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ВСТУП
Виробництво лише тоді ефективне, коли за�

діяні усі фактори (виробничо�технічні, демог�
рафічні та соціально�економічні) його покра�
щення.

Економічне зростання сільського господар�
ства значною мірою залежить від трудових ре�
сурсів і головним чином — від ефективного їх
використання.

Криза в економіці країни спричинила збіль�
шення вивільнених працівників за всіма галу�
зями економіки і сільське господарство не є
винятком. Зросла чисельність безробітних та
збільшилась чисельність населення, яке праг�
не працевлаштуватись, але даної можливості
немає за умови відсутності вільних робочих
місць.

А.М.Гура [2, с.94] зазначає, що ефек�
тивність виробництва значною мірою визна�
чається тим, як і за яких умов використовуєть�
ся робоча сила. Прискорення соціально�еконо�
мічного розвитку суспільства можливе тільки
у разі постійного вдосконалення його основ�
ної продуктивної сили, нової робочої сили з
високим рівнем освіти, професійної підготов�
ки, що є одним з головних завдань сучасного
періоду.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження ефективності

використання трудових ресурсів сільських те�
риторій.
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РЕЗУЛЬТАТИ
У практичній діяльності ефективність вико�

ристання виробничих ресурсів вивчається ок�
ремо. Вона відображає максимальний випуск
продукції, що можливий за певного якісного
співвідношення основних елементів ресурсно�
го потенціалу. Цю особливість необхідно вра�
ховувати під час обчислення ефективності ви�
робництва.

Праця як фактор виробництва характери�
зується певними особливостями, головна особ�
ливість полягає в тому, що праця пов'язана з
людиною і має соціальний аспект.

З метою більш глибокого дослідження про�
цесів, які відбуваються в управлінні трудовими
ресурсами сільськогосподарських підприємств,
в статті були детально досліджені підприємства
(344 сільськогосподарських підприємства) та
Білопільського, Краснопільського, Недригай�
лівського, Роменського районів Сумської об�
ласті (155 сільськогосподарських підприємств)
на основі звітів з праці, річних звітів та опра�
цювання статистичної інформації.

На сьогодні кадрова політика характери�
зується зменшенням чисельності зайнятих
(табл. 1) за рахунок скорочення працівників та
у зв'язку з бажанням знизити витрати на робо�
чу силу шляхом поступової відмови або скоро�
чення трудомістких виробництв.

У 2008 році відбулось як збільшення, так і
зменшення кількості сільськогосподарських
підприємств даних районів, це пояснюється
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тим, що частина під�
приємств збанкруту�
вала і припинила
свою діяльність (Бі�
лопільський та Не�
дригайлівський рай�
они), а в Краснопіль�
ському районі, на�
впаки, було створе�
но 3 підприємства,
відповідно і рівень
рентабельності на
цих підприємствах
6,1% у 2008 році.

На зміну чисель�
ності працівників у
2008 роком порівня�
но з 2007 році впли�
ває зниженням вало�
вої продукції сіль�
ського господарства
у Білопільському та
Роменському райо�
нах на 15,4 млн грн.
та на 3 млн грн., зни�
женням поголів'я
тварин у Білопільсь�
кому районі — 3,7
тис. гол.; Красно�
пільському — 2,4
тис. гол.; Недригайл�
івському — 2,3 тис.
гол., Роменському
— 3,6 тис. гол., що
теж призвело до
зменшення чисель�
ності робітників (у
рослинництві).

У 2008 році се�
редньооблікова чи�
сельність працівни�
ків, зайнятих у сіль�
ськогосподарсько�
му виробництві, змен�
шилась порівняно з
2007 роком в Білоп�
ільському районі на
159 осіб, Красно�
пільському — на 146
осіб, Недригайлі�
вському — на 148
осіб та Роменському
— на 112 осіб.

Зазначені показ�
ники дають змогу
визначати ефектив�

Таблиця 1. Характеристики виробництва і чисельність персоналу
основної діяльності сільгосппідприємств Білопільського,

Краснопільського, Недригайлівського та Роменського районів
Сумської області

Таблиця 2. Чисельність працівників і рівень  їх зарплати на прикладі
ТОВ АФ "Вікторія" та ДП "Побєда" Білопільського району

Сумської області
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ність використання трудових ресурсів як в ціло�
му по підприємству, так і в розрізі регіону. При
цьому кожен показник за своєю значимістю є
або самостійним, або дублюючим. У зв'язку з
цим для більш зручного використання ці показ�
ники згруповано за певними ознаками та про�
аналізовано по групах:

1) самостійні (за сферою дії: на рівні підпри�
ємства; на рівні регіону);

2) за призначенням (ресурсні, проміжні, ре�
зультативні);

3) дублюючі [3, с. 24].
Чинниками, які суттєво впливають на тру�

дові ресурси підприємства, зокрема на їх роз�
виток, є зниження рівня мотивації трудової
діяльності в сільському господарстві, про що
свідчить коефіцієнт плинності (табл. 2).

Коефіцієнт плинності кадрів розраховано
за формулою:

100 (1),

де КТ— коефіцієнт плинності;
РВ — чисельність працівників, звільнених за

причинами плинності, осіб;
Р — середньооблікова чисельність праців�

ників, осіб.
Так, у ТОВ АФ "Вікторія" (табл.2) ко�

ефіцієнт плинності у 2008 році збільшився на
53,7% та в ДП "Побєда" на 20,2% проти 2004
року. Характерно, що рівень зарплати зростає
з кожним роком (у 2008 році в ТОВ АФ "Вікто�
рія" середньомісячна зарплата збільшилася на
942,7 грн. та в ДП "Побєда" на 819,7 грн. проти
2004 року), але вивільнення персоналу продов�
жується: у 2008 році з ТОВ АФ "Вікторія" ви�
було на 48 осіб більше та з ДП "Побєда" на 26
осіб більше проти 2004 року. Проведений
аналіз динаміки чисельності працівників
Сумської області показав, що в 2004 році у
ТОВ АФ "Вікторія" середньооблікова чи�
сельність працівників з 546 осіб за 5 років
зменшилась до 238 осіб, а в ДП "Побєда" — на
47 осіб.

Аналіз використання трудових ресурсів у
ТОВ АФ "Вікторія" свідчить про їх недостатню
зайнятість протягом року. В господарстві
відсутні додаткові й допоміжні галузі вироб�
ництва, що дало б можливість використати в
них вільну робочу силу. Здійснено розподіл всіх
працівників на окремі категорії з метою еко�
номії витрат на оплату праці та забезпечення
працівників агрофірми роботою.

Об'єктивна необхідність регіоналізації дер�
жавного регулювання ринку праці на рівні ок�
ремих суб'єктів зумовлена, у першу чергу, його

значними територіальними відмінностями та
особливостями функціонування; специфікою
формування економічно активного населення
в розрізі окремих регіонів, різними рівнями та
структурою зайнятості, динамікою та ефектив�
ністю виробництва, неоднаковою інвестицій�
ною активністю та привабливістю окремих те�
риторій.

Т.В. Беркут [1, с. 20] стверджує, що одним з
головних засобів підвищення ефективності ви�
користання трудових ресурсів, амортизації
соціальної напруги в зв'язку з масовим безро�
біттям, низьким прожитковим рівнем більшості
населення повинно стати належне законодав�
че врегулювання неповної зайнятості населен�
ня, розширення її сфери.

Необхідність управління ефективним вико�
ристанням трудових ресурсів спричинила по�
требу у встановленні пропорцій їх розподілу й
перерозподілу, збалансованості працевлашту�
вання трудових ресурсів і робочих місць у
сільському господарстві.

Існуюче у вітчизняній економіці концепту�
альне поняття продуктивності праці та методи�
ка розрахунку традиційних показників не
відповідають вимогам, що склалися в нових
умовах господарювання:

1) обсяг валової продукції може зрости за
рахунок зміни асортиментного переліку і
збільшення частки минулої праці в структурі
продукції без найменших зусиль з боку вироб�
ників;

2) виникає питання вартісної оцінки, а зро�
стання продуктивності праці супроводжуєть�
ся зниженням вартості продукції сільгоспви�
робництва.

У сучасній практиці сільськогосподарсько�
го виробництва продуктивність праці підви�
щується з ростом цін. Обчислення продуктив�
ності праці на базі валової продукції, знижен�
ня цін призводять до зниження темпів росту
продуктивності праці [2, с. 95].

Причинами зниження ефективності вико�
ристання трудових ресурсів сільських тери�
торій є відсутність зв'язку між інтенсивністю
праці та її обсягом, неефективна інформацій�
на підтримка безробітних з боку державних
органів влади, знищення соціальної інфраст�
руктури. Зниження ефективності господарю�
вання не тільки негативно вплинуло на резуль�
тати виробництва, але й завдало відчутної
шкоди формуванню потрібного кадрового
потенціалу галузі. Спад обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції, процеси ре�
організації підприємств та інші чинники при�
зводять до загострення проблеми зайнятості
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населення, характерними рисами якої є наро�
щування темпів вивільнення працівників, знач�
не порушення пропорції між попитом і про�
позицією робочої сили та зростання чисель�
ності безробітних, порушення нерегламенто�
ваної зайнятості, перерозподіл трудових ре�
сурсів за сферами діяльності та формами влас�
ності [4, с. 62].

Показники ефективності використання
трудових ресурсів характеризуються співвід�
ношенням остаточних результатів виробницт�
ва та чисельністю зайнятих у відповідній сфері
виробництва.

В економічній практиці сільськогосподарсь�
кого виробництва вихідною формулою розра�
хунку продуктивності праці (ПП) є [2, с.95]:

  
 

(2),

яка об'єднує різноманітні показники:
— виробництво валової продукції сільсько�

го господарства на одну людино�годину затра�
ченої праці;

— виробництво продукції сільського госпо�
дарства в розрахунку на людино�годину;

— виробництво валової продукції сільсько�
го господарства на одного зайнятого середньо�
річного працівника.

Балансові розрахунки трудових ресурсів
дозволяють економічно обгрунтувати рівень
забезпеченості сільськогосподарських підпри�
ємств робочою силою, залучення її зі сторони,
перерозподіл по окремих галузях, удоскона�
лення спеціалізації виробництва, підвищення
конкурентоспроможності аграрних підпри�
ємств.

Водночас інтенсифікація сільськогоспо�
дарського виробництва вимагає підвищення
ефективності використання трудових ре�
сурсів, яке характеризується системою таких
показників, як: коефіцієнт залучення трудо�
вих ресурсів у суспільне виробництво, ко�
ефіцієнт використання трудових ресурсів,
коефіцієнт вивільнення працівників за раху�
нок введення засобів виробництва,  ко�
ефіцієнт використання запасу праці, ко�
ефіцієнт трудової активності працівників,
коефіцієнт виконання норм виробітку, ко�
ефіцієнт використання робочого часу, рівень
продуктивності праці, коефіцієнт загально�
го приросту трудових ресурсів, коефіцієнт
руху трудових ресурсів на перспективу, ко�
ефіцієнт повної зайнятості економічно актив�
ного населення, коефіцієнт сезонності, роз�
мах сезонності, помісячний розподіл затрат
праці.

ВИСНОВКИ
Ефективність праці працівників підприєм�

ства варто оцінювати за їх впливом на кінцеві
результати діяльності сільськогосподарських
підприємств, тобто за виробництвом продукції,
яка буде визнана на ринку і дасть прибуток.

Таким чином, доцільно збільшити основну
оплату праці працівникам сільського господар�
ства, за рахунок прибутків, які отримують сіль�
ськогосподарські підприємства від обсягів ре�
алізованої продукції, оскільки низькооплачу�
вана праця буде знижувати трудову активність
та рівень використання трудових ресурсів.

Щоб отримати загальний результат від уп�
равління використанням трудових ресурсів,
його необхідно відслідковувати разом з показ�
никами продуктивності праці і оплати праці.

До основних чинників підвищення рівня
ефективності використання трудових ресурсів
у сільському господарстві відносять: виплату
заробітної плати, доплати, премії за результа�
ти роботи, допомогу підприємства у вирішенні
побутових проблем своїх працівників, соціаль�
ну облаштованість та безпечні умови праці. Ра�
зом з тим, на рівень продуктивності праці по�
зитивно впливає й такий фактор, як ставлення
керівника підприємства до працівників.

Напрямами поліпшення ефективного вико�
ристання трудових ресурсів регіону мають
бути:

— збільшення кількості робочих місць;
— працевлаштування, підготовка та пере�

підготовка кадрів;
— поліпшення якості освіти;
— формування раціональної зайнятості в

регіоні протягом року.
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