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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

СУЧАСНОМУ АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

У статті аналізуються особливості підбору працівників в аграрному секторі та на їх основі пропонується 

ефективна методика відбору персоналу. Розглянуто систему управління персоналом як складний механізм, між 

елементами якого існує тісний і нерозривний взаємозв’язок. Обґрунтовано необхідність врахування соціально-

економічних та освітньо-кваліфікаційних факторів підвищення продуктивності праці з метою ефективного 

використання персоналу на підприємствах аграрної галузі. Особлива увага звертається на забезпечення ефективної 

професійної віддачі висококваліфікованих працівників.  
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Постановка проблеми. Управління персоналом є 

однією з найважливіших сфер діяльності органі-

зації, що може багаторазово підвищити ефектив-

ність будь-якого виробництва. Вивчення проблем 

ефективного управління персоналу аграрних 

підприємств обумовлено об'єктивними якісними 

змінами, що характеризують сучасну діяльність і 

трансформації в аграрному секторі, активну й 

визначальну роль людських ресурсів в управлінні 

підприємством [5, с. 9].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значний вклад у вивчення стану та розробки проб-

леми оцінки результатів діяльності управлінських 

працівників зробили такі відомі зарубіжні вчені як 

Г. Атаманчук, С. Болотов, Л. Горшкова, Р. Кюн, Х. 

Ріхтер, Р. Фатхутдінов та ін. Окремі аспекти дослід-

ження механізмів підвищення ефективності управ-

лінської діяльності на підприємстві стали об’єктом 

досліджень вітчизняних науковців, таких як П. Бе-

резівський, О. Бородіна, П. Гайдуцький, В. Гера-

симчук,  О. Гудзинський,  В. Данюк, Й. Завадський, 

І. Степаненко, В. Терещенко, В. Юрчишин та бага-

то інших. Автори в своїх роботах зазначають, що 

планування управління персоналом повинно здій-

снюватися у формі цільових комплексних програм 

відповідно до стратегії управління розвитком під-

приємства з обов’язковим врахуванням основних 

напрямів сучасної кадрової політики й демографіч-

ної ситуації, тенденцій науковотехнічного прогресу, 

оцінки персоналу та результатів його трудової діяль-

ності, удосконалення роботи з персоналом [1, с. 235].  

Мета статті. Обґрунтування й розробка 

пропозицій щодо формування особливостей 

удосконалення процесу формування управління 

персоналом в аграрному підприємстві та 

підвищення ефективності його використання.  

Основні результати дослідження. В сучас-

них умовах ринкових відносин ефективність ви-

користання персоналу заслуговує на особливу 

увагу з боку організацій. Воно покликано бути 

помічником керівників вищої ланки управління у 

визначенні кадрових ресурсів і можливостей ор-

ганізації, є основою розробки способів збільшен-

ня ділової активності підрозділів, виявлення резер-

вів ефективності їхньої господарської діяльності, 

соціологічних досліджень і впровадження їх 

результатів.  

Управління персоналом — багатогранний і 

виключно складний процес, що має специфічні 

особливості й закономірності. Знання їх вкрай не-

обхідне керівникам і спеціалістам сучасного ви-

робництва, працівникам кадрових служб і соціаль-

ного розвитку для постійного забезпечення підви-

щення якості та ефективності праці.  

Управління персоналом містить у собі цілий 

комплекс заходів, пов’язаних з професійним про-

суванням працівників та формуванням персоналу, 

а також його плануванням, аналізом показників 

праці, витрат на персонал, вивченням ринку тру-

дових ресурсів, а також внутрішніх джерел роз-

витку персоналу, забезпеченням соціально-психо-

логічних умов взаємодії підрозділів, взаємовідно-

синами у колективі, запобіганням конфліктів.  

Отже, доцільним є формування такої системи 

управління персоналом, яка враховувала б особ-

ливості діяльності саме аграрного підприємства 

[3]. Головна мета управління персоналом полягає 

в забезпеченні підприємства працівниками, які 

відповідають вимогам даного підприємства, а 

також їхньої професійної та соціальної адаптації. 

Основними задачами, що їх вирішують структури 

з управління персоналом, вважаємо наступні дані: 

Основні складові, структури управління 

персоналом в аграрному підприємстві  

- планування потреби підприємства в 

трудових ресурсах 



Альманах науки 

 

10 

- пошук і добір потрібних працівників 

- навчання і підвищення кваліфікації 

- управління трудовою мотивацією 

- створення умов для підвищення 

продуктивності праці 

- контроль за зміною статусу працівників 

- правові питання трудових відносин  

Об’єднавши перші чотири складові структури 

управління персоналом, можемо зробити наступ-

ний висновок, що метою вирішення цих питань є 

створення на кожному підприємстві системи нав-

чання, підготовки та перепідготовки, направлення 

на додаткове навчання й підвищення кваліфікації, 

направлення на тренінги та семінари з урахуванням 

конкретних особливостей діяльності.  

Важливо зміцнювати зв’язки між базовими 

підприємствами та професорсько-викладацьким 

складом ВНЗ аграрного профілю й профільних 

науково-дослідних станцій. Це дає значні перева-

ги, зокрема: - підприємства отримують можли-

вість навчання своїх працівників на базі ВНЗ; - 

навчальні заклади мають змогу направляти дип-

ломованих випускників на роботу (стажування, 

проходження практики) до сільськогосподарсь-

ких підприємств.  

Отже, система навчання та підвищення квалі-

фікації на аграрних підприємствах складається з 

трьох основних напрямів. Крім того ефективним 

кроком у напрямі вдосконалення знань, умінь і 

навичок працівників є організація системи нав-

чання безпосередньо на підприємстві. Це можуть 

бути додаткові навчальні семінари щодо ведення 

сільськогосподарського виробництва, які прово-

дитимуть більш досвідчені працівники підпри-

ємства. У разі їх практичного впровадження ма-

тиме місце подвійна мотивація праці: задоволен-

ня потреби у визнанні, підвищення авторитет-

ності досвідчених робітників, які мають відмінні 

результати праці, з одного боку, і прагнення но-

вих працівників досягти трудових висот та отри-

мати заохочення – з іншого.  Наступний напрям 

підвищення ефективності управління персоналом 

– нематеріальне стимулювання праці в рамках 

удосконалення ведення соціально-трудових від-

носин.  За  ієрархією А. Маслоу, матеріальні сти-

мули здійснюють вплив на працівників до того 

часу, допоки не будуть задоволені базові потреби 

людини [8].  

Наступний крок – задоволення потреб праців-

ників у приналежності, визнанні, повазі з боку ото-

чуючих та самореалізації. В даному випадку всту-

пають у дію нематеріальні стимули праці. Оскі-

льки інтереси людей постійно переплітаються, 

поєднуються, змінюються, то система стимулю-

вання й мотивації праці на підприємстві повинна 

бути комплексною, системною та гнучкою, швидко 

адаптуючись до змін навколишнього середовища.  

Управління системою навчання та підвищення 

кваліфікації в підприємстві аграрної галузі: 

 Напрями реалізації:  

- навчання майбутніх фахівців аграрної галузі 

на базі підприємства; 

- проходження виробничої та переддипломної 

практик для студентів аграрних вузів.  

Напрями реалізації:  

- направлення працівників відповідного 

профілю до провідних підприємств галузі для 

залучення інноваційного досвіду;  

- участь у аграрних виставах; 

- направлення працівників на різноманітні 

навчальні семінари.  

Напрями реалізації:  

- навчання та підвищення кваліфікації праців-

ників підприємства у вузах аграрного профілю; 

- проходження курсів підвищення кваліфікації  

Мета: забезпечення ефективної професійної 

віддачі висококваліфікованих працівників.  

Важливою складовою особливості управління 

персоналом є створення умов для підвищення 

продуктивності праці. Як вбачають окремі дослід-

ники, зокрема К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, під 

продуктивністю праці розуміють середній її про-

дукт праці чи виробіток одного працівника за од-

ну годину [6, с. 780]. Іншими словами, це поняття 

характеризує відношення результату до витрат 

праці [6, с. 636].  

Продуктивність праці – важливий трудовий по-

казник: від її рівня і динаміки залежить чисельність 

працівників, рівень і фонд оплати праці, обсяг ви-

робництва продукції тощо. Значна увага має при-

ділятися управлінню кар’єрним ростом працівника. 

У працях В. Храмова рекомендується розробити 

ланцюжок кадрових переміщень у вигляді плану-

вання кадрового резерву та схеми заміщення посад. 

Кар’єрне зростання може відбуватися як у верти-

кальному напрямку (переміщення на більш високу 

посаду), так і в горизонтальному (підвищення квалі-

фікації, розширення функцій і завдань) та діагона-

льному напрямках (зростання авторитету і визнан-

ня з-поміж колег). Потреба працівників досліджу-

ваних підприємств у визнанні може бути частково 

реалізована також за рахунок надання права участі 

у прийнятті організаційно-управлінських рішень та 

надання права підпису документів організаційного 

характеру.  

Невід’ємною складовою ефективного управлін-

ня персоналу була й залишається система оціню-

вання працівників. Головне її завдання полягає у 

«визначенні його трудового потенціалу, рівня вико-

ристання цього потенціалу, відповідності працівни-
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ка наявним вимогам до посади (професії), міри 

ефективності його трудової діяльності, а отже, у 

визначенні цінності працівника для підприємства» 

[4, с. 303].  

Особливої уваги варто надавати оцінюванню 

трудових бригад, тому що саме колективна праця в 

галузі сільського господарства є ключовим 

фактором підвищення її результативності. Від рівня 

згуртованості бригад, командного духу залежить 

продуктивність та ефективність аграрної праці.  

Висновки та пропозиції. Загальною та голов-

ною метою системи управління персоналом є забез-

печення відповідних якісних та кількісних харак-

теристик персоналу цілям підприємства. Тобто, 

управління персоналом, в першу чергу, повинне 

здійснюватися через управління його трудовим 

потенціалом, що оцінюється як за ефективністю 

реалізації, так і за ефективністю розвитку трудово-

го потенціалу персоналу.  

Особливість управління персоналом в аграрно-

му підприємстві повинна розкривати приховані 

знання персоналу, розширювати межі цих знань, 

змінювати відносини між людьми і тим самим збі-

льшувати людський капітал, який сьогодні є най-

ціннішім ресурсом аграрних організацій. Загаль-

новідомо, що вихід сільськогосподарського під-

приємства на позиції лідера в конкурентній бо-

ротьбі можливий лише за умови становлення на 

інноваційний шлях розвитку. Водночас із прак-

тичним застосуванням соціально-економічних ре-

зервів ефективного використання робочої сили це 

матиме позитивний вплив не лише на формування 

та використання трудових ресурсів, а й підвищить 

рівень прибутковості підприємств аграрного сектора.
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Кисляк Анна Николаевна,  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОМ АГРАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

В статье анализируются особенности подбора работников в аграрном секторе и на их основе предлагается 

эффективная методика отбора персонала. Рассмотрена система управления персоналом как сложный механизм, 

между элементами которого существует тесная и неразрывная взаимосвязь. Обоснована необходимость учета 

социально-экономических и образовательно-квалификационных факторов повышения производительности труда с 

целью эффективного использования персонала на предприятиях аграрной отрасли. Особое внимание обращается на 

обеспечение эффективной профессиональной отдачи высококвалифицированных работников. 

Ключевые слова: управления персоналом, аграрное предприятие, персонал, производительность труда, кадры. 
 

Kysliak Hanna  

RESEARCH OF STAFF MANAGEMENT PROBLEMS IN A MODERN AGRARIAN ENTERPRISE 

The article analyzes the peculiarities of recruitment of workers in the agricultural sector and on their basis offers an effective 

method of selection of personnel. The personnel management system is considered as a complex mechanism, between the 

elements of which there is a close and inseparable relationship. The necessity of taking into account the socio-economic and 

educational and qualification factors of increase of labor productivity for the purpose of effective use of the personnel at the 

enterprises of agrarian branch is substantiated. Particular attention is paid to ensuring the effective professional return of 

highly skilled workers. 

Key words: personnel management, agricultural enterprise, personnel, labor productivity, personnel. 

 

  


