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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. В економічній стратегії розвитку Україна має 

значний потенціал щодо посилення своєї присутності як країни-експортера 
сільськогосподарської продукції, особливо продукції рослинництва. Упродовж 
останніх років рейтингові позиції з виробництва окремих видів продукції 
значно підвищилися, що забезпечує суттєві експортні надходження. Важливо 
зазначити, що економічний розвиток сільськогосподарських підприємств 
сприяє створенню додаткових робочих місць і розширює можливості зайнятості 
сільського населення. Водночас, ефективне функціонування неможливе без 
відповідного кадрового забезпечення, що інтегрує внутрішні ресурси 
підприємства з можливостями зовнішнього середовища. 

Незамінна роль рослинництва у галузевій структурі сільськогоспо-
дарських підприємств вимагає посиленої уваги до управління кадровим 
забезпеченням галузі рослинництва та оцінювання її впливу на результати 
господарської діяльності, рівень оплати та продуктивності праці. У цьому 
зв’язку важливим є професійне управління кадровим забезпеченням, розуміння 
драйверів цього процесу та виділення його ключових компонент, які 
детермінують соціально-економічну ефективність підприємства, дозволяють 
максимально реалізувати трудовий потенціал працівників та сприяють їх 
всебічному розвитку.  

Дослідженню теоретико-методологічних засад управління кадровим 
забезпеченням підприємств присвячено праці відомих зарубіжних дослідників, 
серед яких М. Амстронг, Б. Беккер, Дж. Гібсон, Г. Десслер, П. Друкер, 
А. Кібанов, Є. Маслов, М. Мескон, В. Травін та ін. На обґрунтування ролі 
управління кадровим забезпеченням і механізмів його впливу на розвиток 
підприємств, у т. ч. сільськогосподарських, спрямовані дослідження таких 
вітчизняних науковців: В. Андрійчук, В. Богиня, О. Бугуцький, Н. Гавкалова, 
В. Герасимчук, Л. Гончарова, І. Горбачова, В. Гриньова, О. Даниленко, 
В. Дієсперов, О. Єрмаков, А. Зелінська, В. Кардаш, Т. Кірян, І. Кравченко, 
О. Крушельницька, О. Кузьмін, Д. Мельничук, Л. Михайлова, Т. Олійник, 
Г. Осовська, Л. Піддубна, Т. Харченко, К. Якуба та ін. Особливості системи 
управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських 
підприємств ґрунтовно вивчають О. Грідін, О. Дещенко, С. Коваленко, 
О. Муковоз, С. Турчіна та ін.  

Сучасні динамічні реалії функціонування сільськогосподарських 
підприємств вимагають постійного моніторингу та удосконалення формування 
та управління кадровим забезпеченням, оцінку його впливу на ефективну 
діяльність сільськогосподарських підприємств, конкретизації пропозицій щодо 
підвищення ефективності кадрового забезпечення галузі рослинництва. Усі ці 
фактори обумовлюють актуальність теми дослідження, визначають мету, 
завдання, а також наукову і практичну цінність.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних 
робіт Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця за темами: «Ефективність управління матеріальними ресурсами на 
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машинобудівному підприємстві» (номер державної реєстрації 0113U007536), у 
межах якої автором проведено оцінку ефективності кадрового забезпечення 
підприємства та запропоновано шляхи щодо підвищення ефективності його 
діяльності; «Оцінка впливу структури виробництва на соціально-економічну 
ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств» (номер державної 
реєстрації 0120U102463), у межах якої автором проведено аналіз соціально-
економічних тенденцій розвитку сільського господарства; Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва за темою «Науково-
методологічне забезпечення підприємницької, маркетингової, логістичної 
діяльності підприємств агропродуктового комплексу та розвитку земельних 
відносин на інвестиційно-інноваційних засадах» (номер державної реєстрації 
0116U000001), у межах якої автором обґрунтовано підходи щодо підвищення 
ефективності управління кадровим потенціалом в галузі рослинництва. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо 
управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогоспо-
дарських підприємств. Для досягнення мети визначено такі завдання: 

 поглибити трактування поняття «кадрове забезпечення» сільськогоспо-
дарського підприємства та визначити його співвідношення з іншими 
дефініціями в області управління кадрами; 

 виявити взаємозв’язок кадрового забезпечення із внутрішнім та 
зовнішнім середовищами сільськогосподарського підприємства; 

 розробити методичний підхід до оцінки кадрового забезпечення сільських 
територій як компоненти ефективності кадрового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств; 

 висвітлити тенденції та ідентифікувати фактори, що визначають зміну та 
якість кадрового забезпечення галузі рослинництва сільськогосподарських 
підприємств; 

 оцінити вплив кадрового забезпечення на ефективність діяльності 
сільськогосподарських підприємств; 

 розробити алгоритм формування кадрового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств на засадах процесно-системного 
підходу; 

 запропонувати методичний підхід до оцінки рівня сезонності виробництва 
продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах; 

 здійснити моделювання управління кадровим забезпеченням виробництва 
продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах. 
Об’єктом дослідження є процес управління кадровим забезпеченням 

галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств.  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

прикладних аспектів управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва 
сільськогосподарських підприємств. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 
дисертаційного дослідження є системний підхід та діалектичний метод 
пізнання, визначальні положення теорій управління кадрами вітчизняних й 
зарубіжних наукових шкіл.  
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У процесі дослідження застосовано загальнонаукові і спеціальні методи 

наукового дослідження: аналізу і синтезу – для з’ясування сутності проблем  

кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств та обґрунтування 

напрямів їх вирішення; абстрактно-логічний та узагальнення – для уточнення 

науково-понятійного апарату й удосконалення складових оцінки кадрового 

забезпечення підприємств; монографічний – для поглибленого дослідження 

управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва на окремих 

підприємствах; аналізу ієрархій – для оцінки впливу кадрового забезпечення на 

ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств; анкетування, 

інтерв’ю – при проведенні опитування працівників сільськогосподарських 

підприємств; кореляційно-регресійного аналізу – для ідентифікації факторів, що 

визначають зміну та якість кадрового забезпечення галузі рослинництва 

сільськогосподарських підприємств; моделювання – для здійснення 

моделювання управління кадровим забезпеченням виробництва продукції 

рослинництва у сільськогосподарських підприємствах; порівняння середніх за 

допомогою t-критерію Стьюдента – для оцінки надійності розбіжностей між 

групами даних. Обробка аналітичних даних здійснювалася із застосуванням 

графічних та статистичних методів і прийомів. 
Інформаційну базу дослідження склали Закони України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, офіційні матеріали Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, Державної служби статистики України та Головних 
управлінь статистики в регіонах, звітність сільськогосподарських підприємств, 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань управління 
кадровим забезпеченням, результати особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 
теоретичні узагальнення й наведені нові науково-обґрунтовані пропозиції 
щодо управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва 
сільськогосподарських підприємств. Основні положення та результати, які 
виносяться на захист і становлять наукову новизну та особистий внесок 
автора, полягають у наступному:  

вперше: 
 запропоновано методичний підхід до оцінки рівня сезонності 

виробництва продукції рослинництва, заснований на аналізі коливання 
розмірів оплати праці упродовж року; 

удосконалено: 

 трактування поняття «кадрове забезпечення» сільськогосподарського 

підприємства, в якому, на відміну від усталеного, зроблено акцент не 

лише на наявних професійно-особистісних компетентностях працівників, 

а й на здатності їх розвивати та отримувати нові; 

 методичний інструментарій оцінки впливу кадрового забезпечення на 

ефективність сільськогосподарського підприємства, що передбачає 

визначення кількісних та якісних складових цього процесу із 

встановленням ступеня їх вагомості; 
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 методичний підхід до оцінки кадрового забезпечення сільських територій, 

який передбачає встановлення відповідності між наявними кадрами 

певної кваліфікації на даній території та існуючими робочими місцями; 

дістали подальшого розвитку: 

 обґрунтування місця кадрового забезпечення в системі управління 

підприємством з урахуванням чинників його внутрішнього (філософія 

підприємства, політика підприємства, кадрова політика) і зовнішнього 

(політико-правові, соціально-економічні, організаційно-технологічні, 

екологічні та культурні умови) середовищ, а також їх взаємодії в галузі 

рослинництва; 

 алгоритм формування кадрового забезпечення сільськогосподарських 

підприємств на засадах процесно-системного підходу з розробкою 

відповідних кваліфікаційних вимог та компетентностей кадрового складу; 

 пропозиції щодо управління кадровим забезпеченням сільськогоспо-

дарського підприємства на засадах методології постійного поліпшення 

процесів («Plan–Do–Check–Act» (PDCA), що, на відміну від підприємства 

зі стандартними методами управління, забезпечує взаємозв’язок основних 

та допоміжних процесів на підприємстві, здійснює їх системний 

моніторинг та безперервний аудит, а також визначає потребу і напрями 

подальшого удосконалення. 

Практичне значення одержаних результатів Основні результати 

дослідження доведено до рівня методичних розробок і практичних 

рекомендацій, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності управління 

кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських 

підприємств. 

Пропозиції автора відносно встановлення характеру залежності між 

рівнем оплати праці та рівнем продуктивності праці при вирощуванні пшениці 

використано в практичній діяльності Приватно-орендного сільськогоспо-

дарського підприємства «Бурлуцьке» Великобурлуцького району Харківської 

області (довідка № 174 від 28.12.2020 р.).  

Методику розрахунку запропонованого коефіцієнта сезонності оплати 

праці прийнято до упровадження на СТОВ АФ ім. Т. Г. Шевченка 

Вовчанського району Харківської області (довідка № 267 від 27.10.2020 р.). 

Методичні підходи до встановлення залежності: між розмірами посівних 

площ соняшнику та рівнем відносних витрат на оплату праці, її продуктивності 

підтверджено у практичній діяльності агрофірми «Надія» Чугуївського району 

Харківської області (довідка № 227 від 15.09.2020 р.); між рівнем інтенсивності 

виробництва кукурудзи на зерно та рівнем витрат на оплату праці, її 

продуктивності – ДП ДГ «Елітне» ІР НААН» (довідка № 223 від 14.10.2020 р.). 

Теоретико-методичні розробки, обґрунтовані у дисертаційному 

дослідженні, використовуються у навчальному процесі Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця при 

викладанні дисципліни «Економіки підприємства» (довідка №21/86–07–20/1 від 

18.01.2021 р.). 



 5 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 
дослідженням, результати якого отримані автором особисто. Вони полягають в 
розробці методичного підходу до оцінки рівня сезонності виробництва 
продукції рослинництва, заснованому на аналізі коливання розмірів оплати 
праці упродовж року, удосконаленні методичного інструментарію оцінки 
впливу кадрового забезпечення на ефективність сільськогосподарського 
підприємства та ін. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі 
використано лише ті положення, що належать автору. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати наукових 
досліджень апробовано на Міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Наука і освіта ’2004» (Дніпропетровськ, 10–25 лют. 2004 р.), «Молодь України 
і соціально орієнтована економіка» (Харків, 23–24 лист. 2004 р.), «Управління 
підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (Донецьк, 6–8 жовт. 2005 р.), 
«Индустрия гостеприимства в странах Европы» (Сімферополь, 28 груд. 2007 р. 
– 2 січ. 2008 р.), «Проблеми формування нової економіки XXI століття» 
(Дніпропетровськ, 25–26 груд. 2009 р.), «Формування конкурентоспроможної 
національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії» (Херсон, 19–
20 квіт. 2013 р.), «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція в світову наукову 
думку» (інтернет-конференція, 16–18 трав. 2016 р.), «Конкурентоспроможність 
та інновації: проблеми науки та практики» (Харків, 2020 р.), «Управління 
розвитком соціально-економічних систем» (Харків, 13 лист. 2020 р.), 
«Пріоритети фінансово-економічного управління» (Одеса, 15 січ. 2021 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 19  наукових 
працях загальним обсягом 8,18 друк. арк. (автору належить 7,16 друк. арк.), у 
т. ч. 7 – у наукових фахових виданнях України, 5 з яких включено до 
міжнародних наукометричних баз даних (1 – у Scopus), 2 – у зарубіжних 
наукових періодичних виданнях (Польща, Болгарія), 10 публікацій 
апробаційного характеру.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (239 найменування), 
додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 186 сторінок. Робота 
містить 24 таблиці та 51 рисунок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Теоретичні основи управління кадровим 

забезпеченням сільськогосподарського підприємства» – визначено місце 
кадрового забезпечення в системі управління кадрами підприємства; 
досліджено взаємозв’язок кадрового забезпечення із внутрішнім та зовнішнім 
середовищем підприємства; обґрунтовано особливості кадрового забезпечення 
галузі рослинництва сільськогосподарського підприємства. 

Розгляд теоретичних засад відносно трактування науковцями сутності 
понять «кадри», «кадрове забезпечення» засвідчив відсутність єдиних підходів. 
Досить часто вони ототожнюються з поняттями «персонал», «трудові ресурси», 
«трудовий потенціал», «робоча сила», «людський потенціал» тощо. 
Обґрунтовано необхідність визначення кадрового забезпечення з позицій саме 
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процесу забезпечення підприємства. Запропоновано трактувати «кадрове 
забезпечення» сільськогосподарського підприємства як здатність підприємства 
до реалізації потреб у компетентних кадрах шляхом проведення низки заходів 
для досягнення, за певних умов функціонування, намічених результатів. 
Відміна цього визначення від інших полягає в акцентуванні не лише на наявних 
професійно-особистісних компетентностях працівників, а й у здібності їх 
розвивати й отримувати нові. 

Виявлено, що кадрове забезпечення в управлінні підприємством 
реалізується через узгоджену взаємодію таких підсистем: стратегічне 
управління кадрами та кадровою політикою; управління плануванням кадрів; 
управління залученням, відбором та найманням кадрів; управління 
профорієнтацією та адаптацією кадрів; управління трудовими відносинами; 
управління умовами праці; управління розвитком кадрів; управління 
мотивацією кадрів. Обґрунтовано, що кадрове забезпечення потребує 
організаційного, інформаційного, технічного, нормативно-методичного й 
правового супроводження. 

Встановлено взаємозв’язок кадрового забезпечення сільськогоспо-
дарського підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок кадрового забезпечення із внутрішнім та зовнішнім 

середовищами сільськогосподарського підприємства 
 

Відтак, зовнішнє середовище, з низкою соціально-економічних, політико-

правових, технологічних, культурних, екологічних умов, виступає платформою 

первинного формування трудових ресурсів та, через кадрове забезпечення, 
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впливає на внутрішнє середовище підприємства, забезпечуючи його 

необхідними кадрами. Внутрішнє середовище, виразником якого є 

підприємство з його філософією, культурою, корпоративною індивідуальністю, 

кадровою політикою, через кадрове забезпечення, впливає на зовнішнє 

середовище, оскільки є оцінювачем якості кадрового потенціалу. 

Сільськогосподарські підприємства мають іманентні особливості 

кадрового забезпечення, що зумовлено потребою у фахівцях різних професій, 

майстерності, освіти тощо. Аграрна праця, особливо у галузі рослинництва, має 

свою специфіку, яка значною мірою залежить від погодно-кліматичних умов, 

біологічних факторів, рівня механізації основних виробничих процесів, 

сезонності робіт, що вимагає комплексного підходу до формування механізму 

управління кадровим забезпеченням. Акцентовано увагу, що політика 

кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств зазнає значного 

впливу такого фактору зовнішнього середовища як державна аграрна політика, 

яка визначає основні принципи та пріоритети розвитку аграрного сектору 

національної економіки. 

У другому розділі «Аналіз розвитку галузі рослинництва та кадрового 

забезпечення сільськогосподарських підприємств» – висвітлено тенденції та 

ідентифіковано фактори, що визначають зміну та якість кадрового забезпечення 

галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств; оцінено кадрове 

забезпечення сільських територій як компоненти ефективності кадрового 

забезпечення сільськогосподарських підприємств. 

Проаналізовано стан розвитку галузі рослинництва та динаміку зміни 

обсягів виробництва в цілому у сільському господарстві. Встановлено, що у 

2019 р. питома вага галузі рослинництва у структурі валової продукції в 

сільськогосподарських підприємствах України становила 78,4 %. Починаючи з 

2003 р., у структурі валової продукції України має місце збільшення питомої 

ваги зернових, зернобобових і технічних культур (переважно соняшнику) та 

зменшення питомої ваги цукрового буряка і сої.  

Упродовж 1993–2019 рр. відбулося скорочення чисельності населення 

України на 10,1 млн осіб, зокрема, сільського населення на 23,7 %  

(12,9 млн осіб у 2019 р.). Такі тенденції причиняють негативні соціальні та 

економічні явища, одним із яких є проблема кадрового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що кількість зайнятого 

населення в сільському, лісовому та рибному господарстві упродовж 2004–

2019 рр. скоротилась на 24,7 %. Результати моніторингу кількості прийнятих та 

звільнених працівників у сільському господарстві вказують на те, що кількість 

прийнятих працівників скоротилася у 1,68 рази, звільнених – більше, ніж удвічі.  

Здійснено аналіз рівня середньорічної заробітної плати, величини витрат 

в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, зміни чисельності 

працівників у розрахунку на одиницю земельної площі протягом 2010–2019 рр. 

в сільськогосподарських підприємствах Харківської області. Отримані 

результати свідчать про те, що середня заробітна плата одного працівника 

галузі рослинництва збільшилась майже у 5 разів (69,3 тис. грн/рік у звітному 

році), величина витрат на оплату праці працівників галузі рослинництва у 
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розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зросла з 20,8 тис. грн у 

2010 р. до 86,7 тис. грн у 2019 р. 

Оцінено вплив розмірів посівних площ на рівень витрат на оплату праці 

при виробництві окремих культур в сільськогосподарських підприємствах 

Харківської області у 2019 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вплив розмірів посівних площ на рівень витрат на оплату праці  

при виробництві окремих культур в сільськогосподарських  

підприємствах Харківської області, 2019 р. 

Група за 

площею, га 

Кількість 

підприємств 

Витрати на 

оплату праці  

на 1 га посівної 

площі, грн/га 

Витрати на 

оплату праці  

на 1 ц, грн/га 

Питома вага 

витрат на оплату 

праці в структурі 

витрат, % 

Пшениця 

до 200 102 759,3 19,1 6,0 

200,1–500 139 760,9 17,3 5,3 

500,1–1000 95 741,2 16,9 5,1 

1000,1–1500 41 545,2 11,0 3,3 

1500,1–2000 16 718,9 16,8 5,1 

понад 2000 22 536,7 12,5 3,8 

Кукурудза на зерно 

до 50 35 1169,1 21,8 6,9 

50,1–100 42 1129,3 20,6 6,2 

100,1–250 86 828,6 14,0 4,8 

250,1–500 63 731,2 12,5 4,3 

500,1–1000 44 636,1 11,0 4,1 

понад 1000 19 733,3 13,4 4,6 

Соняшник 

до 100 49 800,1 32,6 5,9 

100,1–250 78 823,3 28,6 4,9 

250,1–500 120 810,5 27,4 5,0 

500,1–750 62 767,7 25,7 4,6 

750,1–1250 61 787,4 25,6 4,5 

понад 1250 55 582,6 20,3 3,7 
 

Отримані результати дозволили зробити висновок, що зростання посівних 

площ дає можливість підприємствам економити на витратах на оплату праці 

працівників. Така економія чітко простежується як за величиною витрат у 

розрахунку на одиницю посівної площі, так і в розрахунку на 1 ц отриманої 

продукції. Щодо пшениці, то у підприємств з посівною площею до 200 га 

величина витрат на оплату праці на 1 га посівної площі становила 759,3 грн/га, 

а підприємств з посівною площею понад 2000 га – 536,7 грн/га; кукурудзи на 

зерно, відповідно, у підприємств з площею до 50 га – 1169,1 грн/га, а у 

підприємств з площею понад 1000 га – 733,3 грн/га; соняшнику, відповідно, 

800,1 грн/га у підприємств з площею до 100 га і 582,6 грн/га – у підприємств з 

площею понад 1250 га. Також спостерігалася тенденція до зниження питомої 

ваги витрат на оплату праці у структурі всіх витрат на тлі зростання посівних 

площ. 
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Проаналізовано вплив окремих показників на рівень витрат на оплату 

праці при виробництві пшениці, кукурудзи на зерно, соняшнику в 

сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2019 р. 

Встановлено, що зі зростанням рівня витрат на оплату праці на одиницю 

земельної площі за всіма культурами суттєво збільшується величина витрат на 

оплату праці на 1 ц продукції та питома вага витрат у загальній структурі 

витрат. Щодо пшениці, то значення даних показників у групі з рівнем витрат на 

оплату праці до 250 грн/га дорівнювало, відповідно, 5,8 грн/ц та 1,9 %, а у 

підприємств з рівнем витрат понад 1750 грн – 43,7 грн/ц та 12,42 %, відповідно.  

Здійснено дослідження кадрового забезпечення сільських територій на 

базі результатів опитування 277,2 тис. осіб (90,6 тис. домогосподарств), 

проведеного державною статистичною службою України під назвою «Анонімні 

мікродані за показниками щодо робочої сили та їх характеристиками». Для 

оцінки рівня кадрового забезпечення сільських територій запропоновано 

розраховувати комплексний коефіцієнт ефективності використання кадрів 

(форм. 1), який дозволяє порівняти отриману спеціальність за дипломом з 

професією за основним місцем роботи респондентів (табл. 2).  

 

                                         (1) 

 

де, Ккефк – комплексний коефіцієнт ефективності використання кадрів; 

Кіефк – значення i – коефіцієнта ефективності використання кадрів за дипломом; 

 – питома вага персоналу за i – дипломом у загальній чисельності персоналу. 

 

Таблиця 2 

Комплексний коефіцієнт ефективності кадрового  

забезпечення сільських територій як компоненти ефективності кадрового 

забезпечення сільськогосподарських підприємств, 2019 р.  

Спеціальність  за диплом 
Жінки Чоловіки 

1 2 3 1 2 3 

Менеджери підприємств 0,140 0,002 0,000 0,232 0,002 0,000 

Професіонали 0,585 0,172 0,101 0,371 0,113 0,042 

Фахівці 0,387 0,240 0,093 0,192 0,129 0,025 

Технічні службовці 0,199 0,020 0,004 0,144 0,003 0,000 

Працівники сфери торгівлі та послуг 0,469 0,117 0,055 0,380 0,009 0,004 

Кваліфіковані робітники сільського  

та лісового господарств 
0,030 0,002 0,000 0,383 0,004 0,002 

Кваліфіковані робітники  0,131 0,062 0,008 0,385 0,171 0,066 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролю за роботою 

технологічного устаткування 

0,155 0,032 0,005 0,442 0,230 0,102 

Не мають спеціальності 0,687 0,354 0,244 0,594 0,340 0,202 

Комплексний коефіцієнт ефективності 

використання кадрів 
х 1 0,509 х 1 0,442 

Примітка: 1 – коефіцієнт ефективності використання кадрів (Кефк); 2 – питома вага 

персоналу за відповідним дипломом у загальній чисельності персоналу ( ); 3 – комплексний 

коефіцієнт ефективності використання кадрів ( ). 
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Результати апробації даного коефіцієнту вказують на суттєві розбіжності 

його величини як між різними спеціальностями, так й у розрізі чоловіків та 

жінок. Серед жінок значення коефіцієнта ефективності використання кадрів 

коливалося від 0,03 пунктів (кваліфіковані працівники сільського та лісового 

господарства) до 0,687 пунктів (робітники, які не мали спеціальності). Серед 

чоловіків величина коефіцієнта коливалася від 0,144 пунктів (кадри з дипломом 

за напрямом «технічні службовці») до 0,594 пунктів за категорією «не мають 

спеціальності». Окреслене дало можливість констатувати, що для чоловіків 

проблема працевлаштування за отриманою спеціальністю була більш гострою, 

ніж для жінок. 

У третьому розділі «Формування системи заходів щодо управління 

кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських 

підприємств» – розкрито методичний інструментарій оцінки впливу кадрового 

забезпечення на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств; 

розроблено алгоритм формування кадрового забезпечення підприємств на 

засадах процесно-системного підходу; обґрунтовано і апробовано методичний 

підхід до оцінювання сезонності виробництва продукції рослинництва у 

сільськогосподарських підприємствах; здійснено моделювання управління 

кадровим забезпеченням виробництва продукції рослинництва у 

сільськогосподарських підприємствах. 

Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення управління кадровим 

забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств 

детермінується не лише необхідністю виокремлення якісних та кількісних 

складових цього процесу, а й виявлення їх впливу на ключові показники 

ефективності діяльності підприємства. Для вирішення цієї задачі використано 

метод аналізу ієрархій, запропонований Т. Сааті, як один з діючих інструментів 

прийняття рішень за умов багатокритеріальних задач з урахуванням 

«людського фактора».  

Поглиблене дослідження проведено на 7 сільськогосподарських 

підприємствах Харківської області з середньообліковою чисельністю 

працівників у межах 42–448 осіб. Експертним шляхом обрано такі ключові 

критерії ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств: 

обсяг виробництв; чистий прибуток; рентабельність підприємства; 

продуктивність праці; у якості основних альтернатив: відповідність кількісного 

складу працівників кількості робочих місць; вікові особливості працівників; 

рівень задоволеності працівників умовами праці та кар’єрним зростанням; 

рівень кваліфікації працівників; рівень освіти працівників; середній час 

перебування працівника на певній посаді; відповідність розміру оплати праці на 

підприємстві середньому в галузі.  

Декомпозиція альтернатив та критеріїв в ієрархію подана на рис. 2. 

Отримано наступні результати за критеріями щодо ступеня їх впливу на 

ефективну діяльність підприємства (у порядку зниження значущості): 

рентабельність підприємства із сумарним числовим значенням 2,83, чистий 

прибуток – 2,58, продуктивність праці – 0,88, обсяг виробництва – 0,7. 

Аналітичні розрахунки щодо впливу альтернатив на ефективну діяльність 
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сільськогосподарських підприємств виявили таку послідовність: відповідність 

розміру оплати праці на підприємстві середньому в галузі (1,96); рівень 

задоволеності працівників умовами праці та кар’єрним зростанням (1,79); 

рівень кваліфікації працівників (1,25); середній час перебування працівника на 

певній посаді (0,97); рівень освіти працівників (0,53); відповідність кількісного 

складу працівників кількості робочих місць (0,44); вікові особливості 

працівників (0,29).  
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Рис. 2. Декомпозиція ефективності діяльності сільськогосподарського 

підприємства з позицій управління кадровим забезпеченням 

 

За результатами дослідження запропоновано організаційну схему-

алгоритм формування ефективного кадрового забезпечення у 

сільськогосподарських підприємствах з конкретизацією основних етапів, що 

базуються на процесно-системному підході (рис. 3).  

Сформовано модель розвитку кадрів сільськогосподарського 

підприємства в онтогенезі з навчанням із виділенням принципів, видів, методів 

та умов ефективного навчання. Уточнено процес формування системи адаптації 

та профорієнтації на сільськогосподарському підприємстві з використанням 

онлайн-форматів адаптації. Запропоновано побудову системи мотивації на 

сільськогосподарському підприємстві із виділенням таких етапів: проведення 

мотиваційного аудиту; аналіз наукових поглядів на мотиваційні аспекти 

працівників; розробка матеріального стимулювання кадрів; розробка методів 

нематеріальної мотивації; оцінка кадрів. Окреслено значення системи 

грейдингу як прозорої та максимально ефективної системи оплати праці на 

сільськогосподарському підприємстві та представлено логіку її побудови. 

Ефективність діяльності 

підприємства 
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Рис. 3. Укрупнена схема-алгоритм формування ефективного кадрового 

забезпечення сільськогосподарських підприємств 

 

Обґрунтовано послідовність проведення аудиту кадрового забезпечення 

на сільськогосподарському підприємстві за такими напрямами: аудит кадрового 

потенціалу; аудит функцій системи управління кадрами; аудит організаційної 

структури; аудит ефективності управління кадрами. 

Запропоновано здійснювати підбір кадрів сільськогосподарським 

підприємствам з урахуванням профілей посад, які розроблено на базі 

кваліфікаційної карти та карти компетентностей, з урахуванням використання 

методології форсайту агросектору. Використання профілю посад дозволить 

підприємству систематизувати процеси управління кадрами, суттєво підвищити 

ефективність діяльності, знизити фінансові, часові, інформаційні та інші витрати. 

Розроблено методичний підхід до оцінки рівня сезонності виробництва 

продукції рослинництва, заснований на аналізі коливання розмірів оплати праці 

ні так 
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упродовж року. З метою оцінки даного процесу запропоновано визначення 

коефіцієнту сезонності оплати праці за наступною формулою: 

 

                     (2) 

 

де:  – коефіцієнт сезонності оплати праці; 

Кі – коефіцієнт виплат оплати праці в і-му періоді. 

 

Економічний зміст коефіцієнта сезонності оплати праці полягає в тому, 

що, за умов абсолютної рівномірності виплат, його значення дорівнюватиме 0. 

Чим більше значення даного коефіцієнта відрізняється від 0, тим більша 

сезонність має місце. При цьому, можливо дві ситуації: значення Ксоп > 0 та  

Ксоп < 0. Перший варіант означає, що сезонність праці на підприємстві 

упродовж року поступово збільшується, а в другому – поступово зменшується. 

Апробація запропонованого підходу на 79 підприємствах Харківської 

області, що здійснювали виробництво продукції рослинництва, свідчить про те, 

що середнє значення коефіцієнта сезонності оплати праці становило 0,059. При 

цьому, у 66 підприємств воно виявилось більшим 0, а у 13 – меншим. Таким 

чином, упродовж року сезонність виплат посилювалася, тобто працівники у 

першій половині року отримували більшу суму заробітної плати, ніж у кінці 

року. Порівняння коефіцієнту сезонності оплати праці з коефіцієнтом 

спеціалізації вказує на те, що у середньому зростання коефіцієнта спеціалізації 

на 0,1 зумовлює зменшення коефіцієнта сезонності оплати праці на 0,016 грн, 

тобто поглиблення рівня спеціалізації дає можливість зменшити коефіцієнт 

сезонності. 

Запропоновано управління кадровим забезпеченням на засадах 

методології постійного поліпшення процесів PDCA («Плануй – Виконуй – 

Перевіряй – Дій» («Plan – Do – Check – Act»), що дозволить підприємству 

системно та послідовно підвищувати ефективність кадрового забезпечення. 

Першим кроком циклу методології («Плануй») є створення планів, установка 

цілей системи, необхідних для цього процесів, а також ресурсів, необхідних для 

отримання запланованих результатів. Етап «Виконуй» присвячений 

імплементації запланованих дій. На етапі «Перевіряй» здійснюється моніторинг 

результатів, вимірюється ефективність процесів, розробляються заходи щодо 

поліпшення процесу або операції. Для цього визначаються відповідні 

індикатори, які підлягають аудиту з установленою періодичністю. Даний етап 

дозволяє оцінити, наскільки отримані фактичні результати відповідають 

плановим. На останньому етапі «Дій» вживаються заходи щодо поліпшення 

управлінських процесів. 

Запропоновано структурно-логічну схему здійснення оцінки ефективності 

управління кадровим забезпеченням підприємства з виокремленням таких 

складових: аналіз стану кадрів підприємства; забезпеченість кадрами; 

використання кадрів; методи оцінки, притаманні кожній складовій. Такий 

підхід сприятиме підвищенню ефективності управління кадровим 

забезпеченням сільськогосподарських підприємств. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі викладено теоретико-методичні положення й 

розроблено практичні рекомендації щодо управління кадровим забезпеченням 

галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств. Результати 

дослідження дозволяють сформулювати такі висновки: 

1. Ефективне функціонування сільськогосподарського підприємства 

уможливлюється за умови професійного кадрового забезпечення, під яким, на 

відміну від усталених підходів, пропонується розуміти здатність підприємства 

до реалізації потреб у компетентних кадрах шляхом проведення низки заходів 

для досягнення, за певних умов функціонування, намічених результатів. Згідно 

з авторським трактуванням, необхідно робити акцент не лише на наявних 

професійно-особистісних компетентностях працівників, а й на здатності їх 

розвивати та отримувати нові. 

2. Підприємство, здійснюючи свою діяльність, взаємодіє із внутрішнім та 

зовнішнім середовищами. Кадрове забезпечення, як синтезуючий елемент у 

цьому процесі, конфігурує зовнішнє середовище, в якому відбувається 

первинне формування кадрового потенціалу, притаманне певному періоду 

розвитку суспільства (політико-правові, соціально-економічні, організаційно-

технологічні, екологічні та культурні умови), та внутрішнє середовище 

(філософія підприємства, політика підприємства, кадрова політика), яке 

забезпечує вторинне формування, ураховуючи соціальні, економічні, 

психологічні характеристики трудових ресурсів, розвиваючи професійні 

компетентності, необхідні підприємству конкретної специфіки. 

3. Ключовими факторами, які зумовлюють особливості формування 

кадрового забезпечення галузі рослинництва сільськогосподарських 

підприємств, є такі: сезонний характер виробництва у сільському господарстві; 

скорочення чисельності сільського населення як індикатора формування 

кадрового потенціалу для сільськогосподарських підприємств; природно-

кліматичні умови як основний фактор ризику сільськогосподарського 

виробництва в цілому і оплати праці працівників, зокрема. 
4. Одним із важливих аспектів проведення кадрової політики 

сільськогосподарських підприємств є оцінка кадрового забезпечення сільських 
території, яку доцільно здійснювати за розробленим методичним підходом, що 
передбачає встановлення відповідності між наявними кадрами певної 
кваліфікації на даній території та існуючими робочими місцями. Розрахований 
комплексний коефіцієнт ефективності використання кадрів свідчить про суттєві 
розбіжності його величини як між різними спеціальностями, так й у розрізі 
чоловіків і жінок. Серед жінок значення коефіцієнта коливалося від 0,03 пунктів 
(кваліфіковані працівники сільського та лісового господарства) до 
0,687 пунктів (робітники без спеціальності). Серед чоловіків величина 
коефіцієнта коливалася від 0,144 пунктів (кадри з дипломом за напрямом 
«технічні службовці») до 0,594 пунктів (робітники без спеціальності). 
Окреслене дало можливість констатувати, що у чоловіків проблема 
працевлаштування за отриманою спеціальністю була гострішою, ніж у жінок. 
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5. За допомогою методу аналізу ієрархій виявлено ключові критерії 
ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств та 
встановлено їх пріоритетність щодо ступеня впливу на ефективність 
підприємства. Для оцінки впливу кадрового забезпечення запропоновано 
застосовувати методичний інструментарій, що передбачає визначення 
кількісних та якісних складових цього процесу із встановленням ступеня їх 
вагомості. Отримано такі результати за критеріями ступеня впливу на 
ефективність підприємства (у порядку зниження значущості): рентабельність 
підприємства – 2,83, чистий прибуток – 2,58, продуктивність праці – 0,88, обсяг 
виробництва – 0,7. Аналітичні розрахунки щодо впливу альтернатив виявили 
таку послідовність: відповідність розміру оплати праці на підприємстві 
середньому в галузі – 1,96; рівень задоволеності працівників умовами праці та 
кар’єрним зростанням – 1,79; рівень кваліфікації працівників – 1,25; середній 
час перебування працівника на певній посаді – 0,97; рівень освіти працівників – 
0,53; відповідність кількісного складу працівників кількості робочих місць – 
0,44; вікові особливості працівників – 0,29.  

6. Формування ефективного кадрового забезпечення сільськогоспо-
дарських підприємств пропонується здійснювати за розробленим алгоритмом 
на засадах процесно-системного підходу, що передбачає розробку відповідних 
кваліфікаційних вимог та компетентностей кадрового складу. Підбір кадрів 
запропоновано здійснювати з урахуванням профілей посад з позицій орієнтації 
на методологію форсайту розвитку аграрного сектора економіки. Це дозволить 
підприємствам систематизувати процеси управління кадрами, суттєво 
підвищити ефективність діяльності, знизити витратну частину кадрового 
забезпечення.  

7. Об’єктивною і релевантною вбачається оцінка рівня сезонності 
виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах 
через аналіз коливання розмірів оплати праці упродовж року. Економічний 
зміст запропонованого коефіцієнта сезонності оплати праці полягає в тому, що, 
за абсолютної рівномірності виплат, його значення дорівнюватиме 0, а його 
варіація у бік збільшення свідчитиме про присутність сезонності виробництва. 
Результати апробації розробленого методичного підходу на сільськогоспо-
дарських підприємствах Харківської області (за даними 2019 р.) вказують на 
середнє значення коефіцієнта сезонності оплати праці на рівні 0,059 (у 83,5 % 
досліджуваних підприємств сезонність мала місце).  

8. Управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва 
сільськогосподарських підприємств слід здійснювати на засадах методології 
постійного поліпшення процесів PDCA («Plan – Do – Check – Act»), основною 
перевагою якої є забезпечення взаємозв’язку основних та допоміжних процесів 
на підприємстві, здійснення їх системного моніторингу та безперервного 
аудиту, а також можливість визначення потреби і напрямів подальшого 
удосконалення. Структурно-логічна схема здійснення оцінки ефективності 
управління кадровим забезпеченням підприємства передбачає виділення 
окремих складових з відповідним методичним супроводженням у розрізі 
аналізу стану забезпеченості кадрами та використання кадрів. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Котельникова Ю. М. Управління кадровим забезпеченням галузі 
рослинництва сільськогосподарських підприємств. – Рукопис 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Поліський національний університет Міністерства 
освіти і науки України, Житомир, 2021. 

Досліджено теоретико-методичні положення та розроблено практичні 
рекомендації щодо управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва 
сільськогосподарських підприємств. Поглиблено трактування поняття «кадрове 
забезпечення» сільськогосподарського підприємства. Виявлено взаємозв’язок 
кадрового забезпечення із внутрішнім та зовнішнім середовищами 
підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінки кадрового забезпечення 
сільських територій як компоненти ефективності кадрового забезпечення 
сільськогосподарських підприємств. Висвітлено тенденції та ідентифіковано 
фактори, що визначають зміну та якість кадрового забезпечення галузі 
рослинництва сільськогосподарських підприємств, оцінено вплив кадрового 
забезпечення на ефективність їх діяльності. Розроблено алгоритм формування 
кадрового забезпечення підприємств на засадах процесно-системного підходу. 
Запропоновано методичний підхід до оцінювання сезонності виробництва 
продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах, здійснено 
моделювання управління кадровим забезпеченням. 

Ключові слова: кадри, кадрове забезпечення, управління кадровим 
забезпеченням, сільськогосподарське підприємство, галузь рослинництва, 
комплексний коефіцієнт ефективності використання кадрів, коефіцієнт сезонності 
оплати праці. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Котельникова Ю. Н. Управление кадровым обеспечением отрасли 

растениеводства сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Полесский национальный университет 

Министерства образования и науки Украины, Житомир, 2021. 

Исследованы теоретико-методические положения и разработаны 

практические рекомендации по управлению кадровым обеспечением отрасли 

растениеводства сельскохозяйственных предприятий. Расширена трактовка 

понятия «кадровое обеспечение» сельскохозяйственного предприятия. 

Выявлена взаимосвязь кадрового обеспечения с внутренней и внешней средой 

предприятия. Разработан методический подход к оценке кадрового обеспечения 

сельских территорий как компоненты эффективности кадрового обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий. Выделены тенденции и 

идентифицированы факторы, определяющие изменение и качество кадрового 

обеспечения отрасли растениеводства сельскохозяйственных предприятий, 

оценено влияние кадрового обеспечения на эффективность их деятельности. 

Разработан алгоритм формирования кадрового обеспечения предприятий на 

основе процессно-системного подхода. Предложен методический подход к 

оценке сезонности производства продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных предприятиях, осуществлено моделирование управления 

кадровым обеспечением.  

Ключевые слова: кадры, кадровое обеспечение, управление кадровым 

обеспечением, сельскохозяйственное предприятие, отрасль растениеводства, 

комплексный коэффициент эффективности использования кадров, 

коэффициент сезонности оплаты труда. 
 

SUMMARY 
 

Kotelnikova Iu. M. Personnel management at agricultural enterprises of 

crop production. – Mаnuscript. 

Thesis for a Ph. D. degree in Economics specializing in 08.00.04 – Economics 
and Business Management (according to line of business). – Polissia National 
University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2021. 

The author has studied theoretical and methodological provisions of 

management at agricultural enterprises of crop production and presented practical 

recommendations for the management staff. The concept of «staffing» at an 

agricultural enterprise is interpreted in details. It is proposed to define staffing as the 

ability of the enterprise to meet the needs of competent personnel by taking a number 

of measures to achieve functioning of the intended results in certain conditions.  

The enterprise management system and its main part – the personnel The thesis 
reveals the place of staffing in the personnel management system of the enterprise. 
The author interrelates staffing with factors of internal environment, such as 
philosophy of enterprise, enterprise and personnel policy and considers factors of 
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external environment. These factors, in particular, are the following: political-legal, 
social-economic, organizational-technological, ecological and cultural conditions of 
the enterprise. Peculiarities of agricultural enterprises staffing are determined in the 
work. It is emphasized that staffing is a synthesizing element of the external and 
internal environment.  

Analysis of the impact of individual indicators on labor costs in the production 
of wheat, corn, sunflower in agricultural enterprises of Kharkiv region in 2019 
correlated increasing labor costs per unit of land for all crops with an significant 
increase in the cost of wages per 1 quintal of product and their share in the overall 
cost structure. The author proposes to determine a complex coefficient of personnel 
efficiency. It is the weighted average of the individual values of the available 
personnel ratio in the area by diploma to their number by profession. The approbation 
of this coefficient, based on the results of the survey of family households by the 
State Statistical Service of Ukraine, testifies to significant differences in its value 
both between different specialties, and between men and women.  

The thesis establishes that the effective activity of the enterprise, first of all, 
depends on competent construction of staffing. It is important not only to identify the 
qualitative and quantitative components of the staffing at the agricultural enterprise, 
but also to identify their impact on key enterprise performance indicators. The thesis 
reveals key criteria of efficient functioning of agricultural enterprises, based on 
economic and mathematical tools, formed by the method of hierarchy analysis. It also 
establishes the priority of these criteria as to their influence on effective activity of 
the enterprise. The author highlights significant components of the staffing at the 
agricultural enterprise, which had the greatest impact on the selected criteria of 
efficiency of the surveyed enterprises.  

To solve the problem of understaffing in the agricultural sector, the author 
proposes to implement measures for the formation of effective staffing based on a 
process-system approach with the development of job profiles. This will fully reflect 
the qualification requirements and competencies of candidates for the position, taking 
into account the personnel strategy of the enterprise. 

The author proposes to use a methodical approach to estimating the seasonality 
of crop production, using the seasonality factor of wages, assessing the payroll 
fluctuations within the selected period of time. The economic meaning of this 
approach is that with the absolute uniformity of payments, its value will be equal to 
zero. The more this coefficient differs from 0, the greater the seasonality is. 

The author has developed a model of personnel management, based on the 
methodology of continuous improvement of PDCA («Plan – Do – Check – Act»). Its 
main advantage is the combination and transparency of actions to achieve the result 
of staffing, reduce unnecessary vertical interactions at the enterprise and costs. This 
ensures the compliance of the final product with all established requirements. The 
thesis offers a structural-logical scheme to assess the efficiency of personnel 
maintenance. It is complex, and evaluates not only set the strategic tasks of personnel 
at the enterprise, but also activity of all subsystems of personnel management. 

Key words: personnel, staffing, personnel management, agricultural enterprise, 

crop sector, complex coefficient of efficiency of personnel use, coefficient of 

payment seasonality. 
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