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Анотація 
Вступ. У статі розглянуто актуальні наукові питання, основні економічні закони і 
концепції, які роблять вплив на процес управління і мотивації найманого персоналу, 
виходячи з позицій підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств.  
Результати. У сучасних умовах різко загострилися інтереси між власниками 
підприємств і працюючим персоналом. Перші прагнуть до здобуття максимального 
прибутку – для цього вони використовують як законні, так і тіньові методи. Серед другої 
категорії методів вони застосовують такі як: звільнення з роботи, порушення трудового 
законодавства, виплата зарплати в конвертах тощо. У цій ситуації необхідно 
контролювати дії власників. Виходячи із ситуації, яка склалася, цю функцію доцільно 
покласти на персонал підприємства і профспілкові органи.  
Висновки. Розглянуто процес взаємозв'язку концепцій розширеного ринкового 
виробництва, розподілу по праці і вартості сільськогосподарської продукції, а також ціни 
робочої сили. У статі доведено, що взаємозв'язок концепцій вартості і регулювання по 
праці зводиться до вільного ціноутворення і прискорення швидкості обороту грошових 
коштів. Ефективна організація процесу управління персоналом знижує рівень витрат на 
виробництво і реалізацію продукції і, автоматично, збільшує дохід власника. Тому 
виникає можливість утворення фондів мотивації і нарахування відповідних дивідендів. 
У статі автори обґрунтовують думку, що рівень взаємодії концепції розподілу по праці і 
закону вартості обумовлений їх природою і формою прояву в конкретній економічній 
дійсності. Процес розподілу може базуватися на конкретній або абстрактній праці, а 
також їх сукупності. У цьому питанні єдина думка серед учених-економістів відсутня. 

Ключові слова: економічні закони, концепції, сільськогосподарські підприємства, 
чинники, взаємозв'язок, матеріальна мотивація, найманий персонал, найняті робітники, 
управління. 
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ECONOMIC ASPECTS OF THE MANAGERIAL PROCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

Abstract  
Introduction. The article discusses the most pressing scientific issues, basic economic laws and 
concepts that affect the process of management and motivation of hired personnel, based on the 
position of increasing the efficiency of agricultural enterprises functioning. 
Results. In modern conditions, interests between the actual owners of enterprises and operating 
personnel have sharpened. The first strive to maximize profits. To do this, they use official, and 
mainly shadow income. In the second category, they apply simple management methods (dismissal 
from work, violation of labor laws, payment of salaries in envelopes, etc.). In this situation, it is 
necessary to clearly monitor the actions of the owners. It is advisable to assign this function to the 
personnel of the enterprise and trade union bodies. 
Conclusions. The relationship process of the concepts of expanded market production, distribution 
by labor and the cost of agricultural products, as well as labor prices is considered. The article proves 
that the interconnection of the concepts of value and labor regulation is reduced to free pricing and 
acceleration of the cash flow rate. Effective organization of the personnel management process 
reduces the cost of production and products sales and, automatically, increases the income of the 
owner. Therefore, it becomes possible to form motivation funds and accrue dividends. In the article, 
the authors substantiate the opinion that the interaction level of the concept of distribution 
according to work and the law of value is due to their essence and manifestation form in specific 
economic reality. The distribution process can be based on a specific or abstract work, as well as 
their combination. There is no consensus among economists on this issue. 

Key words: economic laws, concepts, industrial enterprises, factors, interconnection, material 
motivation, employees, employees, management. 

JEL classification: М 12 

Вступ  

Право власності акціонерів на засоби виробництва засноване на процесі 
ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. Воно передбачає 
рівноправне відношення до них, не лише з боку власників, але і всіх акціонерів. Перші 
зобов'язані вносити вклад до ї х функціонування відповідно до особистих здібностеи . 
Але продукт праці фактично повинен належати власникам і акціонерам. Тому головною 
метою статі є забезпечення зростання економічної  стабільності сільського населення і 
відповіднии  розвиток аграрного виробництва. У сучасних умовах дохід від виробленої  
продукції  розподіляється залежно від вкладених засобів. Він призначении  для 
задоволення сукупності суспільних і особистих потреб власників і акціонерів. 

Істотнии  внесок у розвиток концепції  відродження сільськогосподарського 
розширеного ринкового виробництва внесли Амосов О. Ю., Красноруцькии  О. О., 
Крюкова І. О., Левкина Р. В., Маренич Т. Г., Онегіна В. М., Саблук П. Т. та інші.  

Поряд з тим недостатньо вивчені сучасні процеси управління наи маним 
персоналом в контексті специфічного прояву економічних законів і концепціи  розвитку 
ринкової  економіки.  

Мета статті 

Метою статті є аналіз проблем і методів ї х рішення в ході процесу підвищення 
рівня ефективності функціонування підприємств сільськогосподарського виробництва. 
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Виклад основного матеріалу 

Зміст концепції  розширеного ринкового виробництва (з позиціи  управління 
персоналом) в сучасних умовах залежить від рівня розвитку маи нових стосунків. В 
умовах первинного накопичення фінансових і грошових коштів функціонування вироб-
ництва дозволяє задовольнити незначну частину життєвих потреб наи нятих 
робітників. Тому необхідно розробити механізми, що забезпечують здобуття утворю-
ваної  ними частини прибутку відповідно до особистого вкладу. Економічною основою 
підвищення рівня продуктивності праці має бути можливість задоволення всіх потреб 
акціонерів за рахунок раціонального розподілу прибутку від реалізації  продукції , що є 
основним спонукальним мотивом. Цеи  підхід корінним чином змінює економіко-
соціальнии  зміст сільськогосподарського процесу і, відповідно, відношення наи нятих 
робітників. Рівень розвитку сільськогосподарського виробництва в змозі забезпечити 
лише оплату продуктів харчування і незначних за кількісними показниками побутових 
послуг. Тому для наи маного персоналу не створені умови забезпечення життєдіяльності. 
В цілях оптимізації  даного процесу необхідно забезпечити відповідність рівня 
виробничих стосунків об'єму використання предметів особистого вжитку з враху-
ванням вкладу працівника у виробництво. На практиці такии  підхід ї х мотивуватиме до 
збільшення обсягів виробництва. Він забезпечить визначення міри участі в цьому 
процесі і сприятиме реалізації  потенціи них можливостеи  цих підприємств. 

Концепція зростання ціни робочої  сили з позиціи  процесу управління 
підприємством має особливе значення. В умовах постіи ного зростання цін необхідно 
забезпечити істотнии  приріст ціни живої  праці виходячи з и ого соціальної  природи. 

Питання якісної  оцінки ціни робочої  сили, виходячи з позиціи  управління 
персоналом, повинне зводитися до ї ї  істотного зростання і підвищення соціальної  
престижності праці на сільськогосподарських підприємствах. Сприяючим чинником 
цього явища є суспільні умови, що сформувалися в перебігу декількох минулих 
десятиліть, в яких наи мании  персонал задовольняв фізичні потреби і соціальні потреби 
лише за допомогою заробітної  плати. Отже, ціна робочої  сили на підприємствах повинна 
збільшуватися навіть в умовах зміни цін на товари і послуги. У таких умовах наи мании  
персонал підвищуватиме рівень ефективності виробництва і власну продуктивність. Це 
приведе до посилення ринкового господарства і становлення в маи бутньому 
агропідприємств. У сучасних умовах рівень оплати праці, як показника и ого ціни, має 
незначну міру диференціації . Тому він не впливає на результативність трудових зусиль 
персоналу, а, отже, на ефективність виробництва. Аналогічну дію надає соціальна 
політика, яка направлена на постіи не, але незначне збільшення мінімальної  заробітної  
плати. У таких умовах господарським керівникам необхідно здіи снювати контроль над 
мірою праці на основі вдосконалення сучасних методів и ого нормування. 

Розглянута концепція є наи більш ефективним варіантом виживання в практич-
них умовах закону розподілу по праці. Орієнтуючи персонал на підвищення рівня ефек-
тивності конкретної  праці, власники підприємств нівелюють протиріччя між особис-
тими і суспільними інтересами в контексті здобуття прибутку і розподілу дивідендів. 
Економічною основою цього процесу є процес реалізації  продукції , що забезпечує ство-
рення фондів прибутку, оплати праці і дивідендів. Причому менша частина додатково 
прямує на утворення суспільних фондів вжитку в цілях забезпечення загальних потреб 
персоналу (здобуття освіти, забезпечення медичної  допомоги, виховання молоді і ін.). 

Підвищення ефективності виробництва обумовлене кількісними і якісними 
компонентами функціонування персоналу, і відповідними ним джерелами. Вони 
утворюються за рахунок частини чистого прибутку, якии  прямує на вжиток. Необхідно 
забезпечити тенденцію абсолютного і відносного зростання оплати праці персоналу в 
умовах зниження питомої  ваги відповідного фонду в об'ємі виробленої  продукції . 
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Уряд Украї ни постіи но проводить економічну політику, яка направлена на 
підвищення рівня грошових доходів наи нятих робітників. У свої и  діяльності вони 
прагнуть збільшити добробут працівників за рахунок зростання кінцевих результатів 
функціонування підприємств і зниження темпів інфляції . Таким чином, власність на 
засоби виробництва виступає у вигляді економічної  форми розподілу чистого прибутку 
на оплату праці і виплату дивідендів. У зв'язку з тим, що дана форма власності не 
знаи шла поширення в суспільстві вона може трансформуватися в іншому характері або 
розпастися.  

Важливим чинником становлення ринкових стосунків є свобода підприємств у 
встановленні норми додаткової  вартості (Нп.с.), яка, богато в чому, визначається 
індивідуальними зусиллями персоналу. У практичніи  діяльності вона розраховується 
таким чином: 

НП.С. = ПС/КП     (1) 
де: Пс – додаткова вартість; 

Кп – зміннии  капітал. 
Цеи  підхід, що враховує ціну товару, підвищує рівень ефективності 

функціонування сільськогосподарського підприємства. Економічною основою є 
впровадження сучасних технічних засобів і виробництво високоякісної  продукції , що не 
є результатами праці всього персоналу. Одночасно, різнии  за об'ємом розмір 
прибутковості виробництва зазвичаи  залежить від таких чинників: 1. Рівня продук-
тивності праці персоналу; 2. Технічної  оснащеності підприємства; 3. Природних умов 
виробництва тощо. 

У практичніи  діяльності неприпустима рівність норм виробітку і відповідної  
оплати. Наи мании  персонал може випускати однорідну продукцію на будь-якому 
устаткуванні з різними рівнями потужності та іншими технічними параметрами. 
Відповідно різнитиметься і норма додаткової  вартості.  

У сучасних умовах структура змінного капіталу багатогранна. Він складається з 
таких укрупнених елементів: 1. Фонд оплати праці; 2. Фонд матеріального заохочення; 
3. Виплати із спеціальних фондів; 4. Дивіденди та інші.  

Укрупнену структуру додаткового продукту формують такі компоненти: 
1. Прибуток від виробничої  діяльності підприємств та реалізації ; 2. Нарахування на 
заробітну плату; 3. Податок з обороту; 4. Проценти за кредит тощо. 

Далі за рахунок створеного додаткового продукту створюються такі фонди: 
1. Фонд накопичення і споживання; 2. Фонд оплати праці невиробничого персоналу; 
3. Страховии  фонд. Таким чином, з частини, створеною персоналом підприємств 
додаткової  вартості, створюється фондова система, яка задовольняє потреби власника і 
акціонерів. Отже ця вартість повинна поширюватися між всіма акціонерами і бути 
потужним мотиваціи ним джерелом функціонування персоналу. 

Незначна частина додаткової  вартості підприємства прямує для утворення 
споживчих фондів, що витрачаються з метою задоволення потреб власника і обмеженої  
кількості акціонерів. Отже, розподіл додаткового продукту здіи снюється між акціоне-
рами. Але виходячи з позиціи  ефективного управління персоналом ї х питома вага 
представляє незначну величину. В тои  же час, лише додаткова вартість є дієвим 
джерелом, що робить істотнии  вплив на підвищення ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва. Крім того надлишкова доля додаткової  вартості має бути 
направлена на розширення обсягів виробництва. В цілях посилення ефективності 
управління персоналом необхідно додатковии  продукт, якии  по суті є необхідним 
компонентом цього виробництва, постіи но направляти на підвищення рівня мотивації  
наи нятих робітників. Отже, переміщення необхідного і додаткового продукту на етапі 
остаточного вжитку означає пересування джерела утворення продукту виробництва в 
сферу розподілу. 
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В дании  час економісти висловлюють різну думку з питання розрахунку рівня 
необхідного продукту. Одна група дотримується думки, що цеи  рівень має бути 
подібним для всієї  сукупності виробничо-управлінських функціи  підприємства. Інша 
група дотримується аналогічної  позиції  «теоретичним обґрунтуванням зрівняння в 
процесі розподілу предметів споживання» [1]. Поширена думка, що наи важливішим 
завданням є «знаходження правильного способу для нівеляції  протиріччя між вимогою 
закону розподілу по праці, єдністю норми необхідного продукту і ї ї  відмінностями в 
економічніи  діи сності» [2]. 

На наш погляд, розрахунок рівня необхідного продукту на всіх виробничих і 
господарських рівнях повинен здіи снюватися з врахуванням таких чинників: 1. Гострої  
необхідності значного підвищення рівня ефективності сільськогосподарського 
виробництва. 2. Стабільною незмінністю співвідношення між необхідним продуктом 
(працею) всього персоналу. 

Така постановка питання є обов’язковою умовою ефективної  взаємодії  мотива-
ціи них і трудових процесів. Соціально-економічна роль розподілу фонду вжитку відпо-
відно до кількісних і якісних показників управління персоналом доцільно трактувати як 
передумову забезпечення функціонування принципу «рівної  оплати за рівну працю». 
Цеи  підхід забезпечує задоволення потреб персоналу і подолання порогу бідності. 

Сільськогосподарські підприємства функціонують в умовах значного послаб-
лення фінансової  системи. Тому процес опосередковування абстрактної  праці в конкрет-
нии , втілении  у вартості реалізованої  і сплаченої  продукції . У цих умовах підвищується 
якість продукції  за рахунок зниження и ого кількості, втіленої  в одиниці споживчої  
вартості. У зв’язку з цим результати індивідуальних та інших економічних показників 
колективної  праці (у тому числі управлінської ) виявляються у вартісному вигляді. В 
умовах, що склалися, розподіл фонду споживання необхідно здіи снювати виключно за 
кінцевими економічними показниками. Організаціи нии  характер агровиробництва 
встановлює природу економічних стосунків як тіснии  взаємозв'язок між власниками, 
наи маним персоналом і підприємством. Процес підвищення ефективності функціону-
вання цих підприємств і управління персоналом головним чином взаємозв’язании  з 
певними економічними законами і системою інтересів наи нятих робітників. Важливим 
аспектом цього процесу є концентрація виробничого капіталу, яка визначає соціально-
економічну природу розподільчих стосунків і мотивується жорсткою конкуренцією, яка 
впливає на весь персонал підприємства.  

Наи більш дієвим елементом управління персоналом є оплата праці наи маного 
персоналу (як чинник и ого мотивації ). В поточних умовах передбачено постіи не 
збільшення фонду споживання як засобу управління процесом підвищення рівня 
сільськогосподарського виробництва. Сукупність розглянутих економічних концепціи  
опосередковується таким чином, що процес реалізації  виробленої  продукції  
відбувається відповідно до потреб власників в отриманні фінансових коштів.  

Процес управління регулюванням фонду споживання повинен обов’язково забез-
печити пропорції  між доходами та витратами персоналу на основі збільшення вироб-
ництва якісної  продукції . Відповідно, організація управління процесом підвищення 
ефективності функціонування підприємства повинна враховувати такі обставини: 1. Рі-
вень напруженості індикативних завдань. 2. Якість встановлюваних норм часу (виро-
бітку). 3. Рівень зниження повної  собівартості (трудомісткості) виготовлення і реалізації  
продукції . 4. Тенденції  до підвищення життєвого рівня персоналу і и ого стабілізації .  

Певне місце в організації  управлінського процесу заи мають дві концепції : 
1. Концепція неухильного зростання продуктивності праці всього персоналу і наи маних 
робітників. 2. Концепція відповідності між випуском виробничих засобів і предметів спо-
живання. Вплив цих концепціи  визначає рівень горизонтальної  і вертикальної  
диференціації  оплати праці залежно від нижчезазначених чинників: 1. Кваліфікація 
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наи маного персоналу. 2. Кількість і якість випущеної  продукції . 3. Результативність 
функціонування підприємства. 4. Рівень впровадження форм і систем мотивації  
персоналу з метою приросту колективних кінцевих результатів виробництва. 

В умовах ринкової  економіки посилюється взаємодія процесу управління 
персоналом з дією концепції  вартості та регулювання по праці. Крім того цеи  факт не 
виключає необхідності регулювання вартісних або трудових процесів. Так, зокрема, 
А. Лішиленко підкреслює необхідність в мотиваціи ному процесі застосовувати методи 
регулювання по трудовому вкладу і додаткове розподілення за вартістю [3]. У далекому 
1921 року відомии  економіст по праці А. Гастьєв [4] писав: «Міра устаткування, 
зношеності машин, доброякісність сировини та інше мають бути взяті до уваги, що б 
незалежні від самого робочого причини не могли впливати на стан и ого заробітної  
плати». Аналізуючи вміст цієї  роботи можна зробити висновок про те, що суспільно 
необхідні витрати праці персоналу мають бути закладені в ціну продукції , а не навпаки. 
Концепції  вартості і розподілу по праці впливають на економічні процеси. Наприклад, в 
свої х дослідженнях Г. Десслер обґрунтовано стверджує, що, «праця в процесі обміну і при 
регулюванні вимірюється різноманітно: в процесі обміну середніми суспільно 
необхідними витратами, а при регулюванні фактичними витратами – відповідно до 
кількості і якості праці» [6]. 

Важливе значення має процес оцінки рівня управління індивідуальною працею на 
основі закону вартості. Багато економістів дотримуються думки, що він застосовується 
в процесі оцінки праці кожного індивідуального (а не сукупного) працівника. Тобто 
наи важливішии  елемент оплати праці - и ого тарифна частина знаходиться у 
взаємозв'язку із законом вартості в контексті порівняння трудових витрат. Тоді 
системні тарифні елементи доцільно трактувати як опосередковану абстрактну працю. 
У зв'язку з цим процес управління мотивацією персоналу необхідно здіи снювати по 
сукупності конкретної  та абстрактної  праці, втіленої  в долях виробленої  продукції . 

Рівень взаємодії  концепції  розподілу по праці (и ого дотримуються урядові 
органи) і закону вартості обумовлении  ї х природою і формою прояву в конкретніи  
економічніи  діи сності. Процес розподілу може базуватися на конкретніи  або 
абстрактніи  праці, а також ї х сукупності. У цьому питанні єдина думка в учених-
економістах відсутня. Практики, які вважають, що розподіл здіи снюється першим 
способом, аналогічно визначають роль і місце всіх системних тарифних елементів [6] в 
співвідносному процесі. Основним ї х аргументом є те, що на основі тарифної  системи 
відбувається порівняння конкретної  праці. В тои  же час закон вартості має обмежену 
сферу дії  та ототожнюється у вартісніи  формі. 

Друга група фахівців доводить, що розподільні стосунки опосредствуются в 
абстрактніи  праці [7], що обумовлене законом вартості. Авторська позиція полягає в 
тому, що розподільнии  процес підміняється законом вартості і не рівнозначнии  и ому. В 
окремих випадках вказании  процес має протилежнии  сенс. Ця позиція заснована на 
зіставленні зусиль сукупності наи маного персоналу в безпосередньо суспільніи  формі і 
непрямому порівнянні праці. 

Автори згодні з думкою фахівців, що дотримуються третього (сукупного) 
варіанту [7]. Ця позиція заснована на спільності управлінського та виробничого 
процесів. Крім того вона надає можливість обґрунтувати підхід, якии  характеризує 
сферу взаємодії  та вміст концепціи  вартості і розподілу по праці. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Для забезпечення якісного аналізу збільшення обсягів виробництва доцільно 
зіставити процеси розподілу по праці з обміном еквівалентів. Необхідно підкреслити, що 
поняття «еквівалентність» в трактуванні концепції  розподілу по праці не ідентична ї ї  
сенсу відповідно до закону вартості. Дане поняття можна використовувати в процесі 
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аналізу товарно-грошових стосунків і стосунків в розподілі необхідного і додаткового 
продукту. Крім того необхідно підкреслити, що змістовність і міра еквівалентності на 
сільськогосподарських підприємствах змінилася. Спостерігається стіи ка тенденція 
зниження рівня керованості наи маного персоналу. 

Під впливом концепції  розподілу по праці (аналогічно з іншими розглянутими 
законами і тенденціями) власникам підприємств доводиться збільшувати рівень оплати 
праці та фонду споживання. Вона обумовлює диференціацію середньої  заробітної  плати 
і стримує зниження обсягів виробництва. В дании  час дія економічних законів і 
концепціи  враховує постіи не підвищення рівня та темпів зростання оплати праці та 
розробку нових ефективних методів управління персоналом. Причому наи важливішу 
роль у вирішенні вказаних завдань відіграє сукупність розглянутих концепціи . 

Концепція продуктивності праці, що підвищується, впливає на процес управління 
і мотивації  персоналу. Вони взаємозв’язані на основі процесу підвищення рівня 
ефективності кінцевих результатів функціонування підприємства. В тои  же час процес 
розподілу національного доходу обумовлении  рівнем продуктивності праці. У зв’язку з 
цим, чим достовірніше облік дії  економічних концепціи , що функціонують в умовах 
ринкової  економіки, тим ефективніше будуть вирішені проблеми розвитку 
сільськогосподарських підприємств і управління персоналом. 
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