
1 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

 на правах рукопису 

 

 

ПОЛЮК МИРОСЛАВА ІВАНІВНА 

 

 

 

УДК 338.1: 631.11 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

 (за видами економічної діяльності) 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

 

_______________________________  
(підпис, ініціали та прізвище здобувача)  

 

 

Науковий керівник: Якубів Валентина Михайлівна,  

доктор економічних наук, професор  

 

 

Львів – 2019 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Полюк М.І. Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний 

університет; Львівський національний аграрний університет, Львів, 2019. 

Доведено важливість удосконалення систем оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах. Досліджено роль 

процесів оцінки та мотивації працівників на ефективність управління 

персоналу загалом. Експертне опитування показало, що на даний час для 

забезпечення ефективної системи менеджменту персоналу важливим є 

оптимізація трьох основних складових: стратегічного HR-менеджменту, 

оцінки персоналу та мотивації працівників. Обґрунтовано місце і роль цих 

складових у загальному процесі управління персоналом 

сільськогосподарських підприємств. 

Обгрунтовано науково-теоретичні засади забезпечення удосконалення 

системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах. За результатами наукового дослідження узагальнено наукові 

підходи до розуміння сутності поняття «оцінка персоналу», класифіковано їх 

та уточнено дану дефініцію як: систематичний процес перевірки відповідності 

професійних та особистісних характеристик працівника займаній посаді та 

результативності виконання поставлених завдань в процесі роботи. 

На основі аналізу літературних джерел з питань класифікації оцінок та 

мотивації персоналу, удосконалено класифікацію оцінки персоналу з 

додаванням розробленим нами класифікаційних ознак: за періодичність 

оцінки (систематичні і підсумкова) та за об’єктами оцінки (оцінка поточної 

діяльності працівника та оцінка тенденцій розвитку працівника).  
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Визначено основні принципи здійснення раціональної оцінки персоналу 

на сільськогосподарських підприємствах, а саме: об’єктивності оцінки; 

систематичності; простоти і чіткості; всебічності оцінки; обов’язковості; 

результативності. 

На основі узагальненні різних наукових підходів до сутності поняття 

«мотивація» уточнено його визначення, а саме: мотивація – це динамічний 

процес психологічного та емоційного відношення людини до ефективного 

досягнення поставлених перед нею завдань, що формується на основі певних 

потреб, мотивів та стимулів. Даного підходу притримуються також більшість 

іноземних науковців 

Удосконалено класифікаційні підходи до мотивації персоналу та 

доповнено існуючу класифікацію 2 новими класифікаційними ознаками: за 

спрямованістю на результат (прямі і непряма мотивація) та за ступенем 

впливу на індивіда (сильна і слабка мотивація). Обґрунтовано структуризацію 

і послідовність процесу мотивації персоналу. 

Обгрунтовано методологію дослідження системи оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах у розрізі складових: 

методологічні (основоположні) засади наукового пізнання ефективної системи 

оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств;загальна 

методика проведення даного наукового дослідження; методи оцінки 

персоналу підприємств; методи мотивації працівників підприємств. 

Проведено комплексну оцінку об’єкта дослідження в межах трьох 

основних напрямів: аналіз факторів, що впливають на ефективність оцінки та 

мотивації персоналу; соціологічне та монографічне дослідження 

результативності використання системи оцінки та мотивації персоналу на 

діючих сільськогосподарських підприємствах; стратегічний аналіз 

можливостей удосконалення системи управління персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. 

У результаті проведеного аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу на систему оцінки та мотивації працівників сільськогосподарських 
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підприємств встановлено, що в досліджуваному регіоні існують всі необхідні 

природно-кліматичні передумови для подальшого розвитку 

сільськогосподарського підприємництва, залучення додаткових інвестицій та 

відповідно збільшення чисельності працівників, зайнятих у сільському 

господарстві. На даний час спостерігаються позитивні тенденції щодо 

розвитку сільськогосподарських підприємств, нарощування у них обсягів 

виробництва валової продукції, тобто наявний потенціал та можливість для 

впровадження інновацій в систему управління персоналом, зокрема щодо 

оцінки та мотивації персоналу. Водночас склалась негативна тенденція до 

скорочення кількості працівників на сільськогосподарських підприємствах, 

що, передусім, пов’язане з автоматизацією та оптимізацією виробничого 

процесу, оскільки одночасно поступово збільшуються обсяги виробництва 

валової продукції та зростає рівень продуктивності праці.  

Проведене соціологічне та монографічне дослідження показало, що на 

даний час на багатьох сільськогосподарських підприємствах взагалі 

використовуються елементи оцінки та мотивації персоналу. Частина 

господарств застосовує окремі найпростіші елементи оцінки та мотивації, що 

полягають у застосування відрядної системи оплати праці, виплати 

матеріальних допомог, в окремих випадках премій. Встановлено, що наявність 

і результативність функціонування систем оцінки та мотивації персоналу 

залежить від розміру підприємства та ефективності його діяльності. 

На основі проведеного опитування експертів обґрунтовано найбільш 

результативні методи оцінки та мотивації персоналу, що можуть бути 

застосовані на сучасних сільськогосподарських підприємствах. 

Здійснений стратегічний аналіз можливостей впровадження ефективних 

методик оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах Івано-Франківської області  на основі PEST-аналізу,SWOT-

аналізу, GAP-аналізу та оцінки на основі методу Ісікави. Результати 

стратегічного аналізу показали наявність потенціалу удосконалення систем 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємства.  



5 

 

Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах включає: 1) механізм організації 

управлінської системи оцінки та мотивації праці, тобто забезпечено 

організаційно-методичне забезпечення; 2) ефективну інноваційну методику 

оцінки працівників агроформувань; 3) ефективну систему мотивації персоналу 

відповідно до попередньої оцінки результативності праці. 

 Запропоновано комплексну концептуально-процедурну систему 

забезпечення стратегічних змін у системі оцінки та мотивації персоналу з 

виокремленням функцій, принципів, інструментів, методів, завдань та 

критеріїв й індикаторів впровадження змін на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Розроблено інноваційну методику оцінки роботи персоналу 

сільськогосподарських підприємств, яка оцінюванні в межах двох рівнів: 

оцінку поточної діяльності працівника та оцінку тенденцій розвитку 

працівника.  Оцінка поточної діяльності працівника передбачає оцінку 

результатів роботи на основі показників КРІ (щомісячно чи щоквартально – 

поточна оцінка) та оцінку поточної діяльності за підсумками року, яка 

базується на підсумовуванні поточних КРІ та комплексній оцінці за методом 

«360°» (річна оцінка). Оцінка тенденцій розвитку працівника базується на 

основі розробленої нами шкали оцінювання поточних та підсумкових 

показників розвитку працівників на базі експертного опитування щодо 

важливості та ступеня впливу окремих індикаторів і показників на кінцевий 

показник. 

Відповідно до розробленої системи оцінки персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах обгрунтовано дворівневу систему 

мотивації працівників, яка передбачає систематичну нематеріальну мотивацію 

у вигляді соціально-психологічних інструментів та підсумкову матеріальну 

мотивацію на основі бонусів та премій. 

Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на 

сіільськогосподарських підприємствах передбачається в розрізі 
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диференційованих 4 груп працівників: адміністративні працівники (ключові 

менеджери), менеджери середньої ланки «результативних категорій робіт», 

інші менеджери та адміністративні працівники, працівники виробничих 

підрозділів. 

Задля забезпечення впровадження розроблених систем оцінки та 

мотивації персоналу в практичну діяльність сільськогосподарських 

підприємств нами розроблена стратегія їх імплементації. Вона включає: 

стратегічне бачення; стратегічну місія; стратегічні завдання; тактичні 

завдання; принципи реалізації; кінцеві очікувані результати реалізації 

стратегії; моніторинг процесу реалізації стратегії. Крім цього обґрунтовано 

шести етапний механізм впровадження даної стратегії у практичну діяльність 

господарств аграрної сфери. 

З метою апробації розробленої стратегії удосконалення системи 

управління персоналом у розрізі оцінки та мотивації працівників й механізму 

їх реалізації здійснено монографічне дослідження на базі двох господарств 

досліджуваного регіону з метою імпелементації отриманих наукових 

результатів. Монографічне обстеження базувалось на типовому та одному з 

кращих господарств Івано-Франківської області. При цьому моделювання 

запропонованих змін здійснювалось на базі типового господарства – ПП 

«Рідна земля», а досвід кращого підприємства області  – філії «Авангард» 

використовувався у процесі впровадження стратегії у практику. 

Ключові слова: оцінка персоналу, мотивація працівників, 

сільськогосподарські підприємства, стратегічний потенціал, стратегічні зміни, 

продуктивність праці. 

 

SUMMARY 

Poliuk M.I. Improvement of the personnel assessment and motivation system 

at agricultural enterprises. – Manuscript.  

Thesis for obtaining scientific degree of a Candidate of Economic Sciences, 

specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by economic 
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activity). – Lviv University of Trade and Economics; Lviv National Agrarian 

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2019. 

The importance of improving the assessment and motivation of personnel at 

agricultural enterprises is substantiated. The influence of personnel assessment and 

motivation processes on the effectiveness of personnel management in general is 

explored. An expert survey showed that optimization of the three main components 

(strategic HR management, personnel assessment and employee motivation) is 

important to ensure an effective system of personnel management. The place and 

role of these components in the general process of personnel management of 

agricultural enterprises is shown. 

The scientific and theoretical bases for improvement of the system of 

personnel assessment and motivation at the agricultural enterprises are 

substantiated. According to the results of research, the scientific approaches to 

understanding the essence of the concept of "personnel assessment" are summarized 

and classified, the definition is specified as: systematic process of checking the 

conformity of professional and personal characteristics of the employee to the 

position occupied and the effectiveness of the tasks performed in the course of 

work. 

On the basis of the analysis of literary sources on the classification of 

personnel assessments and motivation, the classification of personnel assessment is 

improved by our classification features:  periodicity of evaluation (systematic and 

final) and objects of evaluation (assessment of employee’s current work and 

assessment of employee’s development trends). 

The basic principles of rational evaluation of personnel at agricultural 

enterprises are defined, namely: objectivity of assessment; systematicity; simplicity 

and clarity; comprehensive assessment; obligation; performance. 

On the basis of generalization of various scientific approaches to the essence 

of the concept of "motivation", its definition is specified, namely: motivation is a 

dynamic process of psychological and emotional attitude of a person towards 

effective achievement of the tasks set before him or her, which is formed on the 

http://www.lute.lviv.ua/
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basis of certain needs, motives and incentives. This approach is followed by the 

majority of foreign scholars 

The classification approaches to motivating the staff is improved and the 

existing classification is supplemented by two new classification features: the focus 

on the result (direct and indirect motivation) and the degree of impact on the 

individual (strong and weak motivation). The structuring and sequence of the 

process of motivation of the personnel are substantiated. 

The methodology of research of the personnel assessment and motivation 

system at agricultural enterprises in the context of the components is substantiated, 

namely methodological (basic) principles of scientific knowledge of an effective 

system of evaluation and motivation of personnel at agricultural enterprises; general 

methodology of carrying out this scientific research; methods of personnel 

assessment; methods of employee motivation. 

The complex assessment of the research object is carried out within the 

framework of three main directions: analysis of the factors influencing the 

effectiveness of staff assessment and motivation; sociological and monographic 

research of the effectiveness of using the system of assessment and personnel 

motivation at existing agricultural enterprises; strategic analysis of the possibilities 

of improving the personnel management system at agricultural enterprises. 

As a result of the analysis of external and internal factors of influence on the 

system of assessment and motivation at agricultural enterprises, it has been 

established that in the studied region there are all necessary natural and climatic 

prerequisites for the further development of agricultural business, attracting 

additional investments and increasing the number of workers employed in 

agriculture. At present, there are positive trends in the development of agricultural 

enterprises, and the volumes of gross production are increasing. Therefore, there is 

potential and opportunity for introducing innovations into the personnel 

management system, in particular, for the assessment and motivation of staff. At the 

same time, there has been a negative trend towards reducing the number of workers 

in agricultural enterprises, which is primarily due to the automation and 
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optimization of the production process, as both the volume of gross production and 

the level of productivity are gradually increasing. 

The conducted sociological and monographic research showed that at present, 

many agricultural enterprises use elements of assessment and personnel motivation. 

Some agricultural enterprises use the simplest elements of assessment and 

motivation, which consist of the use of a piece-wage system of salary, the payment 

of material benefits, in some cases, rewards. It has been established that the 

presence and effectiveness of the functioning of personnel assessment and 

motivation systems depend on the size of the enterprise and the efficiency of its 

activities. 

Based on the survey conducted by experts, the most effective methods of 

assessment and personnel motivation that can be applied at modern agricultural 

enterprises are substantiated.  

A strategic analysis of the possibilities of introducing effective methods for 

assessing and motivating personnel at agricultural enterprises in Ivano-Frankivsk 

Oblast on the basis of PEST analysis, SWOT analysis, GAP analysis and Isikavia-

based estimation has been carried out. The results of the strategic analysis showed 

that there is a potential for improving the assessment and motivation of personnel at 

agricultural enterprises. 

Improvement of the personnel assessment and motivation system at 

agricultural enterprises includes: 1) the mechanism for organizing a management 

system for assessing and motivating labour, that is, providing organizational and 

methodological support; 2) an effective innovative methodology for evaluating 

employees of agricultural enterprises; 3) an effective system of personnel 

motivation in accordance with a preliminary assessment of the effectiveness of 

work. 

A comprehensive conceptual and procedural system for ensuring strategic 

changes in the personnel assessment and motivation system with the identification 

of functions, principles, tools, methods, tasks and criteria and indicators for 

implementing changes in agricultural enterprises is proposed. 
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An innovative methodology for evaluating the work of agricultural 

enterprises personnel is developed. It defines in two levels: assessment of the 

current employee's activity and assessment of employee’s development trends. The 

assessment of the current employee's activity involves evaluating the results of work 

based on the КРІ indicators (monthly or quarterly - current assessment) and the 

assessment of the current year's performance based on the summation of the current 

КРІ and the 360-degree assessment (annual). The assessment of the employee’s 

development trends is based on our scale of evaluation of current and final 

indicators of employee development based on an expert survey on the importance 

and degree of the impact of individual indicators on the final one. 

According to the developed system of personnel evaluation at agricultural 

enterprises, a two-tier system of employee motivation is substantiated. It provides 

systematic non-material motivation in the form of socio-psychological tools and the 

final material motivation on the basis of bonuses and rewards. 

Improvement of the system of personnel assessment and motivation at 

agricultural enterprises is provided in the context of differentiated 4 groups of 

employees: administrative workers (key managers), managers of the middle level of 

"productive categories of work", other managers and administrative staff, 

employees of production units. 

In order to ensure the implementation of developed systems of assessment 

and motivation of personnel in the practical activities of agricultural enterprises, we 

have developed a strategy for their implementation. It includes strategic vision; 

strategic mission; strategic tasks; tactical tasks; principles of implementation; the 

expected results of the implementation of the strategy; monitoring the process of 

implementing the strategy. In addition, the six-step mechanism for implementing 

this strategy in the practical activity of farms in the agrarian sector is grounded. 

The monographic study was carried out on the basis of two farms of the 

studied region in order to approbate the developed strategy of improving the 

personal management system in terms of staff assessment and motivation and the 

mechanism for their implementation. The monographic survey was based on the 
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typical and one of the best farms in the Ivano-Frankivsk oblast. The simulation of 

the proposed changes was carried out on the basis of a typical enterprise - Private 

Enterprise "Ridna Zemlia", and the experience of the best regional enterprise - the 

branch "Avangard" was used in the process of implementing the strategy into 

practice. 

Key words: personnel assessment, personnel motivation, agricultural 

enterprises, strategic potential, strategic changes, labour productivity. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Швидкі темпи змін у техніко-технологічних 

аспектах виробничих процесів, соціально-економічних відносинах, 

випереджаючі темпи розвитку сфери торгівлі та послуг зумовлюють 

активізацію конкурентних відносин у всіх галузях економіки, у т.ч. і в 

сільському господарстві. Виживання в конкурентній боротьбі відбувається за 

рахунок отримання і збереження вагомих конкурентних переваг. Важливим 

при цьому є швидкість і ціна їх досягнення. Тому на сучасному етапі розвитку 

сільськогосподарських підприємств необхідним є удосконалення 

організаційно-управлінських аспектів, що дає змогу, з одного боку, відносно 

дешево отримати переваги над конкурентами, а з іншого, – забезпечити 

ефективне використання наявних ресурсів виробництва. Одним із 

найважливіших чинників змін в управлінській системі суб’єкта 

господарювання слід вважати необхідність удосконалення роботи з 

персоналом підприємства. 

Управління персоналом сільськогосподарських підприємств є складною 

системою з кількома функціональними елементами: підбір персоналу, 

адаптація, навчання, оцінка та мотивація персоналу. З огляду на специфіку 

діяльності та сучасні умови функціонування (плинність кадрів, переважання 

працівників з великим досвідом роботи) удосконалення системи оцінки та 

мотивації працівників є необхідним процесом. За умови впровадження 

ефективної системи оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарські під-

приємства стануть привабливішими для нових продуктивних працівників.  

Сьогодні на більшості сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області відсутні інноваційні системи оцінки та мотивації 

працівників, що, у свою чергу, створює передумови для неефективної праці, 

низької продуктивності праці, а отже й низької конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання. Це підтверджує високий рівень актуальності теми 

дисертаційної роботи. 
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Дослідженню окресленої проблематики присвячено чимало наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу 

висвітлені у працях таких вітчизняних вчених, як В. Г. Андрійчук, 

І. Ф. Баланюк, О. М. Бородіна, Н. І. Василенька, О. А. Грішнова, 

М. І. Долішній, В. В. Зіновчук, В. Ю. Лисак, М. Й. Малік, Л. С. Сас, 

К. І. Якуба, М. А. Лендєл, Л. І. Михайлова, Л. П. Петришин, Г. В. Черевко, 

О. В. Шебаніна, Л. О. Шепотько, О. Г. Шпикуляк, В. В. Юрчишин, 

В.М. Якубів та ін. Проблеми і перспективи розвитку систем оцінки та 

мотивації персоналу на підприємствах активно досліджують зарубіжні вчені, 

серед яких – N. Barry, F. Betz, A. Carroll, R. Gunn, M. Sharrieff, W. Williams. Та 

незважаючи на значну кількість теоретичних і прикладних розробок у цій 

сфері, проблема відсутності ефективних методик оцінки й мотивації 

працівників у сільськогосподарських підприємствах залишається 

невирішеною і потребує системних поглиблених досліджень. 

Дисертаційна робота спрямована на вирішення комплексу проблем, 

пов’язаних з удосконаленням теоретико-методологічних та організаційно-

прикладних підходів до забезпечення підвищення ефективності оцінки й 

мотивації працівників на сільськогосподарських підприємствах та розробкою 

системного механізму впровадження таких стратегічних змін у практичну 

діяльність. 

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

дисертаційній роботі представлено результати досліджень автора, проведених 

відповідно до наукової теми ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» на 2017 – 2023 рр. – «Розробка і 

обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського 

механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні 

Карпат» (номер держреєстрації 0113U004332). У її рамках дисертантом 

обґрунтовано сукупність науково-методологічних і прикладних аспектів 
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удосконалення системи оцінки та мотивації працівників 

сільськогосподарських підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка й 

обґрунтування науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо 

удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських 

підприємств на основі впровадження інноваційного механізму стратегічних 

змін. Відповідно до поставленої мети в процесі виконання дослідження 

вирішувались такі завдання: 

– узагальнити науково-теоретичні підходи до забезпечення ефективності 

системи оцінки та мотивації персоналу; 

– удосконалити теоретико-методологічні засади дослідження системи 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах; 

– уточнити і доповнити класифікацію методик оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств; 

– розробити ефективну диференційовану систему оцінки персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах; 

– обґрунтувати інноваційну методику мотивації працівників 

сільськогосподарських підприємств; 

– запропонувати стратегічні напрями і механізми впровадження 

ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах; 

– удосконалити методичні підходи до проведення комплексного аналізу 

стратегічного потенціалу розвитку системи оцінки та мотивації працівників на 

сільськогосподарських підприємствах; 

– виявити й дослідити фактори, що впливають на ефективність 

впровадження інноваційної методики оцінки та мотивації персоналу; 

– здійснити моделювання впровадження стратегічних змін в організації 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 

Об’єктом дослідження є процес оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

практичних аспектів удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

діалектичний та системний методи пізнання, визначальні положення теорій 

управління персоналом вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл. 

У процесі дослідження застосовано загальнонаукові і специфічні методи 

наукового пізнання: абстрактно-логічний та узагальнення – для уточнення 

науково-понятійного апарату й удосконалення класифікаційних ознак оцінки 

та мотивації працівників; індукції, дедукції та історичний метод – для 

вивчення генезису й еволюції теорій оцінки та мотивації персоналу; аналізу та 

синтезу – для встановлення особливостей і тенденцій розвитку системи оцінки 

й мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах; статистико-

економічний, групування та порівняння – для аналізу залежностей між рівнем 

розвитку підприємства та налагодженістю процесів оцінки, мотивації й 

управління його персоналом; соціологічного дослідження – для визначення 

ефективності використання різних методів оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах; стратегічного аналізу (PESTLID-аналіз, 

SWOT-аналіз, GAP-аналіз та метод Ісікави) – для виявлення стратегічного 

потенціалу впровадження ефективної системи оцінки та мотивації 

працівників; монографічний – для вивчення досвіду і моделювання 

можливостей здійснення стратегічних змін на сільськогосподарських 

підприємствах з питань оцінки та мотивації персоналу; моделювання та 

узагальнення – для розробки стратегії впровадження ефективної системи 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах і 

механізму імплементації її у практику; графічний – для побудови діаграм, 

таблиць, схем, що забезпечують наочне відображення результатів 

дослідження. 

Інформаційною базою проведення наукового дослідження були 

нормативно-правові документи України, офіційні матеріали Державної 
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служби статистики України, Головного управління статистики в Івано-

Франківській області, департаменту агропромислового розвитку Івано-

Франківської облдержадміністрації, наукова література, а також результати 

власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

теоретичних, методологічних та прикладних засад удосконалення системи 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 

Основними елементами наукової новизни є: 

удосконалено: 

– наукові підходи до розуміння сутності поняття «оцінка й мотивація 

персоналу», що, на відміну від існуючих, передбачає систематичний процес 

оцінки відповідності професійних і особистісних характеристик працівника 

займаній посаді, результативності виконання поставлених завдань у процесі 

роботи та відповідну, прямопропорційну цій оцінці пряму й прогресивну 

винагороду за отримані результати праці; 

– науково-теоретичні засади удосконалення системи оцінки та мотивації 

персоналу на основі визначення впливу на продуктивність праці особливостей 

різних теоретичних шкіл менеджменту, комплексу принципів, методологічних 

положень і методів, а також структури проведення оцінки та мотивації 

працівників на сільськогосподарських підприємствах;  

 – систему класифікації оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах шляхом введення нових 

класифікаційних ознак та відповідних їм видів оцінки працівників: за 

періодичністю здійснення (систематична і підсумкова) та за об’єктами оцінки 

(поточної діяльності працівника та тенденцій розвитку працівника), а також  

класифікаційних ознак та видів мотивації персоналу: за спрямованістю на 

результат (пряма й непряма) та за ступенем впливу на індивіда (сильна і 

слабка мотивація); 

– методичні засади оцінки персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах, які передбачають здійснення системної, диференційованої в 
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межах різних категорій працівників оцінки їх поточної діяльності та основі 

розробленої методики з використанням показників КРІ й методу «360°», 

тенденцій розвитку працівників та запропонованої комплексної шкали 

оцінювання результатів їх діяльності й розвитку; 

– методику мотивації ефективної поточної діяльності та розвитку різних 

категорій працівників сільськогосподарських підприємств шляхом розробки 

інноваційного підходу до застосування внутрішньої і зовнішньої мотивації з 

використанням матеріальної багаторівневої бонусної мотивації та 

нематеріального стимулювання через встановлення ранжування, соціальних 

благ, використання соціально-психологічних методів; 

– стратегію удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах, запропонувавши виділення в цьому 

плані: стратегічного бачення, стратегічної місії, стратегічних завдань, 

тактичних завдань, принципів реалізації, кінцевих очікуваних результатів 

реалізації стратегії, моніторингу процесу реалізації стратегії з конкретизацією 

змісту відповідних елементів, а також розроблено детальний механізм 

впровадження стратегічних змін у практичну діяльність; 

одержали подальший розвиток: 

– методика аналізу стратегічного потенціалу розробки і впровадження 

ефективної системи оцінки та мотивації працівників на  

сільськогосподарських підприємствах шляхом застосування PESTLID – 

аналізу, SWOT- аналізу, GAP аналізу та методу Ісікави; 

– методичні підходи до обґрунтування сукупності зовнішніх і 

внутрішніх, позитивних та негативних факторів впливу використання різних 

методів оцінки та мотивації працівників на процес удосконалення управління 

персоналом і підвищення продуктивності праці на сільськогосподарських 

підприємствах;  

– моделювання стратегічних змін у впровадженні ефективної оцінки та 

мотивації працівників на різних за рівнем розвитку (середньостатистичних та 
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кращих) і різних за обсягом виробничих потужностей (малих, середніх та 

великих) підприємствах. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та 

рекомендації, що отримані в результаті дослідження, можуть бути 

використані у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств при 

удосконаленні ними системи оцінки та мотивації їхніх працівників. 

Запропоновані дисертантом стратегічні напрями щодо удосконалення 

системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах використано при розробці регіональних програм соціально-

економічного розвитку Івано-Франківської області (довідка Департаменту 

агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації  від 04.10.2018 р. № 267/01-14/04.2). 

Пропозиції автора щодо впровадження ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

використовують на філії «Авангард» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» 

Тисменицького району Івано-Франківської області (довідка від 27.08.2018 р. 

№ 200). 

Науково-теоретичні й прикладні розробки автора щодо удосконалення 

методів оцінки й мотивації працівників на сільськогосподарських 

підприємствах використовуються в навчальному процесі ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» при викладанні 

дисциплін «Менеджмент персоналу», «HR-менеджмент» студентам 

економічних та управлінських спеціальностей (довідка № 01-26/01 від 

02.01.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою роботою автора. Усі наукові результати, що містяться 

в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в роботі використано тільки ідеї та пропозиції, які є 

результатом особистої праці автора. 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати наукового 

дослідження доповідались та отримали схвальну оцінку на: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасний викладач у студентоцентричній 

моделі освітнього процесу університету» (Івано-Франківськ, 2016 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання економіки, 

фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» (Полтава, 2018 р.), 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Світ економічної 

науки» (Тернопіль, 2018 р.), науково-практичному семінарі «Інноваційні 

напрями розвитку системи управління в організаціях» (Івано-Франківськ, 2018 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні напрямки 

розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» (Полтава, 

2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний 

розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства» 

(Луцьк, 2018 р.). 

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 13 

наукових праць загальним обсягом 4,8 ум. др. арк., у т. ч. 1 стаття в 

колективній монографії в іноземному виданні обсягом 0,7 ум. др. арк., 5 

статей у наукових фахових виданнях України загальним обсягом 3,6 ум. др. 

арк., 1 стаття в збірнику з наукометричними базами даних 0,3 ум. др. арк. та 6 

тез у матеріалах конференцій загальним обсягом 0,6 ум. др. арк. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Зміст роботи викладено на 261 сторінці комп’ютерного тексту, 

проілюстровано у 28 таблицях, 51 рисунку, 9 додатках. Бібліографічний 

список складається із 231 літературного джерела. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ТА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

1.1. Наукові підходи до оцінки персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах 

 

Активні зміни соціально-економічних формацій, входження іноземних 

інвесторів на ринок України, еміграційні процеси призводять до швидких 

трансформацій в організації трудових відносин на підприємствах нашої 

країни. Впродовж останніх років менеджмент персоналу змінюється швидше 

ніж наукові підходи, що описують цей процес. З’являються новітні методики 

управління персоналом, нові типи відносин у колективі, парадигми мотивації 

працівників та відношення працівників і керівників до процесу й результатів 

праці.  

В той же час слід відмітити, що об’єктом даного наукового дослідження є 

сільськогосподарські підприємства України та Івано-Франківської області 

зокрема, які дещо відстають у темпах розвитку від підприємницьких структур 

інших галузей країни. На об’єктах дослідження переважають застарілі методи 

управління персоналом, практично відсутні практики реальної оцінки 

працівників та мотивації, недостатньо уваги приділяється проблемам розвитку 

та відтворення персоналу.  Це причиняє певний дисбаланс в питаннях 

організації ефективної системи управління персоналом в аграрному 

комплексі. 

Тому дане дослідження проблематики оцінки персоналу 

сільськогосподарських підприємств охоплює вивчення наукових підходів до 

організації цього процесу та детальний аналіз прикладних аспектів, що 

стосуються безпосередньої діяльності агроформувань України. Оцінка 

персоналу є складовою цілісної системи управління персоналом. 

Дослідження наукових підходівдо формування теорій менеджменту 

персоналу показало, що існує 7 основних наукових шкіл управління:   
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1. Школа наукового управління (1885-1920 рр.). Представники: 

Ф. Тейлор, Г. Гант, Г. Форд, Г. Емерсон, Л. Гілберт  основну увагу приділяли 

вивченню можливостей оцінки витрат часу та зусиль працівників у 

виробничому процесі[1, 2, 3, 4]. 

2. Класична (адміністративна) школа управління (1920-1950 рр.). 

Основні представники: А. Файоль, Л. Урвіка, Дж. Муні, А. Рейлі  

досліджували теоретичні аспекти організації управлінського процесу та 

питання ефективності управління [5, 6, 7]. 

3. Теорія ідеальної бюрократії (з 1920 р.). Основним представником є 

Макс Вебер. Школа досліджувала проблематику розподілу праці, ієрархії 

управління, принципи та особливості кар’єрного зростання [8, 9]. 

4. Школа людських стосунків (з 1930 р.). Основні представники 

Е. Мейо, М. Фоллет, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, Р. Блейк вивчали питання 

ефективності праці, мотивації працівників, проблеми міжособистісних 

стосунків в колективі [10, 11, 12, 13]. 

5. Емпірична школа управління (з 1940 р.). Основні представники 

П. Друкер, А. Слоун, Р. Девіс, А. Чандлер, Д. Міллер досліджували проблеми 

оцінки й мотивації персоналу, а також роль працівників в процесі прийняття 

стратегічних цілей управління [14, 15, 16, 17]. 

6. Школа соціальних систем (з 1970 р.). Основні представники: 

Ч. Барнард, Д. Марч, Г. Саймон вивчали організаційні  аспекти управління 

персоналом та впровадили ситуаційний підхід в систему менеджменту задля 

уникнення типових помилок на перспективу [18, 19, 20]. 

7. «Нова школа» (з 1960 р.). Основні представники С. Бір, Р. Люс, 

Р. Акофф використовували математичні науки при оптимізації системи 

управління [21, 22]. 

Представники різних теоретичних течій вносили свої новітні елементи до 

системи управління персоналом, що дозволило комплексно розвинути теорію 

та методику цієї науки.  
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Узагальнюючи наукові підходи визначальних теоретиків: Г. Беккер, 

М. Вебер, Дж. Гарет, П. Друкер, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, А. Файоль  [23-29] та 

відомих вітчизняних науковців у галузі управління персоналом: І. Баланюк, 

О. Бородіна, М. Виноградський, О. Грішнова, М. Долішній, В. Лук’янихін, 

М. Лендєл, М. Малік, Л. Сас, Г. Черевко, Р. Якубів [30-39] вважаємо, що під 

управлінням персоналом можна розуміти систематичну цілеспрямовану 

діяльність керівника, що охоплює питання формування, організації праці, 

використання та відтворення працівників задля досягнення поставлених цілей. 

Під персоналом сільськогосподарських підприємств розуміємо 

сукупність постійних та тимчасових працівників, які працюють на таких 

підприємствах. У додатку А наведено класифікацію персоналу 

сільськогосподарських підприємств. 

Управління персоналом на сільськогосподарських є складним процесом, 

який характеризується специфічними ознаками:  

1) система управління персоналом є однією з підсистем 

менеджменту підприємства загалом, поряд з управлінням фінансами, 

маркетингом, логістикою, виробництвом, продажами, стратегічним 

менеджментом тощо; 

2) система управління персоналом є синтезом принципів, підходів та 

методик на стику кількох наук: менеджменту, психології, трудового права, 

соціології; 

3) менеджмент персоналу охоплює важливі функції керівників: 

планування, організація, оцінка, мотивація і контроль за діяльністю підлеглих; 

4) управління персоналом здійснюють керівники усіх рівнів, а не 

лише менеджер з персоналу чи окремий відділ, оскільки такі відносини 

виникають між управлінцями різних рівнів та підлеглими. 

Виходячи з вищеописаного, очевидною є важливість формування 

ефективної системи менеджменту персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах. При цьому необхідно виокремити всі складові цієї системи та 

місце у ній оцінки та мотивації персоналу (рис 1.1). 
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З рис. 1.1 видно, що загальна система управління персоналом на 

підприємстві включає такі основні елементи як: 

- стратегічний HR-менеджмент, 

- створення організаційної культури, 

- кадровий облік, 

- планування персоналу, 

- формування персоналу,  

- оцінкуперсоналу,  

- мотиваціюперсоналу, 

- розвиток персоналу.  

 

 

Рис. 1.1. Місце оцінки та мотивації персоналу в системі управління 

персоналом сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: розробка автора 

Задля дослідження актуальності проблем удосконалення системи 

управління персоналом в межах окремих складових нами було проведено 

експертне дослідження, у якому взяли участь 56 науковців (докторів та 

кандидатів наук), що вивчають питання розвитку сільськогосподарських 

підприємств. Анкета експертного дослідження у додатку Б. 
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Результати проведеного експертного дослідження (рис. 1.2) показали, що 

найважливішими складовими системи управління персоналом на 

сільськогосподарських підприємствах вважають: стратегічний HR-

менеджмент, кадровийоблік, мотивацію персоналу, оцінку персоналу та 

створення організаційної культури.  

 

Рис. 1.2. Результати експертної оцінки важливості окремих 

складових управління персоналом для сільськогосподарських 

підприємств 

*Джерело: розробка автора на основі експертного дослідження 

Водночас експертна оцінка наявності на сучасних сільськогосподарських 

підприємствах (рис. 1.3)  показує, що усі найбільш важливі складові (крім 

кадрового обліку) організовані на найнижчому рівні в діючих 

агроформуваннях.   

Проведене експертне дослідження показало, що на сучасних 

сільськогосподарських підприємствах існує проблема низького рівня 

організації стратегічного управління персоналом та впровадження 

раціональної оцінки та мотивації працівників. Тому предметом даного 

дослідження виступає не тільки тактичний рівень, але й стратегічний рівень 

організації процесів відповідної оцінки та мотивації персоналу. 
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Рис. 1.3. Результати експертної оцінки наявності окремих складових 

управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах 

*Джерело: розробка автора на основі експертного дослідження 

Дослідження теоретичних основ організації оцінки та мотивації 

персоналу має історичний та географічний контекст. Історичний аспект 

охоплює різні наукові школи, які впродовж 19-20 ст. формували теорії 

управління персоналом (проаналізовано вище). Географічний контекст 

передбачає диференціацію в наукових та прикладних підходах до становлення 

основних концепцій менеджменту персоналу. Найбільш відомими є 3 

концепції управління: американська, японська та російська [40, 41], деякі 

вчені виділяють ще й українську [42]. 

На основі узагальнення різних наукових підходів [43-47], а також власних 

досліджень нами обґрунтовано основні характерні відмінності між 

американською, японською, європейською та українською концепціями 

управління персоналом в контексті оцінки та мотивації персоналу (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Характерні відмінності в організації оцінки та мотивації персоналу 

за американським, японським, європейським та українським підходами 

Американська 

система 

менеджменту 

Японська система 

менеджменту 

Європейська 

система 

менеджменту 

Українська система 

менеджменту 

Об’єкт оцінки та мотивації  

Окремий працівник, 

з притаманними 

йому особистісними 

та професійними 

характеристиками 

Колектив 

працівників 

Окремий працівник, 

з притаманними 

йому професійними 

характеристиками та 

здібностями 

Трудовий колектив з 

орієнтацією на 

професійно-моральні 

характеристики 

працівників 

Загальний принцип управління 

«Зверху-вниз» «Знизу-вверх» «Зверху-вниз» «Зверху-вниз» 

Мета системи оцінювання та мотивації 

Максимізація 

прибутку 

підприємства, 

адекватна 

індивідуальна оцінка 

вкладу кожного 

працівника в 

загальний результат 

Удосконалення та 

гармонізація 

системи соціально-

трудових відносин в 

організації 

Максимізація 

прибутку 

підприємства, 

створення 

адекватних умов 

праці для 

працівників  

Максимізація 

прибутку 

підприємства, 

оптимізація витрат 

Відповідальність в процесі діяльності 

Індивідуальна 

відповідальність 

Колективні 

відповідальність 

Змішана система 

відповідальності 

Змішана система 

відповідальності 

Принципи оцінки та мотивації персоналу 

За результатами 

роботи колективу, 

стажем роботи 

За індивідуальними 

показниками роботи 

працівників 

За індивідуальними 

показниками роботи 

працівників 

За результатами 

роботи колективу, за 

рівнем виконання 

завдань 

Контроль в процесі діяльності 

Переважає 

індивідуальний 

контроль 

керівництва 

Контроль за 

діяльністю 

колективу 

Переважає контроль 

за індивідуальними 

результатами роботи 

Переважає контроль 

в розрізі виконання 

поставлених завдань 

*Джерело: розробка автора 

 

Дані табл. 1.1 свідчать про поступову зміну системи управління 

персоналом в Україні шляхом адаптації до європейської концепції. Проте ці 

процеси активніше проходять на підприємствах ІТ галузі, фінансової сфери, 

консалтингової діяльності, у ЗМІ. А в таких галузях як сільське господарство, 
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деревообробна промисловість, важка промисловість ці процеси ледве помітні. 

Тому досліджувані процеси саме в «відстаючих» галузях потребують 

першочергового удосконалення. 

Важливою передумовою оптимізації методики оцінювання персоналу є 

вивчення сутності поняття «оцінка персоналу», оскільки на даний час існує 

чимало різних наукових підходів до тлумачення цього питання.  

Комплексний аналіз існуючих теоретичних підходів до розуміння 

сутності дефініції «оцінка персоналу» дав нам змогу всі підходи 

класифікувати на три групи: 

- ресурсний підхід; 

- результативний підхід; 

- змішаний (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Наукові підходи до тлумачення сутності поняття «оцінка персоналу» 

І підхід –  

«ресурсний» 

ІІ підхід – 

«результативний» 

ІІ підхід –  

«змішаний» 

Балабанова Л.В. «Оцінювання 

персоналу – це цілеспрямований 

процес встановлення відповідності 

якісних характеристик персоналу 

(здібностей, властивостей) вимогам 

посади або робочого місця» [48] 

Завіновська Г.Т. 

Оцінювання 

персоналу – це 

запланована, 

формалізована 

характеристика 

трудової діяльності 

зайнятих, 

ефективності роботи 

персоналу [54]  

«Оцінка персоналу – 

система періодичної 

перевірки праці працівника 

за звітний період 

відповідно до цілей і 

нормативів діяльності для 

даної посади, оцінка 

відповідності 

кваліфікаційних навичок 

вимогам посадової 

інструкції, аналіз відносини 

працівника до своїх 

обов'язків, правил 

трудового розпорядку» [57] 

Дідур К.М. «Оцінювання персоналу 

є процедура, що здійснюється з 

метою виявлення ступеня 

відповідності професійних, ділових 

та особистих якостей працівника, 

кількісних і якісних результатів 

його трудової діяльності 

визначеним вимогам»[49] 

Сівашенко Т.В. 

«Оцінка персоналу - 

це діяльність суб’єкта 

оцінки щодо 

виявлення інформації 

про кількісні та якісні 

характеристики 

об’єкта оцінки, яка 

Головатий М. Ф., 

Лукашевич М. П., 

Дмитренко Г. А. «Під 

оцінюванням персоналу 

розуміють процедуру, за 

допомогою якої вияв-

ляється ступінь 

відповідності якостей 
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необхідна для 

розробки та 

здійснення 

управлінських рішень 

з метою досягнення 

поставлених цілей 

[55] 

працівника, його трудової 

поведінки, результатів 

діяльності певним 

вимогам» [58] 

Кириченко О. А. «Оцінювання 

персоналу використовується для 

визначення відповідності 

працівника вакантному чи 

робочому місцю (посаді), яке він у 

даний час займає» [50] 

Данюк В.М. 

Оцінювання 

персоналу – це 

процедура, за 

допомогою якої 

виявляється ступінь 

відповідності якостей 

працівника, його 

трудової поведінки, 

результатів діяльності 

певним вимогам [56] 

Колот А.М. «Оцінка 

персоналу полягає у 

визначенні того, якою 

мірою кожний працівник 

досягає очікуваних 

результатів праці й 

відповідає тим вимогам, які 

випливають з його 

виробничих завдань» [59] 

Скопилатов І.О., Єфремов О.Ю. 

«Оцінка персоналу – це компонент 

діагностики персоналу, 

цілеспрямований процес 

встановлення відповідності 

кількісних і якісних професійних 

характеристик персоналу вимогам 

посади (робочого місця), підрозділи 

і організації в цілому» [51] 

Савченко В. А. 

«Оцінювання персоналу є 

процедура, що 

здійснюється з метою 

виявлення ступеня 

відповідності професійних, 

ділових та особистих 

якостей працівника, 

кількісних і якісних 

результатів його трудової 

діяльності визначеним 

вимогам» [60] 

Федулова Л.І. «Під оцінкою 

персоналу розуміється 

цілеспрямований процес 

встановлення відповідності якісних 

характеристик персоналу вимогам 

посади й робочого місця»[52] 

«Оцінка діяльності 

персоналу передбачає 

дослідження ефективності 

виконання працівниками 

покладених на них 

функціональних обов’язків 

та виявлення їх трудових 

ресурсів» [61] 

Шегда А.В. Оцінювання персоналу 

визначає рівень кваліфікації 

працівників, рівень знань, навичок, 

здібностей, дає уявлення про ділові 

та моральні риси особистості [53] 

*Джерело: розробка автора на основі [48-61]. 

 

Результати аналітичних досліджень показують, що І підхід – 

«ресурсний», передбачає, що основними порівняльними характеристиками 

оцінки персоналу є особистісні характеристики, рівень кваліфікації, досвіду 
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роботи, відповідність займаній посаді. Тобто оцінка працівника як 

представника трудових ресурсів  з певними характеристиками. 

ІІ підхід – «результативний» охоплює ті наукові підходи, що 

передбачають оцінку персоналу, передусім, на основі оцінки результатів його 

роботи. Ці визначення мають результативний характер, оскільки 

визначальними критеріями оцінки є рівень досягнення поставлених завдань. 

Вважаємо, що в умовах ринкової конкурентної економіки цей підхід є більш 

дієвий і важливий ніж попередній, оскільки дає можливість оцінити реальний 

вклад певного працівника в загальний результат діяльності підприємства. 

ІІІ підхід – «змішаний» базується на поєднанні двох попередніх, а 

дефініції в межах цього підходу передбачають оцінку персоналу з 

врахуванням персональних кваліфікаційних, якісних характеристик, досвіду 

роботи та результативних показників в процесі виконання поставлених 

завдань. Погоджуючись з науковцями, визначення яких відносяться до цієї 

групи під оцінкою персоналу розуміємо систематичний процес перевірки 

відповідності професійних та особистісних характеристик працівника 

займаній посаді та результативності виконання поставлених завдань в процесі 

роботи.   

Існуюча проблема недостатньої уваги з боку керівників організацій 

процедурі оцінювання персоналу призводить до виникнення багатьох інших 

проблем, де функції працівників виконуються на неналежному рівні.  На 

думку К. Дідур «для  вітчизняної практики оцінювання персоналу все ще 

характерними є некомплексність, еклектичний підхід, коли результати оцінки 

здобувають з допомогою конгломерату не пов’язаних між собою оцінних 

методів; брак систематичності та регулярності у застосуванні процедур 

оцінювання» [49, с. 7]. 

Ще більшої ваги питанням оцінювання персоналу надає А. Колот[59, 

с. 236-248], який вважає її складовою мотивації, що повинна комплексно 

охоплювати психолого-емоційну та професійну оцінку, а також кількісну і 

якісну відповідність виконання поставлених цілей перед працівником. 
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Частково погоджуючись з А. Колот, вважаємо, що оцінку і мотивацію 

персоналу слід розглядати як взаємопов’язані, але незалежні складові 

управління персоналом, оскільки вони виконують різні функції. 

Г. Овчаренко та В. Головко вважають, що «оцінка персоналу є однією з 

найважливіших складових системи управління персоналом підприємства, 

оскільки вона тісно пов'язана з усіма його процесами, впливає на ефективність 

діяльності співробітників і результативність функціонування та розвитку в 

цілому» [62, с. 6]. 

Оцінка персоналу як складова системи менеджменту відіграє ряд 

важливих функцій. Так, гуру у сфері менеджменту Д. МакГрегор виділив 3 

основні функції [11]:  

- адміністративна, яка передбачає, що на основі результатів оцінювання 

працівників керівники приймають відповідні кадрові рішення (переміщення, 

підвищення по посаді, звільнення тощо); 

- інформативна, що передбачає забезпечення необхідними даними про 

кількісні, якісні, результативні показники складу і роботи персоналу; 

- мотиваційна, яка базується на тому, що оцінка персоналу є підґрунтям 

для впровадження відповідної системи мотивації на підприємстві. Оскільки 

оцінка без мотивації  втрачає сенс. 

У сучасних умовах швидкої трансформації системи менеджменту як в 

світі, так і в Україні з’являється чимало нових ефективних методів проведення 

оцінки персоналу. На даний час у теорії та на практиці виокремлюють різні 

підходи до класифікації видів оцінки працівників.   

Так, Л. Федулова вважає, що слід розрізняти два види оцінки персоналу: 

індивідуальну та групову. Індивідуальна передбачає оцінку персональних 

якісних та кількісних характеристик працівника, а групова – оцінку діяльності 

групи працівників, тобто колективної роботи [52, с. 34-39]. 

На думку А. Колота доцільно виділяти два підвиди оцінки персоналу: 

самооцінку та зовнішню оцінку. Самооцінка передбачає внутрішню оцінку 
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працівника самого себе, а зовнішня – це оцінка якісних і кількісних 

показників з боку керівництва [59, с. 251-259]. 

О. Крушельницька та М. Мельничук виділяють традиційну та 

нетрадиційну оцінку за методиками. До традиційної оцінки вчені відносять 

оцінку окремого працівника самим собою або керівництвом, а до 

нетрадиційної оцінки відносять оцінку працівників в колективі, одне одного 

та можливість працювати в команді [63, с. 89-96]. 

Вчені В. Данюк, В. Петюх, С. Цимбалюк розрізняють описову, кількісну 

та комбіновану оцінку персоналу за методами. Описова оцінка передбачає 

текстовий описхарактеристик працівника, кількісна оцінка базується на 

критеріальних індикаторах і показниках, а комбінована – це поєднання 

описової та кількісної оцінки [64, с. 27-32]. 

Враховуючи вищеописані підходи вважаємо за необхідне доповнити 

існуючу класифікацію ще двома ознаками: 

1) за періодичністю проведення оцінки: систематична та підсумкова; 

2) за об’єктами оцінювання: оцінка поточної діяльності та оцінка 

тенденцій розвитку працівника. 

За першою виділеною ознакою: періодичністю проведення, пропонуємо 

розрізняти систематичну оцінку, тобто постійну (поточну) оцінку щоденної 

роботи працівника чи групи за критеріями досягнення поставлених проміжних 

завдань, своєчасності, ретельності тощо. Підсумкова оцінка – це 

узагальнююча оцінка роботи персоналу за певний проміжок часу або за 

результатами виконання певного тривалого виду роботи, проекту тощо. Ця 

оцінка базується на врахуванні кінцевих результатів роботи та дотримання 

запланованих термінів. 

За другою виділеною ознакою: за об’єктами оцінювання, вважаємо за 

доцільне виділяти оцінку поточної діяльності працівника, тобто ефективності 

виконання поточних завдань, своїх функціональних обов’язків, його 

кваліфікаційного рівня, досвіду роботи тощо. Проте вважаємо, що в умовах 

високої конкуренції на сучасному ринку, швидких темпів розвитку 
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«softskills»працівників та зростаючого впливу цих компетентностей 

(«softskills») в організаційно-адміністративній роботі персоналу надзвичайно 

важливо оцінювати тенденції розвитку працівників. Оскільки саме активні в 

саморозвитку, відкриті до чогось нового працівники є справжньою цінністю 

для підприємств. 

Таким чином на основі узагальнення підходів різних науковців [52, 59, 63, 

64] та власних пропозицій обґрунтовано класифікацію видів оцінки персоналу, 

яка може бути використана для сільськогосподарських підприємств (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Класифікація видів оцінки персоналу для 

сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: розробка автора на основі  [52, 59, 63, 64] та власних пропозицій* 

 

Запорукою ефективного оцінювання персоналу є організація 

комплексного процесу, який складається із взаємопов’язаних елементів. У 
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- Оцінка тенденцій розвитку 
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сучасній теорії менеджменту існує плюралізм наукових думок щодо 

визначення структури процесу оцінки персоналу. На основі узагальнення 

різних наукових підходів, а саме:   Г. Емерсона [20, с. 81-83], О. Грішнової 

[30, с. 166-169],  О. Бородіної [31, с. 114-118], М. Маліка, О. Шпикуляка [34, с. 

231-236], М.  Виноградського, С.  Бєляєва, А. Виноградської, О. М. Шканова 

[39, с. 389-398], а також результатів власних досліджень вважаємо, що 

структура процесу оцінки персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

включає: 

1) визначення суб’єкта оцінки (окремий працівник, група працівників, 

увесь колектив підприємства); 

2) визначення об’єкта оцінки (результати роботи працівника, поведінка 

працівника, якісні, професійні характеристики працівника); 

3) визначення системи критеріїв та конкретних показників оцінки 

персоналу; 

4) вибір методів та інструментів оцінювання персоналу; 

5) безпосереднє оцінювання персоналу за визначеними критеріальними 

параметрами; 

6) прийняття управлінських рішень на основі результатів оцінювання 

персоналу.  

Оцінка персоналу є досить складним процесом в прикладному аспекті. Бо 

неправильно організована оцінка працівників може дати зворотній ефект, 

тобто не стимулювати до ефективної праці, а навпаки антимотивувати 

персонал. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне виокремити низку важливих 

факторів, що можуть ускладнювати процес  оцінки персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах: 

1) низький рівень доходності населення на селі; 

2) значна кількість працівників без вищої освіти та сприятливого 

розуміння необхідності оцінки персоналу; 

3) психологічні особистісні бар’єри о оцінки роботи; 

4) надання переваги працівниками колективній оцінці роботи; 
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5) несформованість організаційної культури в країні щодо адекватної 

індивідуальної оцінки. 

У зв’язку з цим, необхідно системно підходити до організації процесу 

оцінки  персоналу на сільськогосподарських підприємствах із дотримання 

сукупності принципових положень, а саме: 

- об’єктивності оцінки – передбачає необхідність застосування в 

процесі оцінки єдиних методик до певної категорії працівників, які є 

доступними для ознайомлення, і застосування єдиного підходу (без 

суб’єктивного впливу) до цієї процедури; 

- систематичності – означає, що оцінка роботи має проводитись за 

однаковий аналізований період, мати однакову тривалість в часі і має бути 

організована одночасно для всіх працівників підприємства; 

- простоти і чіткості – розроблені методики оцінки мають бути 

достатньо простими і зрозумілими для більшості працівників, процедури 

проведення оцінки мають бути гласними і деталізованими за потреби; 

- всебічності оцінки – передбачає, що оцінка персоналу має бути 

організована із використанням цілісної системи показників, що 

характеризують основні результати роботи персоналу, його кваліфікаційні та 

особистісні характеристики за аналізований період; 

- обов’язковості – означає, що проведення оцінки роботи 

працівників є обов’язковим для всіх працівників, тому даний пункт може бути 

включений у контракт на роботу; 

- результативності – передбачає, що необхідним наступним етапом 

після проведення оцінки персоналу має бути узагальнення результатів, їх 

оприлюднення (особисто чи на загальний колектив) і підведення підсумків із 

визначенням конкретних результатів оцінки, тобто застосування 

мотиваційних, контролюючих чи попереджуючих заходів по роботі з 

персоналом. 

Таким чином на основі дослідження різних наукових підходів 

вітчизняних та зарубіжних вчених до організації процесу оцінки персоналу на 



38 

 

підприємствах нами обґрунтовано місце і роль складової «оцінка персоналу» в 

загальній системі менеджменту персоналу, удосконалено визначення поняття 

«оцінка персоналу», обґрунтовано та доповнено класифікацію видів оцінки 

персоналу та узагальнено структуру організації процесу оцінювання 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 

 

 

1.2. Теоретичні основи мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах 

У сучасних умовах господарювання сільськогосподарські підприємства 

шукають усі можливі способи досягнення зростання ефективності діяльності 

та посилення конкурентоспроможності. Працівники як основа ресурсного 

потенціалу агроформувань є важливим інструментом у процесі стратегічного і 

тактичного розвитку. Підвищення продуктивності праці та створення 

позитивного іміджу підприємства завдяки ефективному використанню 

людського ресурсу дозволить у найдешевший спосіб досягнути поставлених 

цілей розвитку.Тому дослідження теоретичних основ організації ефективної 

мотивації персоналу є досить актуальними для детального вивчення. 

Виникнення та генезис теорій мотивації працівників пов’язаний ще з 

древніми філософами, такими як Аристотель, Сократ та Платон. Вони 

першими почали досліджувати питання рушійних сил, що впливають на 

людську поведінку, а також обґрунтовували внутрішні та зовнішні мотиви 

життєдіяльності людей. 

Перші спроби законодавчо регулювати систему мотивації працівників 

були зроблені близько 2 тис. років до н.е. царем Вавілону Хаммурапі, який 

встановив мінімальний рівень заробітної плати для різних працівників. 

Дослідженню цих питань приділив свою увагу також відомий класик 

Адам Сміт, який у своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства 

народів» виокремив основні причини мотивації людини: прямий економічний 



39 

 

інтерес, прагнення людини до максимального збагачення та покращення 

особистого добробуту [1]. 

Дослідженням впливу різних мотиваційних факторів на результативність 

роботи працівників займалось чимало науковців-теоретиків та практиків-

менеджерів, проте найбільшого розвитку теорії мотивації отримали у ХХ ст. 

завдяки таким вченим як: С. Адамс, К. Альдерфер, В. Врум, Ф. Герцберг, Е. 

Лоулер, Д. МакКлелланд, Д. Мак-Грегор, А. Малоу, Л. Портер, Ф. Тейлор [2-

5]. 

На даний час усі теорії мотивації поділяють на три групи: 

1) первинні, які базуються на історичному досвіді поведінки людини в 

процесі праці; 

2) змістовні, що відображають зміст потреб людини в процесі 

життєдіяльності; 

3) процесуальні, що базуються на процесі винагородження працівників 

за результати праці. 

Еволюцію теорій мотивації персоналу відображено на рис. 1.5. 

Первинні теорії мотивації передбачають, що людину спонукають до праці 

певні мотиви, потреби в процесі діяльності, що склались на певному 

історичному етапі. Ці теорії були сформульовані у ХХ ст. Серед основних 

первинних теорій виділяють: 

- теорія «батога і пряника»; 

- теорії «Х», «Y», «Z». 

Теорія «батога і пряника» базується на мотивації персоналу шляхом 

покарання та винагороди. Тобто у разі правильного виконання завдань 

працівники стимулюються певними винагородами, а у протилежному випадку 

– коли працівник не виконав на належному рівні поставлені завдання до нього 

застосовується покарання. Сьогодні практикуючі менеджери вважають даний 

метод мотивації – пережитком минулого.  
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 Рис. 1.5. Еволюція теорій мотивації персоналу 

*Розроблено автором 

 

Проте, на нашу думку, цей метод часто використовується і сьогодні, 

але у завуальованій формі. Крім цього,  варто зазначити, що у 2007 р. 

Нобелівську премію в галузі економіки присудили американським вченим 

Леоніду Гурвіцу, Еріку Маскіну і Роджеру Майерсону за створення основ 

теорії оптимальних механізмів або так званий «Третій шлях». Вчені 

стверджують, що суть цієї теорії – це «розробка правил гри для досягнення 

заданого результату або прибутку, навіть якщо кожен учасник може мати 

власні корисливі цілі. Встановлюється механізм, в якому кожен гравець має 

стимул вести себе так, як того хоче конструктор (який конструює механізми 

поведінки або задає правила гри)» [6]. Дана теорія оптимальних механізмів 

передбачає комбінацію ―пряника‖ ринкової економіки і водночас ―батога‖ 

Первинні теорії мотивації 

Теорія «батога 

і пряника» 

Теорія «Х» Теорія «Y» Теорія «Z» 

Сучасні теорії мотивації 

Змістовні теорії 

мотивації 

 

- теорія Г. Маррей; 

- теорія А. Маслоу; 

- теорія Д. Мак 

Клеланда;  

- теорія Ф. Герцберга 

Процесуальні теорії 

мотивації 

- теорія очікувань В. 

Врума;  

-  теорія справедливості 

С. Адамса;  

-  модель Портера - 

Лоулера. 
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командної економіки. Тому у процесі данного наукового дослідження варто 

взятии основн іпостулат ицієї теорії  до уваги. 

Теорії «Х», «Y», «Z» – це три не пов’язані між собою теорії мотивації 

персоналу. Теорії «Х» та «Y» були розроблені відомим вченим у галузі 

менеджменту Д. Мак-Грегор [11]. Теорія «Z» набагато пізніше була 

запропонована В. Оучі.   

Порівняльна характеристика вихідних постулатів цих теорій 

представлено у таблиці 1.3.  

Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика основних положень первинних теорій 

мотивації «Х», «Y», «Z» 

Теорія "X" Теорія "Y" Теорія "Z" 

1. У мотивах людини 

переважають біологічні 

потреби. 

2. Пересічна людина 

намагається уникати роботи. 

3. Більшість працівників 

тільки через примушування 

можуть виконати поставлені 

перед ними завдання. 

4. Більшість працівників 

бажають, щоб ними керували 

і не прагнуть брати на себе 

відповідальність. 

5. Більшість працівників 

мають невисокі амбіції і 

бажають знаходитись в 

безпечній ситуації. 

5. Якість роботи низька і 

тому потрібен постійний 

контроль. 

1. У мотивах людини 

переважають соціальні 

потреби і бажання гарно 

працювати. 

2. Фізичні та психо- емоційні 

зусилля на роботі є 

природними для працівника. 

3. Працівник може 

сприймати роботу як 

джерело задоволення або як 

покарання залежно від умов 

праці. 

4. Відповідальність і 

зобов'язання, які беруть на 

себе працівники залежать від 

винагороди за працю. 

5. Більшість людей прагне 

використовувати свої знання 

і досвід, брати на себе 

відповідальність. 

6. Значна частина людей є 

внутрішньо вмотивовані.  

1. У мотивах людини 

поєднуються соціальні і 

біологічні потреби. 

2. Люди прагнуть працювати в 

групі (колективі) і 

колективного прийняття 

рішень. 

3. Працівники прагнуть 

індивідуальної 

відповідальності за результати 

праці. 

4. Дієвим є неформальний 

контроль за результатами 

праці працівників. 

5. Постійна ротація кадрів,  

самоосвіта, повільна службова 

кар'єра є позитивними 

факторами розвитку 

персоналу. 

6. Адміністрація повинна 

проявляти постійну турботу 

про людину, забезпечувати 

йому довгостроковий найм. 

7. Працівник є основою будь-

якого колективу і саме вона 

забезпечує успіх 

підприємства. 

*Узагальнено автором на основі джерел: [7-10]. 
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З  табл. 1.2. очевидно, що теорія «Х» припускає, що більшість людей є 

безвідповідальні працівники, які не хочуть працювати, а єдиним фактором, що 

змушує їх це робити є фізіологічні потреби існування. 

Теорія «Y» описує середньостатистичного працівника як 

внутрішньовмотивованого до праці, активного та відповідального. Насправді 

результати досліджень показують, що питома вага таких працівників не є 

великою – близько 15-25 % серед усіх працівників [10]. 

Найбільшу частину працівників українських організацій становлять 

люди, що належать до теорії «Z». Ця категорія охоплює добрих працівників, 

що прагнуть працювати в групі і готові віддавати власні сили та енергію 

заради розвитку їх компанії, де вони планують працювати довго.  

Друга група теорій мотивації – змістовні теорії, охоплюють ті підходи, 

що передбачають  чітку класифікацію потреб, які мотивують людини до праці.  

До цієї групи належать такі основні теорії: теорія Г. Маррей, теорія 

А. Маслоу, теорія Д. Мак Клеланда та теорія Ф. Герцберга. 

У своїй теорії Г. Маррей виділив дві групи мотиваційних факторів: 

- первинні (органічні), тобто фізіологічні потреби людини; 

- вторинні (психогенні), тобто потреби в навчанні, вихованні, соціалізації, 

повазі, захисті (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Теорія мотивації Г. Маррея 

*Узагальнено автором 

 

Теорія мотивації Г. Маррей 
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фізіологічні) 

І рівень 
мотиваційних 

факторів 

• вторинні (психогенні) 
ІІ рівень 

мотиваційних 
факторів 
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А. Маслоу у своїй теорії виокремив ієрархію потреб людини, які 

виникають почергово після задоволення потреб нижчого рівня, а саме (від 

нижчого до найвищого рівня) (рис. 1.7): 

- фізіологічні потреби; 

- потреби у безпеці та захисті; 

- соціальні потреби (комунікації, відносин); 

- потреби у повазі та визнанні; 

- потреби у самореалізації [12]. 

 

Теорія А. Маслоу

 

Рис. 1.7. Теорія мотивації А. Маслоу 

*Узагальнено автором 

 

Теорія Д. МакКлеланда базується на класифікації набутих потреб 

людини, що мотивують її до ефективної праці. Д. МакКлеланд виокремив 3 

типи потреб працівників (рис. 1.8): 
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Рис. 1.8. Теорія мотивації Д. МакКлеланда 

*Узагальнено автором 

 

- потреби в успіху; 

- потреби у владі; 

- потреби в належності (до колективу, соціальної групи тощо) [13]. 

Теорія мотивації Ф. Герцберга базується на двохфакторній моделі, яка 

включає дві групи (рис. 1.9): 

- гігієнічні фактори або фактори умов праці (політика фірми, умови праці, 

заробітна плата, міжособистісні взаємостосунки,ступінь контролю за 

роботою); 

- мотивуючі фактори (успіх на роботі, просування по службі, визнання і 

позитивна оцінка результатів роботи,  рівень відповідальності, можливості 

кар’єрного росту)[14]. 

Мотиваційні чинники 

Соціальні 
потреби 

Успіх 

Влада 
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Рис. 1.9. Теорія мотивації Ф. Герцберга 

*Узагальнено автором 

 

За теорією Ф. Герцберга перша група факторів (гігієнічні фактори) є 

передумовами для нормальної праці, а не мотиваційними чинниками, і друга 

група охоплює саме мотиваційні аспекти. Проте аналізуючи сучасні умови 

праці персоналу на сільськогосподарських підприємствах, стає цілком 

очевидно, що так звані гігієнічні фактори є важливими мотиваційними 

чинниками для працівників на вітчизняних підприємствах.  

Третя група теорій мотивації – це процесуальні теорії, що охоплюють ті 

наукові підходи, які базуються на врахуванні не лише потреб людини, але й її 

поведінки та очікувань і ступінь задоволеності в процесі винагороди. 

До процесуальних теорій належать: теорія очікувань В. Врума, теорія 

справедливості С. Адамса і комплексна теорія Л. Портера і Е. Лоулера. 

Теорія очікувань В. Врума передбачає, що мотивація людини складається 

не з ступеня задоволення потреб, а з очікувань людини в процесі отримання 

Теорія мотивації 
Ф. Герцберга 

Гігієнічні 
фактори 

- заробітна плата 
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- міжособистісні взаємостосунки 

- ступінь контролю за роботою 
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фактори 

- успіх на роботі 
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результатів праці та очікування та оцінки цінності винагороди за результати 

праці[15] (рис. 1.10). 

 

* 

 *                                 *  =  

 

 

Рис. 1.10. Теорія мотивації В. Врума 
*Узагальнено автором 

 

Дана теорія очікувань В. Врума підкреслює важливість в процесі 

мотивації очікувань людини у вигляді взаємозв’язків: затрати праці - 

результати, результати - винагорода і валентність (задоволення винагородою). 

Теорія справедливості С. Адамса[16], базуючись на вихідних положеннях 

теорії очікувань В. Врума, передбачає, що працівник оцінює, передусім, 

зв’язок між затратами праці та отриманою винагородою, а також з 

аналогічними показниками інших працівників. Тобто мотивація персоналу, за 

цією теорією залежить не лише від співвідношення «затрати праці» - 

«винагорода», але й від справедливості винагородження в порівнянні з 

іншими працівниками (рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Теорія мотивації С. Адамса 
*Узагальнено автором 
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Таким чином, згідно теорії мотивації С. Адамса людина може бути 

вмотивована лише тоді, коли результати її праці оцінюють адекватно до 

результатів праці інших працівників. Ця теорія безумовно діє сьогодні, тому 

при розробці механізму оцінювання та мотивації персоналу вона врахована у 

нашому дослідженні. 

Комплексна теорія Л. Портера і Е. Лоулеравключає в себе основні 

постулати обох попередніх процесуальних теорій: теорії очікувань та теорії 

справедливості (рис. 1.12). 

Відповідно до даної теорії мотивація персоналу залежить від трьох 

основних факторів: затрачених зусиль в процесі праці, здібностей і характеру 

працівника, а також від усвідомлення людиною своєї ролі в процесі праці й 

винагороди. За таким підходом: результативна праця людини дає очікувану 

винагороду, це в свою чергу, забезпечує задоволення, і водночас мотивує до 

високо результативної праці. Тобто певною мірою утворюється циклічне коло, 

але лише при дотриманні зазначених умов, бо за відсутності одного з 

елементів у працівника зникає мотивація до ефективної праці. 

 

 

Рис. 1.12. Теорія мотивації Л. Портера і Е. Лоулера 
*Джерело: [7] 
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Таким чином первинні теорії мотивації ґрунтуються на припущеннях, що 

людина в залежності від її характеру, ставлення до праці може працювати під 

різним рівнем контролю та відповідальності. Змістовні теорії мотивації 

базуються на потребах людини. Вони передбачають, що в людей з різним 

рівнем задоволеності потреб виникають нові потреби вищого рівня і 

мотиваційні чинники повинні відповідати необхідності задоволення потреб 

відповідного рівня. Процесуальні теорії мотивації, не відкидаючи важливості 

задоволення потреб людини, передбачають, що мотивація працівника 

залежить не тільки від них, але й від поведінки окремою людини та очікувань 

винагороди. Генезис розвитку теорій мотивації свідчить, що кожна наступна 

виділяє більшу кількість мотиваційних чинників, які можуть впливати на 

результати праці персоналу. 

Задля детального дослідження можливих напрямів удосконалення 

системи мотивації на сільськогосподарських підприємствах, проаналізовано 

різні наукові підходи до розуміння сутності поняття «мотивація». 

У наукові літературі та на практиці існують різні підходи до розуміння 

сутності поняття «мотивація». Усі наукові підходи до тлумачення даної 

дефініції можна поділити на 3 групи (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Наукові підходи до тлумачення поняття «мотивація» 

І підхід  ІІ підхід ІІІ підхід 

М.І. Дьяченко, Л.О. 

Кандибович розглядають 

мотивацію як сукупність 

мотивів, які спонукають до 

досягнення мети [17] 

В.Н. Дружинін під мотивацією 

розуміє сукупність психічних 

процесів, які надають поведінці 

енергетичного імпульсу та 

загальної спрямованості [27] 

Г.А. Дмитренко, К.О. 

Шарапатова, Т.М. 

Максименко 

розглядають 

мотивацію як: 1) 

систему факторів, які 

викликають 

активність організму 

та визначають 

спрямованість 

поведінки людини 

(потреби, мотиви, 

наміри, цілі, інтереси, 

прагнення), 2) 

характеристику 

процесу, що 

забезпечує 

С.В. Занюк тлумачить 

мотивацію як сукупність 

спонукальних факторів, які 

визначають активність 

людини (мотиви, потреби, 

ситуативні фактори, що 

детермінують поведінку 

людини) [18] 

Х. Хекхаузен  розглядає 

мотивацію як численні процеси та 

явища, суть яких зводиться до 

того, що жива істота обирає свою 

поведінку виходячи з її очікуваних 

наслідків, і керує нею в аспекті її 

спрямування і витрат енергії [28] 

В.П. Сладкевич  розуміє 

мотивацію як сукупність 

рушійних сил, які 

спонукають людину до 

Л.Е. Орбан-Лембрик визначає 

мотивацію як сукупність причин 

психологічного характеру 

(система мотивів), які зумовлюють 
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виконання певних лій; 

процес свідомого вибору 

людиною того чи іншого 

типу дій, які визначаються 

комплексним впливом 

зовнішніх і внутрішніх 

факторів (відповідно 

стимулів і мотивів) [19] 

поведінку і вчинки людини, їх 

початок, спрямованість і 

активність [29] 

поведінкову 

активність на певному 

рівні, іншими словами 

– мотивування [38]  

Л.Г. Мельник  тлумачить 

мотивацію як відносно 

стабільну систему мотивів 

(тобто спонукальних причин 

дій), що визначає поведінку 

суб’єкта [20; 21]  

О.В. Зозульов вважає, що 

мотивація – це внутрішня сила, що 

спонукає індивіда до дії [30] 

 

С.Д. Іллєнкова під 

мотивацією розуміє: 

1) спонукання, що 

орієнтує людину діяти 

специфічним, 

цілеспрямованим 

чином; 2) внутрішній 

стан, що визначає 

поведінку людини 

[39] 

Б.М. Генкін  визначає 

мотивацію як вплив на 

поведінку людини для 

досягнення особистих, 

групових і суспільних цілей 

[22] 

В.Є. Куриляк  розглядає 

мотивацію як готовність докласти 

максимальних зусиль для 

досягнення організаційних цілей 

(мети), зумовлена здатністю цих 

зусиль задовольнити певну 

індивідуальну потребу [31] 

О.Г. Шпикуляк  визначає 

мотивацію як створення 

умов для всебічного 

заохочення, спонукання до 

результативної праці [23] 

Е. Кірхлер, К. Родлер  тлумачить 

мотивацію як готовність індивіда 

прикладати значних зусиль для 

досягнення цілей організації за 

умови, що ці зусилля сприяють 

задоволенню його потреб [32] 

Д. Статт розглядає 

мотивацію як:  1)  

складові 

гіпотетичного 

психологічного 

процесу, який 

викликає почуття 

потреб і потягів; 2) 

поведінку, 

спрямовану на 

досягнення мети, що 

сприяє їх 

задоволенню [40] 

В.Д. Шапіро  вважає, що 

мотивація – це процес 

стимулювання кого-небудь 

до діяльності, спрямованої 

на досягнення цілей 

організації [24] 

Л.О. Верещагіна, І.М. Кареліна 

визначають мотивацію як процес 

психічної регуляції, що впливає на 

спрямування діяльності та 

кількість енергії, що мобілізується 

для виконання цієї діяльності [33] 

Ж.О. Андрійченко  вважає, 

що мотивація – це вид 

організаційної діяльності з 

формування та реалізації 

поведінки працівників, 

мотивованої економічними 

інтересами [25] 

Ш. Річі, П. Мартін визначає 

мотивацію як специфічні для 

кожного індивідуума спонукання, 

прагнення, що виникають слідом 

за задоволенням основних 

людських потреб [34] 

 

Б.А. Райзберг, Л.Ш. 

Лозовський, Є.Б. 

Стародубцева 

визначають 

мотивацію як: 1) 

зовнішнє чи 

внутрішнє спонукання 

економічного суб’єкта 

до діяльності в ім'я 

досягнення будь-яких 

цілей; 2) наявність 

інтересу до такої 

діяльності і способи 

його ініціювання, 

спонукання [41] 

 

У Вікіпедії визначають мотива цію 

як спонукання до дії; динамічний 

процес фізіологічного та 

психологічного плану, керуючий 

поведінкою людини, який 

визначає її організованість, 

активність і стійкість; здатність 

людини задовольняти свої потреби 

[35] 

У Вікіпедії визначають мотива цію 

як спонукання до дії; динамічний 

Сили, що існують 

усередині або поза 
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процес фізіологічного та 

психологічного плану, керуючий 

поведінкою людини, який 

визначає її організованість, 

активність і стійкість; здатність 

людини діяльно задовольняти свої 

потреби [36] 

людиною і збуджують 

у ній ентузіазм і 

завзятість під час 

виконання певних дій 

[42] 

Вчені Гарвардської бізнес 

школи вважають, що 

мотивація, це передусім 

мистецтво керівника 

створити у працівника 

бажання ефективно 

працювати [26] 

Процес, який відбувається в самій 

людині і спрямовує її поведінку в 

конкретне русло, спонукає її 

поводитись у конкретній ситуації 

в певний спосіб; процес 

спонукання кож- ного 

співробітника й усіх членів 

колективу до активної діяльності 

для задоволення своїх власних 

потреб і для досягнення цілей 

організації [37] 

Внутрішні та зовнішні 

чинники, що 

стимулюють бажання 

та енергію людей, 

бути постійно 

зацікавленими та 

прихильними до 

роботи, ролі або 

предмету, або 

прагнути до 

досягнення мети [43]  

*Джерело: узагальнено автором на основі [17-43]. 

 

Перший науковий підходу до розуміння поняття «мотивація» охоплює 

тих авторів, які вважають, що мотивація – це сукупність стимулюючих 

факторів, які спонукають працівника до праці. Тобто за першим підходом 

мотивація ототожнюється із зовнішнім впливом на людину за допомогою 

певних стимулів. 

Другий науковий підхід до тлумачення сутності дефініції «мотивація» 

охоплює тих авторів, які розуміють під цим терміном процес внутрішнього 

спонукання людини до праці. Тобто за даним підходом відокремлюється 

поняття «стимулювання», що носить ознаки зовнішньої дії менеджера на 

працівника та «мотивації», яка характеризується внутрішнім психоемоційним 

станом людини ставлення до праці. 

Третій науковий підхід охоплює тих авторів, які характеризуючи поняття 

«мотивація» дають відразу два визначення, одне з яких відповідає першому 

підходу, а інше – другому.  Погоджуємось з цим підходом, оскільки вважаємо, 

що мотивація – це динамічний процес психологічного та емоційного 

відношення людини до ефективного досягнення поставлених перед нею 

завдань, що формується на основі певних потреб, мотивів та стимулів. Даного 

підходу притримуються також більшість іноземних науковців.  
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На практиці використовуються різні види мотивації людей. 

Узагальнюючи різні літературні джерела [2, 4, 8, 10, 21], а також власні 

дослідження нами обґрунтовано комплексну систему класифікації видів 

мотивації працівників (рис. 1.13).  

За характером стимулів розрізняють мотивацію: 

– позитивну; 

– негативну. 

 Позитивна мотивація – це спонукання людини до досягнення цілей на 

основі позитивних стимулів. До таких стимулів відносяться: можливість 

кар’єрного зростання, додаткові дні відпустки, підвищення заробітної плати. 

Негативна мотивація – це мотивація, що базується на негативних для 

працівника мотивах і стимулах. До них відносяться: зниження заробітної 

плати, звільнення з роботи, пониження по посаді, збільшення норм виробітку. 

Інколи таку негативну мотивацію ототожнюють з стимулюванням за методом 

«батога і пряника». 

За стійкістю результатів мотиваційної діяльності можна виділити два 

види мотивації: 

– стійка; 

– нестійка. 

Стійка мотивація – це психоемоційний стан людини безперервного 

спонукання до задоволення певних потреб, як правило фізіологічних (їжі, сну, 

одягу), а також потреб безпеки. 

Нестійка мотивація – це мотивація, яка носить безсистемний характер і 

повинна підтримуватись зовнішніми подразниками, що виникають при 

необхідності задовольнити певні (не стійкі) потреби. До цього типу 

відноситься мотивація людини до ефективної праці, самореалізації, 

соціалізації.  
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Рис. 1.13.Класифікація видів мотивації працівників, що можуть застосовуватись на сільськогосподарських 

підприємствах * (розробка автора)

Класифікація видів мотивації працівників, що можуть застосовуватись на сільськогосподарських підприємствах 

Класифікаційні ознаки Види мотивації працівників 

За характером стимулів - позитивна мотивація                                                - негативна мотивація 

За стійкістю результатів 

мотиваційної діяльності 

- стійка мотивація                                                        - нестійка мотивація 

За персональним підходом - індивідуальна мотивація                                           - групова мотивація 

За видом винагороди - матеріальна мотивація                                              - нематеріальна мотивація 

За відкритістю мотивації - відкрита мотивація                                                     - прихована мотивація 

За усвідомленістю працівником - усвідомлювана мотивація                                    - неусвідомлювана мотивація 

За тривалістю стану вмотивованості - стійка мотивація                                                          - тимчасова мотивація 

За видами стимулів 

За спрямованістю на результат 

- зовнішня мотивація                                                     - внутрішня мотивація 

- пряма мотивація                                                           - непряма мотивація 

За ступенем впливу на індивіда - сильна мотивація                                                           - слабка мотивація 
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За персональним підходом мотивацію  поділяють на: 

– індивідуальну; 

– групову. 

Індивідуальна мотивація передбачає спонукальний вплив на одну 

людину, в т.ч. самомотивація. 

Групова мотивація враховує спонукальний ефект на групу 

взаємопов’язаних за інтересами чи потребами людей задля досягнення 

спільного чи однакового результату. 

За видом винагороди мотивацію розрізняють: 

– матеріальну; 

– нематеріальну. 

Матеріальна мотивація передбачає винагороду у вигляді матеріальних 

благ (грошових коштів, майна, оплачені послуги). 

Нематеріальна мотивація базується на використанні різних стимулів не 

грошового характеру, а саме: висловлення прилюдної подяки, нагородження 

грамотою, додаткові дні відпустки, гнучкий графік роботи. 

За відкритістю мотиваційного процесу розрізняють мотивацію: 

– відкриту; 

– приховану. 

Відкрита мотивація – це цілеспрямований неприхований вплив на 

поведінку людини з метою досягнення очікуваних результатів. 

Прихована мотивація – це завуальований, не афішований процес 

мотивації людини задля спонукання її до певних дій. Найчастіше 

використовується у рекламних цілях, політичних компаніях або в умовах 

недостатності фінансових ресурсів для покриття витрат на мотивацію 

працівників. 

За рівнем усвідомлення людиною мотивацію поділяють на: 

– усвідомлювану; 

– неусвідомлювана. 
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Усвідомлювана мотивація передбачає, що людина на яку здійснюють 

спонукальний вплив чітко розуміє сутність цієї дії і спів ставляє її з 

винагородою, тобто рівнем задоволення певної потреби. 

Неусвідомлювана мотивація враховує ті ситуації, коли людина не 

розуміє, що її мотивують. Найчастіше це стосується прихованої або непрямої 

мотивації. 

За тривалістю стану вмотивованості людини: 

– постійна; 

– тимчасова. 

Постійна мотивація – це специфічний психоемоційний стан людини, 

коли вона впродовж довгого періоду часу або постійно докладає зусиль задля 

досягнення поставлених цілей. 

Тимчасова мотивація, більш поширений вид, коли внутрішнє бажання 

виконання певної роботи має тимчасовий характер. 

За видами стимулів мотивацію поділяють на: 

– внутрішню; 

– зовнішню. 

Внутрішня мотивація – це особисте бажання (спонукання) людини 

виконувати певні дії задля досягнення мети.  

Зовнішня мотивація – це стимулювання людини кимось іншим до 

виконання певних дій. 

Найбільш ефективним для забезпечення високої продуктивності праці є 

поєднання зовнішньої і внутрішньої мотивації працівників (рис. 1.14). 
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Рис. 1.14. Взаємозв’язок внутрішніх та зовнішніх мотиваційних 

факторів* 

*Джерело: розробка автора 

На рис. 1 показано взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх мотиваційних 

факторів в управління персоналом. З рис. 1.14 видно, що вплив виключно 

зовнішніх мотиваційних чинників є не великий. Тобто це свідчить про те, що 

для внутрішньо невмотивованих працівників застосування зовнішніх 

мотиваційних факторів матиме малий ефект. Це доводить, що організаціям 

не варто виділяти  великий бюджет на мотивацію для тих працівників, у яких 

внутрішня вмотивованість відсутня.  

Внутрішня мотивація є набагато важливіша у процесі мотивування, що й 

пояснює той факт, що при прийомі на роботу перевага надається молодим, 

активним, внутрішньо вмотивованим людям. Внутрішня мотивація має 

значно вищий ефект у процесі досягнення певних завдань. Тому її потрібно 

підтримувати і розвивати. Для цього застосовують чинники зовнішньої 

мотивації.  

Як видно з рис. 1.14 взаємний вплив внутрішньої і зовнішньої мотивації 

має набагато більший синергійний ефект ніж просто сума цих мотивів. Тому 

для ефективного керівника важливим завданням є створення умов для 

формування високого рівня внутрішньої та зовнішньої мотивації персоналу. 

Зовнішня мотивація Внутрішня мотивація 

Синергійний мотиваційний ефект 
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Окрім виділених вище класифікаційних ознак та видів мотивації 

вважаємо за необхідне доповнити їх двома ознаками: за спрямованістю на 

результат та за ступенем впливу на індивіда. 

За спрямованістю на результат мотивація може бути: 

– пряма; 

– непряма. 

Пряма мотивація – це процес, у якому встановлені прямі відкриті 

залежності між потребою, мотивами та кінцевими результатами, тобто 

працівник чітко націлений на кінцевий очікуваний результат. 

Непряма мотивація – передбачає, що працівник, якого спонукають до 

виконання певної роботи не знає про кінцевий очікуваний результат у повній 

мірі, тобто процес мотивування є завуальований. Даний вид мотивації часто 

використовується на практиці з метою приховування основної мети власника 

організації – максимізації прибутку. 

За ступенем впливу на індивіда мотивація буває: 

– сильна; 

– слабка. 

Сильна мотивація передбачає високий рівень впливу на працівника з 

метою виконання ним поставлених завдань з використанням сильних 

стимулюючих факторів. 

Слабка мотивація передбачає помірний вплив на працівника за 

допомогою не суттєвих мотиваційних чинників. 

Класифікація мотивації передбачає розгляд її як сукупності 

мотиваційних чинників. Проте мотивація – це не лише комплекс впливових 

інструментів стимулювання, але й процес. У цьому аспекті важливо 

охарактеризувати структуру і послідовність цього процесу.  

На основі узагальнення різних наукових підходів до систематизації 

процесу мотивації персоналу [44-47] нами виокремлено такі етапи мотивації: 

1 етап: виникнення незадоволених потреб у людини, що змушують її 

шукати шляхи її розв’язання; 
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2 етап: активний чи пасивний пошук людиною шляхів задоволення 

існуючих потреб; 

3 етап: визначення конкретних напрямів діяльності задля задоволення 

потреби; 

4 етап: активна діяльність, спрямована на отримання певного результату 

задля здобуття можливості задоволення потреби; 

5 етап: отримання винагороди (результату) за виконану роботу; 

6 етап: задоволення потреби за рахунок отриманої винагороди; 

7 етап: співставлення «затрачених зусиль» із «отриманою винагородою» 

та «ефектом від задоволеної потреби»; 

8 етап: виникнення нової потреби і перехід до етапу 2 (рис. 1.15).  

 

Рис. 1.15. Структура мотиваційного процесу 
*Розробка автора 

 

Як видно із запропонованої структури мотиваційного процесу він є 

циклічним із наростаючими кількісними і якісними характеристиками, 

оскільки кожні наступні потреби (за підходом А. Маслоу) є вищого рівня. 
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Таким чином комплексне дослідження існуючих теорій мотивації, 

сутності поняття «мотивація персоналу», класифікації різних видів мотивації, 

а також структури мотиваційного процесу дає змогу узагальнити висновок, 

що враховуючи те, що персонал підприємства є основною рушійною силою, 

яка активно розвивається, теоретичні підходи теж зазнають значних змін в 

історичному контексті відповідно до змін суспільно-економічних формацій 

та рівня життя населення. Тому наукові дослідження задля пошуку більш 

ефективних мотиваційних інструментів є і будуть актуальними з огляду на 

швидкі темпи зміни у зовнішньому середовищі з врахуванням особливостей 

функціонування сільськогосподарських підприємств.  

 

 

1.3. Методологічні основи організації оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств 

 

Методологія наукового дослідження є основоположним фундаментом, 

який формує сутність, зміст та принципи «дорожньої карти» усієї 

дисертаційної роботи.  

Методологія як система наукового пізнання виникла тоді, коли 

з’явились перші філософи. Чималий вклад у її становлення внесли відомі 

філософи: Сократ, Платон і Арістотель. Сьогодні вчення про методологію 

наукових досліджень вийшло за межі суто філософського поняття і 

використовується у всіх галузях науки.   

На даний час методологічним питанням приділяють увагу практично усі 

науковці, проте єдиного, універсального визначення поняття «методологія» 

не існує. Так, у філософському енциклопедичному словнику дефініція 

«методологія» визначається як «система принципів і способів організації та 

побудови теоретичної й практичної діяльності, а також як вчення про цю 

систему» [1, с. 359]. 
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Подібне визначення наведено у словнику «Вікіпедія»: «сукупність 

прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи 

пізнання  та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та 

світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з 

інформацією, моделями, алгоритмами» [2]. А також в Словнику з наукових 

досліджень: «Методологія – сукупність пізнавальних засобів, методів, 

прийомів і їх певна послідовність, прийнята при розробці наукового 

дослідження» [3]. 

Відомий вчений-філософ М. Костицький визначає методологію як 

цілісне вчення, світоглядну теорію, що відображає дійсність чи значний її 

фрагмент[4, с. 17]. Тобто на відміну від попередніх не наголошує на тому, що 

методологія – це сукупність прийомів та методів пізнання, а характеризує 

його широко і не конкретно. 

Як «систему наукових принципів, на яких базується дослідження і 

здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів 

дослідження» тлумачить методологію Р. Войтович [5] та І. Добронравова [6]. 

Тобто вчені крім сукупності методів до методології включають систему 

наукових принципів. 

Аналіз специфічних для досліджуваної галузі визначення поняття 

«методологія» показує такі тлумачення цієї дефініції: 

– методологія агроекономічних досліджень – це ―система принципів, 

положень, методів і моделей аналізу, або прогнозування розвитку 

економічних процесів і об’єктів агропромислового комплексу, 

сільськогосподарського виробництва, сільської місцевості‖ [7, с. 7]; 

– методологія економічної теорії – це ―наука про метод та шляхи 

досягнення істини (втіленої у науковій теорії, ідеях та ін.), основою якої є 

система найбільш загальних принципів, методів і способів пізнання 

економічних систем‖ [8, с. 353]; 
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– методологія та методика наукових досліджень у землевпорядкуванні – 

це ―подібно до поділу об’єктивних законів на загальні і окремі,…методологія 

науки також може бути загальною і окремою‖ [9, с. 20]. 

 На основі узагальнення результатів дослідження І. Пашинської, де 

проаналізовано 44 наукові джерела [10] та низки інших наукових джерел [11-

14], у яких досліджуються поняття «методологія» узагальнюємо, що існує 5 

основних підходів до його розуміння (рис. 1.16): 

І підхід: методологія – це «вчення про наукове пізнання»; 

ІІ підхід: методологія – це «сукупність інструментів, методів 

дослідження»; 

ІІІ підхід: методологія – це «система принципів, положень, методів 

наукового пізнання»; 

ІVпідхід: методологія – це «галузь знань про наукові методи пізнання»; 

Vпідхід: інші тлумачення поняття. 

Узагальнюючи усі визначення та аналізуючи їх відмінні та спільні риси, 

погоджуємось з думкою В. Якубів, що методологія – ―є стержневою основою 

пізнання й відображає його структуру, організацію, форми та методи, 

використовуючи при цьому певні способи, методики, понятійно-

категоріальну базу‖[15,  с. 49]. 

 

Рис. 1.16. Наукові підходи до тлумачення сутності поняття 

«методологія дослідження» 
*Джерело: [10] 
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Тому розробляючи методологію даного наукового дослідження нами 

обґрунтовано такі основні її елементи: 

– методологічні (основоположні) засади наукового пізнання ефективної 

системи оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських 

підприємств; 

– загальна методика проведення даного наукового дослідження; 

– методи оцінки персоналу підприємств; 

– методи мотивації працівників підприємств. 

Основними методологічними основами дослідження ефективної системи 

оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств є: 

1) процеси оцінки та мотивації персоналу є ключовими елементами 

формування ефективної системи менеджменту персоналу; 

2) побудова раціональної системи оцінки та мотивації персоналу 

базується на законах та закономірностях трудової активності людей; 

3) процеси оцінки та мотивації персоналу є єдиною цілісною системою 

управління, що містить тісно взаємодоповнюючі та взаємозалежні елементи; 

4) стратегічна спрямованість ефективної системи оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств. 

Перше методологічне положення передбачає, що процеси оцінки та 

мотивації персоналу є ключовими елементами формування ефективної 

системи менеджменту персоналу. Це підтверджується, по-перше, 

результатами проведеного експертного дослідження щодо важливості 

окремих складових управління персоналом у загальній системі. Отримані 

результати показують, що експерти оцінюють важливість «оцінки 

персоналу» на сільськогосподарських підприємствах в 9 балів з 10 можливих, 

а важливість «мотивації персоналу» в 10 балів з 10 можливих.  

По-друге, не применшуючи важливість інших складових управління 

персоналом, слід зазначити, що запровадження ефективної системи оцінки 

дає такі переваги для сільськогосподарського підприємства: 
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– дає підстави для прийняття рішень щодо руху працівників, тобто 

можливих звільнень, підвищень по посаді чи переміщення на іншу посаду; 

– є базою для запровадження раціональної мотивації працівників; 

– стимулює працівників до підвищення ефективності праці, і як 

наслідок, до зростання рівня продуктивності праці на підприємстві; 

– дає можливість детальної пріоритизації функцій працівників. 

В свою чергу, мотивація персоналу є важливим доповнюючим 

елементом оцінки. За результатами оцінки персоналу повинна бути 

розроблена раціональна система мотивації. Практика показує, що сьогодні 

питання мотивації працівників є досить актуальними, і більшість 

прибуткових компаній використовують такі механізми. Увипадку 

сільськогосподарських підприємств, то мотивація персоналу не є поширеним 

явищем, тому особливої актуальності набуває проблема розробки і 

впровадження раціональної системи мотивації.Лише у такому разі зусилля 

роботи менеджера з персоналу можуть дати очікуваний результат. 

Важливість оцінки та мотивації персоналу в системі управління 

підтверджується тим, що результати цих процесів є базою для побудови 

стратегії розвитку персоналу, планування та підбору персоналу, а також для 

формування корпоративної організаційної культури. 

Друге методологічне положення передбачає, що побудова раціональної 

системи оцінки та мотивації персоналу базується на законах та 

закономірностях трудової активності людей. Такі закони і закономірності 

сформувались у процесі розвитку людства у зв’язку з певними економічними 

умовами та соціально-психологічними особливостями людської 

життєдіяльності. До основних законів та закономірностей трудової діяльності 

людей, що впливають на формування системи оцінки та мотивації персоналу 

відносяться: 

1) закон єдності біологічного та соціального в людині, який передбачає, 

що подібно за ієрархічною пірамідою А. Маслоу у працівників виникають 

біологічні потреби (житла, їжі, матеріального забезпечення, безпеки) та 
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соціальні нужди (спілкування, роботи в колективі, належність до певної 

соціальної групи, саморозвитку тощо); 

2) закон відносності поведінки людей, який передбачає, що реакція  

різних людей на різні ситуації (мотиваційні чинники) може бути відмінною, 

тобто система оцінки і мотивації на підприємствах матиме свої особливості і 

може дати абсолютно інші результати на різних підприємствах; 

3) закон послідовності розвитку, свідчить, що подібно до всіх явищ 

природи система управління персоналом на підприємстві розвивається 

послідовно. Тому впровадження нової системи оцінки та мотивації персоналу 

мають бути послідовними у розвитку і починатись з базових основ, а з часом 

удосконалюватись; 

4) закон зростаючої варіативності поведінки людей передбачає, що з 

розвитком суспільно-економічних відносин, міграційних процесів, 

мобільності трудових ресурсів, останнім часом активно відбуваються 

процеси розвитку трудової поведінки працівників та їх відношення до 

процесу управління та праці. Це створює нові виклики у роботі менеджера з 

персоналом та потребує постійної видозміни існуючих систем оцінки та 

мотивації персоналу; 

5) соціально-психологічні закони, які передбачають, що при розробці 

інноваційних методик оцінки та мотивації персоналу потрібно враховувати 

належність працівників до певних соціальних груп, мають свої психологічні 

особливості, вірування, традиції, що може впливати на процес менеджменту. 

Третє методологічне положення передбачає, що процеси оцінки та 

мотивації персоналу є єдиною цілісною системою управління, що містить 

тісно взаємодоповнюючі та взаємозалежні елементи. Оскільки оцінювання 

без мотивації створює зворотну реакцію працівників і демотивує у процесі 

праці. Як, правило, оцінка без мотивації викликає у працівників 

незадоволення та розчарування. Тому ці два елементи потрібно завжди 

розглядати у тісному взаємозв’язку і взаємозалежності. 
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Системний підхід до досліджуваних процесів полягає в таких основних 

аспектах: 

– в методиці оцінки персоналі та в методиці його мотивації 

закладаються однакові критеріальні індикатори; 

– застосування різних методик оцінки та мотивації для працівників 

різних категорій (виробничі та адміністративні показники, за відповідними 

посадами тощо); 

– використовувані системи оцінки та мотивації базуються на одному і 

тому ж часовому періоді; 

– всі складові елементи методики оцінки працівників є тісно 

взаємопов’язані між собою і так само взаємопов’язані з елементами методики 

мотивації. 

Четверте методологічне положення передбачає стратегічну 

спрямованість ефективної системи оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств. Це означає, що впровадження методик 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах є 

складовими стратегії розвитку системи управління персоналом, яка в свою 

чергу є підскладовою загальної стратегії розвитку підприємства (рис. 1.17). 

Таким чином з рис. 1.17 видно, що впровадження ефективної системи 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

передбачає дотримання чіткої ієрархічної послідовності. Тобто відповідно до 

загальної стратегії розвитку підприємства, має бути розроблена стратегія 

управління персоналом, яка включає стратегії планування, підбору, оцінки, 

мотивації, розвитку персоналу. І відповідно до стратегії оцінки та мотивації 

персоналу необхідним є розробка поточного плану досліджуваних процесів. 
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Рис. 1.17. Стратегічна підпорядкованість планів оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

*Джерело: розробка автора 

 

Вищеописані чотири методологічні положення є визначальними 

засадами, які покладені в основу усього дисертаційного дослідження і 

наскрізною ниткою проходять і усіх складових наукового пізнання. 

Ще однією важливою складовою методології даного дослідження, крім 

методологічних засад є методика наукового пізнання. 

У Словнику наукових термінів вказано, що методика дослідження – це 

«сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів доцільного проведення 

будь - якої роботи»[16]. Погоджуючись з даним визначенням, вважаємо, що 

до методики слід віднести не лише сукупність методів та прийомів 

дослідження, але й саму послідовність етапів наукового пізнання. 

Методика дослідження формування ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств включає ___ 

основних етапів (табл. 1.5). 

Таким чином важливою складовою методології даного наукового 

дослідження є організаційна методика його проведення, яка охоплюючи 

п’ять основних етапів дозволяє отримати очікувані результати наукової 
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новизни та практичної цінності з дослідження проблематики удосконалення 

системи оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств. 

Таблиця 1.5 

Методика дослідження формування ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств 

Етап наукового 

дослідження 

Підетапи (процедури) наукового 

дослідження 

Методи наукового 

дослідження 

1. Підгото

вчий 

(переддослідниц

ький) етап 

1.1. Конкретизація проблематики 

дослідження, шляхом розкладання на 

підпроблеми та формування системних 

елементів і зв’язків між ними; 

1.2. Визначення об’єкта та предмета 

наукового дослідження; 

1.3. Обґрунтування мети і завдань 

наукового пізнання; 

1.4. Опрацювання наукової літератури з 

обраної проблематики; 

1.5. Висунення основних гіпотез у 

вирішенні досліджуваної проблеми; 

1.6. Обґрунтування методології та 

методики наукового дослідження; 

1.7. Вибір методів дослідження; 

1.8. Складання детального плану 

наукового дослідження 

- наукової абстракції та 

конкретизації; 

- аналізу та синтезу; 

- спостереження; 

- аналогії та 

узагальнення; 

- аксіоматичний метод; 

- гіпотетико-

дедуктивний метод; 

- історичний метод 

2. Дослідн

ицько-

діагностичний 

етап 

2.1. Збір монографічних даних та 

інформації про діяльність 

сільськогосподарських підприємств; 

2.2. Проведення соціологічного 

дослідження; 

2.3. Науковий експеримент на базі 

монографічних підприємств; 

2.4. Обробка та групування отриманої 

інформації на дослідницькому етапі; 

2.5. Перевірка і доведення гіпотез; 

2.6. Оцінка тенденцій розвитку та 

становлення досліджуваних явищ і 

процесів; 

2.7. Діагностика причинно-наслідкових 

зв’язків у досліджуваних явищах і 

процесах 

 

- формалізація; 

- порівняння; 

- монографічний; 

- соціологічне 

опитування; 

- статистко-еконо-

мічний; 

- розрахунково-

конструктивний; 

-  групування; 

-  індексний; 

- графічний; 

- табличний 

 

3. Аналіт

ичний етап 

3.1. Обробка отриманої інформації; 

3.2. Проведення просторових, часових 

- аналогії і 

моделювання; 
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та інших порівнянь; 

3.3. Групування отриманої інформації; 

3.4. Встановлення взаємозв’язків та 

взаємозалежностей; 

3.5. Обґрунтування причинно-

наслідкових зв’язків; 

3.6. Встановлення логічних та 

математичних залежностей між 

досліджуваними явищами і процесами; 

3.7. Прогнозування тенденцій розвитку 

досліджуваних явищ і процесів 

- економіко-математичні 

методи; 

- розрахунково-

конструктивний; 

- групування; 

- порівняння; 

- індексний; 

- графічний; 

- прогнозування; 

- моделювання; 

- графічний; 

- табличний 

4. Узагаль

нення 

результатів 

наукового 

дослідження 

4.1. Обґрунтування висновків і 

кінцевих результатів наукових 

досліджень; 

4.2. Обґрунтування теоретико-

методологічних висновків за 

досліджуваною проблематикою; 

4.3. Визначення практичних 

рекомендацій з вирішення виявлених 

проблем; 

4.4. Розробка і впровадження 

стратегічних концепцій щодо 

удосконалення предмету дослідження 

- наукової абстракції та 

конкретизації; 

- аналізу та синтезу; 

- аналогії та узагальнення; 

- аксіоматичний метод; 

- прогнозування; 

- моделювання; 

- екстраполяції; 

- порівняння; 

- графічний; 

- табличний 

 

 

5. Реалізац

ія і 

впровадження 

результатів 

дослідження 

5.1. Оприлюднення отриманих 

результатів наукового дослідження; 

5.2. Апробація обґрунтованих 

концептуальних наукових нововведень на 

базі монографічних підприємств; 

5.3. Моніторинг результатів 

впровадження висновків з наукових 

досліджень; 

5.4. Коригування та доопрацювання 

обґрунтованих висновків за результатами 

моніторингу 

- індукції і дедукції; 
- монографічний; 
- розрахунково-

конструктивний; 

- порівняння; 
- моделювання; 
- прогнозування; 
- наукової абстракції; 
- аналогії та узагальнення 

*Джерело: розробка автора 

Наступною методологічною складовою даного дослідження є сукупність 

методик оцінки персоналу. На сьогоднішній день у світі відомо і 

використовується чимало різних методик оцінки роботи працівників. Кожне 

успішне підприємство прагнучипобудувати ефективну систему управління 

персоналу підбирає оптимальні для нього методики оцінки результативності 

роботи працівників та адаптує їх під свої потреби. Тому насправді всі вони 
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дуже відрізняються одна від одної. За такою ж схемою пропонуємо 

сільськогосподарським підприємствам обирати раціональну методику оцінки 

персоналу. Обґрунтовані у даному науковому дослідження ефективні 

методики оцінки працівників можна адаптувати під конкретне підприємство 

з врахуванням його специфіки та особливостей функціонування. 

На даний час у теорії та практиці відомо чимало різних методів оцінки 

персоналу. Аналіз літературних джерел з цієї тематики [17-39] дозволив 

узагальнити більшість з них. Серед усієї сукупності методів оцінки 

персоналу нижче описано найпоширеніші у практиці організацій, і в т.ч. ті, 

що можуть бути використані на сільськогосподарських підприємствах (рис. 

1.18). 

1. Метод нормативної роботи, який передбачає оцінку результативності 

роботи персоналу на основі співставлення результатів роботи окремого 

працівника (чи відділу, бригади) з нормативними індикаторами по якості, 

кількості, затратах сировини та часу. Ефективність даного методу 

визначається адекватністю встановлених нормативів роботи. Він є 

прийнятним для застосування при оцінці роботи працівників. 

2. .Метод класифікації (ранжування) працівників полягає у оцінці 

результативності роботи персоналу відповідно до певних критеріальних 

показників вимірювання результатів роботи різних працівників та 

класифікації (ранжування) їх в порядку від найвищого рівня результативності 

роботи до найнижчого рівня. Запорукою ефективності даної системи є 

раціонально розроблена критеріальнаоцінка.Описовий метод, що передбачає 

опис позитивних і негативних характеристик працівника, його результатів 

роботи (в кількісних, якісних, часових вимірах). 
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Рис. 1.18. Класифікація методів оцінки персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

*Джерело: розробка автора 
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В такому випадку надаються орієнтовні питання, на які респондент 

має дати відповідь щодо оцінки своєї роботи чи своїх підлеглих, керівників, 

колег. Даний метод не може мати чітких критеріїв оцінки ефективності праці, 

тому не варто його застосовувати як єдиний метод, а лише у поєднанні з 

іншим, більш критеріально вимірним методом оцінки. 

3. Метод анкетної оцінки полягає у тому, що працівникам 

пропонують заповнити анкету, де наведено питання, що стосуються 

трудової діяльності їх самих чи підлеглих, колег. У такій анкеті, як правило, 

оцінювання здійснюється за бальною шкалою (від 1 до 5 чи 10). На такій 

основі визначають рейтинг працівників. При цьому для оцінки «м’яких» 

навичок може бути розроблена одна універсальна анкета, а для оцінки 

професійних знань, вмінь і рівня виконання певної роботи мають бути 

розроблені специфічні для кожного виду роботи анкети. 

4. Метод порівняльної анкетної оцінки передбачає, що працівники 

подібно до попереднього методу заповнюють анкету із визначеними 

питаннями щодо оцінки трудової активності самих себе, колег, підлеглих чи 

керівників. Проте відповіді проставляються в залежності від відповідності 

об’єкта оцінки певним характеристикам. Тобто на основі порівняння певних 

характеристик працівника з еталонним варіантом. У цьому разі в анкеті 

проставляється «+» чи «–» при наявності чи відсутності описаних показників. 

У результаті визначається відсоткова відповідність працівника наперед 

визначеним стандартам. 

5. Метод порівняння полягає у порівнянні результативності та процесу 

роботи окремих працівників стосовно інших, тобто керівником порівнюється 

робота одного працівника відносно іншого. Даний метод часто 

використовується на практиці вітчизняних підприємств без розробки чітких 

критеріїв оцінки, а лише за кінцевими результатами. Проте він не дає 

очікуваних результатів, оскільки наступна мотивація на основі такої 

суб’єктивної оцінки керівника часто не є об’єктивною і призводить до 

демотивації «гірших» працівників. Суб’єктивізм такої оцінки спричинить 
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створення некомфортної емоційної ситуації щодо справедливості даного 

методу. 

6. Метод тестувань передбачає оцінку трудової активності працівників 

за допомогою певних питань, що характеризують процес і результати праці. 

Тестові питання можуть бути як відкритого, так і закритого типу. Як 

правило, використовується 2 типи тестів: професійні (для певних видів посад, 

робіт) та психологічні (універсальні для усіх). Перші тести дозволяють 

оцінити відповідність певним (наперед визначеним) професійним вимогам 

працівника, а другі – психологічний портрет, його сумісність із займаною 

посадою. Даний метод доцільно використовувати в поєднанні з іншими 

методами, оскільки він не дає об’єктивної оцінки результативності праці, а 

швидше – процесу праці. Водночас психологічні тести є вкрай важливі для 

тих посад, які працюють з клієнтами. 

7. Метод інтерв’ю полягає у проведенні «живої» бесіди менеджера з 

персоналу з працівниками, які підлягають оцінці у формі запитань 

відповідей. У процесі інтерв’ювання важливо забезпечити збереження 

наперед визначеної структури запитальника для всіх працівників однакової. 

Під час інтерв’ю використовують як закриті, так і відкриті запитання. 

Найчастіше цей метод використовується при прийнятті працівників на 

роботу, переведенні на іншу посаду, при створенні кадрового резерву, при 

відборі працівників для підвищення кваліфікації, стажування тощо. 

Недоліком даного методу є можливість суб’єктивного впливу менеджера з 

персоналу на хід інтерв’ю та висока затратність цього процесу на великих 

підприємствах. Водночас для малих підприємств він має високу 

результативність, оскільки дозволяє детальніше оцінити трудову діяльність 

кожного працівника. 

8. Метод комітетів передбачає комплексну оцінку діяльності працівників 

групою експертів. До таких експертів можуть належати: працівники відділу з 

управління персоналу, працівники центру оцінки персоналу 

(assessmentcenter) на великих підприємствах, працівники кадрової служби, 
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керівники. Група експертів визначає відповідно до поставленої потреби 

перелік критеріїв оцінки працівників, проводить цю оцінку, аналізує 

результати та узагальнює висновки щодо проведеної експертизи. Даний 

метод не є поширеним у використанні, бо зі зміною групи експертів можуть 

змінюватись критерії оцінки, що не дозволяє провести детальний аналіз 

тенденцій у становленні трудової діяльності працівників. 

9. Метод моделювання ситуацій полягає у створенні штучних, але 

подібних до реальних умов праці для працівника, що дозволяє на основі 

імітації різних ситуацій оцінити вміння розв’язувати різні проблемні ситуації 

у різних умовах. Цей метод може бути ефективним тоді, коли важливою є 

оцінка реакції працівника на певні ситуації, для перевірки нестандартних 

вмінь і навичок у прийнятті швидких рішень, стресостійкості. Тобто у тих 

випадках, коли оцінка реальних результатів є не можливою або складно 

вимірюваною. Широкого застосування даний метод не може набути, бо має 

вибірковий, не систематичний характер.  

10. Метод ділових ігор є різновидом попереднього методу і 

передбачає імітування (створення модельних умов) певної ділової ситуації та 

оцінку поведінки працівників у тій чи іншій ситуації. Даний метод дозволяє 

оцінити професійні навички адміністративного персоналу, лідерські 

здібності, командні навички у процесі роботи, стресостійкість, вміння 

працювати з людьми, клієнтами, вміння швидко реагувати на різні змінні 

ситуації, здатність приймати правильні і своєчасні рішення, вміння 

ризикувати, прогнозувати чи передбачати можливі напрямки розвитку подій. 

При роботі з адміністративними працівниками цей метод досить часто 

використовується. 

11. Метод стандартних оцінок керівника полягає в тому, що керівник 

структурного підрозділу систематично  оцінює роботу своїх підлеглих за 

стандартними критеріями (рівень професіоналізму, ступінь виконання 

завдань, своєчасність виконання завдань, вміння співпрацювати тощо). Цей 

метод є досить простим для застосування, не потребує великих затрат і тому 
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має свої переваги, хоча в той же час він не дає високої результативності 

оціночного процесу. Даний метод може використовуватись керівниками як 

додатковий, для особистих цілей в процесі прийняття управлінських рішень. 

12. Методика «assessmentcenter» («центрів оцінки») є однією з 

найбільш розвинених методик оцінки персоналу, що застосовується на 

високорозвинутих підприємствах. Цей метод передбачає створення в 

організації не просто відділу з управління персоналом, а центру оцінки 

працівників у такому відділі. До основних функцій такого центру оцінки 

входить: розробка детальних методик оцінки результативності роботи 

працівників різних відділів; постійна оцінка трудової діяльності працівників; 

психологічна оцінка; оперативне управління персоналом; поточний контроль 

за трудовим процесом на підприємстві; розвиток персоналу. При оцінці 

персоналу за методикою «assessmentcenter» використовується комплекс 

різних методів: тестування, інтерв’ювання, опитування, анкетування, 

моделювання ситуацій, ранжування працівників тощо. Перевагою 

застосування даного методу є можливість отримання комплексної адекватної 

оцінки працівників різних відділів з врахуванням специфіки їх діяльності. 

Недоліком – висока затратність використання, бо потребує утримання роботи 

цілого відділу працівників. 

13. Метод «360 °» є одним з прогресивних сучасних методів оцінки 

персоналу, який передбачає всесторонню комплексну оцінку працівників з 

різних суб’єктивних сторін, тобто різними респондентами. Цей метод 

передбачає оцінку кожного працівника різними суб’єктами: керівником, 

підлеглими, колегами по роботі, клієнтами, постачальниками та самим собою 

за одними і тими ж критеріальними показниками. Оцінка, як правило, 

здійснюється у бальній шкалі (наприклад від 1 до 5 чи 10 балів). За 

результатами такої оцінки здійснюється порівняння отриманих результатів з 

різних джерел інформації та узагальнюються (усереднюються) висновки. 

Метод є досить результативним і поширеним у використанні в різних 

організаціях, оскільки дає змогу комплексно і всесторонньо оцінити певного 
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працівника з різних сторін, тобто оцінити не лише його професійний рівень, 

але й вміння працювати з людьми (клієнтами) та в колективі. 

14. Метод управління за цілями передбачає, що основним оціночним 

критерієм є ступінь досягнення працівниками поставлених перед ними цілей. 

Цей метод є досить простим у застосуванні, і тому часто використовується на 

практиці. Сутність даного методу полягає у необхідності керівнику певного 

відділу чи підприємства загалом наперед визначати конкретні цілі, що мають 

бути досягнуті у процесі трудової діяльності колективу чи окремого 

працівника. Після постановки цілей, керівник повинен проконтролювати 

результативність виконання завдання відповідно до рівня досягнення 

поставленої мети. Особливістю даного методу є залежність ефективності 

його використання від вміння керівника правильно ставити цілі, а працівника 

гнучко реагувати на ці завдання. Оскільки при даному методі менеджер 

певного відділу повинен наперед визначити чіткі критерії оцінки рівня 

досягненості поставленої мети через очікувані результати, тобто 

результативні показники. У результаті керівник співставляє очікувані 

(планові) показники з фактично досягнутими і оцінює рівень виконання 

певного завдання. Оціночні показники можуть бути 2 видів: 1) відсоткова 

оцінка рівня досягнення цілі; 2) за критеріями «виконано» чи «невиконано». 

При цьому перший оціночний підхід може бути застосований у тих видах 

робіт, де важливим є процес трудової діяльності, а другий – де важливішим є 

результат роботи. 

15. Управління досягненнями (PerformanceManagement)– це один з 

найпрогресивніших методів оцінки персоналу підприємств та організацій не 

тільки в Україні, але й світі. Він дозволяє комплексно оцінити ефективність 

роботи різних працівників та базується на досить складній методологічній та 

організаційно-методичній основі. Цей метод має такі основні характерні 

риси: 1) на підприємстві впроваджується єдина цілісна система оцінки усіх 

працівників, яка базується на поєднанні різних методів оцінки для різних 

посад в залежності від потреб. Але всі підсистеми оцінки персоналу є 



75 

 

взаємопов’язані між собою; 2) оцінка ефективності праці базується на аналізі 

ключових компетентностей і результатів – KeyPerformanceIndicators (KPI). 

Система КРІ передбачає розробку специфічних індикаторів оцінки для 

окремих посад з врахуванням тих факторів, які є найбільш важливими для 

цієї посади. Дана система оцінки може бути досить складною в аналітиці, 

оскільки передбачає включення до методики різних обмежень, вагових 

коефіцієнтів тощо. Водночас ця методика засвідчує високі результативні 

показники у процесі використання. Недоліком можна відзначити високу 

вартість розробки і впровадження цієї системи у практичну діяльність. 

Таким чином описані вище методи оцінки персоналу 

сільськогосподарських підприємств складають цілісну основу методології 

даного дослідження, оскільки будуть підгрунтям для оцінки можливості їх 

комбінування задля розробки ефективної системи оцінки персоналу 

сільськогосподарських підприємств. 

Останнім елементом методології наукового дослідження з питань 

формування ефективної системи оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств є існуючі методи мотивації працівників. 

Описані у розділі 1.2 теорії мотивації є базовою основою для розробки 

різних методів мотивації персоналу підприємств. На даний час існує чимало 

різних таких методів на різних підприємствах, оскільки однією з важливих 

функцій менеджера з персоналу є постійний пошук нових методів мотивації, 

більш економних та ефективних. 

На основі аналізу низки літературних джерел з питань методів мотивації 

персоналу [40-51] узагальнено основні методи мотивації персоналу, що 

застосовуються на вітчизняних та зарубіжних підприємствах можна поділити 

на 5 груп (рис. 1.19): 

– економічні методи; 

– соціальні методи;  
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Рис. 1.19. Класифікація методів мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

*Джерело: розробка автора
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– організаційно-виробничі; 

– адміністративні; 

– психологічні. 

Економічні методи мотивації передбачають винагородження працівників 

за допомогою матеріальних стимулів. Усі економічні методи можна поділити 

на 2 групи: прямі і непрямі.  

До прямих економічних методів мотивації відносяться описані нижче 

методи. 

1. Виплата заробітної плати  (поєднання різних форм оплати праці: 

погодинної і відрядної для відповідних категорій працівників, а також різних 

систем оплати праці). 

Згідно чинного законодавства України [52, 53] існує 2 форми оплати праці: 

погодинна і відрядна. Погодинна форма передбачає нарахування заробітної 

плати працівникам за відпрацьований час. Відрядна форма передбачає 

нарахування заробітної плати за виконаний обсяг роботи. Тому мотиваційний 

ефект матиме ситуація, коли для адміністративних працівників 

використовується погодинна форма оплати праці, а для робітників – відрядна 

форма. 

З метою забезпечення високої результативності доцільно застосовувати 

різні системи оплати праці в межах двох форм. Так, погодинна форма має такі 

різновиди систем оплати праці: проста погодинна (за кількість відпрацьованих 

годин на робочому місці), погодинно-преміальна (коли працівнику 

виплачується крім основної заробітної плати ще й премія у разі виконання 

певних умов). Відрядна форма має такі різновиди систем: відрядно-преміальна 

(коли робітник крім заробітної плати отримує ще премію у разі виконання 

певних умов), непряма відрядна (використовується для оплати праці 

допоміжних працівників, заробітна плата, яких залежить від результатів роботи 

основних працівників), відрядно-прогресивна (передбачає нарахування крім 

основної заробітної плати за норму виробітку, прогресивні виплати за 

понаднормові обсяги робіт), колективна (бригадна, яка залежить від результатів 
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роботи бригади), акордна (коли винагорода залежить не лише від обсягів 

виконаних робіт, але й від термінів їх виконання). 

2. Виплата премій, надбавок за високу результативність роботи 

персоналу відповідно до поставлених перед ними завдань, за стаж, тощо. 

3. Виплата заохочувальних, компенсаційних, гарантійних виплат 

працівниках у випадках, передбачених законодавством. 

4. Виплата матеріальної допомоги працівникам у разі потреби. 

5. Участь працівників у розподілі додаткового прибутку. 

До непрямих економічних методів відносяться: 

–відшкодування витрат за користування житлом, транспортом, зв’язком 

працівників; 

–відшкодування витрат на харчування працівників чи надання пільгового 

харчування; 

–надання пільгових кредитів на придбання житла чи інших товарів; 

–повна чи часткова оплата за навчання працівників, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації. 

Економічні методи мотивації мають сильний стимулюючий вплив на 

працівників (особливо на людей з низьким рівнем заробітку), але є досить 

витратними для підприємства. 

Соціальні методи мотивації персоналу включають так звані негрошові 

стимули, а саме: можливість кар’єрного зростання; участь у прийнятті рішень 

(на певному ієрархічному рівні управління); надання допомоги на 

профілактичне та лікувальне оздоровлення працівників; організація 

профілактичного та лікувального оздоровлення працівників на підприємстві 

(постійно діючі амбулаторії, систематичні огляди тощо). 

Соціальні методи мотивації є надзвичайно дієвими для працівників з вище 

середнього рівня заробітком. Відповідно до ієрархії потреб А. Маслоу, на 

першому рівні важливості знаходиться необхідність задоволення фізіологічних 

потреб за допомогою фінансових ресурсів, а потім виникають соціальні 

потреби і можуть діяти соціальні стимули. 
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Організаційно-виробничі методи мотивації працівників включають: 

покращення умов праці персоналу; урізноманітнення видів діяльності, 

забезпечення відповідної охорони праці; формування прогресивної 

організаційної корпоративної культури; організація навчальних тренінгів; 

майстер-класів для працівників з метою підвищення якості роботи. Ці методи 

мотивації є дієвими у довгостроковій перспективі. 

Адміністративні методи мотивації працівників передбачають: 

встановлення гнучких графіків роботи; встановлення при необхідності 

скороченого часу роботу; переміщення працівників на іншу (вищу) посаду; 

можливість роботи за сумісництвом. Дані методи є дієвими в короткостровій 

перспективі, і не повинні мати систематичний характер. 

Психологічні методи мотивації персоналу включають: нагородження 

кращих працівників грамотами, подяками; відзначення кращих працівників на 

нарадах; участь працівників у прийнятті певних рішень; створення 

сприятливого робочого клімату в організації; організація дозвілля працівників 

та неформальних зустрічей; сприяння професійному та особистісному розвитку 

персоналу. Такі методи мотивації є надзвичайно важливими для підприємств, 

оскільки не є витратними для бюджету організації, а дають високу 

результативність при застосуванні.  

Задля досягнення максимального ефекту в процесі мотивації персоналу, 

очевидною є потреба застосування одночасно різних методів мотивації, 

оскільки всі вони взаємодоповнюють одне одного. 

Таким чином обґрунтована методологія наукового дослідження з питань 

формування ефективної системи оцінки та мотивації працівників 

сільськогосподарських підприємств: методологічні засади наукового пізнання, 

методика дослідження, сукупність методів оцінки та мотивації персоналу, є 

концептуальною базою для проведення аналітичної, діагностичної та 

результативної частин наукового дослідження. 
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Висновки до розділу 1 

1. В умовах швидкої трансформації суспільно-економічних формацій, 

зміни трудових відносин та системи організації й управління на 

сільськогосподарських підприємствах підвищується актуальність дослідження 

питань, пов’язаних з удосконаленням системи управління персоналом. 

Експертне опитування показало, що на даний час для забезпечення ефективної 

системи менеджменту персоналу важливим є оптимізація трьох основних 

складових: стратегічного HR-менеджменту, оцінки персоналу та мотивації 

працівників. Обґрунтовано місце і роль цих складових у загальному процесі 

управління персоналом сільськогосподарських підприємств. 

2. За результатами наукового дослідження узагальнено наукові 

підходи до розуміння сутності поняття «оцінка персоналу», класифіковано їх та 

уточнено дану дефініцію як: систематичний процес перевірки відповідності 

професійних та особистісних характеристик працівника займаній посаді та 

результативності виконання поставлених завдань в процесі роботи. 

Враховуючи відмінність в організації проведення оцінки та мотивації 

персоналу у різних країнах, у роботі проаналізовано специфічні характерні 

риси цих процесів за американським, японським, європейським та українським 

підходом.  

3. На основі аналізу літературних джерел з питань класифікації оцінок 

персоналу, нами узагальнено різні класифікаційні ознаки, побудовано цілісну 

класифікацію оцінки персоналу з додаванням розробленим нами 

класифікаційних ознак: за періодичність оцінки (систематичні і підсумкова) та 

за об’єктами оцінки (оцінка поточної діяльності працівника та оцінка тенденцій 

розвитку працівника). Обґрунтовано основні принципи організації оцінки 

персоналу. 

4. Дослідження теорій мотивації персоналу дало змогу виокремити 

такі основні з них: первинні теорії (теорія «батога і пряника»; теорії «Х», «Y», 

«Z»), змістовні теорії (теорія Г. Маррей, теорія А. Маслоу, теорія Д. Мак 

Клеланда та теорія Ф. Герцберга) та процесуальні теорії (теорія очікувань В. 
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Врума, теорія справедливості С. Адамса і комплексна теорія Л. Портера і Е. 

Лоулера).  

5. Поширені у наукові літературі підходи до розуміння поняття 

«мотивація персоналу» згруповано у три групи: ті, що пов’язують мотивацію з 

зовнішніми стимулюючими чинниками, ті, що ототожнюють мотивацію з 

внутрішнім станом працівника та ті, що охоплюють компіляцію цих дефініцій. 

Погоджуючись з останнім науковим підходом, вважаємо, що мотивація 

персоналу – це динамічний процес психологічного та емоційного відношення 

людини до ефективного досягнення поставлених перед нею завдань, що 

формується на основі певних потреб, мотивів та стимулів.  

6. За результатами комплексного дослідження узагальнено 

класифікаційні підходи до мотивації персоналу та доповнено існуючу 

класифікацію 2 новими класифікаційними ознаками: за спрямованістю на 

результат (прямі і непряма мотивація) та за ступенем впливу на індивіда 

(сильна і слабка мотивація). Обґрунтовано структуризацію і послідовність 

процесу мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 

7. В межах розробки і обґрунтування методології даного дослідження 

визначено та деталізовано такі її основні складові: методологічні 

(основоположні) засади наукового пізнання ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств;загальна методика 

проведення даного наукового дослідження; методи оцінки персоналу 

підприємств;методи мотивації працівників підприємств. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.1. Оцінка факторів впливу на становлення системи оцінки та 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах Івано-

Франківської області 

 

Розробка ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах, що основною метою даного наукового 

дослідження, вимагає врахування існуючих особливостей функціонування 

об’єкта дослідження. Оскільки пошук оптимальної системи оцінки та мотивації 

працівників повинен базуватись на наявних вихідних передумовах. Це 

дозволить забезпечити реалістичність впроваджуваних інновацій та підвищить 

їх дієвість на практиці. Тобто важливим і необхідним є визначення сукупності 

факторів, які впливають на становлення ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах з врахуванням 

особливостей їх функціонування в Івано-Франківській області. 

Оцінка персоналу є складним і гнучким управлінським процесом, 

оскільки повинна базуватись на специфічних характеристиках окремих 

професій, галузей тощо. Сільськогосподарська галузь має багато специфічних 

особливостей, які відбиваються на процесі оцінки та мотивації персоналу. 

Питання оцінки персоналу сільськогосподарських підприємств 

досліджували різні науковці, серед них: В. Андрійчук [1], А. Гордійчук [2], О. 

Гудзинський [3, 4], С. Дем’яненко [5], М. Денисенко [6], О. Єрмаков, 

В. Нагорний [7], М. Ковальчук [8], С. Малюк [9], М. Мартинюк [10], Ю. 

Одегов, В. Лукашевич [11], В. Савчук [12], Б. Супіханов [13], О. Янковська 

[14]. Проте важливим залишається є дослідження специфічних особливостей 
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функціонування сільськогосподарських підприємств, що впливають на вибір 

методики оцінки персоналу. 

До найважливіших особливостей діяльності сільськогосподарських 

підприємств, що можуть впливати на вибір методики оцінки персоналу, на 

нашу думку, належать: 

1) сільськогосподарське виробництво є основним видом організованої 

господарської діяльності у більшості сільських населених пунктах, що свідчить 

про те, що працівники не обирали собі місце роботи серед багатьох можливих, 

а здебільшого працевлаштовувались через відсутність вибору. Це, в свою чергу, 

свідчить про низьку внутрішню мотивацію до праці;  

2) сільське господарство характеризується сезонністю виробництва, 

що ускладнює можливість середньої оцінки результативності роботи 

працівників впродовж року; 

3) у сільськогосподарському виробництві більший операційний цикл 

ніж в більшості інших галузей  (близько 8-10 місяців в рослинництві та більше 

1 року у тваринництві), що унеможливлює адекватну оцінку результативності 

роботи працівників за короткі періоди часу за поширеними методиками; 

4) висока питома вага виробничих робітників у структурі 

сільськогосподарських підприємств в порівнянні з іншими організаціями; 

5) недостатня кількість вузькоспеціалізованих фахівців з досвідом 

роботи у сфері сільськогосподарського виробництва, зокрема агрономів, 

зоотехніків, агрохіміків, технолог з виробництва та переробки продукції; 

6) низький рівень фондоозброєності праці на сільськогосподарських 

підприємствах спричинює переважання ручної праці; 

7) недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів з маркетингу, 

логістики, менеджерів з продаж, з бізнес-планування діяльності на 

сільськогосподарських підприємствах; 

8) низька можливість кар’єрного зростання для працівників 

сільськогосподарських підприємств. 
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Таким чином обґрунтовані вище особливості діяльності 

сільськогосподарських підприємств здебільшого ускладнюють процес оцінки 

персоналу за звичними управлінськими методиками, що використовуються на 

підприємствах інших галузей. Тому лише детальний аналіз факторів, що 

впливають на становлення системи оцінки та мотивації персоналу може 

забезпечити очікуваний результат. 

Комплексний аналіз чинників впливу на досліджувані процеси показав, що 

існує  чимало різних факторів, які впливають на організацію праці на 

підприємствах та відношення до роботи з боку працівників. Усі ці фактори 

можна поділити на дві великі групи (рис. 2.1):  

– зовнішні; 

– внутрішні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.Фактори впливу на організацію системи оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: власна розробка автора 

 

Зовнішні чинники –це ті, що не пов’язані з діяльністю самих підприємств, 

стосуються умов зовнішнього середовища функціонування, але певною мірою 

Фактори впливу на організацію системи оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств 

Зовнішні фактори впливу: 

– природно-кліматичні 

особливості регіону; 

– демографічна ситуація в 

регіоні; 

– соціально-економічна 

ситуація в регіоні; 

– нормативно-правове 

регулювання трудових 

відносин; 

– тенденції розвитку 

регіону та інвестиційна 

привабливість регіону 

Внутрішні фактори впливу: 

– рівень 

сільськогосподарської 

підприємницької активності; 

– рівень економічного 

розвитку 

сільськогосподарських 

підприємств; 

– стан організації праці на 

сільськогосподарських 

підприємствах; 

– тенденції розвитку 

сільськогосподарських 
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впливають на організаційно-управлінські та виробничі процеси, а також на 

становлення трудових відносин в колективі. 

Внутрішні фактори – це ті, що пов’язані з особливостями функціонування 

сільськогосподарських підприємств, в тому числі тих, що стосуються галузевих 

специфічних характеристик та специфіки й відмінності агроформувань загалом. 

Зовнішні фактори впливу.  

Аналізуючи зовнішні фактори впливу на систему оцінки та мотивації 

працівників на сільськогосподарських підприємствах, перш за все, нами 

оцінено демографічну та загальну соціально-економічну ситуацію в Івано-

Франківській області (табл. 2.1), оскільки всі ці чинники впливають на 

побудову ефективної системи оцінки та мотивації праівників підприємств. 

Таблиця 2.1 

Демографічна ситуація в сільській місцевості в розрізі  

природно-кліматичних підзон 

(станом на 1.01.2017) 

Показники Природно-кліматичні підзони 

Рівнинна підзона Передгірська підзона 

Чисельність населення, тис. 

осіб 

287,7 551,3 

Щільність населення, осіб на 

1 м
2
 

80,6 91,7 

Економічно активне 

населення, тис. осіб 

129,5 242,6 

Чисельність безробітних, тис. 

осіб 

16,6 22,9 

Рівень безробіття, % 8,1 8,4 

*Джерело: розраховано на основі [15, 16, 17, 18]. 

У табл. 2.1 відображена чисельність лише сільського населення в розрізі 

двох природно-кліматичних підзон (тобто не враховано чисельність міських 

жителів та населення гірської підзони).  

Розрахунки у таблиці 2.1 показують, що в передгірській частині області 

проживає в 1,9 раза більше жителів ніж в рівнинній частині, щільність 
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населення теж вища на 11,1 особу на 1 м
2
. Таке явище пов’язане з тим, що у 

передгірській частині Івано-Франківської області розташовані основі міста (в 

т.ч. обласний центр), біля яких зосереджені найбільш густонаселені села. 

Водночас у передгірській частині області спостерігається вищий рівень 

безробіття, а саме: 8,4 % проти 8,1 % у рівнинній частині, тобто чисельність 

безробітних становить 22,9 тис. осіб проти 16,6 тис. осіб у рівнинній підзоні.  

З метою деталізації причин і наслідків впливу зміни демографічної 

ситуації у сільській місцевості на тенденції формування та використання 

персоналу сільськогосподарських підприємств нами проведено аналіз 

аналогічних показників у динаміці (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Динаміка зміни демографічної ситуації та економічної активності 

населення Івано-Франківської області 

 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість населення 

області, тис. чол. 
1380,4 1380,1 1382,1 1382,3 1382,5 

Кількість сільського 

населення, тис. чол. 
782,7 781,1 781,3 777,8 776,9 

Частка сільського 

населення, % 
56,7 56,6 56,5 56,3 56,2 

Чисельність безробітних, 

тис. осіб 
50,5 46,9 43,8 51,2 53,5 

Рівень безробіття, % 8,7 7,9 7,2 8,4 8,8 

Чисельність економічно 

активного населення, тис. 

осіб 

580,2 595,4 606,5 609,5 610,4 

Рівень економічної 

активності населення, % 
41,9 43,1 43,9 44,1 44,2 

*Джерело: розраховано на основі [17, 19, 20, 21] 

 

З даних табл. 2.2 та інших додаткових розрахунків можна зробити кілька 

висновків: 
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1) в Івано-Франківській області спостерігається негативна демографічна 

ситуація у сільській місцевості. Так, за останні 5 років кількість сільського 

населення скоротилась на 5,8 тис. осіб, а частка сільських жителів зменшилась з 

56,7 % до 56,2 %. Таке явище пояснюється, передусім, поширеністю 

урбаністичних та міграційних процесів.  

2) причиною таких негативних явищ є відсутність робочих місць у селах. 

Так, станом на початок 2017 р. рівень безробіття в Івано-Франківській області 

становив 8,8 %, що на 1,5 в.п. вище ніж в середньому по Україні. Чисельність 

безробітних осіб за останні 5 років у області зросла на 5 тис. осіб. Проте 

динаміка даного показника є не стабільною, оскільки у 2014 р. чисельність 

безробітних була найменшою – 43,8 тис. осіб.  

3) позитивною тенденцією у демографічних зрушеннях у досліджуваному 

регіоні є зростання чисельності економічно активного населення впродовж 

аналізованого періоду – на 30,2 тис. особи, відповідно зріс рівень економічної 

активності населення з 41,9 % у 2012 р. до 44,2 % у 2016 р. Це явище 

зумовлено, передусім, позитивними змінами в природному русі населення у 

2000-2003 рр. 

 4) подібна демографічна ситуація спостерігається на всій території 

України. Це свідчить про високу актуальність теми дослідження, що пов’язана з 

активізаціє розвитку агробізнесу у сільських місцевостях, а також з 

підвищенням привабливості роботи у сільськогосподарських підприємствах.  

Для деталізації аналізу ринку праці на Івано-Франківщині на рис. 2.2. 

показано співвідношення попиту і пропозиції робочої сили. 

На рис. 2.2 зображено тенденції змін на ринку праці в Івано-Франківській 

області у порівнянні з середнім рівнем в Україні. Очевидною є наявність 

проблем з можливістю працевлаштування в досліджуваному регіоні. Так, у 

2017 р. навантаження на 1 вакантне робоче  місце в Івано-Франківській області 

становило 21 особа, що майже вдвічі більше ніж в середньому по Україні. Це 

свідчить про високий рівень конкуренції між потенційними працівниками, 

тобто високий рівень пропозиції робочої сили.  



88 

 

 

  

Рис. 2.2. Попит і пропозиція та навантаження на 1 робоче місце на ринку 

робочої сили в Івано-Франківській області та в Україні у 2016 р. 

*Джерело: розраховано на основі [18, 20, 21, 22] 

 

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вакантних робочих 

місць в Івано-Франківській області становила 527 осіб у 2017 р. Для порівняння 

в середньому по Україні цей показник становив 36000 осіб, що в 7 разів 

перевищує рівень у досліджуваному регіоні. Це підтверджує складність 

існуючої ситуації на ринку праці Івано-Франківщини, оскільки свідчить про 

низький рівень попиту на робочу силу, тобто незначні можливості  

потенційного працевлаштування.  

Із загальної кількості затребуваних працівників у Івано-Франківській у 

2016 р. – 527 осіб лише 10 осіб або 2 % припадало на сільське господарство 

(рис. 2.3).  

З рис. 2.3 видно, що у 2016 р. в Івано-Франківській області найбільша 

кількість вільних робочих місць була у торгівлі та промисловості (майже 50 % 

від усієї потреби). На сільське господарство припадає лише 2 % загальної 

потреби працівників.  Цілком очевидно, що основні вакансії для потенційних 

працівників виникають у містах, а в сільських населених пунктах через 

недорозвиненість бізнесу відсутній попит на робочу силу. Це свідчить про 

актуальність розвитку сільського господарства у середніх та великих 
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агроформуваннях, оскільки це сприятиме вирішенню не лише продовольчих 

проблем, але й соціально-економічних. 

 

Рис. 2.3. Потреба у робочій силі в Івано-Франківській області у розрізі сфер 

діяльності у 2016 р. 

*Джерело: розраховано на основі [18, 19, 20, 21] 

 

У контексті даного дисертаційного дослідження з табл. 2.1, табл. 2.2, рис. 

2.2 та рис. 2.3 можна зробити висновок, що високий рівень пропозиції робочої 

сили й незначний попит на ринку праці полегшують для менеджерів з 

персоналу роботу, оскільки перевищення пропозиції робочої сили над попитом 

на неї, дає можливість управлінцям вибирати кращих працівників. Проте на 

практиці у таких умовах менеджери з персоналу часто роблять типову помилку, 

яка полягає у недооцінці важливості процесів оцінки та мотивації персоналу на 

підприємствах. Оскільки на перший погляд менеджери вважають, що маючи 

великий вибір працівників, можна застосовувати найпростіші методи оцінки та 

мотивації працівників або навіть зовсім відмовитись від  них. Але насправді 

ефективна робота менеджера має на меті забезпечення низького рівня 

плинності кадрів та високого рівня продуктивності праці, що вимагає 
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застосування раціональних методик оцінки та мотивації персоналу навіть в 

умовах високої пропозиції робочої сили. 

Ще однією специфічною особливістю сучасного ринку праці є зниження 

попиту на робочу силу внаслідок автоматизації виробництва. Для аналізу таких 

тенденцій у аграрному секторі нами досліджено динаміку зміни чисельності 

працівників сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області 

впродовж останніх 5 років (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Динаміка чисельності працівників сільськогосподарських підприємствах 

Івано-Франківської області 

 

Показники Роки 

2012  2013  2014  2015 2016 

Чисельність сільського 

населення, тис. осіб 
782,7 781,1 781,3 777,8 776,9 

Чисельність працівників 

сільськогосподарських 

підприємств, осіб, в т.ч. 

зайнятих у: 

- рослинництві 

- тваринництві 

3903 

 

 

 

1952 

1951 

3422 

 

 

 

1561 

1861 

3497 

 

 

 

1750 

1747 

3018 

 

 

 

1604 

1414 

3708 

 

 

 

2177 

1531 

Частка працівників 

сільськогосподарських 

підприємств у чисельності 

сільського населення, % 

5,0 4,4 4,6 3,9 4,8 

*Джерело: розраховано на основі [16, 18, 20, 21] 

 

З даних табл. 2.3 та деяких інших розрахунків можна узагальнити ряд 

нижченаведених висновків. 

1. При загальній стійкій тенденції до зменшення чисельності 

сільських жителів – на 5,8 тис. осіб за останні 5 років – показник кількості 

працівників сільськогосподарських підприємств має нестабільну тенденцію. 

Так, у 2015 р. чисельність таких працівників була найнижчою і становила 3018 

осіб, але впродовж 2016 р. зросла на 690 осіб. 
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2. Аналіз динаміки зміни кількості працівників, зайнятих у двох 

підгалузях сільського господарства, свідчить, що за останні 5 років 

сформувалась тенденція до зростання чисельності працівників, зайнятих у 

рослинництві та навпаки існує стійка тенденція до зменшення кількості 

працівників, зайнятих у тваринництві. Причину таких змін досліджено у табл. 

2.7. 

3. Відповідно до нестабільних змін щодо зайнятості населення у 

агроформуваннях коливається частка працівників сільськогосподарських 

підприємств у чисельності сільського населення – від 3,9 % до 5,0 % впродовж 

2012-2016 рр.  

Цілком очевидно, що зайнятість населення у сільському господарстві в 

Івано-Франківській області є набагато вищою, оскільки станом на 1.01.2017 р. 

загальна кількість домогосподарств, яким надані земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства складала 147,3 тис. од., а для для ведення 

товарного cільськогосподарського виробництва  – 37,3 тис. од. [23].  

Аналізуючи високу значимість розвитку сільськогосподарських 

підприємств у вирішенні соціально-економічних проблем регіону очевидною на 

даний час є проблема низької заробітної плати у галузі (рис. 2.4). 

Дані рис. 2.4 показують, що в цілому по Україні середня заробітна плата в 

сільському господарстві за аналізований період є нижчою ніж середня 

заробітна плата. Таке відставання становить приблизно 25 %, що свідчить про 

непрестижність та непривабливість роботи на сільськогосподарських 

підприємствах. У той же час, в Івано-Франківській області починаючи з 2014 р. 

спостерігається інша ситуація. Так, в середньому за 2014-2016 рр. рівень 

заробітної плати у сільськогосподарських підприємствах є на 15 % вищим ніж 

середня заробітна плата по області. Це явище спричинене активним розвитком 

потужних підприємств тваринницького напряму впродовж останніх років, які 

засновані на спільних з іноземними інвестиціях. У таких господарствах 

працівників видається вища заробітна плата ніж на інших господарствах. 
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Рис. 2.4. Динаміка зміни рівня заробітної плати в Івано-Франківській 

області та Україні 

*Джерело: розраховано на основі [17, 18, 19, 20, 21] 

 

Позитивною тенденцією є те, що рівень заробітної плати у сільському 

господарстві майже вдвічі перевищує мінімальну заробітну плату, але водночас 

негативним є те, що цей показник є нижчим ніж в інших виробничих галузях, 

наприклад: в промисловості та транспорті. 

Порівнюючи рівень заробітної плати в сільському господарстві 

досліджуваного регіону та України загалом, слід відмітити, що в Івано-

Франківській області цей показник впродовж аналізованого періоду постійно 

перевищує середньостатистичний рівень по Україні. Це свідчить про високу 

активність розвитку підприємництва у Західній частині країни. 

Проте незважаючи на позитивні тенденції, що складаються у сільському 

господарстві регіону залишається актуальною проблемою низький рівень 

доходності населення загалом (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Динаміка показників соціально-економічного рівня життя населення  

Показники Роки 

2012  2013  2014  2015 2016 

Дохід у розрахунку на 1 особу, 

грн.: 

- Івано-Франківська область 

- Україна 

 

 

20148,4 

25206,4 

 

 

20987,8 

26719,4 

 

 

20356,7 

26782,1 

 

 

25748,0 

31044,3 

 

 

29975,4 

35610,1 

Частка населення із 

середньодушовими 

еквівалентними грошовими 

доходами на місяць нижче 

прожиткового мінімуму, %: 

- Івано-Франківська область 

- Україна 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

23,3 

15,6 

 

 

 

 

 

14,2 

14,3 

 

 

 

 

 

1,2 

11,1 

 

 

 

 

 

7,3 

10,2 

Частка населення із 

середньодушовими 

еквівалентними загальними 

доходами 

на місяць нижче фактичного 

прожиткового мінімуму, %: 

- Івано-Франківська область 

- Україна 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

13,7 

16,7 

 

 

 

 

 

43,9 

51,9 

 

 

 

 

 

40,4 

51,1 

*Джерело: розраховано на основі [15, 19, 22] 

 

У табл. 2.4 відсутні деякі показники, що спричинено тим, що за аналізовані 

періоди не здійснювалось статистичне спостереження відповідних показників 

органами державної служби статистики України. 

Дані табл. 2.4 та деяких інших розрахунків свідчать, спостерігається 

стабільна ситуація, коли в Івано-Франківській області середньостатистичний 

дохід на 1 особу на 15 % нижчий ніж в середньому по країні. Позитивною є 

динаміка до поступового зростання рівня доходності на 1 особу як в 

досліджуваному регіоні, так і в країні загалом. Очевидно, що такі темпи 

зростання відповідають темпам росту інфляційних процесів, ому реального 

покращення рівня життя населення не спостерігається. 
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При аналізі частки населення із середньодушовими еквівалентними 

грошовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму встановлено, що 

впродовж останніх трьох років цей показник в досліджуваному регіоні є 

нижчим ніж загальнонаціональний. Але однією з причин цього є погіршення 

соціально-економічної ситуації на сході країни через розгортання АТО, а не 

реальне покращення рівня соціально-економічного забезпечення місцевого 

населення. Ці висновки підтверджуються даними попередніх таблиці щодо 

рівня безробіття, заробітної плати тощо. 

Аналізуючи показник частки населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами на місяць нижче фактичного 

прожиткового мінімуму, який розраховується за спеціальною методологією 

Міністерства соціальної політики України, приходимо до висновку, що 

ситуація є досить складною як в Івано-Франківській області, так і в Україні 

загалом. Аналогічно до попереднього показника частка населення з доходами, 

що нижчі фактичного прожиткового мінімуму в досліджуваному регіоні нижча 

на 10 в.п., але загальний рівень – 40,4 % у 2016 р. є досить високим. 

Порівняно ненизькі показники соціально-економічного розвитку населення 

в досліджуваному регіоні пов’язані з позитивними тенденціями у становленні 

підприємницької активності в Івано-Франківській області (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Тенденції змін підприємницької активності в Івано-Франківській області  

(в середньому на 2012-2016 рр.) 

Показник Івано-Франківська 

область 

у % до середнього 

показника по 

Україні  

Кількість підприємств, од.: 

в т.ч. - великих 

- середніх 

- малих 

в т.ч. мікропідприємств 

7937 

7 

289 

7641 

6853 

2,0 

1,7 

1,8 

2,3 

2,4 

Кількість підприємств на 10 тис. 

осіб наявного населення, од.: 

в т.ч. - великих 

- середніх 

- малих 

 

57 

0,0.. 

2 

54 

 

1,9 

1,8 

1,6 

2,2 
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           в т.ч. мікропідприємств 49 2,3 

Кількість зайнятих працівників, 

тис. осіб: 

в т.ч. - великих 

- середніх 

- малих 

в т.ч. мікропідприємств 

 

92,4 

11,9 

43,6 

36,9 

16,7 

 

1,8 

0,5 

1,8 

2,1 

2,3 

Обсяг реалізованої продукції 

(товарів, послуг), млн. грн.: 

в т.ч. - великих 

- середніх 

- малих 

          в т.ч. мікропідприємств 

 

49871,4 

8887,2 

29682,4 

11301,8 

3918,6 

 

1,2 

0,6 

1,5 

1,4 

1,6 
*Джерело: розраховано на основі [15, 16, 18, 19, 20, 21] 

 

Дані табл. 2.5 та деякі інші розрахунки дають змогу узагальнити ряд 

висновків: 

1) в Івано-Франківській області, як і в Україні загалом найбільше 

функціонує малих підприємств – 96,3 %, серед яких – 86,4 – % – це 

мікропідприємства. До мікропідприємств належать підприємства, у яких в 

середньому за календарний рік чисельність працівників не перевищувала 10 

осіб і річний дохід від діяльності не перевищував суму, еквівалентну 2 млн. 

євро (за курсом НБУ). До малих підприємств відносяться ті суб’єкти 

господарювання у яких відповідні критеріальні показники становили: 50 

працівників та 10 млн. євро. Аналізуючи таку тенденцію, очевидно, що подібна 

ситуація складається у країнах ЄС, і такі тенденції мають позитивну 

спрямованість. Оскільки малі підприємства характеризуються гнучкістю в 

умовах невизначеності та нестабільності.  

2) Середні і великі підприємства в досліджуваному регіону 

складаються лише 3,7 % від усіх господарств. До великих підприємств 

відносяться господарства, у яких працює більше 250 осіб в середньому за рік та 

обсяг річного доходу від діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро 

(за курсом НБУ). До середніх господарств відносяться ті, у яких критеріальні 

показники становлять: від 50 до 250 працівників та від 10 до 50 млн. грн. 

середньорічний дохід. У розрахунку кількості великих і середніх підприємств 
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на 10 тис. населення, то цей показник становить лише близько 2  одиниць. У 

динаміці суттєвих змін не спостерігається, що безумовно має негативні ознаки, 

оскільки саме ця категорія господарств є локомотивом розвитку потужної 

економіки регіону.  

3) Водночас розрахунки показують, що на великих підприємствах 

працює 12,9 % зайнятого населення, на середніх господарствах – 47,2 % 

відповідно. Тобто більше половини усього зайнятого населення працює на 

середніх і великих підприємств, незважаючи на їх незначну кількість у 

загальній сукупності. На малих підприємств працює близько 39,9 %, з них 

16,7 тис. осіб працює на мікропідприємствах. Тобто з точки зору важливості 

створення нових робочих місць, то важливішу роль відіграють середні і великі 

підприємства. 

4) Аналогічно до попереднього висновку подібну тенденцію 

спостерігаємо за показником обсягів виробництва та реалізації продукції, тобто 

створення доданої вартості.  У  великих підприємствах обсяг реалізації 

продукції становить близько 17,8 % від загального обсягу, у середніх – 59,5 %, 

у малих – 22,7 %. Тобто основна питома вага регіональної доданої вартості 

створюється у великих та середніх господарствах. 

5) Порівнюючи тенденції підприємницької активності у 

досліджуваному регіону з Україною загалом, можна стверджувати, що усі 

аналізовані показники знаходяться на рівні 1,8-2,3 % від загальнонаціональних 

показників. Очевидно, що цей показник є незадовільним, тобто на даному етапі 

важливим є активний розвиток підприємництва у Івано-Франківській області. 

Таким чином комплексний аналіз зовнішніх факторів впливу на 

становлення системи оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських 

підприємствах Івано-Франківської області дає змогу зробити наступні 

висновки: 

1) у досліджуваному регіоні сільське господарство рівномірно 

розвивається практично по всій території, а саме: в рівнинній та передгірській 

частині, оскільки наявні всі необхідні для цього ресурси виробництва; 
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2)  в Івано-Франківській області переважає сільське населення, що 

показує високу актуальність та потенційність розширення діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 

3)  високий рівень безробіття серед сільського населення та 

збільшення чисельності економічно активного населення свідчить про 

зростання трудового потенціалу робочої сили для сільського господарства; 

4) через недорозвиненість підприємництва у регіоні впродовж 

аналізованого періоду стабільно існує дисбаланс на ринку праці, що пов’язаний 

з суттєвим перевищенням пропозиції робочої сили над попитом на неї, що 

створює складні соціально-економічні умови для населення; 

5) впродовж останніх трьох років склалась позитивна тенденція до 

зростання заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах Івано-

Франківської області, рівень якої перевищує середню заробітну плату по регіону 

та є вищою ніж рівень заробітної плати у сільському господарстві України; 

6) у сільських територіях досліджуваного регіону існує складна 

соціально-економічна ситуація, пов’язана із дохідністю населення, оскільки у 

7,3 % населення середній рівень доходу нижчий ніж рівень прожиткового 

мінімуму та 40,4 % із доходом нижче ніж фактичний рівень прожиткового 

мінімуму; 

Таким чином проведений вище аналіз зовнішніх факторів впливу на 

становлення системи оцінки та мотивації персоналу свідчить, що, у 

найближчому періоді в умовах складної соціально-економічної ситуації на селі, 

працівники не вимагатимуть високої заробітної плати та впровадження 

ефективних систем стимулювання. Проте дані питання є надзвичайно важливі 

для самих сільськогосподарських підприємств, оскільки вони здатні 

забезпечити підвищення ефективності їх розвитку. 

Для оцінки можливості впровадження інноваційних методик оцінки та 

мотивації персоналу на існуючих у Івано-Франківській області 

сільськогосподарських підприємствах проводимо аналіз внутрішніх факторів та 

передумов таких нововведень. 
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Загальна характеристика діючих у Івано-Франківській області 

сільськогосподарських підприємств показна у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Загальна характеристика  сільськогосподарських підприємств у 

різних природно-кліматичних підзонах Івано-Франківської області 

(станом на 1.01.2017) 

Показники Всього по 

області 

у т.ч. в розрізі природно-

кліматичних підзон 

Рівнинна 

підзона 

Передгірська 

підзона 

Адміністративні райони, 

що входять до підзони 

14 5 8 

Кількість 

сільськогосподарських 

підприємств, од. 

97 42 55 

Середній розмір 

підприємства за площею 

угідь, га 

1777 2540 1195 

Чисельність працівників 

сільськогосподарських 

підприємств, осіб 

3708 1668 2040 

Середня чисельність 

працівників на 1 

підприємство, осіб 

38 40 37 

*Джерело: розраховано на основі [16, 18, 20, 21]. 

Дані у табл. 2.6 показують характерні особливості діяльності середніх і 

великих сільськогосподарських підприємств, що звітуються за формою 50-сг. 

Загалом в Івано-Франківській області станом на 1.01.2017 р. функціонувало 759 

сільськогосподарських підприємств, з яких 507 малих фермерських господарств 

та 155 малих підприємств з чисельністю працівників менше 50 осіб. Для цілей 

даного дисертаційного дослідження при аналізі процесів оцінки та мотивації 

персоналу  використовуються такі статистичні джерела інформації: 

1) для оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств та тенденцій 

становлення процесів оцінки та мотивації у них –  дані статистичної звітності 
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«Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств» за ф. 50-сг 

[24, 25, 26, 27, 28], де містяться показники діяльності 97 підприємств у Івано-

Франківській області; 

2) для аналізу загальноекономічних явищ (демографічних процесів, ринку 

праці) – дані офіційних статистичних щорічників Державної  статистичної 

служби України [18, 19, 20, 21, 22], де містяться показники діяльності 759 

сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону;  

3) для аналізу специфіки діяльності малих аграрних господарств в області 

– дані проведеного соціологічного дослідження, де містяться результати 

опитування 92 підприємств. 

Найбільша частина розрахунків базується на офіційних даних 

статистичної звітності по середніх і великих сільськогосподарських  

підприємствах Івано-Франківської області, оскільки  об’єкт даного дослідження 

– процеси оцінки та мотивації персоналу – найбільш характерний та актуальний 

саме для цієї категорії господарств. В той час як для малих фермерських, в т.ч. 

сімейних підприємств даний об’єкт дослідження не є актуальним. 

З даних таблиці 2.6 та деяких інших розрахунків видно, що за площею та 

кількістю адміністративно-господарських одиниць передгірська частина 

області є більшою. Так, у передгірській зоні знаходиться 373 сільські населені 

пункти, у рівнинній частині – 307 сільських населених пунктів. За площею 

передгірська зона становить 10,3 тис. км
2
, а рівнинна – 3,6 тис. км

2
.  Тобто 

передгірська частина майже втричі більша ніж рівнинна.  

До рівнинної частини Івано-Франківської області відноситься 5 районів: 

Галицький район, Городенківський район, Рогатинський район, Снятинський 

район, Тлумацький район. До передгірської частини відносяться 8 районів: 

Богородчанський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, 

Надвірнянський, Рожнятівський та Тисменицький райони. 

У даному дисертаційному дослідженні не взято до уваги показники по 

третій природно-кліматичній підзоні Івано-Франківської області – гірській 
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підзоні. Це пов’язано з тим, що у гірській підзоні відсутні сільськогосподарські 

підприємства, за виключенням кількох фермерських господарств. 

З даних табл. 2.6 видно, що більша кількість сільськогосподарських 

підприємств зосереджена у передгірській зоні – 55 од., у рівнинній частині – 42 

од. Проте у рівнинній частині зосереджені більші за розміром агроформування. 

Так, в середньому на 1 підприємство припадає 2540 га сільськогосподарських 

угідь у рівнинній частині та 1195 га у передгірській частині. Це пов’язано з тим, 

що у передгірській частині спостерігаються рельєфні зміни, які ускладнюють 

обробіток великих площ угідь. 

Кількість працівників сільськогосподарських підприємств більшою є в 

передгірській частині: 2040 осіб проти 1668 осіб у рівнинній частині області. 

Проте відповідно до того, що у рівнинній частині зосереджені більші за 

площею угідь господарства, то і середня кількість працюючих у цій частині теж 

більша: в середньому 40 осіб на 1 підприємство, проти 37 осіб на 1 

підприємство у передгірській зоні. 

Для деталізації аналізу розподілу кількості працюючих на 

сільськогосподарських підприємствах в межах Івано-Франківської області 

вивчено тенденції змін вищенаведених показників в розрізі районів (табл. 2.7). 

На основі даних таблиці 2.7 та інших додаткових розрахунків узагальнено 

ряд висновків: 

1) у рівнинній частині області працює на 273 особи більше ніж у 

передгірській частині, з них 66 % зайняті у виробництві рослинницької 

продукції та 33 % – у виробництві тваринницької продукції. При цьому середня 

кількість працівників на одне сільськогосподарське підприємство становить 34 

особи, що в 1,7 раза менше ніж у передгірській частині області.  

2) у передгірській частині області працює 1496 осіб, з яких половина 

зайнятих у рослинництві, а половина – у тваринництві. Середня чисельність 

працівників одного підприємства становить 52 особи. Але з табл. 2.7 видно, що 

даний показник завищується за рахунок нетипового підприємства у Калуському 

районі, де працює 665 осіб. Дане нетипове підприємство – ТзОВ «Гудвеллі 
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Україна», засноване у 2003 р. на основі датських інвестицій. Господарство 

займається вирощуванням свиней, а також вирощуванням рослинницької 

продукції. На даному підприємстві спостерігається не типова для інших 

господарств ситуація, оскільки організаційна структура передбачає роботу 

відділу з персоналом, де добре налагоджена робота управління персоналом, і в 

т.ч. оцінки та мотивації персоналу. Тому дане підприємство розглядається як 

«краще» підприємство в регіоні (у розрізі монографічного дослідження у 

параграфі 2.2). 

Таблиця 2.7 

Аналіз кількості працівників сільськогосподарських підприємств у 

районах Івано-Франківської області 

Райони області в 

межах природно-

кліматичних підзон 

Чисельність 

працівників 

сільськогоспо

дарських 

підприємств, 

осіб 

Середня 

кількість 

працівників 

на 1 

сільськогоспо

дарське 

підприємств, 

осіб 

Чисельність 

працівників, 

зайнятих у: 

рослинн

ицтві 

тварин

ництві 

Рівнинна підзона 1769 34 1169 499 

Галицький район 159 40 105 54 

Городенківський район 312 26 208 104 

Рогатинський район 726 56 654 72 

Снятинський район 406 27 144 262 

Тлумацький район 166 21 58 7 

Передгірська підзона 1496 52 764 732 

Богородчанський район 65 13 15 50 

Долинський район 119 60 118 1 

Калуський район 665 665 178 487 

Коломийський район 481 37 366 115 

Тисменицький район 166 18 87 79 

*Джерело: розраховано на основі [24, 25, 26, 27, 28]. 
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3) причиною таких відмінностей у чисельності працівників у двох 

природно-кліматичних підзонах пов’язана з тим, що у рівнинній частині 

зосереджено більш сприятливі умови для ведення сільського господарства, 

зокрема: наявність продуктивніших ґрунтів (в т.ч. чорноземів), вологіший 

рельєф, більші за площею угіддя в межах одного поля (без ярів, горбів, тощо). 

Для деталізації даного аналізу та встановлення залежності між 

структурою виробництва продукції на сільськогосподарських підприємствах 

та середньообліковою чисельністю працівників у них у табл. 2.8 

проаналізовано відповідні показники. 
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Таблиця 2.8 

Порівняльна таблиця результативності виробництва продукції та ефективності використання працівників  

в Івано-Франківській області (в середньому за 2014-2016 рр.) 
Райони в межах 

підзон 

Виробництво валової 

сільськогосподарської продукції, 

тис. грн. 

Продуктивність праці, грн. Рентабельність виробництва 

продукції, % 

всього в т.ч. всього в т.ч. всього в т.ч. 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 

рослин-

ництва 

тварин-

ництва 

Рівнинна підзона 

Галицький  192036,9 88590,5 103438,5 1207,8 843,7 1915,5 18,0 22,5 -5,1 

Городенківський  631137,1 295122,1 329164,7 2022,9 1418,9 3165,0 21,2 18,6 -9,8 

Рогатинський  1234024 555650,4 670526,7 1699,8 849,6 9312,9 62,7 76,8 4,4 

Снятинський  279273,1 94823,3 181971,5 687,9 658,5 694,5 48,8 57,8 0,1 

Тлумацький  286427,0 136953,9 139027,2 1725,5 2361,3 1287,3 42,5 43,9 12,5 

Разом по підзоні 2622898,1 1171140,2 1424128,6 1468,78 1226,4 3275,0 38,64 43,92 0,42 

Передгірська  підзона 

Богородчанський  56983,3 21865,5 34729,4 876,7 1457,7 694,6 6,4 8,0 3,6 

Долинський  55337,0 27574,7 27762,3 465,0 233,7 27762,3 -4,0 -3,2 -40,7 

Калуський  1399200,0 256900 1142299,7 2104,1 1443,3 2345,6 32,0 -0,4 35,6 

Коломийський  595471,7 282788,3 303607,3 1238,0 772,6 2640,1 17,2 20,4 -14,6 

Тисменицький  286044,3 122573,8 163254,0 1723,2 1408,9 2066,5 64,8 76,4 -4,8 

Разом по підзоні 286044,3 122573,8 163254,0 1723,2 1408,9 2066,5 64,8 76,4 -4,8 

*Джерело: розраховано на основі [24, 25, 26, 27, 28]. 



104 

 

 

На основі даних табл. 2.8 та деяких інших розрахунків узагальнено низку 

висновків. 

1) В Івано-Франківській області сільськогосподарські підприємства 

здебільшого спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції. Так, у 

структурі виробництва у рівнинній частині частка виробництва продукції 

рослинництва становить 44,6 % , а тваринництва – 54,4 %, іншої продукції – 

1,0 %. У передгірській підзоні питома вага рослинництва становить 30,0 %, а 

тваринництва – 70,0 %. Таке явище, передусім, пов’язане з природно-

кліматичними передумовами досліджуваної місцевості, оскільки очевидним є 

факт, що Івано-Франківщина не має природних переваг для вирощування високо 

урожайних культур.  

2) Переважання виробництва тваринницької продукції пояснюється ще 

й тим, що у цій галузі забезпечується вища продуктивність праці, тобто обсяг 

виробництва валової сільськогосподарської продукції на одного працівника. Так, 

у рівнинній частині рівень продуктивності праці у тваринництві у 2,6 раза 

перевищує аналогічний показник ніж у рослинництві. У передгірській підзоні ця 

різниця ще більша. Так, виробіток одного працівника у тваринницькій сфері 

перевищує відповідний показник у рослинницькій сфері у 6,7 раза. Крім цього 

слід враховувати, що трудомісткість виробництва у рослинництві теж є вищою. 

3) Показник рівня рентабельності виробництва сільськогосподарської 

продукції має дещо іншу тенденцію. Так, в обох підзонах цей показник вищий у 

рослинництві. Зокрема у рівнинній частині рівень рентабельності виробництва 

рослинницької продукції вищий на 27,6 в.п., у передгірській частині – на 4,4 в.п. 

Таке явище пов’язане з низькою закупівельною ціною посередників у 

виробників. У той же час великі підприємства Калуського, Тлумацького та 

Рогатинського районів, які мають власну торгівельну мережу та переробну 

сферу тваринницької продукції показують вищий рівень рентабельності 

виробництва тваринницької продукції. 

4) Порівнюючи наведені у табл. 2.8 показники між різними підзонами 

області приходимо до висновку, що загалом у рівнинній частині зосереджено 
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більший обсяг виробництва продукції, а саме на 10 %, при цьому валове 

виробництво рослинницької продукції в рівнинній частині перевищує на 64,5 % 

показник у передгірській частині, і навпаки обсяг виробництва тваринницької 

продукції на 15,5 % вищий у передгірській частині. Це явище, як зазначалось 

раніше, пов’язане з природно-кліматичними передумовами спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва у різних частинах досліджуваного регіону.  

5) Загальний рівень продуктивності праці сільськогосподарського 

виробництва є вищим у рівнинній частині в 1,1 раза ніж в передгірській частині, 

аналогічна тенденція спостерігається щодо виробітку одного працівника у 

рослинництві, де цей показник вищий у 1,2 раза. Водночас стосовно 

виробництва продукції тваринництва, то ситуація протилежна: рівень 

продуктивності праці у виробництві тваринницької продукції у 2,1 раза вища 

ніж у виробництві рослинницької продукції.  

6) Загальний рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської 

продукції у рівнинній підзоні вищий на 15,4 в.п. ніж в передгірській частині. 

Цей же показник щодо виробництва рослинницької продукції вищий у рівнинній 

частині на 23,7 в.п. ніж у передгірській частині, а щодо виробництва 

тваринницької продукції, то даний показник відповідно вищий – на 4,8 в.п. 

Узагальнюючи проведений вище аналіз очевидно, що на результативність 

діяльності сільськогосподарських підприємств впливають не лише природно-

кліматичні фактори, пов’язані з урожайністю агрокультур, але й інші фактори, і 

передусім організаційно-управлінські. Для підтвердження цієї гіпотези нижче 

проведено аналіз щодо встановлення залежності між рівнем рентабельності 

виробництва, середньою чисельністю працівників на 1 підприємство та рівнем 

продуктивності праці. 

На рис. 2.6 відображено залежність між рівнем зміною кількості 

працівників на 1 підприємство, тобто середнього розміру підприємства та 

структурою виробництва на сільськогосподарських підприємствах Івано-

Франківської області в розрізі районів. 
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Рис. 2.6. Залежність між структурою виробництва продукції та 

кількістю працівників на сільськогосподарських підприємствах Івано-

Франківської області (в середньому за 2014-2016 рр.) 

*Джерело: розраховано на основі [15, 16, 18, 19, 20, 21] 

 

З рис. 2.6 видно тенденцію до зростання чисельності працівників на одне 

сільськогосподарське підприємство із зростанням різниці у структурі 

виробництва валової сільськогосподарської продукції. Так, чим більша питома 

вага виробництва тваринницької продукції, тим більше працівників зайнято в 

агроформуванні. Це пов’язано, передусім  з тим, що праця в тваринництві є 

більш трудомісткою ніж в рослинництві, а також з тим, що у рослинництві 

останнім часом зростає частка машинного обробітку землі. 

Рис. 2.6 наглядно показує, що майже всі підприємства в досліджуваному 

регіоні є типовими за розміром з врахуванням персоналу (за виключенням 

Калуського району, де функціонує одне з найкращих господарств області). 

Враховуючи подібність сільськогосподарських підприємств Івано-

Франківської області за ресурсними параметрами, а саме чисельністю 
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працівників та структурою виробництва продукції, нами на рис. 2.7 показано 

залежність між зміною кількості працівників на одне підприємство та рівнем 

рентабельності його функціонування. 

 

Рис. 2.7. Залежність між кількістю працівників на 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області та рівнем 

рентабельності їх функціонування (в середньому за 2014-2016 рр.) 

*Джерело: розраховано на основі [15, 16, 18, 19, 20, 21] 

 

Дані рис. 2.7 показують відсутність однотипної ситуації або прямої 

залежності між середньою кількістю працівників на 1 підприємство та рівнем 

його рентабельності. Так, при ситуації практичної рівності досліджуваних 

господарств за чисельністю працівників спостерігаємо, що середній за останні 

три роки рівень рентабельності діяльності агроформувань є абсолютно різним: 

від -3 % до + 63 %. Такий аналіз показує, що при наявності майже однакових 

вихідних умов досліджувані підприємства мають різні результати діяльності. Це 



108 

 

 

зумовлено, передусім, різницею в організаційно-управлінських аспектах та 

особливостях налагодження і результативності бізнес-процесів у господарствах. 

З метою детальнішого дослідження залежності між організаційно-

управлінськими та результативними показниками діяльності 

сільськогосподарських підприємств нами проведено групування агроформувань 

Івано-Франківської області за показником середньої чисельності працівників на 

1 підприємство (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Залежність ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 

Івано-Франківської області від чисельності зайнятих у них працівників 

 (в середньому за 2014-2016 рр.) 

Група 

підприєм

ств за 

середньо

ю 

чисельніс

тю 

працівни

ків 

Середня 

кількість 

працівникі

в на одне 

підприємс

тво, осіб 

Середній обсяг 

виручки від 

реалізації 

сільськогосподар

ської продукції 

на одне 

підприємство, 

тис. грн 

Середній рівень 

рентабельності 

сільськогосподар

ської продукції, 

% 

Виробництв

о продукції 

сільського 

господарств

а на одного 

середньоріч

ного 

працівника, 

грн. 

І. до 22 

осіб 
19 21589,7 29,7 1136,3 

ІІ. від 23 

до 38 осіб 
29 29665,2 39,3 1022,9 

ІІІ. більше 

39 осіб 
43 68287,4 47,6 1588,1 

За 

сукупніст

ю 

38 38989,1 34,8 1026,0 

*Джерело: розраховано на основі [24, 25, 26, 27, 28]. 
 

На основі даних табл. 2.9 та додаткових детальних розрахунків зроблено 

низку висновків. 

По-перше, найбільшою за кількістю підприємств є друга група, а перші і 

третя охоплюють практично однакову кількість господарств.  
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По-друге, із зростанням підприємства за кількістю працівників відповідно 

зростає обсяг виробництва валової продукції на 1 підприємство, тобто 

спостерігається пряма залежність між аналізованими показниками. 

По-третє, аналіз двох інших залежностей, зокрема інших результативних 

показників – рівня рентабельності виробництва та середнього рівня 

продуктивності праці показують теж пряму залежність зі зміною факторного 

показника – середньої кількості працівників на одне підприємство. 

Таким чином слідує, що із збільшенням розміру підприємства за 

чисельністю персоналу зростають результативні показники їх діяльності. 

Водночас слід взяти до уваги, що це побудовано на зворотньому зв’язку теж. 

Оскільки фінансово потужніші підприємства можуть дозволити собі нарощувати 

обсяги виробництва та наймати додаткових працівників. 

Отже, на основі проведеного вище аналізу внутрішнього середовища 

функціонування сільськогосподарських підприємств та оцінки системи 

управління персоналом у них очевидними є наступні висновки: 

1) спостерігаються позитивні тенденції до розвитку 

сільськогосподарських підприємств, нарощування у них обсягів виробництва 

валової продукції, тобто наявний потенціал та можливість для впровадження 

інновацій в систему управління персоналом, зокрема щодо оцінки та мотивації 

персоналу; 

2) в досліджуваному регіону наявні потенційні природно-кліматичні та 

соціально-економічні для нарощування потенціалу розвитку 

сільськогосподарських підприємств, і в т.ч. для збільшення чисельності 

працівників; 

3) склалась негативна тенденція до скорочення кількості працівників на 

агроформуваннях, що, передусім, пов’язане з автоматизацією та оптимізацією 

виробничого процесу, оскільки одночасно поступово збільшуються обсяги 

виробництва валової продукції та зростає рівень продуктивності праці; 

4) в Івано-Франківській області у сільськогосподарських підприємствах 

переважає спеціалізація на тваринницьку сферу і в рівнинній і в передгірській 
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частині; в свою чергу, тваринницька галузь потребує менше працівників, тому 

кількість працівників на одне підприємство у тваринництві є меншою ніж у 

рослинництві; 

5) існує пряма залежність між середньообліковою кількістю 

працівників агроформувань та рівнем рентабельності їх діяльності й рівнем 

продуктивності праці, що свідчить про вищий рівень організації праці на 

більших господарствах. 

Узагальнюючи результати проведеного комплексного аналізу системи 

оцінки та мотивації персоналу через призму зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу на діяльність сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської 

області приходимо до висновку, що в досліджуваному регіоні існують нетипові 

(за ознакою високої фінансової результативності діяльності, розміру, обсягів 

виробництва) підприємства, де використовуються інноваційні методи 

управління персоналом, але переважна більшість господарств, зокрема серед 

середніх і малих потребують чіткої системи удосконалення моделі управління, і 

в т.ч. менеджменту персоналу, шляхом оптимізації систем оцінки та мотивації 

персоналу.  

 

 

2.2. Соціологічне та монографічне дослідження ефективності використання 

системи оцінки та мотивації працівників на сільськогосподарських 

підприємствах 

Дослідження напрямів впровадження ефективних систем оцінки та 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах є з одного боку 

комплексним і системним, а з іншого – специфічним для окремих 

організаційних структур. Розробка раціональних систем управління персоналом 

повинна базуватись на детальному аналізі наявних на агроформуваннях об’єктів 

дослідження, виявленні проблемних аспектів щодо їх організації, а також 

можливих резервів покращення існуючої ситуації. 
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У той же час, слід зазначити, що аналіз наявних систем оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах ускладнюється через 

відсутність офіційної інформації (статистичної) щодо об’єктів вивчення. Тому у 

ході виконання дисертаційного дослідження використано методи соціологічного 

та монографічного обстеження щодо особливостей організації оцінки та 

мотивації працівників агроформувань. 

Проведене соціологічне дослідження базувалось на таких вихідних 

принципових положеннях: 

1) до наукового обстеження залучались сільськогосподарські 

підприємства різних організаційно-правових форм; 

2) при проведенні дослідження обстежувались різні за розміром 

агроформування; 

3) респондентами були різні представники господарств – керівники, 

менеджери з персоналу або інші адміністративні працівники; 

4) дослідження проводилось на засадах анонімності з метою отримання 

правдивих та неупереджених даних від респондентів; 

5) до анкети включено достатньо багато питань щодо загальної 

характеристики підприємства (організаційно-правова форма господарювання, 

період існування підприємства, чисельність працівників, вік і досвід керівника, 

наявність стратегії розвитку підприємства) та специфічні питання, пов’язані з 

об’єктом даного дослідження (наявність системи оцінки персоналу, оцінка 

ефективності діючої системи оцінки працівників, наявність досвіду з 

використання різних мотиваційних заходів, оцінка їх ефективності, перспективні 

бачення щодо можливості удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу 

на їхніх господарствах). 

Дотримання даних принципових положень наукового соціологічного 

дослідження дозволило об’єктивно дослідити характерну для 

сільськогосподарських підприємств ситуацію щодо методик оцінювання та 

мотивації персоналу, а також встановити ставлення керівників господарств до 

необхідності проведення змін щодо цих управлінських елементів. 
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У даному соціологічному дослідженні взяло участь 126 респондентів із 

різних сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області. Форма 

анкетного опитування наведена у додатку В.  

Результати проведеного соціологічного показують, що найбільшу 

сукупність респондентів складають представники фермерських господарств – 

67,7 % опитаних, товариств з обмеженою відповідальністю – 19,4 % та 

приватних підприємств – 12,9 % (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Вибірка респондентів за критерієм організаційно-правової 

форми господарювання їх підприємств 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

Дані рис. 2.8 показують, що основну частину респондентів складають 

приватні фермерські господарства. Це пов’язано з тим, що ці підприємства 

становлять найбільшу питому вагу серед підприємницьких структур 

досліджуваного регіону. Так, на даний час в Івано-Франківській області діє 534 

фермерське господарство, що становить близько 63 % від загальної сукупності 

сільськогосподарських підприємств. Чисельність постійних працівників у всіх 

фермерських господарствах області становить 1638 осіб, але поширеним явищем 

для таких господарств є використання праці найманих сезонних працівників. 

Друга за величиною група респондентів – це представники господарських 

товариств, які становлять 19,4 % опитаних. Загалом в Івано-Франківській 
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області частка господарських товариств серед великих підприємств (що 

звітуються за ф. 50-сг) становить 51 %, а серед усіх господарств (включно з 

фермерськими) становить 7 %. Дана група респондентів є також важливою для 

даного дослідження, оскільки ця група складає половину від усіх середніх і 

великих підприємств із середньообліковою чисельністю 34 особи на 1 

господарство, тобто ця частина вибірки є типовою.  

Аналізуючи тривалість функціонування опитуваних підприємств 

приходимо до висновку, що найбільша частка – 38 % діє впродовж періоду 11-20 

р., 22 % – впродовж терміну 21-30 р., 22 % – впродовж періоду 6-10 р. і 

найменша частка – 16 % діє впродовж періоду до 5 р. 

На досліджуваних підприємствах майже рівномірно розподілилась вибірка 

щодо оцінки віку керівника опитаних сільськогосподарських підприємств (рис. 

2.9). 

 

 Рис. 2.9. Середній вік керівників підприємств, що охоплені 

опитуванням 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

 

З даних рис. 2.9 видно, що на 32,3 % опитаних підприємствах працюють 

керівники у віці від 51 до 60 років, на 29 % господарств – працюють управлінці у 
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віці від 41 до 50 років, на 25,8 % підприємств – керівники у віці від 31 до 40 р. 

Майже на 10 % господарств працюють керівники у віці більше 60 років і лише 

близько 4 % господарств є під керівництвом молодих керівників у віці до 30 р. 

Такі результати аналізу свідчать, що на основі даних рис. 2.2.2 не можливо 

встановити чітких тенденцій щодо залежності організації різних (раціональних 

та неефективних) систем управління персоналом від віку керівника 

підприємства.  

У той же час, слід відзначити, що основну частину управлінців 

сільськогосподарських підприємств становлять особи старші 40 років, що з 

одного боку свідчить про наявність досвідчених у цій справі людей, а з іншого – 

про низький рівень зацікавленості молодих людей цією справою. 

Серед досліджених сільськогосподарських підприємств переважають 

середні за розміром (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Середній розмір сільськогосподарських підприємств за 

чисельністю персоналу, які брали участь в соціологічному дослідженні 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

З рис. 2.10 видно, що 43,5 % опитаних підприємств – найбільша частка 

серед опитаних господарств – мають середню кількість працівників у діапазоні 

від 21 до 50 осіб; 21,0 % господарств мають від 10 до 20 найманих працівників; 
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16,1 % підприємств мають від 51 до 100 осіб і 19,1 % господарств з розміром до 

10 працівників. Це свідчить про раціональний підбір вибірки, до якої входять 

різні за розміром підприємства, але переважають ті, у яких чисельність 

працівників більше 10 осіб. У такому випадку можна стверджувати про 

адекватність проведеного опитування та репрезентативність вибірки, оскільки на 

мікропідприємствах (до 10 осіб), як правило не доцільно впроваджувати 

інноваційні складні мотиваційні механізми. 

На результативність впровадження системи оцінки та мотивації персоналу 

впливає чимало факторів, зокрема крім кількості працівників на підприємстві 

важливим критерієм є частка адміністративних працівників (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Частка адміністративного персоналу на досліджуваних 

сільськогосподарських підприємствах 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

З рис. 2.11 видно, що у більшості сільськогосподарських підприємств – 

61,3 % питома вага адміністративних працівників становить до 5 % від 

загального складу персоналу. У 19,4 % респондентів цей показник на рівні 6-

10 %, у 16,1 % частка адмінперсоналу становить від 11 до 20 %.  

Низька частка адміністративного персоналу є типовою ситуацією для 

виробничих підприємств, проте як показує досвід кращих підприємств області, 
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це і є однією з причин низької результативності діяльності. У сучасному 

мінливому і швидко розвиваючому економічному середовищі все 

актуальнішими стають питання маркетингу, логістики, трейд-менеджменту, 

управління персоналом, бізнес-аналітики. На даний час ці функції відіграють 

визначальну роль, бо часто підприємці віддаючи основну увагу виробництву, 

виробляють те, що не потребує ринок. Так само, вважають, що підвищити 

продуктивність праці можна лише прямим матеріальним заохоченням, не 

приділяючи належної уваги іншим організаційно-управлінським інструментам. 

Тому сучасним сільськогосподарським підприємствам надзвичайно 

важливо змінювати внутрішню організаційну структуру і залучати 

кваліфікованих спеціалістів з управління та бізнес-адміністрування. 

У ході соціологічного дослідження вивчали питання організації системи 

оцінки та мотивації на сільськогосподарських підприємствах. Зокрема 

досліджували чи використовуються системи оцінки та мотивації і чи є вони 

ефективні. Так, відповіді на запитання «Яка система оцінки роботи персоналу 

застосовується на Вашому підприємстві?»  відображені на рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12. Відповіді респондентів на запитання: «Яка система оцінки 

роботи адмінперсоналу застосовується на Вашому підприємстві?» 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 
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З рис. 2.2.5 видно, що на більшості досліджених підприємств – 51,6 % для 

оцінки роботи адміністративних працівників застосовується оцінка через 

заробітну плату за погодинною формою, тобто за відпрацьований час; у 41,9 % – 

заробітна плати даній категорії працівників нараховується за відрядною 

системою, тобто за виконану роботу. Лише у 19,4 % підприємств виплачуються 

премії за понаднормову працю, у такої ж кількості підприємств виплачуються 

матеріальні допомоги та у 18,6 % респондентів застосовуються премії за високі 

результати роботи. 

Узагальнюючи такий аналіз очевидно, що неефективним інструментом є 

виплата заробітної плати адміністративним працівникам за відрядною системою, 

тому цей чинник потребує удосконалення. 

Аналогічно нами було вивчено систему оцінки роботи робітників на 

сільськогосподарських підприємствах (рис. 2.13). 

 

 Рис. 2.13. Відповіді респондентів на запитання: «Яка система оцінки 

роботи робітників застосовується на Вашому підприємстві?» 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 
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підприємствах – 62,9 % – застосовується оцінка роботи робітників на основі 

виплати заробітної плати за відрядною системою, тобто за обсяг виконаної 
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роботи. У 27,4 % використовується погодинна форма оплати праці. У 29,0 % 

господарств робітник виплачують матеріальні допомоги, у 16,1 % виплачують 

премії за понаднормову працю, у 9,7 % – використовують премії за високі 

результати роботи. 

Позитивною особливістю матеріального стимулювання на досліджуваних 

підприємствах є застосування відрядної форми оплати праці для робітників та 

високий відсоток господарств, де виплачуються матеріальні допомоги. Водночас 

негативною особливістю є те, що на 27,4 % підприємств заробітна плата 

робітникам нараховується на основі погодинної форми, тобто за відпрацьований 

час, а не за результати роботи. Такий підхід не забезпечує високої 

продуктивності праці робітників. 

Інша частина дослідження стосується оцінки наявності та ефективності 

системи мотивації на сільськогосподарських підприємствах. Так, відповіді на 

запитання «Які інструменти мотивації адмінперсоналу до ефективної роботи 

застосовуються на Вашому підприємстві?»  відображені на рис. 2.14. 

З даних рис. 2.14 видно, що на більшості опитаних сільськогосподарських 

підприємствах – 67,7 % респондентів – як основний мотиваційний інструмент 

для адміністративного персоналу застосовуються премії та надбавки за 

результати роботи. Інший вид матеріальної мотивації – виплати соціального 

характеру (в т.ч. матеріальні допомоги) застосовуються на 16,1 % досліджуваних 

господарств.    

Серед нематеріальних видів мотивації найбільш популярним є можливість 

кар’єрного зростання – 19,4 % та можливість додаткового навчання, підвищення 

кваліфікації – 12,9 %.  
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Рис. 2.14. Відповіді респондентів на запитання: «Які інструменти 

мотивації адмінперсоналу до ефективної роботи застосовуються на Вашому 

підприємстві?» 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

У 16,1 % підприємств-респондентів взагалі не застосовуються інструменти 

мотивації для адміністративних працівників, що безумовно свідчить про низьку 

ефективність системи управління кадрами. 

Для порівняння проаналізовано раціональність застосовування різних 

інструментів мотивації у процесі управління робітниками. Так, опрацьовані 

відповіді на запитання «Які інструменти мотивації робітників до ефективної 

роботи застосовуються на Вашому підприємстві?»  відображені на рис. 2.15. 

Як видно з рис. 2.15 для робітничих кадрів інструменти мотивації 

застосовуються у ще меншій мірі. Так, у 58,1 % опитаних підприємств 

робітникам виплачуються премії та надбавки, 41,9 % (що значно перевищує 

рівень для адмінперсоналу) робітників отримують матеріальні допомоги у разі 

потреби; та у 12,9 % господарств є можливість встановлення гнучкого графіку 

роботи (це стосується, передусім, позмінного графіку роботи).  

1 - премії, надбавки за 

результатами роботи; 

2 - виплати соціального 

характеру (матеріальні 

допомоги у разі потреби); 

3 - відзначення кращих 

працівників на нарадах; 

4 - відзначення кращих 

працівників нагородами, 

грамотами; 

5 - можливість кар’єрного 

зростання; 

6 - встановлення гнучкого 

графіку роботи; 

7 - можливість додаткового 

навчання, підвищення 

кваліфікації; 

8 - не застосовуються 
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Нематеріальні види мотивації застосовуються дуже рідко, що цілком 

виправдано, і на 19,4 % підприємствах взагалі не застосовуються ніякі системи 

мотивації робітників. 

 

 

 

Рис. 2.15. Відповіді респондентів на запитання: «Які інструменти 

мотивації робітників до ефективної роботи застосовуються на Вашому 

підприємстві?» 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

Позитивною тенденцією є те, що для робітників переважають матеріальні 

форми мотивації над нематеріальними, але негативною є те, що практично на 

кожному п’ятому підприємстві не застосовуються мотиваційні механізми для 

робітників загалом.  

Для вивчення думки респондентів щодо важливості застосування різних  

мотиваційних інструментів, ми запропонували працівникам 

сільськогосподарських підприємств відзначити 3, на їх думку, найважливіші 

мотиваційні інструменти. На рис. 2.16 зображено результати відповідей. 
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8 - не застосовуються 
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Як видно з рис. 2.2.9 працівники агроформувань вважають, що 

найважливішими мотиваційними інструментами є: 

– премії, надбавки за результати роботи – 100 %; 

– виплати соціального характеру (матеріальні допомоги у разі потреби) – 

54,8 %; 

– можливість кар’єрного зростання – 35,5 %; 

– встановлення гнучкого графіку роботи – 25,8 %; 

– відзначення кращих працівників нагородами, грамотами – 19,4 %; 

– можливість додаткового навчання, підвищення кваліфікації – 19,4 %. 

 

 

Рис. 2.16. Відповіді респондентів на запитання: «Які на вашу думку 

інструменти мотивації є найбільш дієвими (3 основні) на підприємстві?» 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

Найменша частина опитаних вважають, що ефективним мотиваційним 

інструментом може бути відзначення на нарадах, а саме лише 6,5 %. 

У процесі проведення та оцінки даного соціологічного дослідження нами 

проаналізовано залежність між рівнем організації мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах та їх розміром (за чисельністю 

працівників. Так, усі респонденти (агроформування) поділено на 3 групи: 
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– група І – сільськогосподарські підприємства з кількістю працівників до 

18 осіб; 

– група ІІ – сільськогосподарські підприємства з кількістю працівників 19 – 

36 осіб; 

– група ІІІ – сільськогосподарські підприємства з кількістю працівників 20 

– більше 36 осіб. 

На рис. 2.17 відображено тенденції зміни в мотиваційних інструментах 

підприємств різних груп за чисельністю працівників. 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Тенденції застосування різних мотиваційних методик для 

адміністративного персоналу в залежності від розміру 

сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

З даних рис. 2.17 видно, що із зростанням розміру сільськогосподарських 

підприємств ситуація щодо мотивації адміністративного персоналу 

покращується. Так, у І групі господарств (з середнім розміром до 18 осіб) майже 
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в половини респондентів не застосовується жодний інструмент мотивації. Лише 

у 21,1 % цих підприємств виплачуються премії і надбавки за результати роботи і 

в 35,6 % – виплати соціального характеру (у разі потреби). Це пов’язано з тим, 

що до цієї групи входять малі (як правило фермерські, сімейні) формування, де 

існує пряма зацікавленість керівника у результатах праці. 

Із зростанням розміру підприємств зростає частка господарств де 

застосовуються премії, надбавки за результатами роботи, а також засоби 

нематеріальної мотивації працівників, а саме: встановлення гнучкого графіку 

роботи та можливість додаткового навчання й підвищення кваліфікації. 

Це свідчить про існування позитивних тенденцій щодо розвитку системи 

мотивації персоналу, проте низьким залишається рівень стимулювання розвитку 

адміністративного персоналу. Без ефективної системи розвитку персоналу не 

можливим є налагодження стабільної конкурентоспроможної системи. 

Водночас слід відмітити, що ситуація щодо застосування різних 

мотиваційних інструментів для робітників сільськогосподарських підприємств 

не є такою ж позитивною (рис. 2.18). 

На основі даних рис. 2.18 нами узагальнено ряд висновків: 

1) на більшості сільськогосподарських підприємствах не 

застосовуються жодні інструменти мотивації робітників. Так, серед малих 

підприємствах частка таких господарств становить  60,4 % і поступово 

знижується із зростанням розміру господарства за кількістю працівників. Проте, 

навіть у великих агроформуваннях питома вага репсондентів, у яких не 

використовують мотиваційні заходи становить четвертину. Це свідчить про 

недостатність приділення уваги керівників питанням мотивації праці робітників. 
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Рис. 2.18. Залежність між рівнем організації мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області та їх 

розміром за чисельністю працівників (частка підприємств, що застосовують 

окремі елементи мотивації, %) 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

 

2) серед сільськогосподарських підприємств, які застосовують 

елементи мотивації найпоширенішим її видом є премії та надбавки за результати 

роботи, тобто виплачуються одноразові премії за результатами функціонування 

підприємства за рік. Частка господарств, де застосовується такий вид мотивації 

зростає із зростанням розміру підприємства. При цьому тенденції даного 

показника практично наближені до рівня аналогічного показника по категорії 

працівників «адміністративні». Це свідчить, що на одних і тих же підприємствах 

застосовуються однакові методи мотивації як до адміністративного, так і до 

робітничого персоналу. 

3) Стосовно інших інструментів мотивації, то з даних рис. 2.18 видно, 

що на невеликій кількості господарств виплачуються матеріальні допомоги (від 
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14,2 % у малих підприємствах до 26,8 % у великих) та практично відсутня 

нематеріальна мотивація. 

Наведені вище дані свідчать, що існує пряма залежність між зміною розміру 

сільськогосподарських підприємств та тенденціями застосування керівництвом 

різних методик мотивації персоналу. Із зростанням розміру господарств, 

збільшується питома вага випадків використання мотиваційних інструментів як 

серед адміністративних, так і серед робітничих працівників. Водночас, слід 

відмітити, що переважають випадки мотивації адміністративного персоналу. 

Наступним етапом соціологічного дослідження було встановлення 

відношення респондентів до можливостей удосконалення системи мотивації 

працівників. Так, на запитання «Чи потрібно на Вашому підприємстві 

удосконалити систему оцінки та мотивації персоналу?» більшість респондентів 

дали відповідь «можливо» (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Відповіді респондентів на запитання: «Чи потрібно на 

Вашому підприємстві удосконалити систему оцінки та мотивації 

персоналу?» 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 

 

З рис. 2.18 видно, що майже половина опитаних на даний час не впевнена 

чи потрібно удосконалювати існуючу на їх підприємствах систему оцінки та 
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мотивації персоналу. 41,9 % опитаних вважають, що їх потрібно 

удосконалювати, і кожен 10-й опитаний вважає, що нічого не потрібно 

змінювати. Безумовно така ситуація свідчить про те, що більшість працівників 

сільськогосподарських підприємств не готові і не хочуть змін в системі 

управління персоналом. Це, в свою чергу, ускладнюватиме сам процес 

оптимізації досліджуваної системи, оскільки опір змінам – це один із 

найскладніших чинників у реалізації стратегічних змін. 

За результатами відповіді на два останні запитання цілком зрозуміло, що 

більшість працівників вважають, що найважливішою є матеріальна мотивація 

(перші три позиції) і це їх частково задовільняє. Такі результати показують 

наявність великого розриву між сучасною (американською та японською) 

системою управління персоналу та діючими сільськогосподарськими  

підприємствами в Україні. Оскільки сучасна система менеджменту 

персоналу  довела, що зовнішня матеріальна мотивація має набагато нижчу 

продуктивність ніж внутрішня нематеріальна мотивація [2, с. 23-38]. 

Схематично таке відставання зображено за допомогою методики GAP-аналізу на 

рис. 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. Оцінка розриву між фактичним і плановим рівнем розвитку 

системи управління в сільському господарстві на основі GAP-аналізу 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного дослідження 
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Зображені на рис. 2.19 дані є результатом суб’єктивного аналізу автора 

дисертації на основі узагальнення результатів різних досліджень [3-13] та 

власних висновків. Цілком очевидно, що застосовувана в середньому на 

підприємствах України система управління персоналом значно відстає від 

прогресивних систем, які швидко розвиваються в розвинених країнах світу. На 

даний час їх можна спів ставити як 25 % (в Україні) проти 100 % (в розвинених 

країнах). При цьому слід зазначити, що інноваційні механізми управління 

персоналом в світі – це не статична, а швидко динамічна система. Тому чим 

повільніше буде розвиватись менеджмент персоналу в Україні, тим більший 

буде розрив між ними.  

Порівнюючи систему управління персоналом на середньостатистичних 

підприємствах України і в сільському господарстві, очевидно, що існує розрив з 

негативною тенденцією для досліджуваної галузі. Насправді, на даний час існує 

чимало прогресивніших у цьому аспекті галузей, а саме: ІТ-індустрія, сфера 

послуг, приватна медична сфера, приватна освітня сфера, банківська система, 

страхування. Тому за результатами даного дослідження планується 

обґрунтувати раціональну систему управління персоналом в аспектах оцінки та 

мотивації таким чином, щоб рівень розвитку цієї системи був вищим ніж 

середньостатистичний в Україні і наближався до рівня найбільш розвинених 

галузей в Україні. Цей план є оптимістичним. 

Задля визначення перспектив розвитку системи оцінювання персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області та України 

нами проведено ще одне соціологічне дослідження щодо експертної оцінки 

ефективності різних методів оцінки на практиці (додаток Д) та можливості їх 

впровадження на сільськогосподарських підприємствах (додаток Е). 

Результати соціологічного дослідження на основі експертної оцінки 

ефективності використання окремих методів оцінки персоналу на сучасних 

сільськогосподарських підприємствах відображено на рис. 2.20.  В такому 

експертному опитуванні взяло участь 184 респонденти, з яких 85 % – це 

практикуючі менеджери різних підприємств, науковці, які займаються 
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дослідженнями у сфері економіки та управління в сільськогосподарських 

підприємствах, студенти та випускники спеціальності «Менеджмент», тобто 

експерти, які мають базові знання у досліджуваній проблематиці. 

 

 

Рис. 2.20. Результати соціологічного дослідження оцінки ефективності 

різних методик оцінки персоналу на підприємствах України 

*Джерело: результати проведеного автором соціологічного експертного дослідження 

Результати соціологічного дослідження щодо оцінки ефективності різних 

методик оцінки персоналу на підприємствах України показало, що найбільш 

дієвими на  практиці є (в порядку від найбільш ефективних до менш): 

1) метод «assessment center»; 

2) метод «360 °»; 

3) метод управління за виконанням; 

4) метод ділових ігор; 

5) метод управління за цілями; 

6) метод тестувань; 

7) метод анкетної оцінки. 
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У процесі соціологічного дослідження з питань можливості застосування 

цих методик оцінки персоналу на сільськогосподарських підприємствах України 

встановлено, що ті ж самі респонденти вважають, що найбільш дієвими для цих 

господарств будуть наступні методики  (в порядку від найбільш ефективних до 

менш) (рис. 2.21): 

1) метод управління за виконанням; 

2) нормативний метод; 

3) метод управління за цілями; 

4) метод «assessmentcenter»; 

5) метод стандартних оцінок керівника. 

 

 Рис. 2.21. Результати соціологічного дослідження оцінки можливості 

впровадження різних методик оцінки персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах 

*Джерело: розробка автора на основі результатів соціологічного експертного дослідження 

Розробка ефективної системи оцінки та мотивації персоналу є складним в 

організаційному та методичному аспектах. Оскільки, з одного боку, 
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впровадження потужної системи мотивації персоналу, як правило, приносить 

добрі результати. Проте, з іншого боку, для власника підприємства важливим є 

не тільки підвищення продуктивності праці, але й ефективність самої системи 

мотивації та оцінки. Тобто співвідношення результатів від впровадження 

інноваційної системи оцінки та мотивації персоналу до витрат на організацію 

такої роботи. 

Таким чином на основі проведеного соціологічного дослідження нами 

узагальнено деякі позитивні та негативні тенденції щодо функціонування систем 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах.  

Позитивними тенденціями є: 

1) на досліджуваних сільськогосподарських підприємствах 

використовуються різні системи оцінки персоналу; 

2) в господарствах застосовуються окремі елементи системи мотивації 

персоналу і для адмінперсоналу, і для робітників; 

3) існує позитивна тенденція до диверсифікації інструментів оцінки та 

мотивації персоналу із збільшенням підприємств за розміром (чисельністю 

персоналу). 

Негативними тенденціями є: 

1) застосовувані на агроформуваннях системи оцінки персоналу 

практично однакові щодо оцінки роботи адмінперсоналу та робітників, що є 

неправильним; 

2) використовувані інструменти мотивації різних категорій працівників 

є подібними, що не може давати найвищий результат; 

3) здебільшого використовуються матеріальні інструменти мотивації, 

що має короткостроковий ефект; 

4) на більшості господарств відсутня система стратегічного планування 

роботи з управління персоналом, що свідчить про відсутність довгострокових 

планів з розвитку персоналу; 
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5) низький рівень готовності серед опитаних працівників 

сільськогосподарських підприємств до впровадження інноваційних методик 

оцінки та мотивації персоналу; 

6) існує великий розрив між практикою менеджменту персоналу на 

кращих та типових підприємствах країни й сільськогосподарськими 

формуваннями. 

Отже, проведене соціологічне та експертне дослідження наявного стану та 

можливостей розвитку систем оцінки та мотивації персоналу свідчить, що 

існуюча ситуація є незадовільною і потребує оперативного вирішення шляхом 

коротко- та дострокового планування інноваційних систем управління 

персоналом в контексті впровадження ефективних методик оцінки та мотивації 

персоналу. 

 

2.3. Аналіз стратегічного потенціалу розробки і впровадження 

ефективної системи оцінки та мотивації працівників на  

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області 

Впровадження кардинальних змін на підприємствах вимагає розробки 

чіткого плану дій щодо їх здійснення. Для забезпечення високої 

результативності змін важливою є розробка стратегічного та тактичного планів 

реалізації відповідних трансформацій. Передумовою для розробки цих планів є 

проведення комплексного стратегічного аналізу об’єкта дослідження. 

На даний час у теорії й практиці стратегічного управління існує багато 

різних методів аналізу стратегічного потенціалу підприємств. Основним з них є: 

PEST -аналіз; SWОТ-аналіз;  SРАСЕ-аналіз;  GАР-аналіз;  метод аналізу LОТS; 

РІМS-аналіз; вивчення профілю об’єкта; модель GЕ/МсКіnsey; BCG-аналіз; 

метод збалансованих показників, метод аналізу галузі; аналіз життєвого циклу 

організації; карта стратегічних груп; матриця Shell/DPM; ЕТОР-аналіз; АВС – 

аналіз; аналіз вразливості підприємства; кластерний аналіз; бенчмаркінг [1-11]. 
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На основі детального вивчення сукупності найпоширеніших методів 

стратегічного аналізу та з врахуванням специфіки об’єкта дослідження ми 

прийшли до висновку, що найбільш детально і комплексно провести оцінку 

можливостей впровадження необхідних змін на сільськогосподарських 

підприємствах можна використавши такі методи: 

1) PESTLID - аналіз – для комплексної оцінки впливу факторів зовнішнього 

середовища на об’єкт дослідження; 

2) SWOT- аналіз – для системної оцінки впливу факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища на об’єкт дослідження; 

3) GAP аналіз розривів щодо основних факторів об’єкта дослідження; 

4) метод Ісікави – для дослідження причини виникнення та існування 

стратегічних розривів. 

Першим етапом стратегічного аналізу можливостей запровадження 

ефективної системи оцінки та мотивації персоналу є PESTLID – аналіз, тобто 

прогресивний різновид PEST- аналізу, який включає крім дослідження основних  

факторів зовнішнього середовища: політичних, економічних, соціально-

культурних та технологічних аспектів, ще й правові, фактори міжнародного 

впливу та демографічні. Такий підхід застосовано з врахуванням специфіки 

даного дослідження. 

З метою проведення об’єктивного PESTLID – аналізу впливу факторів 

зовнішнього середовища на побудову ефективної системи оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств нами було розроблено форму 

експертного опитування респондентів (додаток Є). 

Для проведення PESTLID  – аналізу було проведено експертне опитування, 

до якого залучили 184 респонденти, з яких 85 % – це практикуючі менеджери 

різних організацій, науковці, які займаються дослідженнями у сфері економіки 

та управління сільськогосподарськими підприємствами, студенти та випускники 

спеціальності «Менеджмент», тобто експерти, які мають базові знання й досвід у 

досліджуваній проблематиці. Залучено тих самих респондентів, що й для оцінки 

ефективності різних методів оцінки та мотивації персоналу (параграф 2.2). 
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Дослідження проводилось на основі основних груп факторів, які потенційно 

можуть впливати ефективність побудови і впровадження стратегії підвищення 

ефективності системи управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств в контексті удосконалення оцінки та мотивації працівників. До 

таких груп факторів віднесено: політичні, економічні, соціальні, технологічні, 

правові, міжнародного впливу та демографічні. 

Результати проведеного експертного дослідження в межах PESTLID – 

аналізу наведено у таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Результати PESTLID  – аналізу впливу факторів зовнішнього 

середовища на побудову ефективної системи оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств 

    

Фактор 

Ступінь 

впливу 

(0-1,0)  

Ймовір

ність 

здійсне

ння  

(1-5) 

Зважена 

оцінка 

P
 -

 P
o
li

ti
ca

l 

1 

Сприятливі зміни в політичних відносинах між 

Україною та сусідніми країнами  0,2 2 0,4 

2 

Сприятливі зміни ситуації а сході України, 

завершення АТО 0,2 2 0,4 

3 

Сприятливі зміни в політичних реформах щодо 

зайнятості та пенсійного забезпечення для 

населення 0,3 1 0,3 

4 

Позитивні наслідки децентралізації влади в 

контексті покращення рівня життя населення в 

ОТГ 0,2 2 0,4 

 5 Зміни в трудовому законодавстві 0,1 1 0,1 

  

 

Ступінь впливу політичних факторів 1,00 Х 1,5 

Е
 -

 E
co

n
o
m

ic
 

1 

Підвищення економічної активності та зайнятості 

населення 0,2 2 0,4 

2 

Розвиток підприємництва та збільшення кількості 

робочих місць 0,2 3 0,6 

3 Детінізація зайнятості населення 0,1 2 0,2 

4 

Підвищення мінімального та середнього рівня 

заробітної плати  0,2 4 0,8 

5 

Активізація розвитку господарств населення та їх 

кооперації 0,1 1 0,1 



134 

 

 

 6 Підвищення рівня реальної заробітної плати 0,3 1 0,3 

  
 

Ступінь впливу економічних факторів 1,00 Х 2,4 
S

 -
 S

o
ci

a
l 

1 

Підвищення рівня соціальної захищеності 

населення 0,2 2 0,4 

2 

Підвищення рівня дохідності населення від різних 

видів діяльності 0,4 2 0,8 

3 

Зростання рівня соціально-економічної культури 

населення в контексті підприємницької активності, 

зокрема молоді на селі 0,2 2 0,4 

4 

Забезпеченість населення соціально-

інфраструктурними благами (дитячими садками, 

закладами охорони здоров’я, соціально-

культурними установами, елементами 

благоустрою, житлом тощо) 0,2 2 0,4 

  

 

Ступінь впливу соціальних факторів 1,00 Х 2,0 

T
-T

ec
h

n
o
lo

g
ic

a
l 

1 

Підвищення рівня фондоозброєності праці в 

сільськогосподарських підприємствах 0,2 1 0,2 

2 

Впровадження інноваційних (більш 

автоматизованих) технологій виробництва у 

сільському господарстві 0,3 2 0,6 

3 

Наявність природно-кліматичних передумов для 

розвитку сільського господарства у певних 

регіонах 0,2 3 0,6 

4 

Забезпечення більш повного використання 

виробничих потужностей сільськогосподарськими 

виробниками 0,3 1 0,3 

  

 

Ступінь впливу технологічних факторів 1,00 Х 1,7 

L
 -

 L
eg

a
l 

1 Зміни в законодавстві щодо пенсійної реформи 0,3 2 0,6 

2 Зміни в законодавстві з регулювання зайнятості 0,1 1 0,2 

3 

Усунення бюрократичних перешкод організації і 

ведення бізнесу 0,3 1 0,3 

4 

Прийняття нормативних актів щодо активної 

підтримки розвитку бізнесу 0,3 1 0,3 

  

 

Ступінь впливу правових факторів 1,00 Х 1,4 

I 
- 

In
te

rn
a
ti

o
n

a
l 

1 

Підписання економічної частини Угоди про 

асоціацію між ЄС та Україною 0,3 1 0,3 

2 

Зміни тенденцій щодо поширення імміграційних 

процесів 0,3 2 0,6 

3 

Підвищення інвестиційної активності в сільському 

господарстві, зокрема збільшення іноземних 

інвестицій та створення спільних підприємств 0,2 2 0,4 

4 

Розвиток зовнішньоторговельних зв’язків 

сільськогосподарських виробників 0,2 2 0,4 
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*Джерело: розроблено на основі проведеного експертного оцінювання 

 

На основі отриманих результатів PESTLID  – аналізу встановлено, що 

найважливішими факторами зовнішнього впливу на внутрішню систему оцінки 

та мотивації персоналу є демографічні, економічні та соціальні фактори (рис. 

2.22). 

 

Рис. 2.22. Результати PESTLID - аналізу впливу факторів зовнішнього 

середовища на систему оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств (за 5-бальною шкалою) 

*Джерело: розроблено на основі проведеного експертного оцінювання 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Політичні 

Економічні 

Соціальні 

Технологічні Правові 

Міжнародні 

Демографічні 

Фактори зовнішнього впливу на систему оцінки та 
мотивації персоналу 

  

 

Ступінь  факторів впливу міжнародної 

співпраці 1,00 Х 1,7 

D
 -

 D
em

o
g
ra

p
h

ic
 1 Поширеність урбанізаційних процесів 0,3 4 1,2 

2 

Поширеність міжрегіональних міграційних 

процесів 0,1 3 0,3 

3 

Поширеність процесів старіння населення у 

сільських місцевостях 0,2 4 0,8 

4 

Поширеність негативних демографічних процесів 

на селі 0,4 5 2,0 

  

 

Ступінь впливу демографічних факторів 1,00 Х 4,3 
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На основі даних табл. 2.10 та рис. 2.22 можна зробити кілька узагальнень і 

висновків. 

1. Найважливішими групами факторів впливу на систему оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств є демографічні, 

економічні та соціальні чинники. Це пов’язано з тим, що негативні тенденції 

щодо урбанізації, міграції населення, низького рівня якості життя у сільських 

місцевостях призводять до того, що перспективніші працівники залишають села 

у пошуках кращих умов праці у містах чи за кордоном. Такі тенденції у 

стратегічній перспективі мають незадовільний характер, оскільки передбачають 

неможливість або складність забезпечити високу продуктивність праці за 

рахунок низькоякісних кадрів. У той же час впродовж останніх років 

спостерігається тенденція до виїзду за кордон також і молодих людей 

(студентів), і в т.ч. із міських населених пунктів. Це ще більше ускладнює 

ситуацію, оскільки саме за рахунок бачення змін нового покоління можна 

впроваджувати ефективні зміни в організації праці персоналу. 

2. Політичні та правові фактори на даний час оцінені експертами як 

одні з найменш впливових. Це пов’язано, передусім, з тим, що враховуючи 

складне соціально-економічне становище населення, зміни в трудовому 

законодавстві не матимуть суттєвого впливу на зміну ставлення до праці у 

короткостроковій перспективі. Це підтверджується досвідом останніх років, 

коли суттєві зміни в пенсійному законодавстві не змогли забезпечити 

детінізацію економіки, оскільки готовність ризикувати за навіть невелику плату 

у населення є на високому рівні. 

3. Проведений стратегічний аналіз впливу зовнішніх факторів на 

процеси удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств, свідчать про існування численних проблем 

у цих аспектах. Тому механізм впровадження нововведень в організацію праці та 

управління нею буде складним і неоднозначним. Оскільки при повній 

відсутності внутрішньої мотивації забезпечити високу результативність 

зовнішньої мотивації складно. 



137 

 

 

Для проведення комплексного стратегічного аналізу досліджуваного 

об’єкта нами крім зовнішніх факторів проаналізовано внутрішні аспекти, що 

складаються на сільськогосподарських підприємствах і на які можна вплинути 

чи змінити їх. Для детального вивчення внутрішніх аспектів нами застосовано 

SWOT-аналіз (табл. 2.11). 

З табл. 2.3.2 та додаткових наукових досліджень можна узагальнити ряд 

висновків: 

1) аналіз сильних і слабких сторін функціонуючих 

сільськогосподарських підприємств дає підстави стверджувати, що на даному 

етапі їх розвитку існує більше внутрішніх перешкод та недоліків, які 

стримуватимуть можливість швидкого впровадження стратегічних змін щодо 

процесів управління персоналом; 

Таблиця 2.11 

Матриця SWOT–аналізу системи оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств 

S - СИЛЬНІ СТОРОНИ W - СЛАБКІ СТОРОНИ 

1) наявність робітників у 

сільському господарстві з певним 

досвідом роботи; 

2) наявність у регіоні навчальних 

закладів, де готують спеціалістів 

робітничих сільськогосподарських 

спеціальностей; 

3) наявність потенційних 

робітників сільськогосподарських 

підприємств (безробітних, але 

економічно активне населення); 

4) наявність у регіоні навчальних 

закладів, де готують спеціалістів 

управлінських спеціальностей зі 

знанням новітніх методик оцінки та 

мотивації працівників; 

5) наявність досвіду із 

застосування інноваційних методик 

оцінки та мотивації персоналу в інших 

галузях (зокрема ІТ) 

1) недостатня кількість адміністративних 

працівників сільськогосподарських підприємств зі 

знаннями інноваційних методик оцінки та мотивації 

персоналу; 

2) низький рівень заробітної плати у сільському 

господарстві; 

3) низький рівень, а часто повна відсутність 

внутрішньої мотивації у працівників; 

4) відсутність позитивного досвіду у 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств 

щодо застосування ефективних методик оцінки та 

мотивації персоналу; 

5) неготовність і небажання працівників до 

впровадження новітніх систем оцінки персоналу; 

6) низький рівень продуктивності праці на 

сільськогосподарських підприємствах; 

7) низький рівень організаційно-управлінської 

культури на сільськогосподарських підприємствах; 

8) відсутність детальних еталонних методик 

ефективної оцінки та мотивації працівників для 

вітчизняних сільськогосподарських підприємств 
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О - МОЖЛИВОСТІ: Т - ЗАГРОЗИ: 

1) можливість запозичення 

досвіду впровадження систем оцінки 

та мотивації персоналу з інших 

галузей; 

2) можливість підвищення 

продуктивності праці на 

сільськогосподарських підприємствах; 

3) наявні вільні земельні ресурси 

дають можливість збільшити 

виробничі потужності 

сільськогосподарських підприємств, 

збільшивши кількість робочих місць; 

4) можливість активізації 

створення спільних 

сільськогосподарських підприємств з 

іноземними інвестиціями, які 

використовують інноваційний досвід 

управління персоналом; 

5) поширеність дорадництва та 

бізнес-консультування менеджерів з 

персоналу сільськогосподарських 

підприємств; 

6) розширення напрямів та 

інтенсивності зовнішньоекономічної 

діяльності агроформувань 

1) продовження негативних імміграційних 

процесів призведе до відтоку продуктивніших 

працівників закордон; 

2) продовження негативних демографічних 

процесів (урбанізаційних, старіння населення) 

призведе до нестачі кваліфікованої робочої сили на 

селі; 

3) непрестижність роботи у сільському 

господарстві призводить до залучення у цю сферу 

низькоякісних працівників; 

4) висока конкуренція з боку великих 

сільськогосподарських підприємств (з іноземними 

інвестиціями, агрохолдингів) може призвести до 

банкрутства чи погіршення фінансового стану малих 

агроформувань; 

5) низька ймовірність впровадження 

ефективних методик оцінки і мотивації персоналу на 

малих сільськогосподарських підприємствах; 

6) наявність опору працівників 

сільськогосподарських підприємств до змін в 

організації праці; 

7) виробництво неконкурентоспроможної на 

зовнішньому ринку продукції, що гальмуватиме 

розвиток зовнішньоекономічних операцій; 

8) поширення інфляційних процесів в економіці 

країни, що негативно впливатиме на фінансовий 

стан сільськогосподарських підприємств 

* Розроблено автором 

2) процеси оцінки та мотивації працівників практично відсутні на 

існуючих сільськогосподарських підприємствах досліджуваного регіону, що 

унеможливлює простий шлях поширення кращого досвіду; 

3) аналіз можливостей та загроз щодо об’єкта пізнання показав, зо 

зовнішні бар’єри значно перевищують можливості, тобто у зовнішньому 

середовищі існує більше перепон щодо впровадження ефективних систем оцінки 

та мотивації персоналу ніж можливостей цього. 

Таким чином проведений SWOT-аналіз можливостей впровадження 

інноваційних методик оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах показує, що негативні фактори перевищують позитивні як щодо 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища. 



139 

 

 

З метою оцінки пріоритетності та величини сили впливу на перспективи 

стратегічних змін в організації управління персоналом сільськогосподарських 

підприємств нами проведено комплексний аналіз вивчення можливостей і загроз 

зовнішнього впливу (табл. 2.12 та табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.12 

Матриця оцінки пріоритетних можливостей впровадження ефективної 

системи оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств 

 

Ймовірність 

використання 

можливості 

Ступінь впливу можливості 

Сильний Помірний Низький 

Висока 

Поле ВС: 

можливість запозичення 

досвіду впровадження 

систем оцінки та 

мотивації персоналу з 

інших галузей 

Поле ВП: 

можливість підвищення 

продуктивності праці на 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Поле ВН: 

 

- 

Середня 

Поле СС: 

можливість активізації 

створення спільних 

сільськогосподарських 

підприємств з іноземними 

інвестиціями, які 

використовують 

інноваційний досвід 

управління персоналом 

Поле СП: 

наявні вільні земельні 

ресурси дають можливість 

збільшити виробничі 

потужності 

сільськогосподарських 

підприємств, збільшивши 

кількість робочих місць 

Поле СН: 

 

 

 

- 

Низька 

Поле НС: 

поширеність дорадництва 

та бізнес-консультування 

менеджерів з персоналу 

сільськогосподарських 

підприємств 

Поле НП: 

розширення напрямів та 

інтенсивності 

зовнішньоекономічної 

діяльності агроформувань 

Поле НН: 

 

 

- 

* Розроблено автором 

 

Дані табл. 2.12 дають можливість визначити пріоритетність усіх виявлених 

можливостей удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. Як видно з табл. 2.3.3 всі можливості 

зовнішнього середовища мають високий або середні ступінь впливу, тобто у 
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процесі попереднього SWOT-аналізу відзначено лише найбільш впливові 

чинники, що підтверджує достовірність проведених оцінок.  

У процесі розробки стратегії удосконалення системи оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах першочергово потрібно 

звертати увагу на три основні можливості, які мають сильний вплив на об’єкт 

дослідження, а в другу чергу слід враховувати фактори, що мають середню силу 

впливу. У той же час, важливим є врахування серед першочергових завдань у 

стратегії розвитку тих можливостей, які мають низьку ймовірність настання, а 

саме: поширеність дорадництва та бізнес-консультування менеджерів з 

персоналу сільськогосподарських підприємств та розширення напрямів та 

інтенсивності зовнішньоекономічної діяльності агроформувань. Оскільки саме 

ці малоймовірні можливості потрібно якнайшвидше перетворити у сильні 

сторони агроформувань, тобто забезпечити собі конкурентні переваги над 

іншими. 

Водночас важливою є оцінка та врахування можливих загроз зовнішнього 

середовища, які можуть негативно вплинути на діяльність 

сільськогосподарських підприємств (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Матриця оцінки загроз впровадження ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств 

Ймовірність 

настання 

загрози 

Ступінь впливу потенційної загрози 

Сильний Помірний Низький 

Висока 

Поле ВС: 

продовження 

негативних 

імміграційних 

процесів призведе до 

відтоку 

продуктивніших 

працівників закордон 

Поле ВП: 

непрестижність роботи у 

сільському господарстві 

призводить до залучення 

у цю сферу 

низькоякісних 

працівників 

Поле ВН: 

наявність опору 

працівників 

сільськогосподарських 

підприємств до змін в 

організації праці 

Середня 

Поле СС: 

поширення 

інфляційних процесів 

в економіці країни, що 

Поле СП: 

низька ймовірність 

впровадження 

ефективних методик 

Поле СН: 

 

 

- 
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негативно впливатиме 

на фінансовий стан 

сільськогосподарських 

підприємств  

оцінки і мотивації 

персоналу на малих 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Низька 

Поле НС: 

продовження 

негативних 

демографічних 

процесів 

(урбанізаційних, 

старіння населення) 

призведе до нестачі 

кваліфікованої 

робочої сили на селі 

Поле НП: 

виробництво 

неконкурентоспроможної 

на зовнішньому ринку 

продукції, що 

гальмуватиме розвиток 

зовнішньоекономічних 

операцій 

Поле НН: 

 

- 

*Розроблено автором 

 

З даних табл. 2.13 видно, що на попередньому етапі SWOT-аналізу 

відібрано лише найважливіші загрози, що можуть спричинити негативний вплив 

на стратегію впровадження ефективної системи оцінки та мотивації персоналу. 

Пріоритизація виявлених загроз зовнішнього середовища дає можливість 

зробити висновки, що найбільший вплив матимуть фактори, що пов’язані з 

демографічними й міграційними проблемами, а також з низькою заробітною 

платою та непрестижністю роботи у сільському господарстві. На жаль, запобігти 

впливу цих чинників на стратегію, що розробляється практично не можливо. 

Тому найперші по пріоритетності чинники потрібно лише враховувати, а не 

протистояти їм.  

Відносно середніх на силою впливу та низьких за силою впливу й 

ймовірністю настання загроз, то очевидно, що їх потрібно враховувати при 

розробці стратегії, а також передбачати можливість виникнення та при 

можливості уникати і не допускати значного негативного впливу. 

Таким чином на ІІ етапі проведення SWOT-аналізу нами було здійснено 

пріоритизацію виявлених можливостей і загроз зовнішнього середовища що 

можуть позитивно чи негативно вплинути на розробку та впровадження 

стратегії ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. Така пріоритизація дає можливість 
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розстановки послідовності впровадження окремих завдань з врахуванням сили 

впливу та ймовірності настання окремих чинників зовнішнього середовища. 

Наступним ІІІ етапом здійснення SWOT-аналізу щодо об’єкта дослідження 

є обґрунтування стратегічного набору з метою підсилення сильних сторін та 

зменшення слабких сторін за рахунок чинників зовнішнього середовища 

функціонування сільськогосподарських підприємств (рис. 2.23). 

Як видно з рис. 2.23, виходячи з результатів проведеного SWOT-аналізу 

нами запропоновано стратегічний набір для розробки ефективної системи оцінки 

та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах у складі 4 

можливих стратегій розвитку: 

1) стратегії динамічного розвитку; 

2) стратегії підприємництва; 

3) стратегії превентивного подолання недоліків; 

4) стратегії оборони і нейтралізації загроз. 
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Рис. 2.23. Стратегічний набір для розробки ефективної системи оцінки 

та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств* 

* Розроблено автором 
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Водночас з теорії та практики стратегічного управління відомо, що 

ефективно впроваджувати не більше двох стратегій одночасно для одного 

об’єкта дослідження. Тому у даному дисертаційному дослідженні йдеться про 

зосередження уваги на активізації сильних сторін та можливостей, а саме на 

перший план виносяться стратегії динамічного розвитку та підприємництва 

(параграф 3.2). Це пов’язано з тим, що сьогодні існує великий розрив між 

фактичним рівнем управління персоналу в сільськогосподарських 

підприємствах та бажаним рівнем чи рівнем кращих підприємств галузі. 

Для виявлення та деталізації найбільш проблемних аспектів стратегічного 

розвитку системи оцінки та мотивації персоналу, а також вихідних умов для 

цього нами проведено GAP-аналіз. 

Для здійсненняGAP- аналізуосновнихфакторівсистемиоцінки та мотивації 

персоналу нами булопроаналізованодосвід типового 

сільськогосподарськогопідприємства (ПП «Рідна земля» Галицький район) та 

досвід одного з кращихсільськогосподарськихпідприємствІвано-

Франківськоїобласті (філія «Авангард» Тисменицький район). Для 

порівняннятенденціцрозвиткусільськогосподарськихпідприємств з 

організаціяминайбільшрозвинутоїгалузі в регіоні – ІТ індустрії – взято до 

аналізутакожодне з кращихпідприємствобласті у ційсфері. 

Основною метою використання даного методу є оцінка можливостей 

використання стратегічного потенціалу кращих підприємств. Тобто для 

розробки реальної стратегії удосконалення системи оцінки та мотивації 

персоналу для сільськогосподарських підприємств важливим є аналіз досвіду 

кращих підприємств та встановлення верхньої межі можливостей 

удосконалення. 

GAP-аналізпроводився на основіоцінки 6 основнихстратегічнихпередумов 

для впровадженнязмінщодоудосконаленняоб’єктадослідження, а саме: 

1) рівеньрозвиткукорпоративноїкультури на підприємстві; 

2) наявністьсистемиоцінки персоналу; 

3) наявністьсистемимотивації персоналу; 
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4) наявність і робота відділу з управління персоналом; 

5) наявність і робота відділукадрів; 

6) наявністьстратегіїуправління персоналом. 

Оцінкавищезазначенихфакторівздійснювалась на основібальноїоцінки у 

системівід 1 бала – за найнижчийрівеньрозвиткупевного фактора, до 10 балів – 

за найвижчийрівеньрозвиткувідповідного фактора. 

Результати проведеного нами стратегічного GAP- аналізу представлено на 

рис. 2.24. 

 

Рис. 2.24. GAP-аналіз основних факторів системи оцінки та мотивації 

персоналу різних підприємств* 

* Розроблено автором 

 

З даних рис. 2.24 узагальнено ряд висновків: 

1) типове сільськогосподарське підприємство за всіма аналізованими 

показниками в межах GAP- аналізу значно відстає від кращих підприємств 

аграрної галузі та кращих підприємств області загалом; 
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2) існує значний розрив між типовим та кращим 

сільськогосподарським підприємством області, що свідчить про існування 

базових передумов у забезпеченні різної продуктивності праці, а отже і 

ефективності виробництва на таких господарствах; 

3) за більшістю аналізованих показників типове підприємство має 

найнижчий показник, що означає практичну відсутність даного фактора на 

аналізованому господарстві; 

4) при продовженні існування таких розривів між типовими і кращими 

підприємствами, становище перших щораз погіршуватиметься, що 

загрожуватиме унеможливленню утриманню на рівні конкуренції у галузі. 

Задля систематизації проведеного GAP- аналізу нами було доповнено його 

застосуванням методу Ісікави, а саме для дослідження причини виникнення та 

існування стратегічних розривів. 

Метод Ісікави дає можливість наглядно проаналізувати причини розривів у 

межах певних індикаторівоцінки. Продовжуючи аналіз критеріїв з методу GAP- 

аналізу ми дослідили причини проблемних ситуацій в межах тих самих 6 

критеріїв оцінки: рівень розвитку корпоративної культури на підприємстві; 

наявність системи оцінки персоналу; наявність системи мотивації персоналу; 

наявність і робота відділу з управління персоналом; наявність і робота відділу 

кадрів; наявність стратегії управління персоналом (рис. 2.25).    

З рис. 2.3.4 видно, що основними причинами існування розривів між 

типовими та кращими підприємствами аграрної галузі є: 

1) відсутність необхідних знань, вмінь та навичок щодо стратегічного 

планування та управління персоналом (зокрема в частині оцінки та мотивації); 

2) відсутність розуміння необхідності розробки і впровадження 

ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на підприємстві; 

3) недостатність необхідних фінансових ресурсів для впровадження 

прогресивних змін; 

4) низький рівень організаційної (корпоративної) культури працівників 

та не зацікавленість у стратегічних змінах.  
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Рис. 2.25. Аналіз причин стратегічних розривів на основі методу Ісікави* 

*Джерело: розроблено автором  
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Таким чином проведений аналіз на основі методу Ісікави показує, що 

виявлені причини GAP розривів не є складними і можуть бути розв’язані у 

найближчій перспективі і мають бути враховані при розробці стратегічних і 

тактичних планів розвитку підприємства. 

Підсумовуючи результати проведеного комплексного стратегічного аналізу 

на основі PEST-аналізу,SWOT-аналізу, GAP-аналізу та аналізу на основі методу 

Ісікави приходимо до висновку, що сучасні сільськогосподарські підприємства 

знаходяться на низькому рівні організаційної корпоративної культури та 

низькому рівні стратегічного планування управління персоналом. Водночас, слід 

відмітити, що існують важливі передумови для забезпечення удосконалення 

існуючої системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах. Позитивним є те, що на основі визначених сильних і слабких 

сторін, а також можливостей і загроз нами було розроблено чотири стратегічні 

підходи до методики розробки стратегії розробки та впровадження ефективної 

системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 

Таким чином аналіз стратегічного потенціалу існуючих 

сільськогосподарських підприємств дозволив окреслити найбільш проблемні 

аспекти та перспективи можливостей розробки і впровадження інноваційної 

системи оцінки та мотивації для об’єктів дослідження Івано-Франківської 

області. 

 

Висновки до розділу 2 

1. У процесі розробки дієвої системи оцінки та мотивації персоналу 

важливим є проведення комплексного аналізу існуючих тенденцій становлення 

цих елементів управління персоналом та оцінки сукупності факторів, які 

впливають на них.  

2. З метою проведення комплексного аналізу у роботі здійснено оцінку 

об’єкта дослідження в межах трьох основних напрямів: аналіз факторів, що 

впливають на ефективність оцінки та мотивації персоналу; соціологічне та 

монографічне дослідження результативності використання системи оцінки та 
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мотивації персоналу на діючих сільськогосподарських підприємствах; 

стратегічний аналіз можливостей удосконалення системи управління персоналу 

на сільськогосподарських підприємствах. 

3. Аналіз факторів впливу на становлення системи оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств проведено в розрізі зовнішніх 

чинників впливу: зміни в демографічній ситуації на селі; природно-кліматичні 

передумови діяльності; соціально-економічна ситуація в регіоні; нормативно-

правове регулювання; інвестиційна ситуація, а також в розрізі внутрішніх 

чинників: рівень організації праці на досліджуваних підприємствах; зміни в 

підприємницькій активності в регіоні; тенденції економічного розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

4. На основі проведеного аналізу зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу на систему оцінки та мотивації працівників сільськогосподарських 

підприємств встановлено, що в досліджуваному регіоні існують всі необхідні 

природно-кліматичні передумови для подальшого розвитку 

сільськогосподарського підприємництва, залучення додаткових інвестицій та 

відповідно збільшення чисельності працівників, зайнятих у сільському 

господарстві. На даний час спостерігаються позитивні тенденції щодо розвитку 

сільськогосподарських підприємств, нарощування у них обсягів виробництва 

валової продукції, тобто наявний потенціал та можливість для впровадження 

інновацій в систему управління персоналом, зокрема щодо оцінки та мотивації 

персоналу. Водночас склалась негативна тенденція до скорочення кількості 

працівників на сільськогосподарських підприємствах, що, передусім, пов’язане з 

автоматизацією та оптимізацією виробничого процесу, оскільки одночасно 

поступово збільшуються обсяги виробництва валової продукції та зростає рівень 

продуктивності праці. 

5. За результатами проведеного соціологічного та монографічного 

дослідження встановлено, що на даний час на багатьох сільськогосподарських 

підприємствах взагалі використовуються елементи оцінки та мотивації 

персоналу. Частина господарств застосовує окремі найпростіші елементи оцінки 



149 

 

 

та мотивації, що полягають у застосування відрядної системи оплати праці, 

виплати матеріальних допомог, в окремих випадках премій. Встановлено, що 

наявність і результативність функціонування систем оцінки та мотивації 

персоналу залежить від розміру підприємства та ефективності його діяльності. 

6. На основі проведеного опитування експертів обґрунтовано найбільш 

результативні методи оцінки та мотивації персоналу, що можуть бути 

застосовані на сучасних сільськогосподарських підприємствах. 

7. Проведений стратегічний аналіз можливостей впровадження 

ефективних методик оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах Івано-Франківської області  на основі PEST-аналізу,SWOT-

аналізу, GAP-аналізу та оцінки на основі методу Ісікави дав можливість 

узагальнити висновки щодо існування певних проблемних аспектів, але в той же 

час стратегічних передумов для розробки і впровадження ефективної системи 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 
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РОЗДІЛ 3  

КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

3.1. Концептуальні основи розробки ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

 

Розробка ефективної системи оцінки та мотивації персоналу є складним в 

організаційному та методичному аспектах. Оскільки, з одного боку, 

впровадження потужної системи мотивації персоналу, як правило, приносить 

добрі результати. Проте, з іншого боку, для власника підприємства важливим є 

не тільки підвищення продуктивності праці, але й ефективність самої системи 

мотивації та оцінки. Тобто співвідношення результатів від впровадження 

інноваційної системи оцінки та мотивації персоналу до витрат на організацію 

такої роботи. 

Задля досягнення очікуваних позитивних результатів впровадження 

системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

нами обґрунтовано основні концептуальні засади такої ефективної системи: 

1) розробка ефективної організації системи оцінки та мотивації 

персоналу; 

2) розробка ефективної методики оцінки працівників 

сільськогосподарських підприємств; 

3) розробка оптимальної (раціональної з точки зору витрати-доходи для 

різного типу підприємств) методики мотивації персоналу. 

1. Розробка ефективної організації системи оцінки та мотивації 

персоналу. У даному науковому дослідженні під ефективною системою оцінки 

та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств розуміємо таку, що 

відповідає двом умовам: 

1) є оптимально організована концептуально та процедурно; 
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2) є оптимальною з точки зору співвідношення «витрати-доходи», 

тобто результативність впроваджуваних заходів. 

Ефективна система організації оцінки та мотивації персоналу 

складається з концептуальної (базової, вихідної) частини та процедурної (рис. 

3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Концептуально-процедурна основа побудови ефективної 

системи оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: розробка автора 

 

З рис. 3.1 видно, що в основі побудови ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств закладені 

концептуальні базові положення, які охоплюють: об’єкт, суб’єкт, предмет, 

функції, мету і завдання та принципи і положення. Тісно пов’язаною і 

об’єкт, 
предмет, 

суб’єкт 

функції 

мета і завдання 
принципи і 
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Ефективна система оцінки та 
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системи оцінки та мотивації 

персоналу  

Процедурна основа системи 

оцінки та мотивації персоналу  
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взаємодоповнюючою є процедурна частина системи, яка включає сфери 

застосування, джерела інформації, методи і методику організації 

функціонування системи та критеріальні індикатори і показники. 

Другою важливою умовою ефективності розробленої нами системи є 

оптимальність з точки зору співвідношення «витрати-доходи», тобто 

результативності впроваджуваних заходів. Ефективною при цьому вважаємо 

таку систему, яка є сукупністю елементів оцінки та методів мотивації різних 

працівників, за умови дотримання наступних умов: 

 

∆ Прпр> ∆ В ом 

∆ П > ∆ В ом, 

 

де Прпр – рівень продуктивності праці працівників; 

П – чистий прибуток підприємства; 

В ом – витрати на функціонування системи оцінки та мотивації персоналу. 

При цьому до витрат на функціонування системи оцінки та мотивації 

персоналу (В ом) відносимо наступні види витрат: 

– витрати на оплату праці працівників відділу роботи з персоналом; 

– витрати на соціальні відрахування із заробітної плати працівників 

відділу роботи з персоналом; 

– витрати на впровадження та функціонування системи оцінки персоналу; 

– витрати на мотивацію працівників підприємства; 

– витрати на проведені організаційні зміни (кар’єрне зростання, 

довантаження, суміщення посад) в ході мотивації персоналу; 

– інші витрати, що виникають в ході функціонування системи оцінки та 

мотивації працівників підприємства. 

В цілому при розробці системи оцінювання та мотивації персоналу 

використовуємо 2 основні правила, що поширені у практиці провідних 

іноземних компаній [1]: 

1) правило «в три рази більше»; 
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2) «правило Дарвіна». 

Правило «в три рази більше» передбачає, що система оцінювання і 

мотивації персоналу повинна базуватись на складних розрахунках системи 

винагороди («тверда», «м’яка» заробітна плата та бонуси), щоб забезпечити в 

три рази вищу заробітну плату для тих працівників, які виконують і 

перевиконують плани роботи, і в три рази меншу для тих, хто не виконує плану. 

Друге правило – «правило Дарвіна» передбачає виживання «сильніших» 

за результатами роботи працівників, оскільки ті слабкі, що отримують в три рази 

менше заробітної плати будуть покидати ваше підприємство і йти до 

конкурентів, а «сильніші» будуть залишатись.  

Таким чином підприємство може отримати дві вигоди одночасно: 

економити кошти на заробітну плату тих, хто працює неефективно і 

нагромаджувати тільки ефективних працівників. 

Тобто пропонована нами система оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах передбачає, що в кожному звітному 

періоді матимемо більший приріст продуктивності праці працівників та чистий 

прибуток від діяльності підприємства ніж приріст витрат на функціонування 

системи оцінки та мотивації персоналу.  

2. Розробка ефективної методики оцінки працівників 

сільськогосподарських підприємств.  

На даний час в теорії та практиці існує чимало різних інноваційних методик 

оцінки працівників різних підприємств. Проте не всі з них можуть бути 

застосовані у сільськогосподарських підприємствах, і не всі з них можуть 

принести очікуваний ефект. Тому розробка раціональної системи оцінювання 

працівників сільськогосподарських підприємств повинна базуватись на 

врахуванні специфічних особливостей їх функціонування. 

На основі детального аналізу різних методик оцінки працівників (параграф 

1.3) та результатів соціологічного й монографічного дослідження щодо 

особливостей використання таких методик на досліджуваних підприємствах, 

нами розроблено базову універсальну методику оцінки працівників 
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сільськогосподарських підприємств. Це означає, що дана методика є модельною 

для середньостатистичних підприємств і може бути застосована, в т.ч. шляхом 

адаптації на усіх господарствах досліджуваного регіону. Хоча враховуючи те, 

що середньостатистичні сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської 

області є типовими для усієї України, то дана методика можу бути використана 

різними господарствами нашої країни. 

Характеризуючи в цілому розроблену нами систему оцінки персоналу, 

відзначаємо, що вона побудована на системному поєднанні таких 

класифікаційних видів оцінок: 

– за суб’єктами оцінки – поєднання індивідуальної і групової оцінок; 

– за типом оцінки – це компіляція внутрішньої оцінки (самооцінки) та 

зовнішньої оцінки; 

– за методиками – передбачає використання традиційних видів оцінки; 

– за формою – це поєднання кількісної та комбінованої оцінок; 

– за періодичністю – передбачає систематичну та підсумкову оцінку; 

– за  об’єктами оцінки – поєднання оцінку поточної діяльності працівників 

та оцінку тенденцій розвитку працівників. 

При цьому базовою основою розробленої нами ефективної методики оцінки 

персоналу є 2 класифікаційні критерії: періодичність та об’єкти оцінки. Ці 

класифікаційні ознаки доповнення нами у теоретичному розділі, оскільки 

вважаємо, що вони є одними з найважливіших фундаментальних критеріїв 

ефективної оцінки працівників. 

Таким чином концептуальні засади розробки ефективної оцінки персоналу 

для сільськогосподарських підприємств зображені на рис. 3.2. 

Матриця на рис. 3.2 показує, що вважаємо за необхідне запровадити таку 

систему оцінки персоналу на сільськогосподарських підприємствах, яка 

включатиме аналіз ефективності роботи працівників в межах 4 критеріїв: 

– систематична оцінка роботи; 

– підсумкова оцінка роботи; 

– оцінка поточної діяльності працівника; 
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– оцінка тенденцій розвитку працівника. 
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діяльності 
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Квадрант 3 

 

Шкала оцінювання 

(1 раз на 3 місяці) 

 

 

Квадрант 4 

 

Комплексна шкала 

оцінювання  

(1 раз на в кінці 

року) 
 

 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ 

Рис. 3.2. Концептуальні засади побудови ефективної системи оцінки 

персоналу сільськогосподарських підприємств 

*Джерело: розробка автора 

Запропонована нами система оцінки є комплексною і багатогранною, але 

дозволяє систематично і всесторонньо оцінювати різних працівників. Вона може 

бути використана на більшості типових середніх і великих 

сільськогосподарських підприємствах. Для малих(фермерських) підприємств 

доцільно застосовувати значно спрощену методику, тобто окремі елементи 

розробленої нами методики в залежності від потреб, які виникають в процесу 

управління персоналом. 

Важливою характеристикою такої системи є необхідність розробки різних 

систем оцінки для різних категорій працівників. З цією метою ми поділили усіх 

працівників сільськогосподарських підприємств на кілька груп: 
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І група – адміністративні працівники (ключові менеджери). Сюди 

відносяться: генеральний директор підприємства, його заступники, головні 

спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, фінансовий директор), 

тобто ті управлінці, мотиваційні виплати для яких залежатимуть від кінцевих 

результатів роботи підприємства в цілому; 

ІІ група – менеджери і працівники «результативних категорій робіт». До 

них відносяться: працівники й менеджери відділу продаж та відділу маркетингу.  

ІІІ група – менеджери і працівники інших категорій адміністративної 

роботи. Сюди належать: керівники й працівники відділу бухгалтерії, планування 

та аналітики, управління персоналом та кадрової роботи й інші адміністративні 

працівники, а також керівники виробничих підрозділів. 

ІV група – працівники виробничих підрозділів, тобто робітники. 

Такий поділ працівників сільськогосподарських підприємств зумовлений, 

передусім, необхідністю застосування різних методик оцінки та мотивації 

персоналу в залежності від орієнтації роботи за відповідною посадою на процес, 

результат чи результат роботи підлеглих.  

Розроблена нами інноваційна методика оцінки персоналу 

сільськогосподарських підприємств передбачає, що для І, ІІ та ІІІ категорій 

працівників будуть використовуватись такі методи оцінки персоналу: 

1) для систематичної оцінки:  

1.1) оцінка поточної діяльності працівників здійснюватиметься на 

основі методу «КРІ»; 

1.2) оцінка тенденцій розвитку працівника проводитиметься на 

основі комплексної шкали оцінювання, яка включає 3 методи: анкетне 

оцінювання, оцінку на основі управління за цілями та оцінку на основі 

управління за виконанням; 

2) для підсумкової оцінки:  

2.1) оцінка поточної діяльності працівників здійснюватиметься 

шляхом сумування підсумкових результатів за методом «КРІ», а також із 

застосуванням методу «360°»; 
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2.2) оцінка тенденцій розвитку працівника проводитиметься на 

основі комплексної шкали оцінювання (за рік), яка включає 3 методи: 

анкетне оцінювання, оцінку на основі управління за цілями та оцінку на 

основі управління за виконанням. 

У процесі оцінювання працівників ІV категорії, тобто робітників 

застосовуватиметься для систематичної оцінки: метод КРІ, а для підсумкової 

оцінки: сума проміжних КРІ. У разі якщо працівник матиме високий 

підсумковий рівень КРІ, то йому слід запропонувати пройти оцінювання за 

методом «360°» задля виявлення можливостей кар’єрного зростання. 

Концептуальні підходи до застосування методу КРІ для оцінки поточної 

діяльності працівників сільськогосподарських підприємств. 

Впровадження системи КРІ передбачає існування 4 видів таких ключових 

індикаторів оцінки: 

– КРІ результатів роботи, тобто кількісні і якісні показники; 

– КРІ затрат, тобто індикатори оцінки затрат певних ресурсів; 

– КРІ функціонування, тобто оцінка дотримання встановлених процесів і 

процедур роботи; 

– КРІ результативності, що передбачає оцінку на основі співвідношення 

отриманих результатів та затрачених ресурсів. 

Детальні методики застосування КРІ в роботі сільськогосподарських 

підприємств відповідно до визначених 4 груп працівників наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Критеріальні індикатори та показники оцінки роботи працівників 

різних категорій сільськогосподарських підприємств  

відповідно до методу КРІ 

Група 

працівни

ків 

Загальна 

характеристика КРІ 

 

Показники КРІ 

Блокуючі 

показники КРІ 

І група Показники КРІ повинні 

базуватись на основних 

результативних 

показниках діяльності 

підприємства в цілому 

1) чистий прибуток; 

2) рівень 

рентабельності 

діяльності; 

3) залучення нових 

інвестицій; 

1) відсутність 

прибутку у звітному 

періоді; 

2) низький 

рівень 

рентабельності 
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4) чиста приведена 

вартість інвестицій 

діяльності 

(пороговий рівень 10 

%) 

ІІ група Показники КРІ повинні 

базуватись на показниках, 

що пов’язані з часткою 

ринку та обсягами продаж 

1) частка продукції 

на ринку; 

2) обсяги продаж; 

3) кількість нових 

постійних клієнтів; 

4) кількість нових 

освоєних ринків 

Зниження обсягів 

продаж в порівнянні 

з аналогічним 

періодом минулого 

року 

ІІІ група Показники КРІ повинні 

базуватись на оцінці рівня 

виконання поставлених 

перед працівником цілей 

та рівнем виконання 

Специфічні показники 

для різних менеджерів та 

працівників залежно від 

виду їх діяльності 

% досягнення 

поставлених перед 

працівником цілей 

<90 % 

ІV група Показники КРІ повинні 

базуватись на оцінці рівня 

виконання поставлених 

перед працівником цілей 

(нормативів) 

Планові нормативи 

обсягів виконання роботи 

% виконання 

планових нормативів 

< 100 % 

*Джерело: розробка автора 

З табл. 3.1 видно, що в основі оцінки персоналу за системою КРІ є не тільки 

контрольні результативні показники роботи, але й так звані «блокуючі» 

показники. Призначення таких показників є блокування системи КРІ (щодо 

нарахування і виплати бонусів) у разі не виконання порогових критеріальних 

результатів роботи. Тобто якщо у певному звітному періоді існує певний 

блокуючий показник, то працівнику бонуси не нараховуються взагалі. Це 

важливий мотиваційний чинник для підтримання нормального рівня 

функціонування працівників. 

Конкретні критеріальні показники для кожної посади слід уточнювати на 

конкретних підприємствах, оскільки кожна з них має свою специфіку діяльності 

та особливості організації системи менеджменту. Проте загальну методику 

розрахунку КРІ ми пропонуємо за наступною схемою. 

Формула для розрахунку коефіцієнта оцінки ефективності роботи 

менеджера з продаж на основі КРІ матиме наступний вигляд (3.1): 

Бонус = (БФ КРІ 1 * А + КРІ 2 * В + БФ КРІ 3 * С) * К,              (3.1) 

де БФ КРІ 1 – бонусний фонд для КРІ 1 на певний звітний період, 

БФ КРІ 2 – бонусний фонд для КРІ 2 на певний звітний період, 

БФ КРІ 3 – бонусний фонд для КРІ 3 на певний звітний період, 
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КРІ 1 – обсяг продажів за звітний період; 

А – ваговий коефіцієнт до КРІ 1 з граничним значенням 80 % (при 

досягненні плану з обсягів продаж менше 80 % бонус за цим показником не 

нараховуватиметься, тобто А=0, а якщо значення А >80 %, то вага даного 

критерію буде відповідно до обсягів продажу); 

 КРІ 2 – частка продажів на ринку за звітний період; 

В – ваговий коефіцієнт до КРІ 2 з граничним значенням 60 % (при 

досягненні плану з утримання частки на ринку менше 60 % бонус за цим 

показником не нараховуватиметься, тобто В=0, а якщо значення В > 60 %, то 

вага даного критерію буде відповідно до виконання плану з частки на ринку); 

КРІ 3 – частка продажів на ринку за звітний період; 

С – ваговий коефіцієнт до КРІ 3 з граничним значенням 70 % (при 

досягненні плану з залучення нових постійних клієнтів менше 70 % бонус за цим 

показником не нараховуватиметься, тобто С=0, а якщо значення С > 70 %, то 

вага даного критерію буде відповідно до виконання плану із залучення нових 

постійних клієнтів); 

К – блокуючий показник – К = 0, якщо у звітному періоді відбулось 

зниження обсягів продаж в цілому в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. 

Як видно з формули 3.1 бонус менеджера з продаж залежатиме від 

найважливіших для нього результативних показників роботи, тобто від динаміки 

обсягів продаж, від обсягу частки на ринку та кількості отриманих нових 

постійних покупців.  

За аналогічною схемою можна визначати систему оцінки інших менеджерів 

та працівників сільськогосподарських підприємств. 

Формула для розрахунку коефіцієнта оцінки ефективності роботи 

фінансового менеджера на основі КРІ матиме наступний вигляд (3.2): 

Бонус = (БФ КРІ 1 * А + КРІ 2 * В + БФ КРІ 3 * С + БФ КРІ 4 * D) * К,              

(3.2) 

де БФ КРІ 1 – бонусний фонд для КРІ 1 на певний звітний період, 
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БФ КРІ 2 – бонусний фонд для КРІ 2 на певний звітний період, 

БФ КРІ 3 – бонусний фонд для КРІ 3 на певний звітний період, 

БФ КРІ 4 – бонусний фонд для КРІ 4 на певний звітний період, 

КРІ 1 –чистий прибуток за звітний період; 

А – ваговий коефіцієнт до КРІ 1 з граничним значенням 75 % (при 

досягненні плану з чистого прибутку менше 75 % бонус за цим показником не 

нараховуватиметься, тобто А=0, а якщо значення А >75 %, то вага даного 

критерію буде відповідно до обсягів чистого прибутку); 

 КРІ 2 – рівень рентабельності діяльності підприємства за звітний період; 

В – ваговий коефіцієнт до КРІ 2 з граничним значенням 70 % (при 

досягненні плану з рівня рентабельності менше 70 % бонус за цим показником 

не нараховуватиметься, тобто В=0, а якщо значення В >70 %, то вага даного 

критерію буде відповідно до виконання плану з рівня рентабельності 

діяльності); 

КРІ 3 – коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові 

зобов’язання + короткострокові зобов’язання) за звітний період; 

С – ваговий коефіцієнт до КРІ 3 з граничним значенням 60 % (при 

досягненні плану із рівня коефіцієнту фінансової стійкості менше 60 % бонус за 

цим показником не нараховуватиметься, тобто С=0, а якщо значення С >60 %, то 

вага даного критерію буде відповідно до виконання плану із коефіцієнту 

фінансової стійкості); 

КРІ 4 – коефіцієнт покриття (оборотні засоби / поточні зобов’язання) за 

звітний період; 

D – ваговий коефіцієнт до КРІ 4 з граничним значенням 60 % (при 

досягненні плану із рівня коефіцієнту покриття менше 60 % бонус за цим 

показником не нараховуватиметься, тобто D=0, а якщо значення D> 60 %, то 

вага даного критерію буде відповідно до виконання плану із коефіцієнту 

покриття); 
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К – блокуючий показник – К = 0, якщо у звітному періоді відбулось 

зниження рівня рентабельності в цілому в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. 

Процедурна частина організації такої оцінки передбачає два можливі 

варіанти: 

– автоматизована система нарахування бонусів (у разі наявності 

можливості її впровадження на підприємстві); 

– оцінка підлеглих керівником на основі представлених результатів 

роботи; 

– самооцінка працівника відповідно до затвердженої методики. 

При цьому важливо визначити бонусний фонд підприємства. Він має 

залежати від кінцевих показників діяльності підприємства, тобто від рівня 

чистого прибутку. Це стимулювати всіх працівників підприємства працювати 

ефективно на спільну мету. Бо у разі, якщо на підприємстві за певний період є 

низький рівень прибутковості, то бонуси не матимуть значення для усіх 

працівників. 

За вищеописаною методикою пропонуємо проводити систематичну оцінку 

поточної діяльності працівника (квадрант 1 на рис. 3.1.2). При цьому звітним 

періодом для  систематичної оцінки поточної діяльності працівників 

пропонуємо вважати 3 місяці, оскільки на сільськогосподарських підприємствах 

тривалий операційний цикл. 

Для впровадження підсумкової оцінки поточної діяльності працівника 

пропонуємо використовувати поєднання двох методик: підсумкової КРІ та 

методу 360 °.  

Сутність підсумкової КРІ полягає в тому, що за підсумками року 

визначається середній рівень КРІ за рік (на основі формули 3.3). 

                                                              і=1 

КРІп = ∑ КРІ п / 12,  (3.3) 
                                                              n 

де КРІп – підсумкова оцінка працівника за КРІ, 

n– кількість місяців у звітному періоді, тобто 12. 
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На основі такої підсумкової оцінки працівника приймаються рішення про 

мотивацію на основі річного преміального фонду. Враховуючи те, що на 

багатьох сільськогосподарських підприємствах (особливо рослинницького 

напряму) практично відсутні поточні результати (прибутки від реалізації 

продукції) впродовж року, то застосування підсумкового КРІ може бути єдиним 

раціональним рішенням, тобто без застосування розрахунку КРІ за окремі звітні 

періоди.  

При проведенні підсумкової оцінки поточної діяльності працівника крім 

підсумкового КРІ пропонуємо використовувати метод «360 °».  

Метод «360 °» є комплексним різностороннім методом оцінки працівника, а 

саме його професійних компетентностей та особистих характеристик у процесі 

трудової активності з різних сторін. Оцінюють працівника за цим методом такі 

категорії осіб: 

– керівник підрозділу; 

– колеги по роботі; 

– підлеглі (за наявності); 

– самооцінка. 

Крім цього стосовно окремих категорій працівників (відділу продаж, кол-

центру, роботи з громадськістю, юридичного відділу, відділу постачання), то 

аналогічна оцінка може проводитись також клієнтами та постачальниками.  

Для впровадження методу «360 °» потрібно виконати такі важливі кроки: 

1) визначити перелік основних компетентностей для відповідних посад; 

2) розробити бальну шкалу оцінювання відповідних компетентностей; 

3) розробка бланків опитувальників (анкет); 

4) проведення опитування різними категоріями працівників; 

5) збір та аналіз результатів опитування, узагальнення результатів; 

6) прийняття рішень щодо результатів оцінювання працівників. 

Важливою перевагою застосування даного методу на 

сільськогосподарських підприємствах є те, що він є не тільки базою для 

мотивації працівників у вигляді винагородження, але й вагомою підставою для 
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прийняття рішень щодо можливостей розвитку персоналу, у вигляді додаткового 

навчання, тренінгів, менторського наставництва. Метою таких заходів є 

усунення професійних чи особистісних недоліків роботи працівників 

сільськогосподарських підприємств. 

У запропонованій нами комплексній методиці оцінки персоналу для методу 

«360 °» обрано відмінні критерії оцінювання для 3 груп працівників: 

1) менеджери різних рівнів; 

2) адміністративні працівники; 

3) виробничі працівники. 

Виділення таких трьох груп зумовлене особливістю застосування даного 

методу, оскільки тут важливим є не результат роботи (як в методі КРІ), а 

професійні та особисті характеристики працівника. 

Для усіх категорій працівників запропоновано однакову шкалу оцінювання 

– 5-ти бальну (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча оцінка) (табл. 3.2). 

У табл. 3.2 наведено перелік найважливіших професійних компетентностей 

і особистих характеристик, які є необхідними для відповідних категорій 

працівників.  

Сутність даної методики полягає в тому, що за одними і тими ж критеріями 

один і той самий працівник буде оцінений з різних сторін: з боку керівника, 

підлеглих, колег та самого себе. На основі отриманих результатів працівники 

відділу управління персоналом приймають рішення щодо об’єктивності оцінки 

та подальших дій стосовно певних працівників. 

Метод «360 °» зорієнтований на оцінку не конкретних результатів роботи, а 

процесу трудової активності працівника та його поведінки в колективі, тому 

його варто проводити не часто, достатньо 1 раз на рік. 

Таким чином комбінація двох методів: КРІ (за звітний період і 

підсумковий) та методу «360 °» дозволяє комплексно оцінити результати роботи 

та процес трудової активності працівника щодо його поточної діяльності. 

. 
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Таблиця 3.2 

Критеріальні індикатори та показники оцінки роботи працівників різних категорій сільськогосподарських 

підприємств відповідно до методу «360 °» 

Група 1 – менеджери різних рівнів Група 2 – адміністративні працівники Група 3 – виробничі 

працівники 

Критеріальні індикатори оцінки роботи працівників 

– рівень стратегічного бачення і управління; 
– вміння планування й тайм-менеджмент; 

– вміння аналізувати та узагальнювати 

висновки; 

– ефективність і своєчасність прийняття 

рішень; 

– вміння ставити завдання та цілі; 
– координація та контроль діяльності 

підлеглих; 

– вміння делегування повноважень; 
– мотивація підлеглих; 
– креативне мислення; 
– вміння співпрацювати з іншими 

підрозділами; 

– лідерські якості; 
– командоутворення та командна робота; 
– комунікабельність; 
– дружелюбність та інтеграційна 

зорієнтованість; 

– відповідальність; 
– спроможність навчати та допомагати 

іншим. 

– вміння планування роботи й тайм-

менеджмент; 

– дисциплінованість; 
– вміння аналізувати та узагальнювати 

висновки; 

– відповідність корпоративній культурі 

організації; 

– ефективність і своєчасність розв’язання 

проблем; 

– вміння ставити завдання та цілі; 
– рівень внутрішньої мотивації; 
– вміння співпрацювати з іншими підрозділами; 
– лідерські якості; 
– креативне мислення; 
– командна робота; 
– комунікабельність; 
– дружелюбність та інтеграційна 

зорієнтованість; 

– активність до саморозвитку; 
– спроможність навчати та допомагати іншим. 

– вміння планування роботи; 

– дисциплінованість; 
– адекватність сприймання 

поставлених цілей та 

виконання їх; 

– відповідність корпоративній 

культурі організації; 

– командна робота; 
– комунікабельність; 
– дружелюбність та 

інтеграційна зорієнтованість; 

– активність до саморозвитку і 
самонавчання; 

– спроможність навчати та 

допомагати іншим. 

*Джерело: розробка автора 
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Для оцінки другого критерію за запропонованою нами системою оцінки – 

тенденцій розвитку працівника (рис. 3.3) – пропонуємо використовувати 

комплексну шкалу оцінювання показників, що свідчать про розвиток персоналу. 

Таку оцінку пропонуємо проводити за наступною процедурою: частину 

показників оцінює сам працівник (за наявності певних підтверджень оцінки), а 

частину критеріїв оцінює керівник відповідного працівник. 

В основу побудови шкали оцінювання тенденцій розвитку працівників 

сільськогосподарських підприємств ми взяли методику, яка часто 

використовується у маркетингу при оцінці рейтингу певного продукту 

дослідженні товарної політики, зокрема приклади такого застосування цієї 

методики висвітлено у працях Е. Гайля [2, с. 51], І. Баланюка [3, с. 220-223], 

С. Гаркавенка [4, с. 216-220], В. Якубів [5, с. 268-271] та деяких інших. 

У розроблену нами шкалу оцінювання тенденцій розвитку працівника 

включено 2 основні фактори: 

1) самооцінка працівника; 

2) оцінка працівника керівником. 

В межах І загального фактора «Самооцінка працівника» виділено такі 

підфактори: 

– оцінка тенденцій змін результатів роботи працівника; 

– оцінка тенденцій саморозвитку працівника. 

Для проведення оцінки за елементом «Оцінка тенденцій змін результатів 

роботи працівника» введено 2 показники: тенденції зміни підсумкового 

показника КРІ працівника по відношенню до попереднього року; порівняння 

підсумкового показника КРІ працівника по відношенню до середнього по 

відділу показнику.  

Для розкриття оцінки тенденцій саморозвитку працівника виділено такі 

показники: проходження підвищення кваліфікації, стажування (тренінгів, 

курсів), проходження онлайн навчання, самонавчання, здобуття нових навичок і 

вмінь. 
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У межах ІІ загального фактора «Оцінка працівника керівником» приділено 

увагу аналізу розвитку професійних та особистісних 

компетентностейпрацівника за такими показниками: оцінка тенденцій розвитку 

професійних вмінь та навиків працівника, оцінка тенденцій розвитку особистих 

якостей та поведінки працівника у колективі, відповідність корпоративній 

культурі організації. 

Методика оцінювання працівників по шкалі передбачає необхідність 

проведення попереднього експертного опитування щодо визначення вагових 

коефіцієнтів (сталих) при кожному із загальних та часткових фактору. В основі 

проведення такого експертного дослідженні покладено метод експертних оцінок 

при прогнозуванні економіко-соціальних явищ і процесів Б. Грабовецького [6, с. 

268-272].  

Для визначення вагових коефіцієнтів при загальних та часткових факторах 

нами було відібрано 15 експертів серед науковців, які проводять дослідження у 

сфері економіки та управління на сільськогосподарських підприємствах та 

керівників самих підприємств. Так, 53 % експертів складають науковці 

(кандидати та доктори економічних наук) та 47 % експертів становлять 

керівники сільськогосподарських підприємств. За вимогами щодо застосування 

даної методики, вказано, що кількість експертів може бути в межах від 10 до 150 

чоловік [6, с. 269].  

Для проведення такої експертизи було розроблено шаблон анкети для 

опитування експертів (додаток Ж).  

За результатами проведеного експертного опитування 15 респондентів нами 

було узагальнено отримані значення у матрицю відповідей респондентів (табл. 

3.2). 

У процесі опрацювання результатів соціологічних експертних досліджень, 

згідно методики Б. Грабовецького, проведено перевірку щодо наступних 

аспектів (табл. 3.3): 

– ступеня важливості визначених факторів у загальній оцінці 

досліджуваного показника;  
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Таблиця 3.3 

Матриця відповідей респондентів за результатами експертного опитування 

 

Питання 

в анкеті 

Варіанти відповідей респондентів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
20 50 50 40 45 50 45 50 55 50 55 50 50 45 55 

2 
20 25 15 20 15 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 

3 
30 25 20 25 25 30 30 30 25 30 30 25 30 25 30 

4 
15 20 15 10 15 20 15 15 15 15 15 20 15 20 15 

5 
10 10 10 10 15 10 10 10 15 10 10 10 10 10 5 

6 
5 10 5 10 10 5 5 5 10 5 5 5 5 5 10 

7 
20 10 20 25 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

8 
50 50 50 60 55 50 55 50 45 50 45 50 50 55 45 

9 
40 40 35 45 40 45 40 40 35 40 40 40 50 40 40 

10 
25 25 30 20 30 20 25 25 30 30 30 25 25 25 20 

11 
35 35 35 35 30 35 35 35 35 30 30 35 25 35 40 

*Джерело: результати соціологічного експертного дослідження 
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– рівня узгодженості думок експертів; 

– ступеня достатності кількості опитаних експертів; 

– рівня активності експертів. 

За результатами опрацювання матеріалів узагальнено показники, що 

наведені у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Показники порівнянності важливості напрямів дослідження 

№ питання 

(фактора) 

Середньозважена 

величина в балах 

Мода Розмах 

оцінок 

Коефіцієнт 

активності експертів 

1 47,3 50 15 1,0 

2 19,3 20 10 1,0 

3 27,3 30 5 1,0 

4 16,0 15 5 1,0 

5 10,3 10 10 1,0 

6 6,7 5 5 1,0 

7 19,3 20 10 1,0 

8 50,7 50 15 1,0 

9 40,7 40 15 1,0 

10 25,7 25 10 1,0 

11 33,7 35 15 1,0 

Джерело: власні узагальнення результатів експертного опитування 

 

Дані табл. 3.4 показують, що по-перше, показники середньої величини в 

балах і мода по усі питаннях є близькими за значеннями. Відхилення не більше 3 

балів, це свідчить про високу узгодженість думок експертів та адекватність 

отриманих результатів дослідження. 

По-друге, розмах оцінок за поданими результатами відповідей різних 

експертів не перевищує 15 балів, що теж підтверджує високу достовірність 

отриманих показників та якість проведеного опитування. 

По-третє, додаткові розрахунки коефіцієнта конкордації показали, що він 

становить 0,844, що показує високий рівень узгодженості оцінок експертів. 
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Статистичну істотність розрахованого коефіцієнта конкордації перевірено за 

допомогою критерію Пірсона(χ2), який дорівнює 218,2, що, в свою чергу, 

свідчить про те, що χ
2 
ф > χ

2 
тпри n-1 ступенів свободи і Р = 0,99. Тобто 

коефіцієнт конкордації у даному дослідженні є істотним, а кількість експертів 

достатньою. 

Таким чином на основі проведеного соціологічного експертного 

дослідження нами сформовано шкалу оцінювання тенденцій розвитку 

працівника (табл. 3.5). Шаблон шкали оцінювання тенденцій розвитку 

працівника наведено у додатку З. 

Таблиця 3.5 

Шкала оцінювання тенденцій розвитку працівника 

Фактор: 

загальний, частковий 

Питома 

вага, % 
Оцінка (бали) Загал

ьна 

сума 

балів 

зага

льна 

час

тко

ва 

1 

погано 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

дуже 

добре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І.  Самооцінка працівника 

Оцінка тенденцій змін результатів роботи працівника 

Загальний фактор І: 

Самооцінка 

працівника 

50 Х - - - - - 
- 

Тенденції зміни 

підсумкового 
показника КРІ 

працівника по 

відношенню до 

попереднього року 

Х 20 
знизив

ся 

на тому 

самому 
рівні 

зріс на 1-

10 % 

зріс на 

11-20 % 

зріс на > 
ніж на 

20 % 

 

Порівняння 

підсумкового 

показника КРІ 
працівника по 

відношенню до 

середнього по відділу 

показнику 

Х 30 

нижче 

середн

ього 
рівня 

відповіда

є 

середньо
му рівню 

вище 

середньо

го рівня 
на 1-10 % 

вище 
середнь

ого 

рівня на 
11-20 % 

вище 
середньо

го рівня 

на > ніж 
на 20 % 

 

Оцінка тенденцій саморозвитку працівника 

Проходження 

підвищення 

кваліфікації, 
стажування (тренінгів, 

курсів) 

Х 15 ні так, 1 раз 
так, 2 

рази 

так, 3 і 

> разів 

так, 

довготри
вале 
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Проходження онлайн 

навчання  
Х 10 ні 

так, але 

не 

пов’язане 
з місцем 

роботи 

так, але 
не за 

основно

ю 

спеціальн
істю 

так, за 

спеціал
ьністю 

так, 

неоднора
зово 

 

Самонавчання Х 5 ні 

так, але 

не 

пов’язане 

з місцем 
роботи 

так, але 

не за 
основно

ю 

спеціальн

істю 

так, за 

спеціал

ьністю 

так, 

неоднора

зово 

 

Здобуття нових 

навичок і вмінь 
Х 20 ні 

так, але 
не 

пов’язане 

з місцем 

роботи 

так, але 

не за 

основно

ю 
спеціальн

істю 

так, за 

спеціал

ьністю 

так, 

неоднора

зово 

 

Разом по фактору І - - - - - - -  

ІІ. Оцінка працівника керівником 

Оцінка розвитку професійних та особистісних компетентностей 

Загальний фактор ІІ: 

Оцінка працівника 

керівником 

50 Х - - - - - 
- 

Оцінка тенденцій 

розвитку професійних 

вмінь та навиків 
працівника 

Х 40 
погірш

ення 

без змін, 
але 

зберігаєт

ься 
низький 

рівень 

без змін 

наявні 

позитив

ні зміни 
у 

професі

йному 
рівні 

наявні 

значні 

позитивн
і зміни у 

професій

ному 
рівні 

 

Оцінка тенденцій 

розвитку особистих 
якостей та поведінки 

працівника у колективі 

Х 25 
погірш
ення 

без змін, 

але 

зберігаєт
ься 

незадовіл

ьний стан 

без змін 

наявні 

позитив

ні зміни 

наявні 

значні 
позитивн

і зміни 

 

Відповідність 
корпоративній 

культурі організації 

Х 35 
дуже 

погано 
погано 

задовільн

о 
добре 

дуже 

добре 

 

Разом по фактору ІІ Х Х       

Всього за усіма 

факторами 
100 Х Х Х Х Х Х  

Джерело: власні узагальнення результатів експертного опитування 

 

Як видно з табл. 3.5 половину оцінки тенденцій розвитку виставляє сам 

працівник, але на основі об’єктивних критеріїв та 50 % оцінки виставляє 

безпосередній керівник працівника, але на основі його суб’єктивної оцінки.   
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За такою шкалою доцільно проводити оцінювання в межах поточного 

аналізу, а для формування підсумкової оцінки, то необхідно просто підсумувати 

результати проміжних оцінок на календарний рік роботи працівника. 

Таким чином на основі компіляції найбільш дієвих для 

сільськогосподарських підприємств методів оцінки нами розроблено 

комплексну модель оцінки поточної діяльності та тенденцій розвитку 

працівника в розрізі систематичної та підсумкової оцінок. Це дає змогу зробити 

адекватні висновки у процесі прийняття рішень щодо мотивації відповідних 

працівників. 

3) Розробка оптимальної (раціональної з точки зору витрати-

доходидля різного типу підприємств) методики мотивації персоналу. 

Основною метою розробки ефективної системи оцінки персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах є створення можливостей для формування 

раціональної системи мотивації працівників. Тобто оцінка персоналу є 

проміжним процесом, а не самоціллю. Оцінка персоналу без подальшої 

мотивації через 12-18 місяців призводить до зворотного процесу, тобто 

демотивує працівників. Тому впровадження механізму оцінки та мотивації 

повинні відбуватись одночасно. 

За результатами дослідження видання «HarvardBusinessReview» 

(щомісячний науково-популярний журнал, присвячений різним питанням 

управління бізнесом) у середньостатистичній компанії 5 % співробітників 

працюють добре; 5–7 % – працюють погано; 88–90 % – здатні ефективно 

працювати за певних умов, а саме: при правильній постановці цілей та контролі 

виконання завдань [7]. Тобто для того, щоб стимулювати більшість працівників 

підприємства (близько 90 %) працювати ефективно необхідно впроваджувати 

мотиваційний процес. При цьому важливо пам’ятати про необхідність 

раціонального використання мотиваційних заходів, оскільки: по-перше, людина 

здатна ефективніше працювати не безкінечно, тобто до якоїсь певної межі 

мотиваційні заходи будуть дієві, а далі мотивація буде неефективною (фізичне 

та емоційне вигорання); по-друге, чим частіше застосовуються мотиваційні 
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механізми, тим більше працівники звикають до цього і перестають надавати 

цьому важливого стимулюючого ефекту. Тобто до розробки і впровадження 

системи мотивації потрібно підходити комплексно і на основі детального 

попереднього аналізу. 

В основі пропонованої нами системи мотивації (серед різних 

класифікаційних видів мотивацій, що наведені у параграфі 1.2) покладено такі 

основні види мотивації: 

– за характером стимулів: позитивна; 

– за стійкістю результатів мотивації: стійка і нестійка мотивація; 

– за персональним підходом: індивідуальна з елементами групової для 

керівників; 

– за видом винагороди: матеріальна і нематеріальна; 

– за відкритістю: відкрита мотивація; 

– за усвідомленістю: усвідомлювана працівником; 

– за тривалістю часу вмотивованості: постійна мотивація; 

– за видами стимулів: зовнішня і внутрішня; 

– за спрямованістю на результат: пряма і непряма; 

– за ступнем впливу на індивіда: сильна і слабка мотивація. 

Загальний механізм мотивації працівників сільськогосподарських 

підприємств представлено у вигляді матриці на рис. 3.4. 

З матриці на рис. 3.4 видно, що у розробленій нами системі мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах поєднано інструменти 

матеріальної та нематеріальної мотивації. Такий підхід є дуже важливий для 

сільськогосподарських підприємств, у яких тривалість операційного циклу є 

значно більшою, ніж на підприємствах інших галузей. Велика тривалість одного 

операційного циклу в організації унеможливлює необхідність матеріальної 

мотивації за короткі періоди з двох причин: 

1) основний дохід від реалізації продукції сільськогосподарські 

підприємства отримують 1-2 рази на рік, крім тих, що займаються 

птахівництвом; 
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2) відсутність постійних продаж кінцевої продукції та щоденної 

орієнтації на кінцевий результат. 

 

 

Систематична 

мотивація 

Підсумкова мотивація 

 

 

Мотивація поточної 

діяльності працівника 

Квадрант 1 

Нематеріальна 

мотивація у вигляді 

ранжування 

працівників за 

набраною кількістю 

балів на основі КРІ 
 

Квадрант 2 
 

Мотивація на основі 

матеріального 

стимулювання(«змінна 

заробітна плата» на 

основі КРІ) 

 

 

Мотивація розвитку 

працівника 

Квадрант 3 

 

Нематеріальна 

мотивація у вигляді 

відзначення 

досягнень 

працівника 
 

 

Квадрант 4 

 

Матеріальна мотивація 

у вигляді річних 

бонусів, кар’єрне 

зростання 
 

 КОМПЛЕКСНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ 

Рис. 3.4. Матриця мотивації працівників сільськогосподарських 

підприємств  *Джерело: розробка автора 

 

Таким чином мотивація працівників сільськогосподарських підприємств 

передбачає двох елементну систему: мотивацію поточної діяльності та розвитку 

працівників. Так, в межах мотивації поточної діяльності персоналу пропонуємо 

(відповідно до запропонованих нами у параграфі 1.1 класифікаційних ознак) для 

систематичної мотивації застосовувати інструменти нематеріального 

стимулювання, а саме: проведення ранжування працівників відповідно до їх КРІ 

1 раз на три місяці. Таке ранжування потрібно проводити в межах типових видів 

робіт, тобто в межах тих самих КРІ. У підсумковій мотивації ці ранжування теж 

враховуватимуться, але вже у вигляді матеріальних стимулів. Тобто у процесі 
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мотивації поточної діяльності працівників за підсумковим принципом 

відбувається нарахування основної заробітної плати та додаткових виплат. 

 

Підсумкова мотивація поточної діяльності = 

основна (фіксована) заробітна плата + 

«змінна» заробітна плата на основі КРІ + 

бонуси (менеджерам) 

 

Запропонована система передбачає, що в кінці року працівники отримують 

крім основної заробітної плати ще «змінну» заробітну плату, яка розраховується 

відповідно до результатів оцінки КРІ окремих працівників та фонду виплат за 

КРІ. Цей фонд виплат за КРІ залежить під чистого прибутку за рік. Пропонуємо 

встановлювати для сільськогосподарських підприємств величину фонду виплат 

за КРІ на рівні 10-15 % від чистого річного прибутку.  

Враховуючи інфляційні процеси, що відбуваються в Україні та інші 

чинники невизначеності ситуації важливо формувати такий фонд виплат за КРІ 

впродовж року (по мірі надходження чистого прибутку) у вигляді заощаджень 

на депозитних рахунках у банку. Таким чином підприємства зможуть уникнути 

ажіотажу в кінці року. 

Крім цього у обґрунтованій нами системі мотивації передбачено виплату 

бонусів менеджерам підрозділів. Це дуже важливий мотиваційний інструмент, 

який застосовується і нараховується за результати спільної роботи підрозділу. 

Тобто на основі підсумкової оцінки за КРІ усіх працівників та результатів оцінки 

за методом «360°», менеджер отримує додатковий бонус за ефективну 

організацію роботи підлеглих. 

Загальна методика формування системи винагородження працівників за 

запропонованою нами системою мотивації представлено у табл. 3.6. 

З даних табл. 3.6 видно, що матеріальна мотивація різних категорій 

працівників базується на показниках КРІ (поточних і підсумковому), а також на 

результатах методу «360°» для управлінців різних рівнів. Запропоновані 
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відсоткові співвідношення стимулюватимуть працівників отримати додаткову 

матеріальну винагороду у разі ретельного виконання своїх основних функцій. 

Крім цього дана методика сприятиме стимулюванню управлінців не тільки до  

досягнення поставлених перед певним відділом цілей, результативних 

показників, але й до забезпечення ефективної організації праці та мотивації 

підлеглих до кращих результатів, оскільки це є важливою функцією усіх 

менеджерів. 

Таблиця 3.6 

Складові підсумкової матеріальної мотивації працівників 

сільськогосподарських підприємств 

Група 

працівників 

Показники КРІ Матеріальна мотивація 

(підсумкова за рік) 

Питома вага 

окремих 

складових у 

загальній 

винагороді 

І група – 

менеджери  

1) чистий прибуток; 

2) рівень 

рентабельності діяльності; 

3) залучення нових 

інвестицій; 

4) чиста приведена 

вартість інвестицій 

Основна (фіксована) 

заробітна плата 

+«змінна» заробітна 

плата на основі КРІ 

+бонуси (менеджерам) 

 

Основна 

(фіксована) 

заробітна плата – 

50 %; 

«змінна» заробітна 

плата на основі КРІ 

– 35 %; 

бонуси – 15 % 

ІІ група – 

адміністратив

ні працівники 

Специфічні показники КРІ 

для різних 

адміністративних 

працівників залежно від 

виду їх діяльності 

Основна (фіксована) 

заробітна плата 

+«змінна» заробітна 

плата на основі КРІ 

Основна 

(фіксована) 

заробітна плата – 

70 %; «змінна» 

заробітна плата на 

основі КРІ – 30 % 

ІІІ група – 

виробничі 

працівники 

Планові нормативи 

обсягів виконання роботи 

Основна (фіксована) 

заробітна плата 

+«змінна» заробітна 

плата на основі КРІ 

Основна 

(фіксована) 

заробітна плата – 

70 %; «змінна» 

заробітна плата на 

основі КРІ – 30 % 
*Джерело: розробка автора 

 

Інша частина мотиваційного механізму, що представлений на рис. 3.4 

стосується стимулювання працівників до професійного та особистісного 

розвитку. Вона базується нанематеріальні систематичній мотивації, тобто в міру 

досягнення позитивних результатів відповідно до критеріїв у шкалі оцінки 
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тенденцій розвитку працівника. Така мотивація може включати: відзначення 

працівників на нарадах, вручення грамот, нагород, подяк тощо.  

Підсумкова мотивація працівників щодо тенденцій розвитку, яка базується 

на розробленій шкалі оцінювання передбачає матеріальну мотивацію у вигляді 

виплати премії за особливі досягнення. Ці виплати можна робити теж у межах 

фонду виплат КРІ (тобто відрахувань від прибутку). 

Мотивація тенденцій розвитку працівника має надзвичайно важливе 

значення, оскільки сприяє удосконаленню основного ресурсу виробництва – 

персоналу. На даний час лише розумні, активні, натхненні люди можуть сприяти 

ефективному розвитку підприємства. Так, виконавчий директор некомерційної 

мікрофінансової організації GrameenAmerica, колишня CEO компанії 

AvonАндреа Юнг з цього приводу казав: «Найбільший пріоритет для CEO – 

талант. Кажуть, що головне – це бачення і стратегія, але спочатку потрібно 

знайти правильних людей» [8]. Погоджуючись з цим значну увагу у роботі 

звертаємо на розробку дієвого мотиваційного механізму. 

Таким чином за результатами проведених досліджень нами обґрунтовано 

концептуальні основи ефективної системи оцінки та мотивації персоналу, які 

включають: розробку раціональної організації системи оцінки та мотивації 

персоналу; розробку ефективної методики оцінки працівників 

сільськогосподарських підприємств; розробку оптимальної (раціональної з 

точки зору витрати-доходи для різного типу підприємств) методики мотивації 

персоналу. Запропоновані впровадження для сільськогосподарських підприєм 

ств матимуть високу результативність з точки зору «доходи-витрати», оскільки 

дані інноваційні інструменти оцінки та мотивації мають високий рівень 

мотиваційного впливу та економічний ефект для підприємства загалом. 
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3.2. Стратегія впровадження та моніторингу ефективної  системи оцінки та 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

 

Результативність інноваційних впроваджень в систему оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах залежить не лише від якості 

цих інновацій, але й від організації самого процесу реалізації змін. Тому задля 

забезпечення очікуваної ефективності від впроваджуваних змін важливою є 

розробка цілісного механізму реалізації або іншими словами стратегії. 

Розроблена нами стратегія впровадження ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах включає такі 

основні елементи: 

1) стратегічне бачення; 

2) стратегічна місія; 

3) стратегічні завдання; 

4) тактичні завдання; 

5) принципи реалізації; 

6) кінцеві очікувані результати реалізації стратегії; 

7) моніторинг процесу реалізації стратегії (рис. 3.5). 

Дана стратегія є стратегією третього рівня, тобто функціональною 

стратегією підприємства, яка водночас є підстратегією цілісної стратегії 

управління персоналом. 

Стратегічним баченням є: забезпечення високої продуктивності праці та 

розвиток внутрішньої мотивації працівників. 

Стратегічною місією є: впровадженняефективної інноваційної системи 

оцінки та мотивації працівників на сільськогосподарських підприємствах 

шляхом розробки системи критеріїв та індикаторів для визначення 

результативності праці окремих категорій працівників. 

Стратегічними завданнями, які забезпечать досягнення місії є: 

1. Розробка і впровадження інноваційної системи оцінки персоналу; 

1.1. Розробка і впровадження ефективної системи мотивації працівників;  
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Рис. 3.5. Механізм реалізації стратегії впровадження ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах* 

*Джерело: розроблено автором  

Стратегічне бачення: забезпечення високої продуктивності праці та розвиток внутрішньої мотивації працівників 

Стратегічна місія: впровадження ефективної інноваційної системи оцінки та мотивації працівників на сільськогосподарських 
підприємствах шляхом розробки системи критеріїв та індикаторів для визначення результативності праці окремих категорій працівників 
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2. Впровадження структурно-організаційних змін на підприємстві у 

відповідності до вимог стратегії; 

3. Систематичний моніторинг реалізації стратегії та її результатів; 

4. Уточнення стратегії у відповідності до змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

5. Підсумковий аналіз результативності стратегічних змін. 

Вищезазначені стратегічні завдання є загальними напрямками стратегічного 

руху для досягнення поставленої мети, але для їх реалізації потрібно 

деталізувати тактичні підзавдання, що їх розкривають. Тому нижче деталізовано 

всі поставлені завдання в розрізі тактичних завдань. 

Стратегічне завдання 1 – розробка і впровадження інноваційної системи 

оцінки персоналу передбачає необхідність реалізації таких поточних завдань: 

1.1. Детальний аналіз організаційної структури підприємства з метою 

оцінки рівня оптимальності кількості робочих місць. 

Обґрунтування потреби в працівниках різних категорій з врахуванням 

кількісного та якісного рівня. 

1.2. Адаптація розробленої нами системи оцінки адміністративного та 

виробничого персоналу до окремого підприємства з врахуванням його 

специфіки діяльності. 

1.3. Проведення тренінгово-навчальної роботи з працівниками щодо 

роз’яснення сутності та методики системи оцінки персоналу. 

1.4. Розробка програмного забезпечення (найпростіший варіант – з 

використанням програми Microsoft Excel) для накопичення оціночних 

показників в розрізі окремих працівників. 

1.5. Забезпечення доступу усіх працівників до інформації про оцінку 

результативності їх праці. 

Стратегічне завдання 2 – розробка і впровадження ефективної системи 

мотивації працівників включає необхідність реалізації сукупності тактичних 

підзавдань: 
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2.1. Дослідження рівня важливості зовнішньої та внутрішньої мотивації для 

працівників підприємства. 

2.2. Розрахунок планових показників результативності впровадження 

мотиваційних інструментів та вибір оптимальних методик. 

2.3. Адаптація розробленої нами системи мотивації адміністративного та 

виробничого персоналу до окремого підприємства з врахуванням його 

специфіки діяльності. 

2.4. Скласти бюджет витрат на персонал відповідно до розробленої системи 

мотивації персоналу. 

2.5. Організація та проведення тренінгово-навчальної роботи з 

працівниками щодо роз’яснення сутності та методики системи мотивації 

персоналу. 

2.6. Організація системи підвищення рівня професійної діяльності, системи 

перенавчання та здобуття додаткових навичок на підприємстві. 

2.7. Систематична робота для створення та підвищення рівня внутрішньої 

мотивації працівників. 

Стратегічне завдання 3 – впровадження структурно-організаційних змін на 

підприємстві у відповідності до вимог стратегії передбачає необхідність 

реалізації таких тактичних завдань: 

3.1. Розробка і поетапне впровадження системи корпоративної культури на 

підприємстві. 

3.2. Впровадження організаційних змін на підприємстві відповідно до 

стратегії удосконалення оцінки та мотивації персоналу, зокрема щодо введення 

посади HR-менеджера або надання таких функцій іншому працівнику. 

3.3. Організація та проведення систематичних тренінгів з формування 

корпоративної культури на підприємствах. 

3.4. Розробка раціональної моделі розподілу обов’язків, відповідальності в 

межах відповідних функцій працівників підприємства та встановлення цільових 

оціночних критеріїв та показників. 
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3.5. Розробка і застосування тактичного плану опору стратегічним змінам, в 

т.ч. і організаційним нововведенням. 

Стратегічне завдання 4 – систематичний моніторинг реалізації стратегії та її 

результатів передбачає виконання наступних поточних підзавдань: 

4.1. Розробка детального поточного плану моніторингу проміжних 

результатів реалізації стратегії. 

4.2. Роз’яснення для працівників ключових проміжних та кінцевих 

результативних показників та системи оцінки їх досягнення у процесі 

моніторингу. 

4.3. Систематична оцінка проміжних результатів виконання завдань 

стратегії з використанням спеціального програмного забезпечення або із 

застосуванням інструментів Microsoft Excel. 

4.4. Встановлення відхилень від виконання плану реалізації стратегічних 

змін та своєчасне реагування на такі відхилення. 

4.5. Складання проміжних аналітичних звітів про досягнені результати та 

виявлені неточності та відхилення від запланованих у стратегії заходів. 

4.6. Встановлення причин виявлених відхилень. 

Стратегічне завдання 5 – уточнення стратегії у відповідності до змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища передбачає необхідність виконання 

таких тактичних завдань: 

5.1. Систематичний аналіз зміни факторів зовнішнього середовища, що 

можуть вплинути на хід реалізації стратегії. 

5.2. Постійний внутрішній контроль щодо впровадження стратегії з 

врахуванням можливих змін за рахунок внутрішніх факторів діяльності 

підприємства. 

5.3. Швидке реагування на виявлені зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища задля досягнення кінцевої стратегічної мети. 

5.4. Розробка плану превентивних заходів для протидії негативним змінами 

зовнішнього та внутрішнього середовища на хід реалізації стратегії. 
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5.5. Організація уточнення чи зміни стратегічного плану у разі необхідності 

та своєчасне роз’яснення впроваджуваних змін для відповідних працівників. 

Стратегічне завдання 6 – підсумковий аналіз результативності стратегічних 

змін включає в себе такі поточні підзавдання: 

1.6. Встановлення відповідності отриманих результатів реалізації 

стратегії запланованим показникамза ключовимипріоритетами і критеріями. 

1.7. Оцінка рівня досягнення бачення або основної мети стратегічних 

змін на підприємстві. 

1.8. Аналіз ефективності впроваджених стратегічних змін щодо оцінки та 

мотивації персоналу. 

1.9. Виявлення відхилень від запланованих стратегічних завдань і 

результатів та встановлення причин таких відхилень. 

1.10. Узагальнення результатів здійснених стратегічних змін та отриманих 

ефектів для підприємства та працівників. 

1.11. Оприлюднення основних результатів реалізації стратегії, 

обґрунтування позитивних і негативних наслідків. 

Таким чином описані вище поточні завдання забезпечать можливість 

реалізації стратегічних завдань щодо впровадження ефективних методик оцінки 

та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 

Наступним елементом комплексного механізму впровадження стратегії в 

практику є принципи її реалізації. Важливість даного елементу є досить 

високою, оскільки досягнення нових стратегічних завдань завжди пов’язане з 

певною непередбаченістю та невизначеністю, а також зі значним опором до змін 

з боку працівників. Тому необхідною є розробка, оприлюднення та дотримання 

певних принципових положень щодо процесу імплементації стратегії у 

діяльність сільськогосподарських підприємств. 

Основними принципами розробки та реалізації стратегії оцінки та мотивації 

працівників, на нашу думку, мають бути: 

1) об’єктивність; 

2) інноваційність; 
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3) результативність; 

4) глобальність; 

5) альтернативність; 

6) гнучкість; 

7) систематичність; 

8) довгостроковість. 

Принцип об’єктивності при розробці та реалізації стратегії оцінки та 

мотивації працівнкиівполягає у тому, що до процесу стратегічного планування 

необхідно долучати усіх ключових менеджерів різних рівнів з метою уникнення 

можливості створення суб’єктивних ідей та підходів до їх впровадження. 

Важливість цього принципу підкреслюється тим, що процес розробки стратегії є 

креативним процесом, і у випадку зосередження функції розробки стратегії на 

одній особі, можна отримати суб’єктивні судження щодо стратегічних напрямів, 

і як наслідок це може призвести до низької ефективності стратегічного 

управління. 

Принцип інноваційностіу стратегічному управлінні передбачає необхідність 

пошуку насправді нових, унікальних ідей для змін, оскільки стратегія повинна 

давати значні результати на рівні цілого підприємства, а не локальні ефекти на 

рівні певного відділу чи окремого показника. Задля забезпечення високої 

результативності стратегічного менеджменту потрібно застосовувати 

інноваційні підходи до стратегічного аналізу, планування та реалізації планів.  

Принцип результативності полягає у необхідності дотримання чіткої 

цілеспрямованості на кінцеву мету процесу стратегічного управління. Тобто 

враховуючи можливість впливу непередбачуваних зовнішніх факторів 

важливою є постійна орієнтація на заплановані кінцеві результати. Очевидно, 

що складність полягає у довготривалості процесу впровадження стратегічних 

змін, тобто у необхідності довгострокового бачення (на 3 чи 5 річну 

перспективу). Тому важливим у процесі стратегічного планування є визначення 

проміжних ключових результатів, які в послідовності і в сукупності призведуть 
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до загального кінцевого результату. Такий підхід сприятиме підвищенню 

контролю за дотриманням запланованих напрямів руху. 

Принцип глобальності у реалізації стратегії оцінки та мотивації персоналу 

на сільськогосподарських підприємствах передбачає необхідність врахування 

важливості даної функціональної стратегії у загальних процесах удосконалення 

системи управління персоналом та кінцевих показниках забезпечення 

підвищення ефективності діяльності підприємства. Тобто даний принцип 

зосереджує розробників стратегії на тому, що кінцеві результати даної стратегії 

мають дати позитивний ефект на більш глобальному рівні цілого підприємства. 

Тобто результатом її впровадження є не лише підвищення продуктивності праці, 

а й зростання рівня рентабельності діяльності підприємства загалом, створення 

нового якісного рівня менеджменту та організаційної культури. Таким чином 

принцип глобальності передбачає, що кожна функціональна стратегія є одним з 

елементів загальної стратегії розвитку підприємства. 

Принцип альтернативності у стратегічному управлінні полягає у 

необхідності розробки альтернативних можливостей щодо впровадження 

стратегії оцінки та мотивації персоналу у практику. Йдеться про те, що при 

розробці стратегії слід враховувати існування високого рівня невизначеності та 

непередбачуваності зовнішнього середовища і його потенційного впливу на 

підприємство чи безпосередньо об’єкт дослідження. Це означає, що дотримання 

принципу альтернативності забезпечить можливість вибору різних варіантів 

розвитку подій, тобто сценаріїв для отримання одного і того ж кінцевого 

результату стратегії. 

Принцип гнучкості при реалізації стратегії передбачає необхідність 

швидкого реагування на будь-які непередбачувані зміни та своєчасне прийняття 

коригуючих рішень. Даний принцип відрізняється від попереднього, оскільки 

принцип альтернативності передбачає попереднє планування різних сценаріїв 

розвитку подій, а принцип гнучкості стосується швидкого пошуку нових 

можливостей в умовах невизначеності та непередбачуваності. Стратегічна 

гнучкість полягає у вмінні своєчасно і беззбитково реагувати на ситуацію, 
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приймати необхідні управлінські рішення для забезпечення досягнення 

запланованих проміжних та кінцевого результатів. 

Принцип систематичності передбачає, що при розробці стратегії оцінки та 

мотивації персоналу обидві ці підсистемні елементи розглядаються як єдина 

цілісна система з підскладовими та тісними взаємозв’язками між ними. Усі 

виділені нами стратегічні завдання та підзавдання є теж взаємопов’язані між 

собою та взаємодоповнюють одне одного. На етапі впровадження стратегії у 

практику слід враховувати визначену послідовність та систематичність 

реалізації окремих завдань. У більш ширшому розумінні даний принцип 

показує, що усі стратегічні рішення є однією системою, що спрямована на 

єдиний загальний результат. 

Принцип довгостроковості у стратегічному плануванні передбачає, що 

оскільки стратегія – це довгостроковий план розвитку, то всі заплановані 

завдання мають мати цілеспрямований характер на тривалу перспективу. 

Йдеться про те, що при виконанні певних тактичних завдань з реалізації 

стратегії потрібно розуміти їх та сприймати як стратегічні перспективні зміни на 

майбутнє і не очікувати вагомих результатів у короткостроковій перспективі.  

Таким чином описані вище принципи є основоположними базовими 

передумовами побудови та реалізації ефективної стратегії оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах. 

Наступним важливим елементом механізму реалізації стратегії є визначення 

кінцевих її результатів у вигляді ефектів, індикаторів, показників.  

Основним кінцевим показником реалізації даної стратегії є забезпечення 

високої продуктивності праці та розвиток внутрішньої мотивації працівників, 

тобто досягнення запланованого стратегічного бачення. Проте крім цього 

передбачається досягнути низку кінцевих результатів стратегії оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (табл. 3.7). 

Таким чином у табл. 3.7 нами обґрунтовано систему кінцевих результатів 

впровадження стратегії оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських 
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підприємств, а також наведено сукупність індикаторів, за допомогою яких 

можна оцінити ефективність впроваджуваних стратегічних змін. 

Таблиця 3.7 

Очікувані кінцеві результати впровадження стратегії оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств 

Результат Ефект Оціночні показники, 

індикатори 

1. Розробка і впровадження 

інноваційної системи оцінки 

персоналу 

Кінцевий та 

проміжний 

1) динаміка рівня 

продуктивності праці усіх 

працівників; 

2) динаміка показника 

виробітку одного робітника 

2. Розробка і впровадження 

ефективної системи мотивації 

персоналу 

Кінцевий та 

проміжний 

1) динаміка витрат на 

персонал; 

2) динаміка витрат на 

оплату праці (основну і 

додаткову); 

3) тенденції розвитку 

персоналу 

3. Формування системи 

корпоративної культури на 

підприємстві 

Кінцевий 1) результати анкетного 

опитування працівників 

(вхідне і вихідне опитування) 

4. Підвищення ефективності 

праці персоналу 

Кінцевий та 

проміжний 

1) співвідношення 

динаміки показника витрати 

на персонал до динаміки 

показника продуктивності 

праці; 

2) динаміка рівня 

продуктивності праці усіх 

працівників; 

3) динаміка показника 

виробітку одного робітника 

5. Зростання рівня 

внутрішньої мотивації 

працівників 

Кінцевий та 

проміжний 

1) результати анкетного 

опитування працівників 

(вхідне і вихідне опитування); 

2) тенденції розвитку 

працівників 

6. Формування позитивного 

психологічного клімату в 

колективі 

Кінцевий 1) результати анкетного 

опитування працівників 

(вхідне і вихідне опитування) 

2) динаміка показника 

плинності кадрів 
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7. Підвищення якості 

системи управління 

персоналом 

Кінцевий та 

проміжний 

1) співвідношення 

динаміки показника витрати 

на персонал до динаміки 

показника рентабельності 

діяльності підприємства; 

2) динаміка показників 

КРІ роботи адміністративного 

персоналу підприємства 

8. Підвищення 

результативності діяльності 

підприємства 

Кінцевий та 

проміжний 

1) динаміка рівня 

рентабельності діяльності 

підприємства; 

2) динаміка розміру 

чистого прибутку від 

діяльності 

*Джерело: розроблено автором 

 

Останнім етапом механізму розробки і впровадження ефективної стратегії 

оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств є моніторинг 

процесу реалізації стратегії. Цей етап механізму є постійно тривалим, оскільки 

починається із початком впровадження стратегії і закінчується загальним 

аналізом отриманих результатів. 

Основною метою моніторингової діяльності є постійне спостереження за 

ходом виконання певних завдань та дотримання чіткої послідовності й напряму 

стратегічних змін. Цей структурний елемент механізму дозволяє своєчасно 

виявити певні неузгодженості, відхилення та відкоригувати певні дії з метою 

орієнтації на очікувані кінцеві результати. 

Для узагальнюючої оцінки ефективності впровадження стратегії оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств пропонуємо 

використовувати комплекс показників: 

1) Динаміка продуктивності праці  = Обсяг виробництва валової продукції   

/  Чисельність працівників 

 

2) Коефіцієнт плинності кадрів = Чисельність звільнених працівників за 

власним бажанням чи з інших 

причин, не пов’язаних з 

скороченням виробництва / 

Середньоспискова чисельність 

працівників 
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3) Ефективність локальних стратегічних змін= Динаміка показника 

витрати на персонал /Динаміка 

показника продуктивності праці 

 

4) Загальна ефективність стратегічних змін= Динаміка показника витрати 

на персонал /Динамікапоказника рівня 

рентабельності діяльності підприємства 

 

Використовуючи наведені вище показники можна оцінити ефективність 

впроваджених стратегічних змін не лише на кінцевому етапі, але й доцільно 

систематично визначати такі показники задля забезпечення постійного 

моніторингу проміжних результатів. 

У процесі впровадження стратегії оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств особам, відповідальним за цю ділянку 

роботи слід брати до уваги можливі бар’єри (перешкоди) у стратегічному 

плануванні даного об’єкту. Такими бар’єрами, на нашу думку можуть бути: 

– неправильна розстановка пріоритетів в організаційних змінах та 

корпоративній культурі на підприємстві; 

– неправильний вибір оціночних критеріїв КРІ для різних категорій 

працівників; 

– неправильний підбір оціночних критеріїв для оцінки працівників за 

методом 360°; 

– неможливість детального розрахунку усіх оціночних показників, а отже 

недооцінка окремих результатів; 

– відсутність чіткої прив’язки системи оцінки персоналу до системи 

мотивації працівників; 

– занадто довгий період між оцінкою персоналу та мотивацією; 

– недостовірність розрахованих показників КРІ чи можливість 

викривлення ситуації. 
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Очевидно, що на практиці можуть виникати ще певні перешкоди та 

недоліки процесу реалізації стратегії, проте важливим є своєчасна реакція на 

виявлені недоліки та швидке їх усунення. 

У процесі стратегічного планування важливим є управління часом при 

розробці та реалізації стратегії оцінки та мотивації персоналу. У зв’язку з цим 

розроблено схему реалізації стратегічних змін у часовому аспекті (рис. 3.6). 

 

 

• формулювання бачення стратегічних 
змін 

• формулювання місії стратегічних змін 

• обгрунтування основних стратегічих 
завдань 

І етап 

• проведення комплексного 
стратегічного аналізу можливостей 
розвитку об’єкта дослідження 

• проведення комплексного техніко-
економічного аналізу діяльності 
підприємства 

ІІ 
етап 

• розробка та адаптація системи оцінки 
персоналу 

• розробка та адаптація ефективної 
системи мотивації персоналу  

ІІІ 
етап 

• впровадження інноваційної 
методики оцінки персоналу 

• здійснення організаційних змін на 
підприємстві 

ІV 
етап 

Дедлайн: 

5 робочих 

днів 

Дедлайн: 
20 

робочих 
днів 

Дедлайн: 
40 

робочих 
днів 

Дедлайн: 
60- 80 

робочих 
днів 
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Рис. 3.6. Схема реалізації стратегічних змін на сільськогосподарських 

підприємствах**Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином як видно з рис. 3.6 перший цикл впровадження стратегічних 

змін на сільськогосподарських підприємствах щодо реалізації функціональної 

стратегії оцінки та мотивації персоналу може бути здійснений впродовж 15 

місяців. Проте остаточні результати щодо оцінки ефективності впроваджуваних 

змін можна отримати лише через 2,5-3 роки, оскільки пропоновані заходи 

стосуються стратегічних довгострокових змін. 

Отже розроблений нами комплексний механізм побудови та 

впровадження ефективної системи оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств охоплює усі ключові елементи, а саме: 

стратегічне бачення;стратегічна місія;стратегічні завдання;тактичні 

завдання;принципи реалізації; кінцеві очікувані результати реалізації 

стратегії;моніторинг процесу реалізації стратегії. У роботі обґрунтовано 

сутність кожного  з них та послідовність їх реалізації, а також визначено 

часовий аспект реалізації стратегії та критеріальні показники оцінки 

ефективності стратегічних змін на сільськогосподарських підприємствах. 

 

 

 

 

• впровадження інноваціної методики 
мотивації персоналу 

• формування системи корпоративної 
культури 

• уточнення стратегії при необхідності 

V 
етап 

• проведення компексного 
підсумкового аналізу 
результативності стратегічних змін 

• оцінка рівня розвитку корпоративної 
культури на підприємстві 

VІ 
етап 

Дедлайн: 
60- 120 

робочих 
днів 

Дедлайн: 
30- 60 

робочих 
днів 



191 

 

 

3. 3. Моделювання реалізації концепції удосконалення системи оцінки 

та мотивації персоналу на сільськогосподарському підприємстві 

Розроблена нами стратегія удосконалення системи оцінки та мотивації 

персоналу для сільськогосподарських підприємств є типовою і має 

рекомендаційний характер. Очевидно, що враховуючи специфіку кожного 

окремого господарства, яке функціонує в певному регіоні, важливим є 

уточнення та адаптація цієї стратегії до конкретних умов діяльності певного 

суб’єкта. У зв’язку з цим для підтвердження дієвості запропонованої стратегії та 

механізму її реалізації ми здійснили моделювання процесу реалізації її на 

одному з господарств Івано-Франківської області. 

Для забезпечення точності та адекватності моделювання стратегічних змін в 

організації та управлінні персоналом нами було визначено систему критеріїв 

відбору сільськогосподарських підприємств, а саме: 

1) місце розташування суб’єкта господарювання має бути Івано-

Франківська область в межах рівнинної чи передгірської підзони; 

2) за основними техніко-економічними показниками господарство має 

відповідати середньостатистичним показникам діяльності інших господарств 

області; 

3) розуміння керівництвом необхідності впроваджуваних змін у 

системі управління персоналом. 

За результатами попередніх досліджень на відповідність сформованим 

критеріям відбору об’єктів монографічного вивчення нами було відібрано 2 

сільськогосподарські підприємства: ПП «Рідна земля» (с. Дитятин, Галицький 

район, Івано-Франківська область) та «Авангард-агро» Закритого акціонерного 

товариства «Авангард» (с. Загвіздя, Тисменицький район, Івано-Франківська 

область). Перше підприємство було обране як типове для регіону, тобто подібне 

до середньостатистичних підприємств Івано-Франківської області, а друге – як 

одне з найкращих господарств досліджуваного регіону. Такий підхід забезпечує 

можливість апробувати запропонований нами механізм удосконалення системи 

оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств різних за 
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результативністю діяльності та тенденціями розвитку, а також за станом системи 

HR-менеджменту. 

Приватне сільськогосподарське підприємство «Рідна земля» спеціалізується 

на тваринницькому напрямі, зокрема на розведенні великої рогатої худоби 

молочних порід. Дане підприємство є одним з найбільших у області за кількістю 

поголів’я ВРХ. Крім цього господарство займається переробкою молока шляхом 

виробництва широкого асортименту молочної продукції: молока, кефіру, 

ряжанки, сметани, масла, сиру кисломолочного, йогурту. Допоміжною 

діяльністю даного господарства є вирощування зернових культур, бобових 

культур та насіння олійних культур. 

Детальне вивчення техніко-економічних показників діяльності ПП «Рідна 

земля» показало, що за основними індикаторами воно є типовим для Івано-

Франківської області (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Тенденції економічного розвитку типового сільськогосподарського 

підприємства Івано-Франківської області 

(в середньому за 2014-2016 рр.) 

Показники 

Сільськогосподарські 

підприємства області 

 (в середньому на 1 

підприємство) 

Типове господарство - ПП 

«Рідна земля» 

Площа 

сільськогосподарських угідь 

на 1 підприємство, га 

177,7 156,4 

Середня кількість 

працівників 1 підприємства, 

осіб 

38 56 

Виробництво валової 

продукції, тис. грн. 
28817,6 28648,3 

Виробництво валової 

продукції на 100 га угідь, 

грн. 

1621,4 1831,7 

Фондоозброєність праці, тис. 

грн. 
17,4 12,9 

Продуктивність праці, тис. 

грн. 
354835,8 511541,1 

Рівень рентабельності 

діяльності, % 
34,8 38,5 

*Джерело: розраховано на основі даних: [226-231] 



193 

 

 

З даних табл. 3.8 видно, що досліджуване господарство ПП «Рідна земля» за 

основними показниками діяльності є типовим для Івано-Франківської області. 

Це свідчить, що отримані результати від монографічного дослідження процесу 

удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на даному господарстві 

можуть бути поширені на інші подібні суб’єкти господарювання. 

Детальніший аналіз діяльності ПП «Рідна земля» показав, що за 

виробничою спрямованістю, спеціалізацією та техніко-економічними 

показниками дане господарство є також типовим для регіону, тобто подібним до 

середньостатистичних. 

Монографічне вивчення системи управління персоналом на ПП «Рідна 

земля», зокрема щодо ефективності оцінки та мотивації працівників показало, 

типову для Івано-Франківської області ситуацію щодо приділення недостатньої 

уваги на підприємстві цим питанням. 

Узагальнюючи результати дослідження системи оцінки та мотивації 

персоналу на ПП «Рідна земля» виявлено такі основні особливості станом на 

2015 рік: 

1) на підприємстві відсутній окремий відділ чи працівник, який 

виконує функції HR-менеджера; 

2) функції управління персоналом розділені між кількома особами: 

керівник підприємства, начальник відділу кадрів та окремі керівники відділів; 

3) відсутня система оцінки ефективності роботи працівників, натомість 

розраховується помісячно показник продуктивності праці як відношення обсягу 

виробленої продукції до чисельності робітників; 

4) заробітна плата нараховується на двома системами: погодинною та 

відрядною (для адміністративних працівників – за погодинною системою, для 

робітників – за відрядною системою); 

5) мотивація працівників розвинути слабко, оскільки застосовується 

лише виплата преміальних для адміністративних працівників за результатами 

роботи за рік, а також виплата матеріальної допомоги працівникам за 

необхідності; 
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6) робота з персоналом носить не систематичний, а тимчасовий 

характер (за потребою); плани стратегічного розвитку персоналу не 

розробляються. 

За таких умов очевидно, що при незмінності ситуації найближчим часом на 

ПП «Рідна земля» та на середньостатистичних підприємствах досліджуваного 

регіону кардинальних змін щодо розвитку персоналу не відбуватиметься. Тому 

важливим і необхідним є апробація розробленого нами механізму стратегічного 

розвитку системи оцінки та мотивації персоналу на аналізованому підприємстві, 

що буде добрим прикладом для інших господарств. 

Водночас враховуючи специфіку функціонування сільськогосподарських 

підприємств нами було проаналізовано досвід не лише типового для регіону 

підприємства, але й одного з найкращих господарств – філія «Авангард» ПАТ 

«Агрохолдинг Авангард» (с. Загвіздя, Тисменицький район, Івано-Франківська 

область). 

Монографічно досліджуване господарство – філія «Авангард» є дочірнім 

підприємством ПАТ «Агрохолдинг Авангард» і система менеджменту у ньому є 

чітко підпорядкована вимогам і принципам діяльності материнського 

підприємства. У ПАТ «Агрохолдинг Авангард» всього працює 1981 особи, на 

філії «Авангард» працює третина чисельності працівників холдингу, з яких 

менше 10 % адмінперсоналу.  

Порівнюючи механізм організації системи оцінки та мотивації персоналу на 

типовому і одному з кращих господарства Івано-Франківської області, виявлено 

ряд відмінностей (табл. 3.9). 

З даних табл. 3.7 видно, що станом на 2015 р. (досліджуваний період) на 

філії «Авангард» функціонувала система управління персоналом, зокрема в 

контексті оцінки та мотивації персоналу на противагу ПП «Рідна земля». 

Відповідно і результативні показники руху та ефективності роботи персоналу на 

досліджуваних підприємствах є різними, зокрема на філії «Авангард» є 

кращими. Це свідчить про можливість і важливість змін на ПП «Рідна земля».  
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Таблиця 3.9 

Результати монографічного дослідження організації системи 

управління персоналом на типовому та кращому підприємствах Івано-

Франківської області 

Показники Типове господарство (ПП 

«Рідна земля») 

Краще підприємство (філія 

«Авангард») 

Наявність відокремленого 

підрозділу для управління 

персоналом (HR служби) 

 

– 

 

+ 

Наявність диференційованої 

системи оцінки персоналу 

підприємства, в т.ч.: 

- адмінперсоналу; 

- робітників 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

– 

+ 

Наявність диференційованої 

системи мотивації 

персоналу підприємства, в 

т.ч.: 

- адмінперсоналу; 

-  робітників 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

– 

 

– 

– 

Наявність стратегічного 

плану розвитку системи 

управління персоналом 

 

+ 

 

– 

Наявність тактичного плану 

розвитку системи оцінки та 

мотивації персоналу 

 

+ 

 

– 

Коефіцієнт плинності кадрів 0,20 0,36 

Рівень продуктивності праці, 

грн. 

396078,1 485159,3 

*Джерело: узагальнено на основі монографічних досліджень. 

 

У процесі впровадження змін на ПП «Рідна земля» було використано 

позитивний досвід в організації системи управління персоналом з філії 

«Авангард». Упродовж 2016 р. на досліджуваному господарстві  – ПП «Рідна 

земля» було реалізовано ряд змін щодо системи управління персоналом. Усі 

зміни здійснювались у розрізі 6 основних етапів. 
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На першому етапі нами було проведено інформаційний захід з 

обґрунтування перспектив та основних напрямів удосконалення існуючої 

ситуації для керівництва господарства. Крім цього було сформульовано та 

висвітлено основне стратегічне бачення, місію та стратегічні завдання у ході 

трансформаційної активності. Бачення змін – це забезпечення високої 

продуктивності праці на підприємстві та розвиток внутрішньої системи оцінки 

та мотивації працівників. Місією таких змін є: впровадження ефективної 

інноваційної системи оцінки та мотивації працівників на підприємстві на основі 

розробки системи критеріїв для визначення результатів праці окремих категорій 

працівників. До основних стратегічних завдань для даного господарства було 

визначено: 

1) адаптація і впровадження ефективної системи оцінки персоналу на 

підприємстві в розрізі окремих категорій працівників; 

2) адаптація і впровадження ефективної системи мотивації персоналу 

на підприємстві в розрізі окремих категорій працівників; 

3) впровадження організаційних змін, зокрема впровадження окремої 

посади HR-менеджера; 

4) розробка чіткої системи моніторингу результатів впровадження 

системи оцінки та мотивації персоналу. 

На другому етапі було проведено комплексний стратегічний та техніко-

економічний аналіз діяльності ПП «Рідна земля» з метою визначення 

можливостей і перспективності стратегічних змін на господарстві. На основі 

аналізу виявлено, що керівництво частково готове до впровадження змін в 

управлінні персоналом, а працівники не бачать у цьому необхідності на тому 

етапі розвитку. Проведений SWOT  та  PEST аналіз свідчили про наявність 

необхідних стратегічних передумов реалізації змін. Водночас існувало чимало 

загроз та слабких сторін, які гальмували процеси активного стратегічного 

планування. За результатами техніко-економічного аналізу встановлено, що дане 

господарство має позитивні тенденції розвитку, а отже і потенціал до 
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подальшого нарощування виробничих потужностей та результативності 

діяльності. 

На третьому етапі здійснювались практичні кроки щодо адаптації та 

впровадження системи оцінки та мотивації працівників підприємства. Так, 

стосовно впровадження ефективної системи оцінки персоналу, то нами було 

адаптовано до потреб підприємства розроблену нами комплексну систему 

оцінки персоналу, що розкрита у параграфі 3.1.  

Таким чином система оцінки персоналу для ПП «Рідна земля» передбачає 

дворівневу систему: 

- для І категорії працівників – для адмінперсоналу, менеджерів різних 

рівнів; 

- для ІІ категорії працівників – для виробничих працівників. 

Для І категорії працівників передбачено оцінку систематичної діяльності та 

тенденцій розвитку персоналу. Для ІІ категорії – лише оцінка поточної 

діяльності (рис. 3.7). 

 Систематична 

оцінка 

діяльності 

Підсумкова оцінка 

діяльності 

 

 

І категорія 

працівників 

 

ІІ категорія 

працівників 
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КРІі 
 

 

    Квадрант 2 

              n 

∑ КРІі 
                       і 

 

Метод «360°» 

 

Оцінка 
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діяльності 

працівника 

 

 

 

І категорія 

працівників 

 

Квадрант 3 

 

Шкала 

оцінювання (1 

раз на 3 місяці) 
 

 

Квадрант 4 

 

Комплексна 

шкала 

оцінювання  

(1 раз на в кінці 

року) 
 

 

 

Оцінка 

тенденцій 

розвитку 

працівника 

 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ  

Рис. 3.7. Моделювання системи оцінки персоналу на типовому 

підприємстві (ПП «Рідна земля») 
*Джерело: розроблено автором 
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На цьому ж етапі стратегічних змін на типовому господарстві було 

обґрунтовано найбільш ефективну систему мотивації працівників відповідно до 

комплексної оцінки результативності роботи. 

Така система мотивації включає матеріальне стимулювання на основі 

бонусної системи за КРІ та нематеріального стимулювання працівників на 

основі ранжування та встановлення гнучкого графіку роботи окремих категорій 

працівників (рис. 3.8). 
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 КОМПЛЕКСНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ  

 

Рис. 3.8. Моделювання системи мотивації персоналу на типовому 

підприємстві (ПП «Рідна земля») 

*Джерело: розроблено автором 

На четвертому етапі здійснювалось поетапне впровадження 

запропонованих змін у практичну діяльність досліджуваного підприємства. 

Особливістю даного етапу є активна позиція працівників щодо опору змінам. 

Основними проблемами при впровадженні запланованих заходів у практичну 

діяльність ПП «Рідна земля» були: несприйняття і нерозуміння необхідності 

реалізації стратегічних змін у системі оцінки та мотивації персоналу з боку 
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адміністративного персоналу та менеджерів, а також низький рівень 

зацікавленості у таких змінах з боку обидвох категорій працівників.  

Задля подолання опору змінам з боку працівників нами був розроблений і 

представлений алгоритм опору змінам за методикою  Е. Голдрата (рис. 3.9). 

Таким чином у процесі реалізації четвертого та п’ятого етапу було 

організовано ряд зустрічей з менеджерами та працівниками задля подолання 

опору стратегічним змінам. У межах таких зустрічей працівникам двох різних 

категорій (менеджери та працівники виробництва) було представлено 

перспективи впровадження змін в системі оцінки та мотивації персоналу за 

схемою Е. Голдрата, тобто окремо з позиції керівництва щодо розуміння 

стратегічних перспектив і проблем розвитку підприємства та з позиції 

пересічних працівників щодо розуміння перспектив їх роботи на даному 

господарстві. 

За запропонованим підходом питання необхідності впровадження нової 

системи оцінки та мотивації персоналу обґрунтовувалось через висвітлення 

переваг і недоліків у разі впровадження таких змін та у разі не впровадження 

таких змін. Тобто для різних категорій працівників нами було обґрунтовано, які 

позитивні наслідки вони отримають у разі впровадження нової системи оцінки 

та мотивації працівників, які негативні потенційні наслідки будуть у такому разі, 

а також сукупність позитивних і негативних результатів, які матимуть місце на 

підприємстві у разі незмінності ситуації у системі управління персоналом. 

Здійснення таких кроків мало позитивний результат, опір стратегічним 

змінам було зменшено і впровадження ефективної системи відбувалось з 

незначними відхиленнями. 
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Рис. 3.9. Реалізація механізму управління змінами на модельному підприємстві 

*Джерело: розробка автора 
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Найважливішим при цьому є встановлення чіткої ієрархії у послідовності 

проведення організаційних змін. Перш за все, необхідним є проведення 

роз’яснювальної роботи з керівництвом, а потім з працівниками підприємства. 

Таким чином простіше отримати підтримку трансформацій в організаційно-

управлінській системі. 

На шостому етапі проведення змін в системі управління персоналу 

здійснено моніторинг результатів впровадження системних змін щодо оцінки та 

мотивації працівників на модельному господарстві. У результаті виявлено низку 

позитивних результатів щодо підвищення ефективності організації праці на 

підприємстві (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Результати впровадження змін в організації системи оцінки та 

мотивації персоналу на типовому господарстві регіону –  ПП «Рідна земля» 

Показники 
До здійснення змін 

(2014 р.) 

Після здійснення 

змін (2016 р.)  

Відхилення  

(+; –) 

Площа 

сільськогосподарських 

угідь на 1 підприємство, 

га 

156,4 156,4 

 

– 

Середня кількість 

працівників 1 

підприємства, осіб 

56 56 

 

– 

Виробництво валової 

продукції, тис. грн. 
28648,3 33380,3 

+ 4732,0 

Виробництво валової 

продукції на 100 га угідь, 

грн. 

1831,7 2134,3 

 

+302,6 

Фондоозброєність праці, 

тис. грн. 
12,9 12,1 

 

–0,8 

Продуктивність праці, 

тис. грн. 
511541,1 556338,3 

 

+ 44797,2 

Рівень рентабельності 

діяльності, % 
38,5 43,7 

 

+ 5,2 

*Джерело: розраховано на основі даних: [226-231] 

 

З даних табл. 3.8 видно, що на модельному господарстві ПП «Рідна земля» 

відбулись позитивні зміни щодо підвищення продуктивності праці на 8,8 %, 

рентабельності діяльності – на 5,2 в.п. Крім цього очевидні зміни відбулись у 



202 

 

 

зростанні внутрішньої мотивації до нововведень з боку окремих 

адміністративних працівників підприємства.  

Підсумовуючи, приходимо до висновку, що в результаті здійснення змін в 

організації управління персоналом шляхом запровадження нової системи оцінки 

та мотивації працівників на модельному підприємстві отримано позитивні 

ефекти на трьох рівнях: 

1) організаційно-управлінському, шляхом удосконалення системи 

управління персоналом, впровадження інноваційної методики оцінки 

працівників та їх мотивації; 

2) економічному, шляхом встановлення прямої залежності між 

ефективністю праці, обсягом виконаних робіт окремим працівником та 

винагородою за виконану роботу; 

3) соціальному, на базі використання інструментів нематеріальної 

мотивації  й вигляді додаткових соціальних благ для працівників. 

Таким чином розроблена нами стратегія розвитку системи управління 

персоналом для сільськогосподарських підприємств, з врахуванням 

особливостей практичного функціонування та досвіду одного з кращих 

підприємств регіону – філії «Авангард»,  була апробована на одному з 

модельних господарств області – ПП «Рідна земля». Отримано позитивні 

результати змін що свідчить про дієвість та реалістичність запропонованого 

механізму впровадження стратегічних змін у агроформуваннях Івано-

Франківської області. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розробка ефективної системи оцінки та мотивації персоналу для 

сільськогосподарських підприємств чи удосконалення існуючої системи є 

складним процесом з огляду на низку організаційно-управлінських інструментів 

та підходів.  
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2. З метою обґрунтування стратегії удосконалення системи управління 

персоналом на сільськогосподарських підприємствах та забезпечення тим самим 

підвищення продуктивності праці нами розроблено: 1) механізм організації 

управлінської системи оцінки та мотивації праці, тобто забезпечено 

організаційно-методичне забезпечення; 2) ефективну інноваційну методику 

оцінки працівників агроформувань; 3) ефективну систему мотивації персоналу 

відповідно до попередньої оцінки результативності праці. 

3. Запропоновано комплексну концептуально-процедурну систему 

забезпечення змін з виокремленням функцій, принципів, інструментів, методів, 

завдань та критеріїв й індикаторів у проведенні систематичної оцінки та 

мотивації працівників сільськогосподарських підприємств. 

4. Розроблено ефективну інноваційну методику оцінки роботи 

персоналу сільськогосподарських підприємств, яка включає оцінку на двох 

рівнях: оцінку поточної діяльності працівника та оцінку тенденцій розвитку 

працівника.  Оцінка поточної діяльності працівника передбачає оцінку 

результатів роботи на основі показників КРІ (щомісячно чи щоквартально – 

поточна оцінка) та оцінку поточної діяльності за підсумками року, яка базується 

на підсумовуванні поточних КРІ та комплексній оцінці за методом «360°» (річна 

оцінка). Оцінка тенденцій розвитку працівника базується на основі розробленої 

нами шкали оцінювання поточних та підсумкових показників розвитку 

працівників на базі експертного опитування щодо важливості та ступеня впливу 

окремих індикаторів і показників на кінцевий показник.  

5. Обґрунтовано детальну методику та конкретні показники й 

індикатори для застосування усіх запропонованих методів у практичній 

діяльності сільськогосподарських підприємств. 

6. Відповідно до розробленої системи оцінки персоналу запропоновано 

комплексну систему мотивації працівників, яка передбачає систематичну 

нематеріальну мотивацію у вигляді соціально-психологічних інструментів та 

підсумкову матеріальну мотивацію на основі бонусів та премій. 
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7. Запропоновані системи оцінки та мотивації персоналу 

диференційовані у межах 4 груп працівників: адміністративні працівники 

(ключові менеджери), менеджери середньої ланки «результативних категорій 

робіт», інші менеджери та адміністративні працівники, працівники виробничих 

підрозділів. 

8. Задля забезпечення впровадження розроблених систем оцінки та 

мотивації персоналу в практичну діяльність сільськогосподарських підприємств 

нами розроблена стратегія їх імплементації. Вона включає: стратегічне бачення; 

стратегічну місія; стратегічні завдання; тактичні завдання; принципи реалізації; 

кінцеві очікувані результати реалізації стратегії; моніторинг процесу реалізації 

стратегії. Крім цього обґрунтовано шести етапний механізм впровадження даної 

стратегії у практичну діяльність господарств аграрної сфери. 

9. З метою апробації розробленої стратегії удосконалення системи 

управління персоналом у розрізі оцінки та мотивації працівників й механізму їх 

реалізації здійснено монографічне дослідження на базі двох господарств 

досліджуваного регіону з метою імпелементації отриманих наукових 

результатів. Монографічне обстеження базувалось на типовому та одному з 

кращих господарств Івано-Франківської області. При цьому моделювання 

запропонованих змін здійснювалось на базі типового господарства – ПП «Рідна 

земля», а досвід кращого підприємства області  – філії «Авангард» 

використовувався у процесі впровадження стратегії у практику. 

Отримані результати показали дієвість і реалістичність впровадження 

запропонованих стратегічних змін, що підтверджується отриманими 

організаційно-управлінським, економічним та соціальним ефектами. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розкрито проблематику удосконалення системи 

оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств, 

запропоновано стратегічні напрями змін, що забезпечать підвищення 

продуктивності праці та ефективності діяльності господарств. Одержані 

результати дають змогу сформулювати наступні висновки. 

1. Трансформаційні процеси в економіці країни та сільському господарстві 

зумовлюють необхідність удосконалення усіх бізнес-процесів у суб’єктів 

господарювання з метою забезпечення можливостей отримання конкурентних 

переваг та утримання на конкурентних ринках. Враховуючи важливість усіх 

складових виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, з 

кожним роком зростає актуальність розвитку людських ресурсів, які в 

подальшому можуть забезпечити розвиток підприємства загалом та оптимізацію 

усіх інших складових. Персонал сільськогосподарських підприємств є не лише 

робочою силою, але й інструментом підвищення ефективності функціонування 

підприємств загалом та формування його позитивного іміджу на конкурентному 

ринку.  

 2. На основі аналізу різних наукових підходів до методик оцінки та 

мотивації персоналу в межах різних теорій управління персоналом узагальнено 

теоретичні основи формування ефективної системи оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств, обґрунтовано принципові 

підходи та забезпечуючі організаційні інструменти її побудови. За результатами 

дослідження узагальнено наукові підходи до розуміння сутності поняття «оцінка 

персоналу», класифіковано їх та уточнено цю дефініцію як: систематичний 

процес перевірки відповідності професійних і особистісних характеристик 

працівника займаній посаді та результативності виконання поставлених завдань 

у процесі роботи.  Під мотивацією персоналу розуміємо динамічний процес 

психологічного та емоційного відношення людини до ефективного досягнення 
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поставлених перед нею завдань, що формується на основі певних потреб, 

мотивів та стимулів. 

3. З метою розробки диференційованих методик оцінки та мотивації 

персоналу на різних сільськогосподарських підприємствах та для різних 

категорій працівників удосконалено класифікацію методів оцінки і мотивації 

персоналу. Зокрема, доповнено класифікаційні ознаки: за періодичність оцінки 

(систематичні і підсумкова) та за об’єктами оцінки (поточної діяльності 

працівника та тенденцій розвитку працівника). Класифікацію методів мотивації 

персоналу доповнено шляхом введення двох класифікаційних ознак: за 

спрямованістю на результат (пряма і непряма мотивація) та за ступенем впливу 

на індивіда (сильна і слабка мотивація). Ці класифікаційні ознаки використано 

при формуванні інноваційної методики оцінки та мотивації персоналу 

сільськогосподарських підприємств. 

4. З метою розвитку теоретичних підходів до побудови ефективної 

системи управління персоналом у роботі обґрунтовано теоретико-методологічні 

основи підвищення ефективності системи оцінки та мотивації персоналу шляхом 

розробки: методологічних засад наукового пізнання ефективної системи оцінки 

та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств; загальної методики 

проведення цього наукового дослідження; методів оцінки персоналу 

підприємств; методів мотивації працівників підприємств. 

5. У роботі проведено комплексний аналіз тенденцій формування системи 

оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах Івано-

Франківської області. Він включає: аналіз факторів, що впливають на 

ефективність оцінки та мотивації персоналу; соціологічне та монографічне 

дослідження результативності використання системи оцінки та мотивації 

персоналу на діючих сільськогосподарських підприємствах; стратегічний аналіз 

можливостей удосконалення системи управління персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. На основі проведеного аналізу ключових 

факторів впливу на систему оцінки та мотивації працівників 

сільськогосподарських підприємств встановлено, що в досліджуваному регіоні 
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існують необхідні зовнішні умови для забезпечення ефективної системи оцінки 

та мотивації працівників сільськогосподарських підприємств. Існують позитивні 

тенденції щодо розвитку внутрішніх потужностей сільськогосподарських 

підприємств, зокрема щодо нарощування у них обсягів виробництва продукції. 

Водночас існує негативна тенденція до скорочення кількості працівників на 

сільськогосподарських підприємствах, що пов’язана передусім з автоматизацією 

та оптимізацією виробничого процесу. 

6. Для вивчення тенденцій становлення системи оцінки та мотивації 

персоналу на сільськогосподарських підприємств проведено соціологічне і 

монографічне дослідження. Встановлено, що нині на багатьох 

сільськогосподарських підприємствах Івано-Франківської області не 

використовуються елементи оцінки та мотивації персоналу. Частина 

господарств застосовує окремі найпростіші елементи оцінки та мотивації, що 

полягають у застосування відрядної системи оплати праці, виплати матеріальних 

допомог, в окремих випадках – премій. З’ясовано, що наявність і 

результативність функціонування систем оцінки та мотивації персоналу 

залежить від розміру підприємства й ефективності його діяльності. На основі 

проведеного опитування експертів обґрунтовано найбільш результативні методи 

оцінки та мотивації персоналу, що можуть бути застосовані на сучасних 

сільськогосподарських підприємствах. 

7. Задля забезпечення побудови дієвої стратегії підвищення ефективності 

системи оцінки та мотивації персоналу проведено комплексний стратегічний 

аналіз об’єкта дослідження, а саме – здійснено PEST-аналіз, SWOT-аналіз, GAP-

аналіз та оцінку на основі методу Ісікави. Результати стратегічного аналізу 

показали наявність конкурентних переваг і загроз у процесі розробки й 

впровадження ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах. 

8. Досягнення високої ефективності системи управління персоналом на 

сільськогосподарських підприємств базується на впровадженні дієвих методик 

оцінки та мотивації працівників. З цією метою в роботі розроблено 
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концептуальну модель підвищення ефективності системи оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств, яка базується на інноваційних 

методиках оцінки та мотивації різних категорій працівників, стратегічному плані 

імплементації стратегічних напрямів удосконалення цієї ділянки управління 

персоналом та детальному механізмі поетапної реалізації стратегії. Задля 

забезпечення високої результативності на стратегічному та тактичному рівні 

нами розроблено інноваційну методику оцінки різних категорій працівників 

(менеджерів, адміністративного персоналу та робітників) на основі аналізу їх 

поточної діяльності та тенденцій розвитку. Ця методика базується на 

вдосконалених методах КРІ та «360°», а також розроблених критеріальних 

показниках, блокуючих планових показниках та індикаторах досягнення 

очікуваних результатів. Відповідно до запропонованої системи оцінки персоналу 

розроблено методику мотивації різних груп працівників за допомогою 

комплексу матеріальних і нематеріальних стимулів. 

9. Для впровадження запропонованих наукових результатів у практичну 

діяльність розроблено стратегію реалізації заходів щодо підвищення 

ефективності оцінки та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств. 

Вона включає: стратегічне бачення, стратегічну місію, стратегічні завдання, 

тактичні завдання, принципи реалізації, кінцеві очікувані результати реалізації 

стратегії, моніторинг процесу її реалізації. З метою досягнення високої 

ефективності стратегічних змін обґрунтовано шести етапний механізм 

впровадження цієї стратегії у практичну діяльність господарств аграрної сфери.  

10. З метою оцінки дієвості та практичної цінності отриманих наукових 

результатів розроблені стратегічні напрями удосконалення системи оцінки та 

мотивації персоналу шляхом моделювання обґрунтованих стратегічних 

перспектив апробовані на одному з типових підприємств досліджуваного 

регіону – ПП «Рідна земля». При цьому використано досвід суб’єкта галузі – 

філії «Авангард» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» Тисменицького району Івано-

Франківської області в реформуванні управлінської діяльності. 
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Додаток А 

Таблиця  

Класифікація персоналу сільськогосподарських підприємств 

Класифікаційні ознаки 

 

Види персоналу 

За відношенням до 

виробництва 

1) виробничий персонал; 2) невиробничий персонал 

За характером виконуваних 

функцій 

1) керівники; 2) спеціалісти; 3) службовці; 4) робітники 

За професіями 1) агроном; 2) зоолог; 3) зоотехнік; 4) інженер; 5) 

агрохімік 

За спеціальностями 1) агроном з обробітку ґрунту, 2) інженер-агротехнік, 3) 

інші 

За рівнем освіти 1) спеціалісти найвищої категорії; 2) спеціалісти вищої 

категорії; 3) спеціалісти середньої кваліфікації; 4) 

малокваліфіковані працівники; 5) некваліфіковані 

працівники 

За відношенням до 

власності майна 

підприємства 

1) власники підприємства; 2) працівники підприємства 

За визначенням основного 

місця роботи 

1) штатні працівники;2) сумісники;3) працівники, які 

виконують роботи від імені інших підприємств (на 

виконання замовлень) 

За зайнятістю у видах 

діяльності 

1) основний персонал; 2) допоміжний персонал 

За типом виконуваної 

роботи 

1) персонал адміністративно-технічний; 2) оперативний 

(черговий); 3) оперативно-ремонтний; 4) ремонтний; 5) 

електротехнічний 

За зайнятістю у галузях 

сільськогосподарського 

виробництва 

1) працівники, зайняті у рослинництві; 2) працівники, 

зайняті у тваринництві; 3) працівники, зайняті у  іншій 

діяльності 

За постійністю зайнятості 1) постійні працівники; 2) сезонні працівники 

За освітнім рівнем 1) персонал з повною вищою; 2) персонал з базовою; 3) 

персонал з професійно-технічною; 4) персонал з повною 

загальною освітою 

За освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

1) молодший спеціаліст; 2) бакалавр; 3) спеціаліст; 4) 

магістр 

За статтю 1) чоловіки; 2) жінки 

За загальним стажем 

роботи 

1) без стажу; 2) стаж від 1 до 5 років; 3) стаж від 5 до 10 

років; 4) стаж від 10 до 20 років; 5) стаж більше 20 років 

За віком 1) до 21 року; 2) 22-35 років; 3) 36-45 років; 4) 45-60 

років; 5) старше 60 років 

За досвідом певної 

(сільськогосподарської) 

роботи 

2) без досвіду; 2) досвід від 1 до 5 років; 3) досвід від 5 

до 10 років; 4) досвід від 10 до 20 років; 5) досвід більше 

20 років 

 

*Джерело: [Якубів Р.Д. Класифікація персоналу підприємства: управлінський підхід / 

Р.Д. Якубів // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 131-136] 
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Додаток Б 

Анкета експертного дослідження важливості оцінки та мотивації персоналу 

в системі управління на сільськогосподарських підприємствах 
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Додаток В 

Форма анкети оцінювання керівників сільськогосподарських підприємств 

щодо особливостей управління персоналом 
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Продовження додатку В 
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Продовження додатку В 
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Продовження додатку В 
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Додаток Д 

Форма анкети оцінювання ефективності різних методик оцінювання 

персоналу підприємств 
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Продовження додатку Д 
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Додаток Е 

Форма анкети оцінювання можливості застосування різних методик 

оцінювання персоналу на сільськогосподарських підприємствах 

 

 

 



245 

 

 

Продовження додатку Е 
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Додаток Є 

Форма експертного опитування PESTLID – аналізу впливу факторів 

зовнішнього середовища на побудову ефективної системи оцінки та 

мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств 

    

Фактор 

Ступінь 

впливу 

(0-1,0) 

Ймові

рність 

здійсн

ення 

(1-5) 

Зважена 

оцінка 

P
 -

 P
o
li

ti
ca

l 

1 

Сприятливі зміни в політичних відносинах між 

Україною та сусідніми країнами     

2 

Сприятливі зміни ситуації а сході України, 

завершення АТО    

3 

Сприятливі зміни в політичних реформах щодо 

зайнятості та пенсійного забезпечення для 

населення    

4 

Позитивні наслідки децентралізації влади в 

контексті покращення рівня життя населення в 

ОТГ    

 5 Зміни в трудовому законодавстві    

  

 

Ступінь впливу політичних факторів 1,00 Х 

 

Е
 -

 E
c
o
n

o
m

ic
 

1 

Підвищення економічної активності та зайнятості 

населення    

2 

Розвиток підприємництва та збільшення кількості 

робочих місць    

3 Детінізація зайнятості населення    

4 

Підвищення мінімального та середнього рівня 

заробітної плати     

5 

Активізація розвитку господарств населення та їх 

кооперації    

  

 

Ступінь впливу економічних факторів 1,00 Х 

 

S
 -

 S
o

c
ia

l 

1 

Підвищення рівня соціальної захищеності 

населення    

2 

Підвищення рівня дохідності населення від 

різних видів діяльності    

3 

Зростання рівня соціально-економічної культури 

населення в контексті підприємницької 

активності, зокрема молоді на селі    

4 Забезпеченість населення соціально-    
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інфраструктурними благами (дитячими садками, 

закладами охорони здоров’я, соціально-

культурними установами, елементами 

благоустрою, житлом тощо) 

  

 

Ступінь впливу соціальних факторів 1,00 Х 

 

T
-T

e
c
h

n
o

lo
g

ic
a

l 

1 

Підвищення рівня фондоозброєності праці в 

сільськогосподарських підприємствах    

2 

Впровадження інноваційних (більш 

автоматизованих) технологій виробництва у 

сільському господарстві    

3 

Наявність природно-кліматичних передумов для 

розвитку сільського господарства у певних 

регіонах    

4 

Забезпечення більш повного використання 

виробничих потужностей сільськогосподарськими 

виробниками    

  

 

Ступінь впливу технологічних факторів 1,00 Х 

 

L
 -

 L
e
g
a
l 

1 Зміни в законодавстві щодо пенсійної реформи    

2 

Зміни в законодавстві з регулювання створення та 

ведення підприємництва    

3 

Усунення бюрократичних перешкод організації і 

ведення бізнесу    

4 

Прийняття нормативних актів щодо активної 

підтримки розвитку бізнесу    

  

 

Ступінь впливу правових факторів 1,00 Х 

 

I 
- 

In
te

r
n

a
ti

o
n

a
l 

1 

Підписання економічної частини Угоди про 

асоціацію між ЄС та Україною    

2 

Зміни тенденцій щодо поширення імміграційних 

процесів    

3 

Підвищення інвестиційної активності в 

сільському господарстві, зокрема збільшення 

іноземних інвестицій та створення спільних 

підприємств    

4 

Розвиток зовнішньоторговельних зв’язків 

сільськогосподарських виробників    

  

 

Ступінь  факторів впливу міжнародної 

співпраці 1,00 Х 

 

D
 -

 

D
e
m

o
g
r
a
p

h

ic
 

1 Поширеність урбанізаційних процесів    

2 

Поширеність міжрегіональних міграційних 

процесів    

3 Поширеність процесів старіння населення у    
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сільських місцевостях 

4 

Поширеність негативних демографічних процесів 

на селі    
  

 

Ступінь впливу демографічних факторів 1,00 Х 3,50 



249 

 

 

Додаток Ж 

Експертне оцінювання важливості факторів для визначення 

 методики оцінки тенденцій розвитку працівників  

сільськогосподарських підприємств 

 

Методика експертної оцінки: 

1. Необхідно оцінити ступінь важливості впливу кожного з наведених у 

таблиці факторів на визначення інтегрального показника – тенденції розвитку 

працівника. 

2.  Інтегральний показник запропоновано визначати через два загальні 

фактори:   І. Самооцінка працівника; ІІ. Оцінка працівника керівником. 

Кожен з двох загальних факторів необхідно оцінити через питому вагу 

впливу на результативний показник так, щоб сума відсоткових значень по 

кожному з них дорівнювала 100 %. Наприклад : І. Самооцінка працівника – 

30 %; ІІ. Оцінка працівника керівником – 70 %. 

3. Аналогічно необхідно оцінити вплив кожного часткового фактора (11, 2, 

3, 4, 5, 6) на загальний (І. Самооцінка працівника і т.д). При цьому величина 

кожного загального фактора (І; ІІ) приймається за 100 %, а сума часткових 

факторів повинна становити відповідно 100 %. 

 

Фактор 
Вид 

фактора 

Питома вага, % 

загальног

о фактора 

частковог

о фактора 

 І.  Самооцінка працівника загальний  Х 

1. Тенденції зміни підсумкового 

показника КРІ працівника по відношенню 

до попереднього року 

частковий 

Х  

2. Порівняння підсумкового показника 

КРІ працівника по відношенню до 

середнього по відділу показнику 

частковий 

Х  

3. Проходження підвищення 

кваліфікації, стажування (тренінгів, курсів) 

частковий 
Х  

4. Проходження онлайн навчання частковий Х  

5. Самонавчання частковий   

6. Здобуття нових навичок і вмінь частковий   

Разом по фактору І   100 

ІІ. Оцінка працівника керівником загальний  Х 

7. Оцінка тенденцій розвитку 

професійних вмінь та навиків працівника 

частковий 
Х  
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8. Оцінка тенденцій розвитку особистих 

якостей та поведінки працівника у 

колективі 

частковий 

Х  

9. Відповідність корпоративній культурі 

організації 

частковий 
Х  

Разом по фактору ІІ  Х 100 

 

Експерт __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

       (Підпис) 
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Додаток  З 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКА 

Для заповнення даної таблиці необхідно оцінити кожне питання за 5-бальною шкалою і 

зробити помітку (обвести правильну відповідь) у відповідній клітині напроти кожного 

питання. 

 

Фактор: 

загальний, 

частковий 

Питома 

вага, % 

Оцінка (бали) 
Загал

ьна 

сума 

балів 

зага

льна 

час

тко

ва 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

дуже 

добре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І.  Самооцінка працівника 

Оцінка тенденцій змін результатів роботи працівника 

Загальний фактор 

І: Самооцінка 

працівника 

50 Х - - - - - 
- 

Тенденції зміни 

підсумкового 

показника КРІ 

працівника по 

відношенню до 

попереднього року 

Х 20 
знизив

ся 

на тому 

самому 

рівні 

зріс на 

1-10 % 

зріс на 

11-20 

% 

зріс на > 

ніж на 

20 % 

 

Порівняння 

підсумкового 

показника КРІ 

працівника по 

відношенню до 

середнього по 

відділу показнику 

Х 30 

нижче 

середн

ього 

рівня 

відповід

ає 

середньо

му 

рівню 

вище 

середньо

го рівня 

на 1-10 

% 

вище 

середн

ього 

рівня 

на 11-

20 % 

вище 

середнь

ого 

рівня на 

> ніж на 

20 % 

 

Оцінка тенденцій саморозвитку працівника 

Проходження 

підвищення 

кваліфікації, 

стажування 

(тренінгів, курсів) 

Х 15 ні 
так, 1 

раз 

так, 2 

рази 

так, 3 і 

> разів 

так, 

довготр

ивале 

 

Проходження 

онлайн навчання  
Х 10 ні 

так, але 

не 

пов’язан

е з 

місцем 

роботи 

так, але 

не за 

основно

ю 

спеціаль

ністю 

так, за 

спеціал

ьністю 

так, 

неоднор

азово 

 

Самонавчання Х 5 ні 
так, але 

не 

так, але 

не за 

так, за 

спеціал

так, 

неоднор
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пов’язан

е з 

місцем 

роботи 

основно

ю 

спеціаль

ністю 

ьністю азово 

Здобуття нових 

навичок і вмінь 
Х 20 ні 

так, але 

не 

пов’язан

е з 

місцем 

роботи 

так, але 

не за 

основно

ю 

спеціаль

ністю 

так, за 

спеціал

ьністю 

так, 

неоднор

азово 

 

Разом по фактору І - - - - - - -  

ІІ. Оцінка працівника керівником 

Оцінка розвитку професійних та особистісних компетентностей 

Загальний фактор 

ІІ: Оцінка 

працівника 

керівником 

50 Х - - - - - 

- 

Оцінка тенденцій 

розвитку 

професійних вмінь 

та навиків 

працівника 

Х 40 
погір

шення 

без змін, 

але 

зберігаєт

ься 

низький 

рівень 

без змін 

наявні 

позити

вні 

зміни у 

профес

ійному 

рівні 

наявні 

значні 

позитив

ні зміни 

у 

професі

йному 

рівні 

 

Оцінка тенденцій 

розвитку особистих 

якостей та поведінки 

працівника у 

колективі 

Х 25 
погір

шення 

без змін, 

але 

зберігаєт

ься 

незадові

льний 

стан 

без змін 

наявні 

позити

вні 

зміни 

наявні 

значніпо

зитивні 

зміни 

 

Відповідність 

корпоративній 

культурі організації 

Х 35 

дуже 

поган

о 

погано 
задовіль

но 
добре 

дуже 

добре 

 

Разом по фактору ІІ Х Х       

Всього за усіма 

факторами 
100 Х Х Х Х Х Х  
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Додаток І 
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Додаток К 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Монографії 

1. Poliuk M., Yakubiv V. Strategic analysis of introduction of innovative 

assessment methods for agricultural enterprises workforce. Social and legal aspects of 

the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: 

BMT Erida Sp.z o.o., 2019. pp. 165-174 (автору належить проведений PEST-аналіз 

впровадження інноваційних методів оцінки персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах).  

Статті в наукових фахових виданнях України 

2. Полюк М. І. Мотивація працівників як фактор підвищення ефективності 

діяльності сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка : науково-

виробничий журнал.  2017. № 11-12. С. 172-177.  

3. Полюк М. І., Якубів В. М.   Методика оцінки ефективності роботи 

персоналу сільськогосподарських підприємств. Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України. 2017. № 6. С. 183-187 (автору належить 

запропонована методика класифікації методів оцінки роботи працівників на 

сільськогосподарських підприємствах).  

4. Полюк М. І. Оцінка та мотивація в системі управління персоналом на 

сільськогосподарських підприємствах. Актуальні проблеми розвитку економіки 

регіону: науковий збірник / за ред. І.Г. Ткачук,  2018. Випуск 11. Т. 2. С. 45-49. 

5. Полюк М. І. Ефективність використання різних методик оцінки 

персоналу на сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка: 

електронне наукове фахове видання. 2018. № 7. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/? op=1&z=6470  

6. Полюк М. І. Мотивація розвитку персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах: сучасні тенденції та перспективи удосконалення. Агросвіт. 2018. 

№ 19. С. 50–54.  

 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6470
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Статті у виданнях з міжнародними наукометричними базами 

7. Полюк М. І., Якубів В. М. Класифікація методів мотивації персоналу в 

системі управління організаціями. Вісник Прикарпатського університету. 

Серія: Економіка. Вип. 12. – Івано-Франківськ : Плай, 2018. С. 72–76 (автору 

належать розробки щодо доповнення існуючих класифікаційних ознак методів 

мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах). 

Тези наукових доповідей 

8. Полюк М.І. Аналіз тенденцій розвитку персоналу підприємств Івано-

Франківської області. Сучасний викладач у студентоцентричній моделі 

освітнього процесу університету: Матеріали Науково-практичного семінару 3-

4 березня 2016 року, проведеного на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, 2016. С. 136-138.  

9. Полюк М.І. Особливості оцінки персоналу на сільськогосподарських 

підприємствах. Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права 

в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції (Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч.  Полтава: ЦФЕНД. 2018. Ч. 1. С. 

45-46.    

10. Полюк М.І. Теорії мотивації персоналу: генезис і сьогодення.  Світ 

економічної науки: збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (Тернопіль, 28 березня 2018 р.). Тернопіль, 2018. С. 16-18. (0,1 др. 

арк.) 

11. Полюк М.І. Методологічні основи формування ефективної системи 

оцінки та мотивації персоналу. Інноваційні напрями розвитку системи 

управління в організаціях: Матеріали Науково-практичного семінару 30 травня 

2018 року, проведеного на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». м. Івано-Франківськ: Голіней 

О.М.,  2018. С. 90-93.  

12. Полюк М.І. Особливості використання систем оцінки та мотивації 

персоналу сільськогосподарських підприємств. Перспективні напрямки 

розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез 
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доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава 20 жовтня 

2018 .): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. С. 48-49.   

 13. Полюк М.І. Аналіз ринку праці в Івано-Франківській області / 

Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального 

суспільства: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовтня 2018 р.)]/ відп. 

ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак.  Луцьк, 2018.  С. 84-85. 
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Додаток Л 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися та 

обговорювалися науковою спільнотою на конференціях різного рівня, таких як: 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний викладач у 

студентоцентричній моделі освітнього процесу університету» (Івано-

Франківськ, 2016 р.). Форма участі – слухач. 

2.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» (Полтава, 2018 

р.). Форма участі – заочна. 

3.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  «Світ 

економічної науки» (Тернопіль, 2018 р.). Форма участі – заочна. 

4. Науково-практичний семінар «Інноваційні напрями розвитку 

системи управління в організаціях» (Івано-Франківськ, 2018 р.). Форма участі – 

слухач. 

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні 

напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» 

(Полтава, 2018 р.). Форма участі – заочна. 

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства» 

(Луцьк, 2018 р.). Форма участі – заочна. 
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