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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На результативність сільськогосподарських 

підприємств значною мірою впливає рівень розвитку системи управління 

персоналом, зокрема мотиваційний механізм підвищення його трудової 

активності. Зважаючи на те, що сільськогосподарське підприємство слід 

розглядати не лише як економічну, але й соціальну систему, а проблеми 

управління персоналом необхідно вирішувати з позицій піднесення ролі 

людини як рушійної сили його розвитку, важливого значення набувають 

інноваційні технології менеджменту, які мають «суб’єкт – суб’єктну» 

орієнтацію та вибудовують вектор управління у напрямі забезпечення найвищої 

якості трудового життя. Однією з таких технологій є рефлексивне управління 

персоналом підприємств, завданням якого є підвищення ефективності 

індивідуальної і колективної трудової діяльності через використання 

комплексного поєднання економічного та соціально-психологічного 

стимулювання праці. Тому актуальність питання формування системи 

рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств 

набуває особливої значущості за сучасних умов господарювання. 

 Теоретико-методичні основи мотивації персоналу започаткували 

зарубіжні дослідники: С. Адамс, М. Вебер, Ф. Герцберг, Е. Лоулер, А. Маслоу, 

Л. Портер, Ф. Тейлор та ін. Обґрунтуванню ролі управління трудовою 

мотивацією і механізмів її впливу на розвиток сільськогосподарських 

підприємств присвячено праці таких вітчизняних науковців: В. Андрієнко, 

О. Бакуліна, К. Бартченко, Д. Богиня, В. Воронцова, Н. Гавкалова, І. Горбачова, 

Г. Дмитренко, В. Дієсперов, Л. Дорошенко, Й. Завадський, А. Зелінська, 

О. Крушельницька, Д. Мельничук, Л. Михайлова, Г. Осовська, І. Салькова, 

Т. Харченко, Ф. Хміль, Є. Ходаківський, К. Якуба та ін. Поглибленому 

дослідженню концепцій рефлексивного управління персоналом підприємств 

присвятили праці Е. Майєр, Р. Манн, П. Хорват, Ж. Дрю, П. Друкер, В. Лефевр, 

Дж. Сорос, А. Авілов, Ф. Єрешко, В. Лепський та ін.  

В Україні поняття рефлексивного управління є відносно новим і 

недостатньо вивченим, знаходиться на стадії перших спроб практичного 

застосування. Зважаючи на те, що вивчення рефлексивного управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств розпочато нещодавно (з кінця 

50-х рр. ХХ ст.), слід акцентувати увагу на проблематиці формування системи 

менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств на засадах 

системно-рефлексивного підходу, науково-методичному супроводженні 

процесу оцінювання системи управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств з позицій виокремлення економічної та рефлексивної компонент, 

запровадженні інноваційних технологій управління мотивацією та посилення 

соціальної спрямованості розвитку підприємства. Це обумовило вибір теми, 

мету, завдання та структуру роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Поліського 

національного університету за темами: «Розробити і обґрунтувати стратегічні 
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напрями та пріоритети формування конкурентоспроможного аграрного сектора 

економіки Північно-Західного регіону України» (номер державної реєстрації 

0110U002406) та «Інституційні імперативи інтелектуалізації аграрної економіки 

в євроінтеграційному вимірі» (номер державної реєстрації 0115U006602), у 

межах яких автором поглиблено теоретико-методичні засади і розроблено 

практичні рекомендації щодо формування системи рефлексивного управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методичних засад і розробка прикладних рекомендацій щодо 

формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогоспо-

дарських підприємств. Для досягнення поставленої мети визначено такі 

завдання: 

 поглибити тлумачення поняття «рефлексивне управління персоналом 

підприємства»; 

 розробити науково-методичний підхід до комплексного оцінювання 

системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств; 

 оцінити сучасний стан кадрового потенціалу сільськогосподарських 

підприємств, дослідити передумови формування системи рефлексивного 

управління персоналом; 

 удосконалити методичний підхід до діагностики механізмів мотивації 

персоналу підприємств до високопродуктивної праці; 

 ідентифікувати мотиваційні стимули щодо підвищення продуктивності 

праці з позицій виокремлення професійних якостей персоналу; 

 теоретично обґрунтувати необхідність формування горизонтально 

інтегрованої організаційної структури управління персоналом 

підприємств; 

 обґрунтувати технологію формування системи менеджменту персоналу 

сільськогосподарських підприємств; 

 розробити пропозиції щодо імплементації методів рефлексивного 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств; 

 побудувати оптимізаційну модель соціально-економічного стимулювання 

трудової активності персоналу сільськогосподарських підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес формування системи рефлексивного 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні і практичні аспекти 

рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 

системний підхід до наукового пізнання економічних явищ і процесів, 

пов’язаних з управлінням персоналом підприємств.  

Для вирішення поставлених завдань використано такі загальні і 

спеціальні наукові методи та прийоми: наукової абстракції – для теоретичного 

узагальнення сутності досліджуваних економічних категорій, критичного 

аналізу результатів досліджень інших учених, поглиблення тлумачення змісту 

поняття «рефлексивне управління персоналом підприємства», формулювання 

висновків; історико-економічний – для опрацювання концептуальних основ 
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теорії і практики управління персоналом підприємств; монографічний – для 

аналізу й оцінки управління персоналом окремих підприємств, а також для 

характеристики позитивних та негативних сторін суб’єктно орієнтованих 

підходів до процесу управління; соціологічний –  для визначення суб’єктивних 

оцінок стану соціально-трудових відносин на підприємствах.  

Для характеристики стану управління персоналом та мотиваційного 

забезпечення в сільськогосподарських підприємствах використано наступні 

методи: статистико-математичний, зокрема такі його прийоми, як порівняння 

(для зіставлення даних упродовж досліджуваного періоду), групування (для 

ідентифікації і групування підприємств), кореляційно-регресійного аналізу (для 

встановлення тісноти зв’язку між матеріальним та нематеріальним 

мотиваційними стимулюваннями та фінансово-економічними показниками 

діяльності підприємства, а також визначення впливу матеріальних та 

нематеріальних факторів на продуктивність праці). Метод моделювання 

застосовано з метою побудови оптимізаційної моделі соціально-економічного 

стимулювання трудової активності персоналу сільськогосподарських 

підприємств, прогнозування – для прогнозування рівня продуктивності праці 

персоналу та новоствореної вартості сільськогосподарських підприємств. На 

основі алгоритмічного методу визначено показники, що характеризують стан 

системи управління персоналом. Аналітичні розрахунки проведено із 

використанням економетричного пакету програмного забезпечення EViews. 

Інформаційною базою дослідження стали Закони України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, офіційні дані Міністерства аграрної політики і 

продовольства України, Головної служби статистики Житомирської області, 

Головного управління агропромислового розвитку Житомирської обласної 

державної адміністрації, дані річних звітів сільськогосподарських підприємств 

Житомирської області, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, 

сферою наукових інтересів яких є управління персоналом підприємств, а також 

результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення та 

результати дослідження, які виносяться на захист і характеризують наукову 

новизну та особистий внесок автора, полягають у наступному:  

вперше: 

 обґрунтовано технологію формування системи менеджменту персоналу 

сільськогосподарських підприємств на засадах системно-рефлексивного 

підходу, яка, з одного боку, передбачає удосконалення кадрової політики 

через підбір, розміщення та використання людських ресурсів за 

принципами інтеграції їх професійних компетентностей та психологічних 

якостей для створення організаційно-адаптивного механізму трудової 

співпраці й розвитку процесів самоорганізації на підприємстві, з іншого – 

розширює можливості нематеріальної мотивації трудової активності для 

підвищення результативності роботи підприємства та вибудовування 

людиноцентричної траєкторії його розвитку; 
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удосконалено:  

 трактування змісту поняття «рефлексивне управління персоналом 
підприємства», яке, на відміну від існуючих, передбачає виокремлення 
компоненти керуючої ланки, узгодженість підсистем планування, 
організації, мотивації, комунікації, контролю й реалізується через 
сукупність соціально-психологічних впливів на керований елемент 
системи менеджменту для досягнення передбачуваних економічних та 
управлінських результатів антропогенної складової; 

 науково-методичний підхід до комплексного оцінювання системи 
управління персоналом сільськогосподарських підприємств, який 
ґрунтується на ідентифікації потенційних резервів трудової активності 
працівників, визначенні параметрів економічної та рефлексивної 
компонент і реалізується у етапи: оцінювання стану формування 
персоналу; розвитку його потенціалу, ефективності роботи та соціально-
психологічного забезпечення персоналу; моніторингу комунікативних 
зв’язків керівництва та персоналу; 

дістали подальшого розвитку: 
 ідентифікація передумов формування системи рефлексивного управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств, до яких віднесено: 
зменшення кількості висококваліфікованих працівників; плинність 
кадрів; високий рівень безробіття сільського населення; зростання частки 
працівників пенсійного та передпенсійного віку; збільшення кількості 
сезонних найманих працівників; нижчий освітньо-кваліфікаційний рівень 
працівників сільського господарства серед зайнятих в інших галузях 
економіки; невідповідність коефіцієнта співвідношення середньої та 
мінімальної заробітної плати європейським стандартам; низький рівень 
матеріального мотивування персоналу до високопродуктивної праці; 
невиконання низки гуманістичних завдань управління; 

 деталізація методичного підходу до діагностування механізмів мотивації 
персоналу сільськогосподарських підприємств до високопродуктивної 
праці, що ґрунтується на моделюванні: а) факторного впливу 
матеріальних та нематеріальних (позитивних та негативних) 
мотиваційних стимулів на продуктивність праці; б) факторного впливу 
продуктивності праці на результат діяльності підприємства – 
новостворену вартість, яка розглядається як сукупний продукт 
колективної праці управлінського та виробничого персоналу; 

 розроблена оптимізаційна модель соціально-економічного стимулювання 
трудової активності персоналу, яка ґрунтується на узгодженості інтересів 
працівників, ресурсного забезпечення мотиваційного впливу та 
ефективності діяльності персоналу; її ефективність проявляється у 
використанні збалансованого матеріального та нематеріального 
максимально можливого стимулюючого впливу на працівника за 
мінімальними витратами на визначений набір стимулюючих заходів;  

 систематизація мотиваційних стимулів щодо підвищення продуктивності 
праці персоналу сільськогосподарських підприємств (висококвалі-
фікованого, кваліфікованого та низькокваліфікованого) з позицій 
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ідентифікації вагомості впливу економічної, адміністративної й 
соціально-психологічної компонент; 

 науково-методичне обґрунтування доцільності формування 
горизонтально інтегрованої організаційної структури управління 
командною роботою персоналу за рахунок активізації рефлексивних 
взаємозв’язків та комунікацій між підсистемами підприємства та 
екзогенним середовищем для подолання емерджентності управлінської 
системи і підвищення ефективності використання кадрового потенціалу; 

 практичні пропозиції щодо імплементації методів рефлексивного 
управління персоналом сільськогосподарських підприємств за допомогою 
соціально-психологічного нематеріального мотиваційного стимулювання, 
яке впливає на систему цілей, цінностей, образу мислення та поведінку 
працівників, формує передумови до високопродуктивної трудової 
діяльності персоналу і забезпечує найвищу якість трудового життя. 
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

одержаних результатів полягає у розробці науково обґрунтованих пропозицій 
щодо вирішення проблем формування і удосконалення системи управління 
персоналом сільськогосподарських підприємств для підвищення ефективності 
їх діяльності.  

Результати досліджень використано при підготовці Стратегії розвитку 
Житомирської області до 2027 року, Плану заходів на 2021–2023 рр. з реалізації 
Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затверджених 
рішенням двадцять дев’ятої сесії Житомирської обласної ради VII скликання 
від 18.12.2019 р. № 1722 (довідка від 24 грудня 2020 р.).   

Наукові рекомендації автора, які мають прикладний характер, знайшли 
застосування на сільськогосподарських підприємствах Житомирської області. 
Інструментальну базу рефлексивного управління персоналом підприємства 
упроваджено в діяльність ФГ «Миколай» (довідка № 1928-2020 від 
22.02.2020 р.), ТОВ «Агрофірма «Київська»» (довідка № 62 від 06.03.2020 р.), 
СТОВ «Печанівське» (довідка № 112 від 10.09.2020 р.), ФГ «Гальчинське» 
(довідка № 12-з від 20.11.2020 р.), ТОВ «Сільгосптехніка» (довідка № 124-20 
від 27.11.2020 р.), ФГ «Регіна» (довідка № 44в від 02.12.2020 р.), ФГ «Іннесса» 
(довідка № 221 від 08.12.2020 р.).  

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі 
Поліського національного університету при викладанні дисциплін: 
«Управління персоналом», «Менеджмент», «Економіка підприємства» (довідка 
№ 1955/01-17 від 24.11.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є оригінальною науковою 
працею, у якій висвітлено авторський підхід до вирішення існуючих проблем з 
модернізації системи управління персоналом у напрямі гуманізації соціально-
трудових відносин, а саме – обґрунтовано технологію формування системи 
менеджменту персоналу сільськогосподарських підприємств на засадах 
системно-рефлексивного підходу, яка передбачає удосконалення кадрової 
політики та сприяє нематеріальній мотивації трудової активності. Ключові 
положення дослідження викладено у наукових працях. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, використано ті здобутки, які належать автору. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
доповідалися на науково-практичних конференціях: міжнародних – 
«Государственное управление: проблемы и перспективы» (Грузія, Тбілісі, 
15 лист. 2015 р.), «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України» (Одеса, 
6–7 жов. 2017 р.), «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-
економічного розвитку прикордонного регіону» (Україна, м. Чернівці, Румунія, 
м. Сучава, 11–12  лист. 2020 р.); всеукраїнській – «Обліково-аналітичне та 
фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи» 
(Житомир, 25–26 лист. 2010 р.), інших – «Стратегічні напрями і пріоритети 
формування конкурентоспроможності аграрного сектора» (Житомир, 23–24 лист. 
2011 р.), «Формування системи та механізмів обліково-фінансового забезпечення 
господарської діяльності підприємства» (Житомир, 21 груд. 2012 р.), 
«Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи» 
(Житомир, 15 трав. 2015 р.), «Актуальні проблеми ефективного соціально-
економічного розвитку України: пошук молодих» (Вінниця, 20 квіт. 2017 р.), 
«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку  України: 
пошук молодих» (Вінниця, 26 квіт. 2018 р.), «Інструменти і практики 
публічного управління  в контексті децентралізації» (Житомир, 19 чер. 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 наукові праці загальним 
обсягом 25,4 д. а. (автору належить 11,0 д. а.), з яких 1 розділ у колективній 
монографії, 11 праць – у наукових фахових виданнях України, 5 з яких 
включено до МНБД, 2 – у закордонних наукових періодичних виданнях, 
10 праць, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації.  

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (212 найменувань), 
додатків. Основний текст викладено на 156 сторінках, містить 47 таблиць та 
21 рисунок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади системи 

рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств» – удосконалено трактування поняття «рефлексивне управління 

персоналом підприємств»; узагальнено класифікацію принципів, методів та 

форм рефлексивного управління персоналом підприємств; розроблено науково-

методичний підхід до комплексного оцінювання системи управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств з позицій виокремлення 

економічної та рефлексивної компонент. 

У процесі дослідження генезису наукового уявлення про рефлексію як 

особливий тип мислення і самопізнання людини та сучасного наукового 

бачення рефлексивного управління як людиноцентриського підходу до 

управління персоналом, сформовано комплексне уявлення про рефлексивне 

управління як напрям управління персоналом, що забезпечує підвищення 

ефективності діяльності, в основі якої лежить професійно-особистісний 

саморозвиток працівників та розвиток самоорганізаційних процесів на 

підприємстві. Визначено, що суттєвим резервом підвищення рівня 
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продуктивності праці та результативності діяльності підприємства є 

трансформація системи менеджменту в бік гуманізації та залучення соціально-

психологічних методів управління трудовою мотивацією. 

Обґрунтовано, що рефлексивне управління персоналом підприємств слід 

розглядати, з одного боку, як процес взаємодії суб’єкта управління (керівника) і 

керованого об’єкта управління (персоналу), що реалізується через співпрацю 

зазначених елементів системи з урахуванням їх психологічних особливостей та 

взаємовпливу, результатом якого є групова самоорганізація діяльності, 

спрямована на досягнення цілей підприємства; з іншого боку – як діяльність 

керівника, основою якої є професійне мислення, що полягає у вирішенні 

проблем управління через формування командної структури колективу. За 

такого підходу виокремлюється компонента керуючої ланки, узгодженість 

підсистем планування, організації, мотивації, комунікації, контролю й 

реалізується через сукупність соціально-психологічних впливів на керований 

елемент системи менеджменту для досягнення передбачуваних економічних та 

управлінських результатів антропогенної складової. 

Узагальнено специфічні принципи рефлексивного управління персоналом 

підприємств, до яких віднесено: функціональну організацію праці; значущість 

та пріоритетність особистості; професійний розвиток; навчання та поділ 

досвідом; схильність до інновацій; асертивність; соціальну відповідальність. 

Доведено, що за рефлексивного управління персоналом підприємств одночасно 

реалізуються дві функції: 1) пасивна (функція артифікації), яка конфігурує 

процеси планування та прогнозування, аналіз проблемних ситуацій та процес 

прийняття управлінських рішень; 2) активна (функція реїфікації), яка 

передбачає організацію роботи, формування мотивації персоналу та контроль. 

Визначено відмінні ознаки рефлексивної системи управління, а саме: 

горизонтальна організаційна структура управління, важливою компонентою 

якої є трудова самоорганізація за професійними інтересами; демократичний, 

партнерський стиль керівництва; еталонний, харизматичний тип влади 

керівника; управління, засноване на колективній відповідальності та орієнтації 

на загальний результат, від якого залежить матеріальне та моральне 

задоволення  персоналу; базовим ресурсом досягнення цілей підприємства є 

люди, результатом праці яких є групова синергія професійних здатностей та 

особистих здібностей, що забезпечують результативність діяльності трудового 

колективу та підприємства в цілому.  

Зважаючи на доцільність моніторингу стану системи управління 

персоналом не лише в економічній площині, а й з урахуванням рефлексивної 

компоненти, розроблено методичний підхід до комплексного оцінювання 

системи управління персоналом сільськогосподарських підприємств, який 

реалізується у етапи: оцінювання стану формування персоналу; розвитку його 

потенціалу, ефективності роботи та соціально-психологічного забезпечення 

персоналу; моніторингу комунікативних зв’язків керівництва та персоналу 

(рис. 1). Запропонований підхід дозволяє проаналізувати економічні та 

соціальні показники системи управління персоналом, ідентифікувати проблеми 

та встановити їх причини. 
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Рис.1. Методичний підхід до комплексної оцінки системи управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств 

 

Отже, оцінку системи управління персоналом сільськогосподарського 

підприємства слід пов’язувати з економічною ефективністю його діяльності, 

яка досягається за рахунок кращого використання трудового потенціалу, 

шляхом задоволення потреб та інтересів персоналу підприємства, соціально-

ефективної організації і нематеріальної мотивації праці, використання 

рефлексивних методів управління.  
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У другому розділі «Стан кадрового забезпечення сільськогоспо-

дарських підприємств Житомирської області» – оцінено сучасний стан 
кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств, досліджено 
передумови формування системи рефлексивного управління персоналом; 
ідентифіковано мотиваційні стимули щодо підвищення продуктивності праці; 
визначено специфіку формування соціально-трудових відносин на 
підприємствах та їх вплив на результат діяльності підприємства. 

Результати дослідження упродовж 2014–2018 рр. вказують на те, що 
ключовими характеристиками галузі сільського господарства Житомирської 
області, які вливають на систему управління персоналом підприємств, є такі: 
зменшення кількості сільгосппідприємств на 245 од., скорочення зайнятих на 
них на 2,7 тис. осіб; 7,1 % працездатного сільського населення –  
працевлаштовані, найбільшу групу безробітних (32,2 %) формують особи 
працездатного віку; 44,5 % працюючих – особи пенсійного та передпенсійного 
віку; збільшення кількості сезонних найманих працівників; рівень плинності 
кадрів – 7,2 %; освітньо-кваліфікаційний рівень працівників сільського 
господарства найнижчий серед зайнятих в інших галузях економіки, чисельність 
фахівців із вищою освітою – 19,7 %; на тлі збільшення середньої заробітної 
плати на 2505,0 грн має місце невідповідність коефіцієнта співвідношення 
середньої та мінімальної заробітної плати європейським стандартам (зарплата 
має становити не менш як 5–6 прожиткових мінімумів, за існуючого 
співвідношення 1–2), що свідчить про слабке матеріальне мотивування 
персоналу до високопродуктивної праці. 

Поглиблений аналіз стану та мотиваційного забезпечення системи 
управління персоналом проведено на базі 50 сільськогосподарських 
підприємств Житомирської області (6,9 % від загальної кількості) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники стану та ефективності використання персоналу 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області, 2018 р. 

Показник 
За 

сукупністю 

Група підприємств 

великі середні малі 

Чистий дохід, млн грн 3805,1 2174,9 1064,5 565,7 

Чистий фінансовий результат, млн грн 307,8 148,7 104,6 54,5 

Чисельність персоналу, осіб 3608,0 1276,0 1136,0 1196,0 

Витрати на оплату праці, млн грн 337,5 154,9 100,0 82,6 

     з них на соціальні заходи, млн грн 81,7 42,6 21,0 18,0 

Стимулюючі виплати, тис. грн 2676,0 1444,0 757,0 475,0 

Середня заробітна плата, грн 7796,0 10120,0 7330,0 5760,0 

Продуктивність праці, тис. грн/особу 1054,6 1704,5 937,1 473,0 

Трудомісткість, % 0,09 0,06 0,11 0,21 

Прибутковість персоналу, тис. грн/особу 85,3 116,6 92,1 57,5 

Рентабельність персоналу, тис. грн/особу 0,91 0,96 1,05 0,81 

Новостворена вартість, тис. грн 12935,4 25307,5 14609,9 5715,3 

      у т.ч. на 1 особу, тис. грн 190,81 238,00 180,05 114,69 

Питома вага соціальних виплат ФОП, % 21,2 21,1 21,1 21,8 

Питома вага стимулюючих виплат у ФОП, % 0,8 0,9 0,8 0,8 

Рівень мотивації (бали) 3,22 3,22 3,32 3,13 

Рівень позитивних стимулів (бали)  3,38 3,49 3,56 3,09 

Рівень негативних стимулів (бали)  3,06 3,04 3,06 3,07 
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Розрахунки свідчать, що великі підприємства мають більшу суму чистого 

доходу та вищий рівень продуктивності праці, що пояснюється тим, що вони 

мають доступ до ринку капіталу та охоплюють більшу частку товарного ринку, 

відповідно більший обсяг виробництва, тоді як середні та малі підприємства 

орієнтуються на місцеві джерела сировини та ринки збуту. На великих 

підприємствах нижчий рівень трудомісткості праці, вищий рівень заробітної 

плати, питома вага соціальних та стимулюючих виплат майже однакова і 

складає близько 21,2 та 0,8 %, відповідно.  

Ефективність використання трудового потенціалу характеризується не 

лише економічними, а й соціально-психологічними показниками, аналізування 

яких свідчить про наявність проблем в існуючій системі управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств, зокрема: більшість керівників 

використовують адміністративні методи управління та є схильними до 

консерватизму; персонал слабо долучається до управління підприємством; 

розвинені вертикальні ієрархічні організаційні структури (дані анкетування). Для 

підприємств характерними є негативні показники соціально-трудових відносин, 

а саме: високій рівень виробничих конфліктів; плинність кадрів; низька 

мотивація персоналу (3,22 з можливих 5 балів). Основними мотиваційними 

стимулами підвищення продуктивності праці персоналу є підвищення заробітної 

плати та система соціально-психологічного стимулювання (відповідно, 46,1 та 

61,1 % – високваліфіковані; 46,2 та 21,7 % – низькокваліфіковані працівники). 

З метою оцінювання стану використання персоналу, за допомогою 

регресійного аналізу побудовано економетричні моделі двох рівнів. На 

першому рівні досліджено факторний вплив матеріальних та нематеріальних 

мотиваційних стимулів на продуктивність праці. Коефіцієнт детермінації (R² = 

0,7576) показує високий рівень якості проведеної апроксимації та свідчить, що 

75,76 %  продуктивності праці залежить від обраних факторів. За результатами 

кореляційного аналізу отримано рівняння множинної регресії: 
 

Y = 1321,15 + 130,61X1 + 218,06X2 - 791,30X3 + 4,97X4 + 489,72X5                  (1) 
 

Встановлено, що продуктивність праці значною мірою залежить від 

матеріального (грошового) стимулювання у вигляді заробітної плати та 

стимулюючих виплат (Х1, Х5), а також від не матеріальних позитивних стимулів 

(Х2); незначною є залежність від соціальних виплат (Х4); негативне нематеріальне 

стимулювання чинить зворотній тиск на продуктивність праці (Х3).   

На другому рівні досліджено факторний вплив продуктивності праці на 

результат діяльності підприємства – новостворену вартість, яка розглядається 

як сукупний продукт колективної праці управлінського та виробничого 

персоналу. Коефіцієнт детермінації (R² = 0,501) свідчить, що 50,10 % результату 

залежить від обраного фактору. За результатами кореляційного аналізу 

отримано рівняння парної регресії:  
 

Y = 46,69 + 0,1339X                                                       (2) 

Встановлено, що розмір новоствореної вартості суттєво залежить від 

рівня продуктивності праці (Х).  
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Здійснено прогнозування рівня продуктивності праці за умов впливу 

матеріальних та нематеріальних мотивуючих стимулів, а також результатів 

діяльності підприємств, що характеризуються сумою новоствореної вартості, на 

яку впливають рівень продуктивності праці (табл. 2).  

Таблиця 2 

Прогнозування продуктивності праці персоналу та новоствореної вартості 

сільськогосподарських підприємств Житомирської області 

Показник 
Рік 

2021 2022 2023 2024 2025 

Середня заробітна плата, грн 13200,3 14637,9 15677,8 16988,7 18299,5 

Позитивні нематеріальні мотиваційні 

стимули, бали 
3,31 3,34 3,37 3,40 3,44 

Продуктивність праці, тис. грн 1854,92 2047,16 2186,65 2360,96 2534,85 

Новостворена вартість, тис.грн/особу 295,06 320,80 339,48 362,82 386,11 

 

Зростання продуктивності праці, що забезпечується щорічним 

підвищенням середньої заробітної плати та збільшенням рівня позитивного 

нематеріального стимулювання, впливає на формування новоствореної вартості 

як одного з результативних показників діяльності підприємства.  

У третьому розділі «Удосконалення організаційних та соціально-

трудових процесів за рефлексивного управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств» – визначено механізм та етапи 

організаційного розвитку сільськогосподарських підприємств за рахунок 

побудови горизонтальної структури управління; побудовано модель системи 

рефлексивного управління; розроблено рекомендації щодо застосування 

рефлексивних методів управління та запропоновано оптимізаційну модель 

соціально-економічного стимулювання трудової діяльності. 

Обґрунтовано послідовність і доведено переваги формування 

горизонтальної структури управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств, що являє собою упорядковану сукупність керівної, ініціативних та 

професійно-виробничих груп (команд), співпраця яких, за рахунок мінімізації 

кількості рівнів управління, дозволяє сформувати комунікативні професійні 

зв’язки між керівником та персоналом, залучати персонал до управління, 

приймати колегіальні рішення, що позитивно впливає на задоволеність 

персоналу працею та підвищує результативність роботи підприємства в цілому. 

За основними критеріями, що характеризують самоорганізацію на 

підприємстві, розроблено методику оцінки рівня самоорганізації колективу за 

допомогою карти самоорганізації.  Дослідження показали, що процеси 

колективної самоорганізації на сільськогосподарських підприємствах 

проходять лише на рівні невеликих груп працівників, за непрофесійними 

інтересами, спостерігається низький рівень особистої самоорганізації та досить 

високий показник керівного впливу.  

Побудовано систему менеджменту персоналу сільськогосподарських 

підприємств на засадах системно-рефлексивного підходу (рис. 2). 
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Рис. 2. Система менеджменту персоналу сільськогосподарських 

підприємств на засадах системно-рефлексивного підходу 

 

Доведено переваги застосування методів рефлексивного управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств, які орієнтовані на формування 

соціально-психологічної мотиваційної компоненти продуктивності праці і 

покращення організаційної культури (табл. 3). Рефлексивні методи управління 

апробовано на окремих сільськогосподарських підприємствах Житомирської 

області. Отримано результати, що підтверджують їх ефективність, зокрема: 

використання рефлексивного організаційно-стабілізуючого методу, що впливає 

на емоційне сприйняття працівниками своєї належності до команди 

підприємства та реалізується через шанування традицій, норм та правил, 

проведення корпоративних свят, що дозволило підвищити рівень організаційної 

культури; використання методу рефлексивної соціально-психологічної 

кооптації дає можливість сформувати команду з представників різних вікових, 

гендерних та соціальних груп, враховуючи не лише професійні установки, які 

утвердились і підтримувалися всією групою, а й моральні та психологічні 

особливості групової роботи; використання рефлексивного методу «коуч-

наставництва» сприяє формуванню команди професіоналів через добровільне 

навчання та обмін досвідом між колегами. 
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Таблиця 3 

Методи рефлексивного управління персоналом  

сільськогосподарських підприємств 
Метод Ключова 

проблема  

Область  

застосування 

Інструменти  

реалізації 

Організаційно-

стабілізуючий 

відсутність 

зацікавленості 

працівників 

у праці 

організаційна 

структура  

та корпоративна 

культура 

командна структура управління, 

участь персоналу в управлінні, 

колективні заходи,  

корпоративні свята 

Рефлексивно-

діалоговий 

відсутність 

ефективних 

трудових 

комунікацій 

планування   
та організація праці 

(трудові  комунікації) 

обговорення, дискусійні наради, 

збори, «п’ятихвилинки», 

мозковий штурм 

Динамічної 

рефлексивної 

взаємодії* 

професійна  

та психологічна 

несумісність 

персоналу 

трудова колективна 

мотивація; 

професійний  

підбір кадрів 

матеріальне та соціально-

психологічне стимулювання; 

професійна ротація  

та кооптація кадрів 

Інформаційно-

рефлексивний* 

 

низький рівень 

мотивації  до 

професійного 

саморозвитку 

внутрішньо-особиста 

мотивація та трудові 

комунікації 

індивідуальні бесіди, 

пропаганда, консультування, 

психологічний договір,  

скриньки довіри, кадрове ядро 

Інтуїтивно 

рефлексивний* 

безініціативність 

персоналу, 

відсутність 

самоідентифікації 

особистісний  

потенціал,  

професійний  

розвиток 

тестування, анкетування, 

співбесіди, конкурси 

майстерності, навчання  

та підвищення кваліфікації 

Рефлексивної 

підтримки** 

важка трудова 

адаптація та 

професійна  

взаємодія 

кар’єрне зростання та 

професійний розвиток 

індивідуальні бесіди, 
поділ досвідом,  

«коучинг»-наставництво 

Критичної 

рефлексії*** 

порушення 

трудової 

дисципліни 

(конфліктність) 

психологічний клімат 

трудового колективу 

професійно-психологічні 

профілі, ігрове моделювання, 

тренінги, «ситуаційні кейси», 

обговорення , ротація за 

психологічною сумісніттю 

Примітка: АПРОБАЦІЯ: *ФГ «Миколай», ефект: індекс експансивності +0,20; індекс взаємності 

+0,15; ЦОЄ (ціннісно-організаційна єдність) +0,09; **СТОВ «Печанівське», зростання 

продуктивності праці (2018 р. до 2017 р.): +95,3 тис. грн/особу; темп зміни продуктивності праці – 

24,6 %; ***ТОВ «Агрофірма «Київська», оцінка тестування (бали) – 16/34; рівень згуртованості – 

низький/середній; ЦОЄ – колектив згуртований за професійними обов’язками, але недостатньо 

розвинені неформальні зв’язки. 

 

Для удосконалення системи управління персоналом сільськогоспо-

дарських підприємств запропоновано систему мотиваційних заходів на основі 

комплексного поєднання матеріальних та нематеріальних стимулів. 

Сформовано «пакет» соціально-економічних заходів стимулюючого характеру 

для працівників сільськогосподарських підприємств та побудовано 

оптимізаційну модель його впровадження. Цільовою функцією моделі є 

досягнення максимуму сумарних переваг від використання оптимального 

набору стимулюючих засобів за мінімуму фінансових затрат та досягнення 

заданої величини результату діяльності персоналу (продуктивності праці) 

(табл. 4). 
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Таблиця 4 

Експлікація оптимізаційної моделі соціально-економічних  

мотиваційних заходів для персоналу сільськогосподарських підприємств 

Структура  Характеристика складових  Формалізація 

Мета  

фoрмyвання oптимальнoгo набoрy (W) мoтивацiйниx заходів, що 
входять у «пакет» (S) передбачає дoсягнeння заданого рівня 
продуктивності праці (Q) 

W (S) → max 

мeта (Q) досягається шляxoм викoристання дeякoї кiлькoстi з n рiзниx 
стимулюючих засобів (S), що входять у «пакет» таким чинoм, щoб 
затрати (Z) на її дoсягнeння бyли мiнiмальними 

Z (S) → min 

Обмеження  

викoристання i-тoгo засoбy пeрeдбачає пoзитивнy oцiнкy йoгo 
значимoстi для iндивiда 

wi > 0 

викoристання i-тoгo засoбy пeрeдбачає пoзитивний внeсoк  
у дoсягнeння мети 

zi > 0 

вибраний набір засобів забезпечує досягнення заданої мети Zz
n

i

i 
1  

Результат  

отримуємо набір засобів для досягнення мети, використання якого 
здійснюватиме максимальний вплив на домінуючі елементи 
мотиваційного комплексу професійної діяльності персоналу за 
мінімуму фінансових затрат 

min
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Апробацію моделі проведено на ФГ «Гальчинське», за результатами якої 

перелік можливих стимулюючих заходів соціально-економічного характеру, їх 

бальна оцінка та витрати на імплементацію представлено в табл. 5. 

Таблиця 5 

Компоненти соціально-економічної програми управління персоналом 

сільськогосподарського підприємства (на прикладі ФГ «Гальчинське») 

Елементи 

мотиваційних 

компонентів 
Форма стимулювання 

Витрати z
i
, 

грн 

Оцінка 

w
i
, бали 

Мотив  

матеріальної  

вигоди 

Оплата витрат на привітання  550 11 

Участь у прибутках 2500 8 

Надання часткової оплати путівок на відпочинок 1000 13 

Преміювання цінним подарунком 500 14 

Мотив  

самореалізації 

Стипендії молодим спеціалістам 600 5 

Оплата освіти (навчання, перенавчання) 800 6 

Навчання (підвищення кваліфікації) 600 7 

Мотив  

соціального 

характеру 

Медичне обслуговування 500 10 

Стоматологічне обслуговування 500 12 

Страхування життя 100 3 

Страхування майна 100 2 

Гнучкий графік роботи 40 9 

Виконання роботи вдома 150 1 

Надання транспорту 1500 4 

 

Відтак, упровадження соціально-економічних заходів стимулюючого 

характеру дозволить підвищити рівень мотивації персоналу до праці та 

забезпечить підвищення продуктивності праці і, як наслідок, сприятиме 

підвищенню результативності діяльності сільськогосподарського підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад і 

розробці прикладних рекомендацій щодо формування системи рефлексивного 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств. Отримані 

результати дозволили сформулювати такі ключові висновки:  

1. Сучасне наукове бачення рефлексивного управління персоналом 

розкриває його як систему взаємопов’язаних та взаємозалежних соціально-

психологічних заходів, що створюють умови щодо ефективного 

функціонування, розвитку й використання потенціалу робочої сили для 

досягнення цілей підприємства. Автором виокремлюється компонента 

керуючої ланки на засадах узгодженості підсистем планування, організації, 

мотивації, комунікації, контролю, що реалізується через сукупність соціально-

психологічних впливів на керований елемент системи менеджменту для 

досягнення запланованих економічних та управлінських результатів 

антропогенної складової. 

2. Доведено, що комплексне оцінювання системи управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств слід проводити за допомогою розробленого 

науково-методичного підходу, який ґрунтується на ідентифікації потенційних 

резервів трудової активності працівників, визначенні параметрів економічної та 

рефлексивної компонент і реалізується у етапи: оцінювання стану формування 

персоналу; розвитку його потенціалу, ефективності роботи та соціально-

психологічного забезпечення персоналу; моніторингу комунікативних зв’язків 

керівництва та персоналу. Рефлексивне управління підвищує ефективність 

індивідуальної і спільної діяльності працівників через активацію мотиваційної 

компоненти, що призводить до підвищення рівня продуктивності праці, 

результатом чого є підвищення соціально-економічних показників розвитку 

підприємства. 

3. Визначено, що передумовами формування системи рефлексивного 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств є наступні: 

зменшення кількості кваліфікованих працівників; плинність кадрів (7,2 % у 

2018 р.); високий рівень безробіття сільського населення (безробітні особи 

працездатного віку – 32,2 %); зростання частки працівників пенсійного та 

передпенсійного віку (44,5 % у 2018 р.); збільшення кількості сезонних 

найманих працівників; нижчий освітньо-кваліфікаційний рівень працівників 

сільського господарства серед зайнятих в інших галузях економіки; 

невідповідність коефіцієнта співвідношення середньої та мінімальної заробітної 

плати європейським стандартам; низький рівень матеріального мотивування 

персоналу до високопродуктивної праці. 

4. Доведено доцільність проведення діагностики механізмів мотивації 

персоналу до високопродуктивної праці за авторським методичним підходом, 

що ґрунтується на моделюванні: а) факторного впливу матеріальних та 

нематеріальних мотиваційних стимулів на продуктивність праці; б) факторного 

впливу продуктивності праці на результат діяльності підприємства – 
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новостворену вартість, яка розглядається як сукупний продукт колективної 

праці управлінського та виробничого персоналу. Встановлено, що 

продуктивність праці значною мірою залежить від матеріального 

стимулювання (заробітна плата, стимулюючі виплати), а також від 

нематеріальних позитивних стимулів; залежність від соціальних виплат є 

незначною. Розмір новоствореної вартості значною мірою залежить від рівня 

продуктивності праці. 

5. Ключовими мотиваційними стимулами щодо підвищення 

продуктивності праці, з позицій ідентифікації вагомості впливу економічної, 

адміністративної й соціально-психологічної компонент й у розрізі професійних 

якостей персоналу підприємств (висококваліфікованого, кваліфікованого та 

низькокваліфікованого), вбачається підвищення заробітної плати (46,1 % – 

висококваліфікований, 46,2 % – кваліфікований) та система нематеріального 

стимулювання (61,1 % – висококваліфікований, 21,7 % – кваліфікований).  

6. У роботі наголошується, що для подолання емерджентності 

управлінської системи і підвищення ефективності використання кадрового 

потенціалу необхідно вибудовувати горизонтально інтегровану організаційну 

структуру управління командною роботою персоналу за рахунок активізації 

рефлексивних взаємозв’язків та комунікацій між підсистемами підприємства та 

екзогенним середовищем. Горизонтальна структура управління персоналом 

дозволить формувати комунікативні професійні зв’язки між керівником та 

персоналом, залучати персонал до управління, приймати колегіальні рішення, 

що позитивно впливає на задоволеність персоналу працею та підвищує 

результативність роботи підприємства в цілому. 

7. Доведено, що формування системи менеджменту персоналу 

сільськогосподарських підприємств слід здійснювати на засадах системно-

рефлексивного підходу за відповідною технологією, яка, з одного боку, 

передбачає удосконалення кадрової політики через підбір, розміщення та 

використання людських ресурсів за принципами інтеграції їх професійних 

компетентностей та психологічних якостей (для створення організаційно-

адаптивного механізму трудової співпраці й розвитку процесів самоорганізації 

на підприємстві), з іншого – розширює можливості нематеріальної мотивації 

трудової активності (для піднесення ролі економічної і соціально-психологічної 

компонент підвищення результативності роботи підприємства та 

вибудовування людиноцентричної траєкторії його розвитку). 

8. Практичне застосування методів рефлексивного управління 

персоналом підприємств передбачає соціально-психологічне нематеріальне 

мотиваційне стимулювання, яке впливає на систему цілей, цінностей та 

поведінку працівників, формує передумови до високопродуктивної трудової 

діяльності персоналу і забезпечує найвищу якість трудового життя. 

Застосування рефлексивних методів управління формує економічний та 

соціально-психологічний ефект, що виражається у покращенні результативних 

показників діяльності персоналу та підприємства в цілому. 
9. Запропонована оптимізаційна модель соціально-економічного 

стимулювання трудової активності персоналу ґрунтується на узгодженості 
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інтересів працівників, ресурсного забезпечення мотиваційного впливу та 
ефективності діяльності персоналу. Ефективність моделі проявляється у 
використанні збалансованого матеріального та нематеріального максимально 
можливого стимулюючого впливу на працівника за мінімальних витрат на 
стимулюючі заходи. Результати їх реалізації, що забезпечуються рефлексивною 
системою управління персоналом, засвідчили зростання рівня продуктивності 
праці та результативності діяльності підприємства.  
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сільськогосподарських підприємств. Розроблено науково-методичний підхід до 

комплексного оцінювання системи управління персоналом підприємств. 

Оцінено вагомість факторів нематеріального стимулювання на 

результативність діяльності персоналу та підприємства. Обґрунтовано 

пропозиції щодо удосконалення механізму організаційного розвитку 

підприємств за рахунок побудови горизонтальної структури управління та 

розроблено модель системи рефлексивного управління персоналом. Надано 

рекомендації щодо використання рефлексивних методів управління, визначено 

їх економічний та соціальний ефект. Розроблено оптимізаційну модель 

соціально-економічного стимулювання трудової активності персоналу для 

підвищення результативності його діяльності. 
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по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Полесский национальный университет 

Министерства образования и науки Украины, Житомир, 2021. 

Исследованы теоретические и методические положения и разработаны 

практические рекомендации по формированию системы рефлексивного 

управления персоналом сельскохозяйственных предприятий. Разработан 

научно-методический подход к комплексной оценки системы управления 

персоналом предприятий. Оценено весомость факторов нематериального 

стимулирования на результативность деятельности персонала и предприятия. 

Обоснованы предложения по совершенствованию механизма организационного 

развития предприятий за счет построения горизонтальной структуры 

управления и разработана модель системы рефлексивного управления 

персоналом. Предложены рекомендации по использованию рефлексивных 

методов управления, определен их экономический и социальный эффект. 

Разработаны оптимизационные модели социально-экономического 

стимулирования трудовой активности персонала для повышения 

результативности его деятельности. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, персонал, 

рефлексивное управление, материальная и нематериальная мотивация, 

самоорганизация, стимулирование, организационное развитие. 

 

SUMMARY 
 

Mosienko O. V. Formation of the system of reflecxive personnel 

management of agricultural enterprises. –  Manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree  of the candidate of Economic 

sciences on specialization 08.00.04 – Economics and management of the enterprises ( 

by the types of economic activities). – Polissya National University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2021. 

Theoretical and methodological positions arestudied , scientific and practical 

recommendations for the formation of a system of reflective personnel management 

of agricultural enterprises are developed. 

Interpretation of the content of the concept of «reflexive management of 

enterprise personnel» is improved, which involves the separation of components of 

management, consistency of subsystems of planning, organization, motivation, 

communication, control and implemented through a set of socio-psychological 

influences on the managed element of management to achieve predictable economic 

and managerial results of component. A scientific and methodological approach to a 

comprehensive assessment of the personnel management system of agricultural 

enterprises is developed , which is based on the identification of potential reserves of 
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labor activity of workers, determining the parameters of the economic and reflective 

components. 

Prerequisites for the formation of a system of reflective personnel management 

of agricultural enterprises are identified, which include: reducing the number of 

highly qualified employees; high unemployment of the rural population;  staff 

turnover; increasing the share of employees of retirement and pre-retirement age;  

increasing the number of seasonal employees; lower educational and qualification 

level of agricultural workers among those employed in other sectors of the economy;  

inconsistency of the ratio of average and minimum wages with European standards;  

low level of material motivation of staff to highly productive work;  failure to fulfill a 

number of humanistic tasks of management. 

The methodical approach to diagnostics of mechanisms of motivation of 

personnel of agricultural enterprises to highly productive work is based, which is 

based on modeling: a) the factor influence of material and intangible (positive and 

negative) motivational incentives on labor productivity;  b) the factor influence of 

labor productivity and number of staff on the result of the enterprise – the newly 

created value, which is considered as the total product of collective labor of 

management and production staff.The optimization model of social and economic 

stimulation of labor activity of the personnel which is based on coordination of 

interests of workers, resource maintenance of motivational influence and efficiency 

of activity of the personnel is developed;  its effectiveness is manifested in the use of 

balanced tangible and intangible maximum possible incentive effect on the employee 

at the minimum cost of a certain set of incentives. 

The expediency of forming a horizontally integrated organizational structure of 

management of personnel by means of activating reflexive relationships and 

communications between subsystems of the enterprise and exogenous environment 

was proved.The technology of forming the personnel management system of 

enterprises on the basis of system-reflexive approach is substantiated,  on the one 

hand, it  involves improving personnel policy through selection, placement and use of 

human resources on the principles of integration of their professional competencies 

and psychological qualities to create organizational and adaptive mechanism of 

development of self-organization processes at the enterprise, on the other hand , it 

expands the possibilities of intangible motivation of labor activity to increase the 

efficiency of the enterprise and build a human-centric trajectory of its development. 

Practical suggestions as  for the implementation of methods of reflexive personnel 

management of agricultural enterprises with the help of socio-psychological 

intangible motivational stimulation are developed. 

Key words: agricultural enterprises, personnel, reflexive management, material 

and immaterial motivation, self-organization, stimulation, organizational 

development. 
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