593,1 559,2 524,7 

Автономна Республіка Крим 29 29,9 27,1 19,4 … 

Вінницька 40,4 41,8 43,3 38,5 37,7 

Волинська 13,6 11,6 10,3 9,5 8,8 

Дніпропетровська 38,2 38,7 39,3 37,7 37 

Донецька 37,4 38,3 35,4 30,6 18,5 

Житомирська 19,1 15,3 14,2 12,7 12,5 

Закарпатська 3,2 2,8 2,4 2,4 1,9 

Запорізька 28,6 29,4 30,1 27,9 26,7 

Івано-Франківська 5,3 5,8 7,6 5,4 7,1 

Київська 48,3 45,9 43,3 43,2 42 

Кіровоградська 26,1 29,3 29,3 27,4 27 

Луганська 19,4 18,6 17,3 17 11,6 

Львівська 12 10,1 9,3 8,4 8,3 

Миколаївська 22 22 22,3 21,1 20,5 

Одеська 37,2 35,6 34,1 32,3 30,2 

Полтавська 48,7 50,4 51,4 46,2 45,2 

Рівненська 11,9 10,9 10 9,1 8,1 

Сумська 21,2 21,4 20,8 20,2 19,8 

Тернопільська 13,7 13 13,5 13,5 13,3 

Харківська 34 32 32,3 31 29,1 

Херсонська 23,6 25,1 24 22,6 21,3 

Хмельницька 23,6 21,8 22,6 23 23,2 

Черкаська 38,9 35,9 34,9 35,4 33,2 

Чернівецька 6,5 6 5,9 5,9 5,6 

Чернігівська 30,5 29,6 29,2 27,6 26,5 

Київ 10,7 9 10,3 10,6 9,6 

Севастополь 2,1 1,9 1,6 1,2 … 
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Додаток Д 
Виробництво валової продукції на 1 працівника сільськогосподарських підприємствах, грн. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Автономна Республіка Крим 96893,6 111260,9 94566,2 103311,9 - 

Області України      

Вінницька 154064,6 188139,6 167724,6 257676,8 299603,8 

Волинська 97944,3 121934,8 153386,8 175645,9 219387,0 

Дніпропетровська 163532,0 185237,5 145111,3 208652,6 193779,7 

Донецька 112050,6 132571,0 133979,8 155869,4 222748,8 

Житомирська 99746,0 146101,6 195874,9 228532,7 235765,9 

Закарпатська 31290,6 45901,5 55723,6 52789,3 75071,0 

Запорізька 128654,9 138145,9 102774,1 147351,7 145084,7 

Івано-Франківська 161808,6 206569,0 271316,5 310544,2 263684,7 

Київська 143344,5 180331,9 193196,4 204491,7 236029,5 

Кіровоградська 154421,9 196034,5 161424,7 237075,6 223871,4 

Луганська 120205,0 158294,0 159530,3 168447,2 205526,4 

Львівська 151682,0 188290,6 225260,9 247629,9 274253,3 

Миколаївська 127120,5 140766,1 117108,3 182942,9 175271,8 

Одеська 106526,7 109602,7 87883,4 160278,1 164920,1 

Полтавська 128845,1 173216,3 147841,0 199110,4 185060,9 

Рівненська 102586,7 123487,2 152686,1 170886,4 224364,1 

Сумська 118515,7 196904,8 220357,8 280628,8 309758,5 

Тернопільська 149095,5 208978,2 233686,9 237068,8 278858,0 

Харківська 132592,3 198138,1 179150,7 234115,3 258113,7 

Херсонська 134479,7 158265,7 116149,1 173899,5 204270,1 

Хмельницька 156300,5 199480,0 247110,3 277727,8 332267,7 

Черкаська 224742,4 256781,2 254969,4 275879,7 288798,4 

Чернівецька 116675,9 129291,6 129923,2 134433,6 160569,8 

Чернігівська 103250,2 144436,2 170600,3 194851,6 220032,1 

Україна 132680,4 165229,0 159679,0 201216,9 227753,4 
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Додаток Е 
Виробництво валової сільськогосподарської продукції на 100 га у сільськогосподарських підприємствах, тис. грн. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Автономна Рес-

публіка Крим 
364,1 475,4 370,6 - - - 

Області України       

Вінницька 512,2 642,8 608,2 828,4 966,3 855,3 

Волинська 563,0 674,1 821,3 829,9 970,1 924,9 

Дніпропетровська 478,8 584,8 453,2 643,5 590,0 637,7 

Донецька 415,7 513,9 472,6 506,7 454,1 333,8 

Житомирська 352,2 511,5 622,5 651,5 731,1 553,8 

Закарпатська 204,6 303,0 364,4 400,0 470,9 543,3 

Запорізька 313,9 368,5 254,0 350,2 347,0 388,0 

Івано-Франківська 750,4 1184,8 1301,8 1283,7 1540,4 1290,5 

Київська 734,8 910,4 1015,3 1057,9 1118,2 988,3 

Кіровоградська 380,3 531,0 425,8 584,5 558,5 534,1 

Луганська 259,1 361,7 367,5 390,2 337,8 251,4 

Львівська 691,7 868,7 1046,7 1093,5 1224,3 1106,0 

Миколаївська 352,5 418,2 327,8 499,6 489,0 491,8 

Одеська 337,1 361,0 266,2 491,0 492,6 462,1 

Полтавська 463,9 675,0 589,4 753,3 720,1 790,9 

Рівненська 430,3 554,9 650,9 718,4 821,3 721,7 

Сумська 273,7 466,2 502,5 605,8 668,2 647,5 

Тернопільська 501,7 693,3 775,1 755,5 971,3 802,6 

Харківська 399,4 617,5 531,0 652,7 706,0 650,6 

Херсонська 355,9 476,0 322,1 445,0 500,3 569,7 

Хмельницька 444,3 553,2 688,5 759,2 943,3 788,9 

Черкаська 898,5 1079,8 1048,4 1127,7 1112,9 1102,3 

Чернівецька 809,8 899,8 845,0 806,8 996,1 740,2 

Чернігівська 359,4 512,6 587,1 587,0 657,1 651,7 

Україна 437,3 570,1 535,1 653,9 688,0 649,1 
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Додаток Ж 

Вихідні дані для економіко-математичного моделювання визначення рівня впливу ефективності менедж-

менту персоналу на продуктивність праці №
 п

ід
п

р
и

єм
ств

а 

кіл
ькість п

р
ац

івн
и

ків 

п
р

ац
івн

и
ки

 р
о

сл
и

н
н

и
ц

-
тв

а 

п
р

ац
івн

и
ки

 твар
и

н
н

и
ц

-
тв

а 

п
л

о
щ

а угід
ь 

п
о

вн
а со

б
івар

тість 

Загал
ьн

и
й

 д
о

хід
 п

ід
п

-

р
и

єм
ства 

ви
тр

ати
 н

а о
п

л
ату п

р
ац

і 

С
о

ц
іал

ін
і від

р
ахув

ан
н

я 

м
ате

р
іал

ьн
і в

и
тр

ати
 які 

увій
ш

л
и

 у со
б

івар
тість

 

п
р

о
д

укц
ії 

П
р

о
д

укти
вн

ість о
д

н
о

го
 

п
р

ац
івн

и
-

ка(р
о

зр
ахо

ван
о

 з ф
о

р
-

м
ул

и
 1

) 

кіл
ько

сті сіл
ьсько

го
с-

п
о

д
ар

ськи
х угід

ь н
а 

д
о

н
о

го
 п

р
ац

ю
ю

чо
-

го
(ф

о
р

м
ул

а 1
8

 ) 

се
р

е
д

н
ьо

го
 д

о
хо

д
у та 

со
ц

іал
ьн

о
го

 заб
е

зп
е

-

че
н

н
я н

а д
о

н
о

го
 п

р
а-

ц
ю

ю
чо

го
 (ф

о
р

м
ул

а 1
9

) 

м
ате

р
іал

ьн
о

-техн
ічо

го
 

заб
е

зп
ече

н
н

я, щ
о

 
вкл

ю
чає в се

б
е

 тако
ж

 

ам
о

р
ти

зац
ію

(ф
о

р
м

ул
а 

2
0

) 

24 25 25 0 
9,00 

76 
526,90 72 392,40 396,10 139,90 65 378,80 2895,70 360,00 21,44 2 615,15 

114 30 30 0 
8,10 

36 
776,50 73 277,60 1 907,00 709,00 25 430,00 2442,59 270,00 87,20 847,67 

135 6 6 0 1,10 5 693,50 9 523,90 85,30 31,60 6 296,70 1587,32 183,33 19,48 1 049,45 

26 327 94 233 
9,50 

311 
827,00 517 815,80 10 951,90 3 975,20 475 728,80 1583,53 29,05 45,65 1 454,83 

22 144 0 144 
0,00 

88 
107,50 212 474,30 3 369,00 1 240,70 81 913,30 1475,52 0,00 32,01 568,84 

47 42 0 42 
0,40 

51 
323,00 60 807,00 1 639,00 539,00 48 299,00 1447,79 9,52 51,86 1 149,98 

49 6 6 0 0,60 7 359,00 8 583,00 152,00 56,00 6 248,00 1430,50 100,00 34,67 1 041,33 
104 7 7 0 0,80 9 452,80 9 592,90 140,80 52,40 7 370,00 1370,41 114,29 27,60 1 052,86 
58 7 7 0 1,90 5 114,60 8 714,10 113,50 42,20 4 211,10 1244,87 271,43 22,24 601,59 
45 11 11 0 1,30 9 241,10 13 323,90 133,00 49,20 7 061,70 1211,26 118,18 16,56 641,97 

56 10 1 9 
0,20 

10 
593,00 11 577,50 110,60 41,10 9 946,70 1157,75 20,00 15,17 994,67 

35 2 2 0 0,40 1 164,00 2 020,00 42,00 16,00 770,00 1010,00 200,00 29,00 385,00 

17 43 42 1 
2,60 

33 
997,00 39 285,90 1 106,10 410,20 23 782,50 913,63 60,47 35,26 553,08 
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52 113 0 113 
0,00 

60 
810,40 99 502,20 2 547,90 918,40 43 686,90 880,55 0,00 30,68 386,61 

106 11 11 0 0,90 8 659,50 9 610,10 87,10 32,30 5 917,60 873,65 81,82 10,85 537,96 

57 19 19 0 
0,10 

14 
202,50 16 326,90 288,40 107,30 10 267,40 859,31 5,26 20,83 540,39 

84 14 14 0 
0,00 

11 
474,20 11 979,80 193,70 72,00 8 287,90 855,70 0,00 18,98 591,99 

97 4 4 0 0,70 2 993,00 3 412,00 40,00 14,00 2 056,00 853,00 175,00 13,50 514,00 
54 18 18 0 2,10 7 680,50 14 807,90 143,40 53,30 7 749,90 822,66 116,67 10,93 430,55 

72 39 39 0 
0,00 

27 
444,00 29 157,00 1 173,40 436,40 20 058,80 747,62 0,00 41,28 514,33 

81 26 12 14 
0,00 

52 
109,80 18 123,80 461,30 169,10 4 587,30 697,07 0,00 24,25 176,43 

118 3 3 0 2,30 1 445,60 2 085,10 42,60 15,80 1 763,40 695,03 766,67 19,47 587,80 

74 200 0 200 
0,50 

104 
020,00 138 645,00 4 514,00 1 655,00 102 864,00 693,23 2,50 30,85 514,32 

39 17 17 0 1,20 8 614,00 10 950,90 374,00 139,00 9 954,00 644,17 70,59 30,18 585,53 
73 18 18 0 0,30 9 389,30 11 242,50 256,00 95,00 3 399,00 624,58 16,67 19,50 188,83 

82 84 0 84 
1,60 

40 
807,00 46 187,00 2 029,00 746,00 20 709,00 549,85 19,05 33,04 246,54 

138 3 3 0 0,50 1 211,60 1 612,90 47,60 17,70 1 559,70 537,63 166,67 21,77 519,90 

42 74 1 73 
0,00 

30 
804,30 38 490,20 946,80 350,30 27 907,80 520,14 0,00 17,53 377,13 

29 12 12 0 1,70 6 853,50 6 145,10 131,00 48,70 3 730,70 512,09 141,67 14,98 310,89 

20 40 40 0 
1,50 

15 
383,70 19 683,40 626,30 232,90 14 071,40 492,09 37,50 21,48 351,79 

127 15 15 0 0,60 6 845,40 6 847,50 129,90 47,80 6 065,60 456,50 40,00 11,85 404,37 
133 6 0 6 0,00 3 205,50 2 670,00 37,20 13,80 2 427,10 445,00 0,00 8,50 404,52 

8 9 0 9 0,00 3 813,10 3 814,10 176,00 66,00 3 197,00 423,79 0,00 26,89 355,22 
18 7 7 0 0,60 1 543,30 2 780,30 64,60 24,00 1 209,00 397,19 85,71 12,66 172,71 
23 12 11 1 0,30 4 503,30 4 759,30 135,40 50,30 1 877,70 396,61 25,00 15,48 156,48 
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31 66 44 22 
4,10 

20 
818,60 25 882,50 1 004,00 373,40 22 331,70 392,16 62,12 20,87 338,36 

64 5 3 2 0,60 1 281,80 1 891,00 73,80 27,40 2 064,60 378,20 120,00 20,24 412,92 
71 27 12 15 0,00 7 407,50 10 175,50 441,80 164,30 5 991,50 376,87 0,00 22,45 221,91 

108 11 0 11 0,00 3 675,70 3 813,70 151,40 61,30 3 766,90 346,70 0,00 19,34 342,45 
36 7 7 0 1,80 1 105,70 2 223,60 87,20 31,40 1 629,50 317,66 257,14 16,94 232,79 

16 70 32 38 
2,60 

17 
773,90 22 009,10 1 336,00 479,70 14 868,50 314,42 37,14 25,94 212,41 

43 34 27 7 1,50 8 223,60 10 629,50 353,90 130,90 4 600,90 312,63 44,12 14,26 135,32 

19 66 39 27 
2,10 

16 
870,60 20 449,70 622,00 231,20 7 344,30 309,84 31,82 12,93 111,28 

131 7 6 1 3,90 1 553,40 1 590,50 45,70 17,00 7 061,00 227,21 557,14 8,96 1 008,71 
13 29 29 0 13,70 6 449,50 6 576,60 551,90 191,70 16 754,80 226,78 472,41 25,64 577,75 
68 8 0 8 0,30 1 900,50 1 706,50 123,20 45,80 1 080,40 213,31 37,50 21,13 135,05 
10 36 15 21 0,90 5 720,00 7 421,90 381,00 143,00 6 776,00 206,16 25,00 14,56 188,22 
44 50 34 16 1,80 8 820,00 9 285,00 484,00 189,00 10 607,00 185,70 36,00 13,46 212,14 
3 10 10 0 0,00 1 812,00 1 816,00 139,00 51,00 71,00 181,60 0,00 19,00 7,10 

75 2 0 2 0,10 349,80 362,20 26,30 9,70 468,30 181,10 50,00 18,00 234,15 
123 2 2 0 0,00 345,40 360,00 11,70 4,40 280,30 180,00 0,00 8,05 140,15 
110 12 0 12 0,00 1 944,10 2 029,00 185,50 69,90 1 692,00 169,08 0,00 21,28 141,00 
60 10 10 0 0,20 1 110,10 1 643,10 161,90 60,20 1 660,90 164,31 20,00 22,21 166,09 
15 62 43 19 2,00 8 098,40 9 840,30 919,50 341,90 7 612,50 158,71 32,26 20,35 122,78 
32 11 10 1 0,40 921,50 1 735,60 140,00 53,00 1 060,60 157,78 36,36 17,55 96,42 

33 79 56 23 
0,50 

14 
398,40 12 304,40 1 178,60 419,40 11 357,10 155,75 6,33 20,23 143,76 

76 105 23 82 
0,40 

13 
827,80 16 138,50 2 082,00 784,80 22 653,30 153,70 3,81 27,30 215,75 

121 4 3 1 5,60 487,90 599,20 54,60 20,20 652,60 149,80 1 400,00 18,70 163,15 
119 3 2 1 1,20 442,60 444,70 39,50 14,70 360,10 148,23 400,00 18,07 120,03 

25 145 145 0 
0,00 

20 
535,10 20 673,30 5 428,20 2 036,20 11 679,10 142,57 0,00 51,48 80,55 
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55 8 5 3 1,20 944,40 1 111,60 101,60 37,70 881,00 138,95 150,00 17,41 110,13 
37 58 37 21 1,10 7 437,80 7 653,80 875,00 324,60 4 533,90 131,96 18,97 20,68 78,17 

122 2 0 2 1,10 270,70 258,60 26,30 9,80 228,50 129,30 550,00 18,05 114,25 
113 2 0 2 0,00 218,10 237,60 19,00 7,00 184,90 118,80 0,00 13,00 92,45 
117 86 56 30 0,00 7 040,30 9 952,00 1 854,10 689,60 6 073,50 115,72 0,00 29,58 70,62 
46 76 34 42 1,00 6 688,40 8 416,90 848,80 315,60 8 177,40 110,75 13,16 15,32 107,60 

140 6 0 6 1,70 616,50 641,50 24,40 9,10 624,80 106,92 283,33 5,58 104,13 
48 12 9 3 0,40 1 275,80 1 271,80 162,60 60,30 1 100,90 105,98 33,33 18,58 91,74 
86 6 0 6 1,40 579,30 610,00 18,10 6,70 1 276,10 101,67 233,33 4,13 212,68 

125 1 0 1 0,10 80,40 89,60 10,50 3,90 365,00 89,60 100,00 14,40 365,00 
63 18 16 2 0,00 1 319,30 1 560,40 169,80 63,10 1 134,80 86,69 0,00 12,94 63,04 
9 81 40 41 1,40 6 704,90 6 250,30 1 038,60 386,20 7 262,70 77,16 17,28 17,59 89,66 

65 3 0 3 0,90 94,10 222,70 26,70 9,90 417,00 74,23 300,00 12,20 139,00 
109 81 55 26 2,00 5 330,20 6 005,60 1 142,70 425,00 5 704,70 74,14 24,69 19,35 70,43 
61 52 0 52 0,70 3 958,90 3 828,70 6 742,00 2 454,40 71 513,90 73,63 13,46 176,85 1 375,27 

120 3 3 0 0,20 165,00 165,00 17,60 6,50 12,10 55,00 66,67 8,03 4,03 
80 10 3 7 0,60 556,90 547,30 174,60 65,00 444,80 54,73 60,00 23,96 44,48 

116 22 22 0 0,00 1 601,80 1 154,90 256,10 95,90 538,70 52,50 0,00 16,00 24,49 
7 86 33 53 0,80 4 098,40 4 322,10 1 418,00 655,00 4 453,00 50,26 9,30 24,10 51,78 

137 2 0 2 0,70 22,60 89,40 18,00 6,70 116,80 44,70 350,00 12,35 58,40 
124 2 2 0 0,10 72,00 81,00 35,00 13,00 957,00 40,50 50,00 24,00 478,50 
59 30 30 0 0,90 2 361,80 1 189,00 368,20 136,90 1 097,30 39,63 30,00 16,84 36,58 

111 2 1 1 0,00 65,90 66,20 8,90 3,30 48,90 33,10 0,00 6,10 24,45 
2 42 42 0 0,80 1 232,70 1 311,70 313,60 112,90 678,70 31,23 19,05 10,15 16,16 

67 31 31 0 0,40 532,00 537,40 194,40 64,40 318,10 17,34 12,90 8,35 10,26 
77 27 18 9 3,30 483,90 443,50 375,00 140,00 387,30 16,43 122,22 19,07 14,34 
70 40 9 31 0,00 634,00 424,90 244,10 90,80 138,60 10,62 0,00 8,37 3,47 
62 246 0 246 0,10 10,70 12,10 8 776,90 3 152,90 29 410,20 0,05 0,41 48,50 119,55 
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