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У статті розглянуто теоретичні засади дослідження персо-
налу сільськогосподарських підприємств. Визначено класифіка-
ційні ознаки персоналу. Виділено чинники, які визначають склад і 
структуру персоналу сільськогосподарських підприємств.
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Постановка проблеми. Персонал підприємства формується 
та змінюється під впливом внутрішніх щодо підприємства (ха
рактер продукції, технології та організації виробництва) і зо
внішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми 
суспільства, характер ринку праці тощо) чинників. Вплив остан
ніх конкретизується у таких параметрах макроекономічного ха
рактеру, як: чисельність активного (працездатного) населення, 
загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої сили, рівень 
зайнятості, потенційний резерв робочої сили. Ці характеристи
ки зумовлюють кількісні та якісні параметри трудового потен
ціалу підприємства. З огляду на сказане дослідження галузевих 
особливостей аналізу персоналу є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням 
проблем аналізу персоналу присвячені праці таких учених, як 
Т. Ю. Бозарова, Б. Л. Єреміна, А. М. Колота, Н. І. Мурашко,  
А. С. Соскіна, І. І. Тимошенко та багато інших учених. Ними 
розглядаються загальні підходи управління персоналом неза
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лежно від їх галузевої приналежності, а тому означена пробле
матика потребує додаткових досліджень.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визна
чення особливостей аналізу персоналу сільськогосподарських 
підприємств з урахуванням специфіки аграрної сфери.

Виклад основного матеріалу. За своїм змістом та завдання
ми аналіз персоналу сільськогосподарських підприємств май
же не відрізняється від інших галузей національної економіки, 
проте він має деякі особливості, які зумовлені специфікою цієї 
галузі. На його сучасний стан формування і використання важ
ливий вплив має специфіка розвитку та формування сільської 
території, природа соціальноекономічних рис села, зокрема, 
специфіка зайнятості сільського населення. Особливість і міс
це сільської місцевості в суспільній структурі полягає в тому, 
що сільська сфера історично сформувалася, переважно, як 
аграрна. У зв’язку з цим специфіка теоретичних і прикладних 
аспектів дослідження персоналу сільськогосподарських під
приємств полягає утому, що при їх проведенні варто врахову
вати своєрідні риси умов відтворення робочої сили в сільсько
му господарстві. Зокрема до уваги необхідно брати таке:

– домінування сільськогосподарського виробництва, як ос
нов ної сфери зайнятості на селі;

– сезонність сільськогосподарських робіт (сезонність при 
сформованій на селі виробничій структурі створює тимчасові 
значні резерви праці, однак, у визначені періоди з’являється 
потреба в додатковій робочій силі на деяких видах робіт, пе
реважно ручних);

– більш низький рівень розвитку в сільському господар
стві виробничих і невиробничих галузей і відмінності у спів
відношенні між ними; 

– низькі якісні характеристики сфер прикладання праці 
на селі (низькі показники продуктивності, ефективності, фон
до, енерго і електроозброєності праці;

– сільські сфери зайнятості відрізняються від міських 
більш вузьким набором фахів, за котрими можуть бути вико
ристані працівники;

– у сільській місцевості вужче коло посад і фахів у середині 
підприємств та обмежене число самих підприємств і організацій;

– сільські працівники не мають достатніх можливостей для 
переривання праці взагалі і з метою службового росту, відпо
відно, тут недостатні, а навіть можна сказати, що відсутні умови 
для виробничого росту;

– у сільській місцевості умови праці і життя сімей тісно 
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пов’язані, як правило, з одним господарством і з результатами 
його діяльності, рівнем його економічного розвитку, що значно 
зменшує можливості маневрування персоналу;

– при нинішній структурі видів праці в сільському госпо
дарстві гостро постає проблема використання жіночої пра
ці на селі, тому що на багатьох сільськогосподарських робо
тах, у тому числі і механізованих, умови праці несприятливі 
для жінок;

– у сільській місцевості недостатньо розвинута соціальна 
ін ф раструктура, яка, на нашу думку, має досить вагомий вплив 
на  закріплення тут працівників, їхню здатність до праці.

У сільській сфері формується специфічна професійно
кваліфікаційна, соціальноекономічна і демографічна структу
ра працівників. До цього можна додати, що одним із основних 
чинників, що впливають на використання сільських трудових 
ресурсів, у цей час є обмеженість видів діяльності на селі і не
задоволеність працівників тими видами праці, що село їм може 
дати, та недостатня увага держави в забезпеченні нормальних 
соціальних умов життя і праці сільських жителів.

При дослідженні персоналу сільськогосподарських підпри
ємств варто пам’ятати, що сільськогосподарське підприємство 
– це особливий єдиний виробничоекономічний і соціальний 
комплекс. Він органічно пов’язаний із землею, природними ре
сурсами та умовами. Він містить не тільки працездатних робіт
ників, але й дітей і пенсіонерів, що проживають на цій терито
рії. Крім того, значна частина землі є земельними частками (па
ями), що є власністю місцевих сільських жителів.

При дослідженні персоналу сільськогосподарських підпри
ємств неможливо оминути специфічні риси й особливості сіль
ськогосподарського виробництва, як середовища використан
ня персоналу. На наш погляд, саме аналіз використання пер
соналу слід проводити у нерозривному зв’язку із особливостя
ми галузі, які у багатьох випадках є підставою розуміння при
роди та закономірностей виникнення і розвитку різних проце
сів розвитку та функціонування персоналу сільськогосподар
ських підприємств (рис. 1).

За роки незалежності на селі здійснено глибокі структурні 
реформи, докорінно перебудовано земельні й майнові відноси
ни, створено організаційноправові структури ринкового спря
мування на основі приватної власності на землю та майно, ін
дивідуальної, сімейної та колективної форм організації праці. 
Ці зміни суттєво вплинули на процес формування та викорис
тання персоналу сільськогосподарських підприємств. 
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Рис. 1. Вплив специфічних рис сільськогосподарського 
виробництва на використання персоналу в галузі: 

особливості аналізу

Основними наслідками реформування в аграрній сфері, які 
особливо негативно вплинули на процеси відтворення персо
налу, на наш погляд, такі:
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– деформація структури виробництва (левова частка вало
вої продукції сільського господарства виробляється в госпо
дарствах населення, які знаходяться на найнижчому щаблі сус
пільної організації виробництва: через малі розміри вони є кон
сервативними до науковотехнічного прогресу і сучасної орга
нізації агробізнесу, нездатними формувати мінімально необ
хідні умови зайнятості, рівні продуктивності та оплати праці);

– низька ефективність діяльності сільськогосподарських 
під приємств (частка збиткових підприємств на сьогодні переви
щує половину загальної їх кількості);

– деформація цінових пропорцій на сільськогосподарську 
продукцію та матеріальнотехнічні ресурси, які споживаються 
в аграрному секторі;

– нераціональне використання земельних ресурсів сільсько
господарського призначення, особливо меліорованих, знижен
ня родючості земель внаслідок недостатніх природоохоронних 
та агротехнічних заходів у землекористуванні;

– критична зношеність основних виробничих фондів;
– вкрай низький рівень мотивації до праці персоналу 

сільськогосподарських підприємств;
– недосконалість механізмів інвестиційного забезпечен

ня (інвестиційні ресурси аграрного сектору формуються пе
реважно за рахунок власних коштів підприємств, значну час
тину яких складають амортизаційні відрахування. Залишаєть
ся вкрай вузьким сегмент довгострокового кредитування АПК); 

– відсутність реформування у соціальній сфері села (зважа
ючи на низьку забезпеченість сільських поселень дільничними 
лікарнями, дитячими закладами, загальноосвітніми школами, 
на тлі депопуляційних процесів, міграційного відпливу сіль
ської молоді, кількість зайнятих у сільському господарстві за 
останні десять років значно зменшилася).

Висновки. Отже, дослідження персоналу сільськогос
подарських підприємств ми бачимо із обов’язковим враху
ванням специфіки аграрної сфери, як її суто специфічних, так і 
набутих рис у ході реформування. Крім того, для характерис
тики та оцінки персоналу сільськогосподарських підпри
ємств необхідна своя, особлива система досліджень процесу 
його відтворення, яка б дозволяла всебічно та комплексно його 
проаналізувати і вийти на об’єктивну його оцінку, виявляти на 
його реальні та потенційні можливості. У розв’язанні цих про
блем необхідний системний підхід, який би передбачав до
слідження проблем формування та використання персоналу в 
тісному поєднанні з розвитком виробництва, вдосконаленням 



Фінансова система України. 71

суспільних відносин та змінами в системі господарювання, ор
ганізації та управління.
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