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Аннотация. В статье проанализированы особенности кадрового обеспечения в аграрной сфере. Обо-

снована важность адаптации системы подготовки кадров для аграрной сферы на принципах модели инфор-

мационного общества. Обоснована важность подготовки квалифицированных кадров для работы в сфере ма-
лого аграрного бизнеса. 
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мационное общество. 

Анотація. У статті проаналізовано особливості кадрового забезпечення в аграрній сфері. Обґрунто-

вано важливість адаптації системи підготовки кадрів для аграрної сфери на засадах моделі інформаційного 

суспільства. Обґрунтовано важливість підготовки кваліфікованих кадрів для роботи в сфері малого аграрного 

бізнесу. 

Ключові слова: аграрна сфера, селянські домашні господарства, підприємництво, інформаційне суспі-

льство. 
Annotation. The paper analyzes the characteristics of employment in the agricultural sector. Moreover, the 

importance of adapting the system of training for the agricultural sector on the principles of the model of the infor-
mation society . Consider the role of business - community in the training of specialists for agriculture. The need for 

structural changes in the training system for the agricultural sector. Particular attention is paid to the importance of 

peasant households in the development of the industry. Moreover, the importance of training qualified personnel for 

work in the field of small agricultural businesses. Studied the social role of the peasant households and the impact of 

staffing levels on the efficiency of economic activity. The necessity of new approaches to the analysis of the prospects 

for the development of peasant households.  
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Постановка проблеми. Питання кадро-

вого забезпечення вітчизняного аграрного 

сектору в умовах системних трансформацій, 

що нині тривають, мають стратегічне зна-

чення, враховуючи необхідність адаптації 

суб’єктів аграрного підприємництва до ви-

мог постіндустріального інформаційного 

суспільства, риси якого спостерігаються в 

усіх складових національної економіки. По-

тенційна привабливість сільського госпо-

дарства для інвесторів відкриває перед да-

ною галуззю надзвичайно широкі перспек-

тиви подальшого функціонування. 

Проте цей процес характеризується пев-

ною неоднозначністю, оскільки інтервенція 

капіталу в аграрне виробництво здатна здій-

снювати негативний вплив на соціальний 

розвиток сільських територій. Саме тому 

слід розглядати вирішення кадрової про-

блеми в контексті боротьби з безробіття на 

селі, припиненням міграції сільського насе-

лення, а також як засіб підвищення рівня 

доходів селян. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Існуюча система підготовки кадрів для аг-

рарного сектору не дозволяє належним чи-

ном вирішувати вказані питання. Принципи, 

які були закладені в основу її функціону-

вання (державний контроль, відокремле-

ність елементів ланцюгу «виробництво-

наука» та ін.), були ефективними за часів 

планового способу господарювання і вже не 

відповідають сучасним вимогам.  

В умовах триваючої диференціації сіль-

ськогосподарських товаровиробників за га-

лузевими та виробничо-економічними хара-

ктеристиками, відбуваються трансформації 

їхнього значення в якості суб’єктів ринку 

робочої сили. Таким чином механізм підго-

товки кваліфікованих кадрів для аграрного 

підприємництва потребує суттєвої оптимі-

зації, необхідність якої обґрунтовується в 

працях В.С. Дієсперова, І.Ф. Зінов’єва,  

Л.І. Михайлової, В.П, Рябоконя та ін.  

Постановка завдання полягає в обґрунту-

ванні напрямів удосконалення системи кад-

рового забезпечення для аграрного вироб-

ництва з урахуванням багатоукладної спе-

цифіки функціонування галузі на сучасному 

етапі розвитку та її соціально-економічного 
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значення в процесі розбудови вітчизняного 

села. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Функціонування аграрного сектору в 

умовах багатоукладної економіки, коли ви-

сокотехнологічне виробництво здійснюється 

крупними підприємствами, діяльність яких 

сконцентрована здебільшого на вирощуван-

ні зернових, соняшника, а також у птахівни-

цтві, значною мірою визначається і 

суб’єктивними факторами, зокрема розу-

мінням власників своєї ролі у розвитку галу-

зі та впливу на життєдіяльність сільських 

територій. Переважна більшість представ-

ників крупного агробізнесу, до яких слід ві-

днести і агрохолдинги, намагається мінімі-

зувати затрати на робочу силу, досягаючи 

високих доходів за рахунок автоматизації 

виробничого процесу. 

При цьому зазначені суб’єкти аграрного 

підприємництва не беруть активної участі у 

створенні цивілізованого ринку кваліфіко-

ваної робочої сили для сільського господар-

ства. В той же час виробничо-господарська 

діяльність селянських домогосподарств, які 

вирощують понад 85% плодово-ягідної про-

дукції, здійснюється хаотично, без широко-

го використання науково обґрунтованих те-

хніко-технологічних засобів та з переважан-

ням некваліфікованої і малопродуктивної 

праці. 

Вказуючи на необхідність забезпечення 

аграрного сектору кваліфікованими кадра-

ми, Л.І. Михайлова пропонує посилити за-

соби державного контролю у відповідності 

із трудовим законодавством щодо дотри-

мання відповідних норм в агроформуваннях, 

а також активізувати проведення періодич-

ного моніторингу по визначенню потреби у 

фахівцях основних галузей [4] 

При цьому слід відмітити, що практична 

участь у реалізації означених заходів з боку 

безпосередньо представників крупного аг-

робізнесу не береться під сумнів, враховую-

чи їх економічну доцільність як об’єктивну 

необхідність стратегічного розвитку будь-

якого виробництва, в т.ч. сільськогосподар-

ського. Проте неможна не приймати до ува-

ги той факт, що планування виробничо-

господарської діяльності крупних агрофор-

мувань здійснюється без урахування мож-

ливих негативних соціально-економічних 

наслідків для конкретного регіону.  

Стимулювання даних суб’єктів аграрного 

підприємництва до участі у вирішення про-

блеми зайнятості сільського населення, на 

нашу думку, більш доцільно проводити 

шляхом їх залучення до організації навчаль-

ного процесу в регіональних науково-

навчальних центрах з метою приведення до 

спільного знаменника рівня теоретичних та 

практичних знань студентів і вимог сього-

дення. Надзвичайно важливим є також зміна 

сприйняття своєї ролі у розвитку аграрної 

сфери з тимчасово-споживацької до страте-

гічно-співробітницької. 

Але неможливо досягти зазначених ре-

зультатів лише, стимулюючи крупний біз-

нес. Обов’язковою складовою стратегії роз-

витку сільських територій в напрямку лікві-

дації безробіття має бути створення умов 

для використання кваліфікованої робочої 

сили в дрібнотоварному секторі, зокрема в 

селянських домогосподарствах. 

Потенційні перспективи домогосподарств 

як сегменту аграрного підприємництва об-

ґрунтовані наступними обставинами: 

Стійкість дрібнотоварного сектору до 

кризових явищ, обумовлена функціонуван-

ням на принципах само експлуатації. В 

скрутних обставинах, коли класична фірма 

має визнати себе банкрутом, оскільки не в 

змозі далі фінансувати виробничий процес в 

необхідному обсязі, селяни-одноосібники 

можуть скорочувати власні особисті затра-

ти, за рахунок чого переживають період 

кризи. 

Дрібні обсяги виробництва. Відсутність у 

значних обсягах капіталу для початку виро-

бничо-господарської діяльності дає змогу 

таким господарствам для економічної мобі-

льності, швидкої реакції на зміни ринкової 

кон’юнктури, а також дозволяє експеримен-

тувати з техніко-технологічним забезпечен-

ням. 

Розширення інформаційного простору. За 

сучасних умов вільний доступ до інформації 

та швидкий обмін знаннями, отриманими в 

результаті виробничо-господарської діяль-

ності, надає можливість дрібним сільгосп-

виробникам створювати мобільні інтегрова-

ні утворення формального та неформально-

го типу для вирішення економічних та соці-
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альних питань. В подальшому успішно дію-

че об'єднання (асоціація, обслуговуючий ко-

оператив тощо) лише розширюватиме мас-

штаби своєї діяльності за рахунок включен-

ня нових членів.   

  4. Наявність техніко-технологічного за-

безпечення виробничого процесу, яке при-

пускає можливість певного комбінування у 

застосуванні. Широкий вибір засобів малої 

механізації та іншого технічного знаряддя 

для організації сільськогосподарського ви-

робництва в масштабі окремого домогоспо-

дарства дозволяє самостійно обирати на-

прями діяльності, виходячи з умов ринкової 

кон’юнктури та можливостей конкретного 

господарства. При цьому процес викорис-

тання засобів виробництва є творчим і надає 

можливості застосовувати їх не тільки у то-

чній відповідності до технічних рекоменда-

цій, а й за власною необхідністю. 

Таким чином ми бачимо, що потенційні 

приховані можливості селянських домогос-

подарств є досить значними і лише потре-

бують своєї практичної реалізації. Проте за 

сучасних умов це є досить складним внаслі-

док наступних причин: 

хаотичне функціонування селянських до-

могосподарств в умовах самовиживання; 

відсутність реальної державної політики, 

спрямованої на об'єднання окремих госпо-

дарств і набуття ними риси інституту; 

відсутність науково обґрунтованих реко-

мендацій для організації виробничо-

господарської діяльності в системі селянсь-

ких домогосподарств; 

відсутність механізму кадрового забезпе-

чення для дрібнотоварного сектору. 

Виходячи з принципів постіндустріально-

го інформаційного суспільства, яке має бути 

побудоване в системі сільських територій і 

за стандартами якого згодом функціонува-

тиме вітчизняний аграрний сектор, доціль-

ним є здійснення підготовки кваліфікованих 

фахівців за означеним напрямом діяльності. 

В свою чергу організація підготовки кадрів 

для селянських домогосподарств передбачає 

адаптацію навчально-методичного забезпе-

чення навчально-наукових центрів у відпо-

відності до умов даного регіону (кліматичні, 

економічні, демографічні та ін.) 

При цьому у випадку позитивного ефекту 

впровадження зазначених заходів, під яким 

ми розуміємо здатність студентів практично 

реалізовувати отримані знання та навики у 

конкретному господарстві, цілком імовір-

ним є зростання попиту серед широких 

верств сільського населення на отримання 

відповідної кваліфікації. Таким чином під-

готовка кваліфікованих кадрів для дрібното-

варного сектору має велике соціально-

економічне значення, стимулюючи розвиток 

сільських територій, створюючи альтерна-

тиву діяльності крупних агрокомпаній і по-

зитивно впливаючи на розбудову вітчизня-

ного села. 
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