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У сучасних умовах функціонування аграрних підприємств відбувається істотна заміна загальної паX
радигми управління. На сьогодні персонал є основним ресурсом організації, на якому базують увесь екоX
номічний успіх всього товариства. Тому персоналом потрібно вміти грамотно та раціонально управляти,
створювати необхідні умови для його розвитку та вкладати засоби у цей розвиток.
Для того, щоб підприємство працювало результативніше потрібно вдосконалити систему управління
персоналом. Управління персоналом — це система взаємозалежних, організаційноXекономічних і соціX
альних заходів по створенню умов для нормального функціонування, розвитку й ефективного викорисX
тання потенціалу робочої сили на рівні організації.
Основна мета менеджменту персоналу — поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення
кваліфікації та трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання
робіт більш високого рівня.
In modern conditions of functioning of agrarian enterprises there is a significant change in the general
management paradigm. At the moment, the staff is the main resource of the organization, which is based on the
overall economic success of the entire company. Therefore, personnel need to be able to properly and efficiently
manage, create the necessary conditions for its development and invest in this development.
In order for the company to work more effectively, it is necessary to improve the personnel management
system. Personnel management is a system of interdependent, organizational, economic and social measures to
create conditions for the normal functioning, development and efficient use of labor potential at the organization
level.
The main objective of personnel management is the combination of effective staff training, advanced training
and labor motivation for developing employee abilities and encouraging them to perform higherXlevel jobs.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприє
мства, виготовлення і випуск продукції, яка б була кон
курентоспроможною на зарубіжних, зокрема європейсь
ких ринках, залежить не тільки від технічного оснащення
підприємства, наявності сучасних технологій, чітко по
ставленої системи контролю якості продукції, маркетин
гових досліджень ринкового середовища, а й від кваліфі
кації співробітників підприємства, ефективного управлі
ння персоналом.
В українській економіці з самого початку ринкової
трансформації одержавленої економічної системи і до
тепер одна з найбільш вагомих проблем — забезпечення
ефективного управління на рівні первинних господарсь
ких одиниць. У вітчизняних наукових джерелах наводи
лися дані, які підтверджують тезу, згідно з якою органі
заційний чинник, менеджмент підприємств зокрема, зай
має чільне місце у системі внутрішньогосподарських чин
ників, що впливають на економічну стійкість, ефективність
й конкурентоспроможність підприємств. Нині за рахунок
організаційних факторів досягається 30% економії живої
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праці. В розвинутих країнах раціональна організація ви
робництва забезпечувала 20—50% приросту національно
го доходу [1].
На відміну від країн з високорозвиненою ринковою
економікою, у яких накопичений великий практичний
досвід управління та розвинені наукові школи з цього пи
тання, вітчизняним менеджерам доводилося починати,
образно кажучи, з нуля. Адже управління підприємства
ми в колишньому СРСР, в Україні зокрема, істотно
відрізняється від того, яке притаманне ринковій економіці.
Управлінці держпідприємств і колгоспів здійснювали
організацію й управління на засадах централізованих
директивних завдань, які вони мали втілити у госпо
дарській діяльності. Ринковий механізм практично був
демонтований.
Активний розвиток продуктивних сил і виробничих
відносин у контексті поширення глобалізаційних процесів
стимулює зміни в організації праці на сільськогосподарсь
ких підприємствах. Останні проявляються в зміні відно
шення працівників до роботи та удосконаленні системи
управління ними. Від ефективності праці та управління
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персоналом залежить результативність функціонування
суб'єктів господарювання.
Для сільськогосподарських підприємств характерна
відсталість у питаннях впровадження прогресивних сис
тем управління персоналом, які вже активно використо
вують в інших галузях. Недооцінювання важливості зас
тосування інноваційних підходів у цій сфері призводить
до втрати можливостей нарощування фінансового зрос
тання господарств.
Таким чином, для підвищення ефективності функ
ціонування, забезпечення кількісного і якісного розвит
ку, налагодження зовнішньоекономічної діяльності сучас
ним сільськогосподарським підприємствам необхідно
впроваджувати інноваційні підходи до організаційноеко
номічного удосконалення системи управління персона
лом. Проте, незважаючи на важливість організації за
ходів, спрямованих на підвищення ефективності управлі
нського процесу на сільськогосподарських підприєм
ствах, у теоретикометодологічному та прикладному за
безпеченні вирішення відповідних питань залишається
чимало проблем.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретикометодологічні та методикоприкладні
аспекти удосконалення системи менеджменту персона
лу висвітлюються у працях вітчизняних вчених — В.Г.
Андрійчука, І.Ф. Баланюка, О.А. Біттера, О.М. Бородіної,
Н.І. Василенької, О.А. Грішнової, М.І. Долішнього, 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. Шпи
куляка, В.В. Юрчишина та ін. Проблеми і перспективи роз
витку HRменеджменту активно досліджуються таки
ми зарубіжними вченими, як R. Bennett, R. Gareth, M.
George, L. Mullins. Водночас, незважаючи на чималу
кількість науковотеоретичних та прикладних розробок
у цій сфері, проблема організації ефективного управлін
ня персоналом сільськогосподарських підприємств зали
шається невирішеною і потребує продовження системних
поглиблених досліджень.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Власний історичний досвід України та сучасна зарубі
жна практика доводять, що лише за умови наукового за
безпечення управлінської діяльності, практичної реалізації
управлінських напрацювань, а також постійного вдоско
налення форм і методів управління можна досягти ефек
тивності будьякої управлінської діяльності, зокрема ро
боти з персоналом. Управління підприємством в умовах
глобалізації економіки зумовлює розвиток нових підходів
до управління результатами діяльності підприємства. Уп
равління персоналом є елементом соціального управлін
ня, під яким традиційно розуміється управління людьми
та їх колективами. Проблеми управління персоналом на
сучасному етапі розвитку економічних відносин є досить
актуальними, тому потребують детального аналізу.
Кризові явища в аграрному секторі економіки Укра
їни обумовили посилення вимог до управлінської діяль
ності в сільському господарстві, зокрема набувають ак
туальності питання антикризового управління та управ
ління персоналом. У сучасних соціальноекономічних
умовах людина є основною рушійною силою інновацій
них процесів розвитку суспільства, своєрідним "пусковим
механізмом" для приведення в дію продуктивних сил, а
управління персоналом набуває значення системоутворю
ючого чинника виробництва. Трансформація виробничих
відносин вимагає зосередження уваги на якісному аспекті
управління персоналом підприємства, без чого неможли
во забезпечити економічний розвиток суспільства.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування функцій і ролі проце
су управління персоналом та виявлення високої ефектив
ності даного процесу на організаційноекономічний ме
ханізм на сільськогосподарських підприємствах, а також
визначення сутності менеджменту підприємств, його
місце у господарському механізмі і головне — зв'язок з
ринковим механізмом.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприє
мства, виготовлення і випуск продукції, яка б була кон
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курентоспроможною на зарубіжних, зокрема європейсь
ких ринках, залежить не тільки від технічного оснащення
підприємства, наявності сучасних технологій, чітко по
ставленої системи контролю якості продукції, маркетин
гових досліджень ринкового середовища, а й від кваліфі
кації співробітників підприємства, ефективного управлі
ння персоналом.
Одним із сукупності складових підприємства як
цілісної виробничогосподарської системи поряд з уп
равлінням діяльності є управління персоналом. У літера
турі можна зустріти інші варіанти структурування систе
ми підприємства, але завжди виділяється кадрова скла
дова, як основна частина системи управління [3].
Зараз широко використовуються такі поняття: управ
ління трудовими ресурсами, управління працею, управл
іння кадрами, управління людськими ресурсами, управл
іння людським фактором, кадрова політика, кадрова ро
бота і т.д., котрі так чи інакше відносяться до трудової
діяльності людини та управлінню його поведінки на ви
робництві.
Управління персоналом набуває дедалі більшого зна
чення як чинник підвищення конкурентоспроможності
підприємства, досягнення успіху в реалізації його стра
тегії розвитку.
Управління персоналом — багатогранний і виключно
складний процес, який характеризується своїми специф
ічними особливостями і закономірностями. Управлінню
персоналу властива системність і завершеність на основі
комплексного вирішення проблем, їх відтворення. Сис
темний підхід передбачає врахування взаємозв'язків між
окремими аспектами проблеми для досягнення кінцевих
цілей, визначення шляхів їх вирішення, створення відпо
відного механізму управління, що забезпечує комплекс
не планування та організацію системи.
Поняття "управління персоналом підприємства"
охоплює всю сукупність організаційних заходів, які на
правлені на раціональну формування кількісного та якіс
ного складу персоналу та максимальне використання
можливостей у процесі функціонування товариств (сис
тема лідерства, мотивації, працевлаштування і звільнен
ня, вихід на пенсію, управління конфліктами і т.д.) [2, с.
8].
Система управління — це упорядкована сукупність
взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціо
нальними цілями, діють автономно, але спрямовані на до
сягнення загальної мети.
Головна мета системи управління персоналом — це
створити необхідну базу забезпечення кадрами, орга
нізувати ефективне їх використання, моральний, духов
ний, професійний розвиток, а також досягти розумного
ступеня динамічності персоналу.
Система організаційно закріплює певні функції за
структурними одиницями, працівниками, а також регла
ментує потоки інформації в системі управління. Система
управління людськими ресурсами постійно розвивається
й удосконалюється. На кожному етапі розвитку суспіль
ства вона повинна приводитись відповідно до вимог роз
витку продуктивних сил, вносячи корективи в окремі її
елементи.
Управління персоналом забезпечується взаємодією
керуючої та керованої системи.
Керуюча система (суб'єкт) — це сукупність органів уп
равління й управлінських працівників з певними масшта
бами своєї діяльності, компетенцією та специфікою ви
конуючих функцій. Вона може змінюватись під впливом
організуючих і дезорганізуючих факторів. Керуюча сис
тема представлена лінійними керівниками, які розробля
ють комплекс економічних й організаційних заходів щодо
відтворення і використання персоналу [4, с. 46].
Керована система (об'єкт) — це система соціально
економічних відносин з приводу процесу відтворення й
використання персоналу. Управління персоналом є ком
плексною системою, елементами якої є напрями, етапи,
принципи, види і форми кадрової роботи. Основними на
прямами є набір і збереження персоналу, його професій
не навчання і розвиток, оцінка діяльності кожного пра
цівника з точки зору реалізації цілей організації, що дає
можливість скорегувати його поведінку.
При всій різноманітності організацій, які є в сучасно
му суспільстві і видів діяльності, якими вони займаються,
в роботі з людськими ресурсами вирішують одні і ті самі
завдання, незалежно від їх специфіки.
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Поперше, кожна організація залучає потрібну
кількість працівників. Способи добору залежать від ха
рактеру і умов роботи організації.
Подруге, всі без винятку проводять навчання своїх
працівників, щоб пояснити завдання і привести їх навич
ки і уміння відповідно до вимог завдання.
Потретє, організації здійснюють оцінку результатів
діяльності кожного працівника. Форми оцінки є різнома
нітними, як і типи організацій.
І нарешті, кожна організація тією чи іншою мірою ви
нагороджує своїх працівників, тобто компенсує затрати
часу, енергії, інтелекту, які вони витрачають для досяг
нення поставлених цілей.
У зв'язку із зростаючою роллю людського фактору в
сучасному виробництві, однією з найважливіших функцій
управління персоналом стає розвиток персоналу, а не
просто приведення його чисельності у відповідність до на
явності робочих місць, що потребує іншого підходу до
прийняття управлінських рішень. Це стало аргументом
для виділення управління персоналом в окремий напрям
менеджменту.
У літературі можна зустріти приклади різного тлу
мачення поняття "управління персоналом". Одні автори
у визначенні оперують ціллю та методами, за допомогою
котрих можна досягти цієї цілі, тобто акцентують увагу
на організаційному аспекті управління. Інші у визначенні
найбільшого значення надають змістовій частині, що
відображає функціональний бік управління. Типовим
прикладом першого підходу є визначення В.П. Галенко:
"Управління персоналом — це комплекс взаємопов'яза
них економічних, організаційних та соціально психолог
ічних методів, що забезпечують ефективність трудової
діяльності та конкурентоспроможності підприємств".
Інший підхід відображається у визначенні управління
персоналом, що прийнятий в німецькій школі менеджмен
ту: "Управління персоналом — область діяльності, най
важливішими елементами котрої являються визначення
потреби у персоналі, залучення персоналу, задіяння в
роботі, вивільнення, розвиток, контролінг персоналу, та
структурування робіт, політика винагород та соціальних
послуг, політика участі в досягненні успіху, управління
затратами на персонал та керівництво співробітниками"
[5, с. 11].
У сучасному аграрному середовищі проблеми орга
нізації і функціонування управлінської системи недооці
нюються з точки зору їх важливості і можливості досяг
нення очікуваних результатів. Сучасні агровиробники вва
жають, що мають актуальні фінансові, технічні та інші ви
робничогосподарські проблеми, а питання удосконален
ня управлінських аспектів не є актуальними. Саме з цьо
го починаються усі проблеми функціонування сільсько
господарських підприємств, тому що організація усієї
діяльності підприємства залежить від раціональності
прийнятих управлінських рішень. Особливо недостатньо
приділяється уваги управлінню персоналом. Проте, вра
ховуючи, що основними складовими виробничого потен
ціалу є земля, матеріальнотехнічні ресурси та персонал,
то досягти підвищення ефективності його використання
можна лише через управління трудовими ресурсами.
Тому у загальній системі менеджменту на сільсько
господарському підприємстві визначальним елементом
слід відокремити управління персоналом. Через орга
нізацію менеджменту трудовими ресурсами можна досяг
ти підвищення продуктивності праці та ефективності ви
робництва загалом, оскільки з усіма матеріальнотехніч
ними та земельними ресурсами працює людина і саме вона
може забезпечити організацію виробничого процесу та
впливати на його результативність.
Впровадженню на сільськогосподарських підприєм
ствах ефективної системи менеджменту персоналу повин
на передувати розробка організаційноекономічного за
безпечення цього процесу.
Вивчення проблем ефективного управління персона
лу аграрних підприємств, обумовлено об'єктивними які
сними змінами, що характеризують сучасну діяльність і
трансформації в аграрному секторі, активну й визначаль
ну роль людських ресурсів в управлінні підприємством [7,
с. 9].
Виробництво на підприємстві, як відомо, — це транс
формація природних ресурсів у певні матеріальні блага,
що придатні задовольняти ті чи інші потреби людей. У
цілому воно охоплює потік "природа — виробництво —
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готова продукція". Відповідно організація й управління
виробництвом складне завдання, яке пов'язано з вирішен
ням низки технікотехнологічних і економікоорганізац
ійних, а також соціальноправових питань. Усі вони є пре
рогативою менеджменту і тих, хто його персоніфікує на
рівні первинних господарських одиниць. Функції менед
жменту можуть здійснюватися однією особою або пев
ною їхньою кількістю. До речі, менеджери підприємства
за критерієм соціальноекономічного статусу можуть
бути як власникамигосподарями (або співвласниками
господарями), так і найманими працівниками.
Важливо зазначити, що менеджмент притаманний
усім господарським одиницям за будьякого типу еконо
мічної системи. Разом з тим у кожному з них він має
істотні особливості. Деякі науковці [8] у зв'язку з цим
обгрунтовано виділяють такі етапи розвитку господарсь
кого механізму у цілому й менеджменту підприємств зок
рема (відповідно до типу економічних систем).
Першим типом економіки було натуральне господар
ство. Національної економіки (господарства) у сучасно
му розумінні цього слова не було, оскільки між окреми
ми виробничими одиницями економічні зв'язки були
відсутні. За таких умов господарський механізм був од
ноелементним і регулював усі господарські рішення, по
в'язані з виробництвом, розподілом і споживанням ре
зультатів виробництва, виходячи із потреб членів нату
рального господарства і виробничих можливостей остан
нього. "Замкнутість" натуральних господарств — голов
на їхня ознака, тобто незалежність господарської діяль
ності від зовнішніх чинників. Такі загальновідомі органі
заційні питання: що, як, скільки і для кого виробляти, які
є прерогативою господарського механізму, вирішували
ся свідомо на рівні виробничої одиниці її власникомгос
подарем безпосередньо чи спільно з іншими суб'єктами
господарювання. Тобто господарський механізм обмежу
вався менеджментом у первинній виробничій одиниці.
Суперечність між зростанням потреб людей й обме
женими виробничими можливостями економічно ізольо
ваної виробничої одиниці для їхнього задоволення, зу
мовили виникнення й поглиблення суспільного поділу
праці. З його появою виробництво стає товарним, а гос
подарські одиниці набувають двоїсту природу. З одного
боку, вони як і натуральні мають приватний характер,
економічно суверенні. Водночас товарні господарства —
це праця на інших, окрема ланка в системі суспільного
поділу праці. Із цих позицій вони є суспільними. Їхня еко
номічна самостійність втрачає абсолютність, набуває
відносний характер. Йдеться про економічний суверені
тет, образно кажучи, як "усвідомлену необхідність". Інши
ми словами, власникгосподар товарного підприємства як
і в натуральному з огляду на свої професійні і виробни
чофінансові можливості самостійно обирає сферу і місце
господарської діяльності, відповідні техніку й техноло
гію, систему й форми організації виробництва, вирішує з
ким здійснювати виробництво (самому чи об'єднатися з
іншими). Але, оскільки виробляються товари і появилася
спеціалізація, то виникла поряд з господарською комер
ційна діяльність, необхідність купівлі засобів виробницт
ва і реалізації продукції. Відповідно кожний товаровироб
ник зважає на кон'юнктуру двох ринків — засобів вироб
ництва і виробленої продукції. Якщо на першому він є
покупцем і в нього є вибір, то на другому ринку він має
зважити на жорстку конкуренцію і вибір покупців.
Отже, в умовах ринкової економіки у менеджменті
підприємств появилися й у певній мірі уособилися два
взаємопов'язаних сегмента: 1) внутрішньогосподарська
організація й управління виробництвом; 2) ринковий сег
мент (купівля засобів виробництва й реалізація продукції).
Тобто менеджмент підприємств став двоелементним. А в
господарському механізмові з'явилася така складова, як
ринкове саморегулювання або ринковий механізм.
Кожне підприємство характеризується особливос
тями діяльності, ставить перед собою специфічні цілі,
а кожен працівник має свої цінності й установки. Крім
того, зовнішнє середовище, в якому функціонують
підприємства, постійно змінюється, як і показники, що
характеризують його персонал. Отже, доцільним є фор
мування такої системи управління персоналом, яка вра
ховувала б особливості діяльності саме аграрного
підприємства.
Головна мета управління персоналом полягає в забез
печенні підприємства працівниками, які відповідають
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вимогам цього підприємства, а також їхньої професійної
та соціальної адаптації.
Поняття "управління персоналом підприємства"
охоплює всю сукупність організаційних заходів, спрямо
ваних на оптимальне, кількісне й якісне формування пер
соналу та повне використання його можливостей у про
цесі діяльності підприємства. Проте єдиного правильно
го формування категорій "управління персоналом" не
існує, оскільки кожен науковець посвоєму трактує цей
процес.
Отже, управління персоналом — це функція в рам
ках підприємства, що полягає в наборі, управлінні та за
безпеченні керівництвом людей, які працюють у самому
підприємстві, займаються питаннями, пов'язаними з ком
пенсацією, наймом, управлінням, організаційним розвит
ком, безпекою, благополуччям, мотивацією, управлінням
та підготовкою кадрів.
Управління персоналом здебільшого повинно мати
соціальну спрямованість, орієнтуватися на інтереси пра
цівника. При цьому рішення, що приймаються, мають
відповідати не тільки інтересам виробництва, а і його со
ціальній складовій — колективу підприємства. Тобто уп
равління має передбачати створення умов для поглиблен
ня знань, підвищення кваліфікації; поліпшення мотивації
з одночасним розширенням повноважень працівників у
прийнятті рішень; гнучке та адаптоване використання
"людських ресурсів", підвищення активності персоналу,
формування організаційної культури [ 11].
Мета управління персоналом включає поєднання
ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфі
кації та стимулювання його до високоефективної праці.
Управління персоналом передбачає виконання певних
функцій, а саме: визначення цілей і основних напрямів
роботи з кадрами; удосконалення системи кадрової ро
боти на підприємстві; визначення заходів, форм і методів
здійснення поставлених цілей; організація роботи з ви
конання прийнятих рішень стосовно управління персо
налом; координація і контроль виконання намічених за
ходів.
Завданням управління персоналу є удосконалення
кадрової політики; використання і розвиток персоналу;
вибір і реалізація стилю управління людьми; організація
горизонтальної координації кооперації; покращення
організації робочих місць і умов праці; визнання особис
тих досягнень у праці; вибір системи оплати й стимулю
вання [6].
Управління персоналом в аграрних підприємствах
відбувається за допомогою системи управління персона
лом. Під системою управління персоналом О.В. Крушель
ницька розуміє сукупність взаємопов'язаних елементів,
які відрізняються функціонально, діють автономно, але
спрямовані на досягнення загальної мети [6].
Отже, система управління персоналом — це підсис
тема управління підприємством, спрямована на залучен
ня та ефективне використання наявної на підприємстві
робочої сили, заснована на виконанні специфічних
функцій, розподілених серед управлінців підприємства.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Виходячи з контексту порушеної проблеми, можна
зробити узагальнені висновки щодо змісту менеджменту
підприємств у цілому і ринкового сегменту зокрема, та
взаємозв'язку останнього з ринковим механізмом.
Більшість вітчизняних науковців вважають, що еко
номіка у цілому регулюється "господарським механізмом"
(нерідко його називають "економічним"). У ньому поряд
із іншими сегментами присутня і його державна складо
ва. "У всіх розвинутих країнах базовими елементами ме
ханізму координації системи господарства є ринок і дер
жава" [9, с. 20].
Перехід вітчизняних державних підприємств на рин
кові умови зумовив ту обставину, що виник, сформував
ся і діє ринковий сегмент менеджменту підприємств (ку
півля засобів виробництва й реалізація виробленої про
дукції). Напевне, цей сегмент останнього є не менш склад
ним, ніж безпосередня організація й управління підприє
мством. Практика свідчить, що у цьому відношенні є чи
мало проблем. Можна лише сподіватися, що з часом вони
будуть вирішені. Сприяти цьому має становлення цивіл
ізованого ринковопідприємницького середовища, анало
гічного сучасним моделям ринкової економіки, ефектив
на економічна політика держави.
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Отже, ефективне управління персоналом — це не
тільки найважливіший чинник економічного успіху сучас
ного підприємства, інструмент підвищення ефективності
та продуктивності персоналу, але й соціальноорієнтоване
управління, спрямоване на кожного конкретного праців
ника з метою підвищення його трудової мотивації та за
доволення потреб через систему матеріальних стимулів.
І насамкінець наголосимо, що менеджмент під
приємств у цілому — це свідомо сформований регулятив
ний механізм, а тому він не є сталим і консервативним, а
повинен постійно удосконалюватися у міру зміни й уск
ладнення економічних процесів та явищ. При цьому ще
раз підкреслимо, що ефективний менеджмент — обов'яз
кова умова забезпечення стійкості, ефективності й кон
курентоспроможності господарської діяльності під
приємств.
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