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ВСТУП
У кризових умовах функціонування аг�

рарного сектору економіки України особли�
вої актуальності набуває визначення й еко�
номічне обгрунтування напрямів ефективно�
го господарювання в аграрних підприєм�
ствах на підставі розробленого антикризо�
вого мотиваційного механізму менеджмен�
ту. Разом з тим, невиправдано низький рі�
вень оплати праці знижує її мотивацію, галь�
мує розвиток виробництва: зменшується об�
сяг реалізації продукції, продуктивність
праці, економічна ефективність роботи під�
приємства і, як наслідок, створюються со�
ціальні проблеми. На сучасному етапі у сіль�
ському господарстві спостерігаємо найниж�
чий рівень заробітної плати серед інших га�
лузей економіки [2].
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У сучасних умовах господарювання особли�
вої актуальності набуває питання ефективності
використання трудових ресурсів. Достатня за�
безпеченість підприємств потрібним персона�
лом, його раціональне використання, високий
рівень продуктивності праці мають велике зна�
чення для підвищення ефективності функціо�
нування аграрного підприємства. Разом з цим,
заробітна плата та матеріальне стимулювання
сільськогосподарських працівників є вирішаль�
ними факторами економічного та соціального
прогресу аграрного сектору економіки і
відіграють важливу роль у процесі підвищення
якості та продуктивності праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зростання продуктивності праці має над�

звичайно велике значення як для аграрних
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підприємств, так і для суспільства в цілому.
Теоретичні та практичні аспекти підвищення
продуктивності праці та формування мотива�
ційного менеджменту аграрних підприємств
були обгрунтовані в наукових працях багатьох
науковців, серед яких: В.Г. Андрійчук, Д.П. Бо�
гиня, О.А. Богуцький, А.К. Гастєв, М.О. Горє�
лов, В.М. Гриньова, О.П. Єгоршин, Й.С. За�
вадський, А.Я. Кібанов, А.М. Колот, М.Б. Мах�
сма, М.Х. Мескон, В.А. Савченко, А.Г. Семенов,
М.В. Семикіна, Д.В. Феоктистов, Ф.І. Хміль,
В.Г. Щербак, В.В. Юрчищин та ін.

Разом з цим, дослідження взаємозв'язку
мотиваційних чинників, що впливають на підви�
щення продуктивності праці аграрних праців�
ників, а також пошук резервів цього зростан�
ня потребує подальшого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є проведення дослідження з

виявлення мотиваційних чинників, що вплива�
ють на зростання продуктивності сільськогос�
подарської праці, а також обгрунтування
підходів щодо прийняття подальших управлі�
нських рішень на підставі з'ясування залеж�
ності між показниками продуктивності праці та
оплати праці за допомогою статистичних ме�
тодів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування соціально�орієнтованої еконо�
міки України передбачає подолання негативних
явищ у соціальній сфері, створення нового ме�
ханізму формування і використання трудових
ресурсів. Найбільше значення в системі моти�
вації аграрної праці належить матеріальному
стимулюванню. На сьогодні через невиконан�

ня заробітною платою стимулюючої функції,
відсутність реальних можливостей поліпшення
соціально�економічного стану сільськогоспо�
дарських працівників, значну питому вагу не�
кваліфікованої ручної праці та надзвичайно
низький статус зайнятих у сільському госпо�
дарстві стає практично не можливим швидка
активізація мотиваційних основ кадрового за�
безпечення аграрних підприємств [1; 4].

Продуктивність праці — одна з найважли�
віших економічних категорій, в якій найбільш
повно відображається ефективність суспільно�
го виробництва. Тут акумулюється в тісному
поєднанні ефективність використання робочої
сили, земельних, матеріально�технічних і
фінансових ресурсів. Підвищення продуктив�
ності праці належить до вирішальних умов роз�
витку аграрного виробництва, і на цій основі
забезпечення значного поліпшення матеріаль�
ного добробуту українського народу, здійснен�
ня соціальних перетворень на селі. З метою на�
рощування темпів розширеного відтворення
аналіз використання трудових ресурсів на
підприємстві, рівня продуктивності праці необ�
хідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою
праці [3].

Отже, розробка дієвої політики щодо підви�
щення ефективності управління трудовим по�
тенціалом сільськогосподарських підприємств
та, як наслідок, продуктивності праці повинна
починатися з планомірного виявлення всіх на�
явних в підприємствах можливостей і резервів.
Основними напрямами в цій галузі є організа�
ція розробки і здійснення планів щодо підви�
щення продуктивності праці на кожному робо�
чому місці, а також активна участь у плануванні
організаційно�технічних заходів і контроль за
їх виконанням.

Таблиця 1. Показники загального рівня продуктивності праці
в СТОВ "МАКСТРАНС/Л"
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З метою розробки стратегічних напрямів
щодо вдосконалення мотиваційного менедж�
менту було проведено дослідження з виявлен�
ня взаємозв'язку між показниками продуктив�
ності праці та оплати праці працівників сіль�
ськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю "МАКСТРАНС�Л" Томакі�
вського району Дніпропетровської області.

Рівень використання виробничого персона�
лу підприємства відображається в показниках
продуктивності праці (табл. 1).

Встановлено, що чисельність працівників
СТОВ "МАКСТРАНС�Л" становить у 2015 році
61 особу, що на 7,0% більше рівня 2011 року.
Значне зростання показників ефективності ви�
користання виробничого персоналу зумовлено
збільшенням виробництва валової продукції в
постійних цінах 2010 року з практично не�
змінною чисельністю працівників. На рисунку
1 представлено схематичне зображення аналі�

тичного вирівнювання річного виробітку в роз�
рахунку на одного працівника СТОВ "МАКСТ�
РАНС�Л".

Параметри отриманого лінійного тренду
вказують, що продуктивність праці в СТОВ
"МАКСТРАНС�Л" має тенденцію до зростан�
ня зі щорічним абсолютним приростом 36,9 тис.
грн. в розрахунку на одного працівника. Пара�
метри параболічного тренду свідчать про те, що
щорічний приріст річної продуктивності праці
становить — 90,47 тис. грн. при початковому
зниженні на 8,92 тис. грн. Аналіз оплати праці
необхідний для прийняття управлінських рі�
шень, отримання достовірної й повної інфор�
мації про середній заробіток працівників під�
приємства, його зміну під впливом певних фак�
торів. Рівень середньої заробітної плати зале�
жить від кількості відпрацьованих годин у день
(для погодинної форми оплати праці), або
кількості виробленої продукції (для відрядної

Таблиця 2. Середньомісячна заробітна плата працівників
 СТОВ "МАКСТРАНС/Л", грн.
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Рис. 1. Аналітичне вирівнювання річної продуктивності праці
в СТОВ "МАКСТРАНС/Л"
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форми оплати праці) і від середньогодинного
тарифу. Середня заробітна плата виробничого
персоналу розраховується як відношення фон�
ду оплати праці до середньорічної чисельності
працівників, зайнятих в сільськогосподарсько�
му виробництві за відповідний період часу [2].
Отже, розрахуємо й покажемо динаміку її змін
за період з 2011 по 2015 р. (табл. 2).

Визначимо середній абсолютний приріст се�
редньомісячної заробітної плати працівників за
формулою:

A =
n

A
i

i

(1),

де 
i

iA  — сума ланцюгових приростів;

n — кількість рівнів.

5,157
4

630  грн.

Визначимо середній темп зростання обсягів
збуту:

%100....21
n

nkkkK (2),
де iK  — ланцюгові коефіцієнти зростання за

окремі періоди часу;
n — кількість коефіцієнтів зростання.
Підставимо в формулу 2 числові значення з

таблиці 2:

%8,111%100116,1077,1182,11,14K .
З розрахунків видно, що середньомісячна

заробітна плата працівників СТОВ "МАКСТ�
РАНС�Л" щорічно збільшувалась досить швид�
кими темпами. Середній щорічний абсолютний
приріст даного показника склав 157,5 грн., або
111,8 %. Середньомісячна заробітна плата од�

ного робітника зайнятого в сільськогоспо�
дарському виробництві зросла в 2015 році по�
рівняно з 2011 роком на 630 грн. (на 56,2 %), а в
порівнянні з 2014 роком підвищилась на 182,0
грн. (11,6 %). Графічне зображення лінії трен�
да також підтверджує поступове зростання
середньомісячної заробітної плати (рис. 2).

У результаті проведеного аналітичного ви�
рівнювання можна зробити висновок, що се�
редньомісячна заробітна плата одного праців�
ника в 2010 році, який передує початку дослід�
жень, становила 946,4 грн. (параметр рівняння
прямолінійного тренду а0) з щорічним зростан�
ням в середньому на 159,6 грн. (параметр рів�
няння прямолінійного тренду а1), коефіцієнт
апроксимації наближається до 1 і свідчить про
достовірність розрахунків.

Визначимо очікуваний розмір середньомі�
сячної заробітної плати працівників в СТОВ
"МАКСТРАНС�Л" на наступний рік, викорис�
тавши метод екстраполяції:

yt2016= 946,4 + 159,6 6 = 1904,0 грн.
Отже, згідно з проведеними розрахунками

встановлено, що розмір середньомісячної за�
робітної плати в 2016 році має скласти 1904,0
грн.

Підвищення продуктивності праці є однім з
головних завдань і, разом з тим, складною про�
блемою для будь�якого товаровиробника. Роз�
виток економічних процесів здійснюється під
дією певних об'єктивних економічних законів,
нехтування якими призводить до негативних
наслідків. Так, недотримання вимог закону від�
повідності продуктивних сил виробничим
відносинам та ігнорування необхідності опти�
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Рис. 2. Аналітичне вирівнювання середньомісячної заробітної плати
в СТОВ "МАКСТРАНС/Л"
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мального співвідношення між темпами зрос�
тання продуктивності праці та її оплати може
стати причиною значного зниження ефектив�
ності використання трудових ресурсів [2; 4].

Важливе місце в дослідженні відіграє вста�
новлення відповідності темпів зростання опла�
ти праці та її продуктивності. Для ефективно�
го господарювання СТОВ "МАКСТРАНС�Л"
необхідно дотримуватися випереджаючих
темпів зростання продуктивності праці у по�
рівнянні з її оплатою. Якщо цей принцип буде
порушуватися, тоді виникає загроза перевит�
рат прибутку та зниження мотивації персона�
лу товариства.

Як відомо, зростання продуктивності праці
формує реальні передумови підвищення її оп�
лати. При цьому засоби на оплату праці необ�
хідно використовувати таким чином, щоб тем�
пи росту продуктивності праці випереджали
темпи росту її оплати. Тільки за таких умов
складаються можливості для нарощування
темпів розширеного відтворення, зниження со�
бівартості продукції, збільшення прибутку та
підвищення мотивації аграрних працівників [1].
Розглянемо співвідношення темпів росту про�
дуктивності та оплати праці в СТОВ "МАКСТ�
РАНС�Л" за допомогою таблиці 3.

Відносна економія або перевитрати фонду
оплати праці на підприємстві визначаються за

формулою:
1

      (3),

якщо ,I  то 1 ;
)1(
  (4);

якщо ,I  то 1 )1(  (5).

На підставі даних, наведених в таблиці 3,
встановлено, що на в СТОВ "МАКСТРАНС�Л"
простежується тісний рівень залежності між
показниками продуктивності праці та її опла�
тою, про це свідчить значення коефіцієнта
співвідношення оплати праці і продуктивності
праці. Так, протягом 2011—2015 років постійно
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2011 13440 65,1 
2012 14784 55,1 
2013 17472 191,7 
2014 18816 185,5 
2015 21000 184,4 

 85512 681,8 
 17102,4 136,36 

Таблиця 4. Вихідні дані для визначення
тісноти зв'язку між річною продуктивністю

праці та річним фондом оплати одного
робітника в СТОВ "МАКСТРАНС/Л"

Таблиця 3. Співвідношення темпів зростання продуктивності та оплати праці
в СТОВ "МАКСТРАНС/Л"

 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 .  

%  
2011 . 

    
  2010 ., . . 3711,4 3088,2 9965,9 10015,6 11250,6 3,0  
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 - 0,84 3,48 0,97 0,99 - 
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, K  
- 1,31 0,34 1,11 1,17 - 

  (-)  
 (+) - 3498,5 -1772,0 1864,6 3151,3 - 
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відбувалося перевищення темпів оплати праці
над темпами підвищення продуктивності праці,
крім 2013 р., де значення коефіцієнта станови�
ло — 0,34, тобто в цьому році відбулася віднос�
на економія фонду оплати праці середньоріч�
ного працівника в розмірі 1772,0 грн., в інші
роки в СТОВ "МАКСТРАНС�Л" відбулися пе�
ревитрати фонду оплати праці.

З метою підтвердження взаємозв'язку між
рівнем продуктивності праці та річним фондом
оплати праці одного середньорічного працівни�
ка проведемо кореляційно�регресійний аналіз,
який є методом визначення та кількісної оцін�
ки взаємозалежностей між статистичними
ознаками, що характеризують окремі соціаль�
но�економічні явища і процеси.

Вихідні дані щодо кореляційного аналізу
залежності річного рівня продуктивності праці
від річного фонду оплати праці одного серед�
ньорічного працівника наведено у таблиці 4.

Прямолінійну форму зв'язку визначають за
рівнянням прямої лінії:

Ух = а0 +а1 х; (6).
де: Ух — теоретичні (обчислені за рівнянням

регресії) значення результативної ознаки;
а0 — початок відліку, або значення У при

умові, що х = 0;
a1 — коефіцієнт регресії, який показує, як

змінюється У при кожній зміні х на одиницю;
х — значення факторної ознаки.
Для визначення виду зв'язку між фактор�

ною та результативною ознаками побудуємо
кореляційне поле, що являє собою сукупність
точок у прямокутній системі координат, абс�
циса кожної з яких відповідає значенню фак�
торної ознаки (х), а ордината — значенню ре�
зультативної ознаки (у) певної одиниці спос�
тереження. Кількість точок на графіку відпо�

відає кількості одиниць спостереження. Спря�
мованість кореляційного поля вказує на на�
явність прямого чи зворотного зв'язку між
ознаками, або на його відсутність (рисунок 3).

Встановлено, що залежність між показни�
ками річної продуктивності праці одного се�
редньорічного робітника і фонду оплати праці
в розрахунку на одного працівника в СТОВ
"МАКСТРАНС�Л" представлена в вигляді пря�
мої лінії, тому зв'язок між ними прямий.

Отже, згідно з одержаними розрахунками
рівняння кореляційного зв'язку між річним
рівнем продуктивності праці та фондом опла�
ти праці середньорічного працівника матиме
вигляд:

ук = �205,79+0,02х.
Економічний зміст цього рівняння такий:

коефіцієнт регресії   показує, що із зростанням
річного фонду оплати праці на одиницю, річна
продуктивність праці в середньому підвищуєть�
ся на 0,02 грн. Отже, між результативною та
факторною величинами спостерігається пря�
мий кореляційний зв'язок, що підтверджуєть�
ся зображенням на рисунку 3.

Важливим завданням кореляційного аналі�
зу є визначення тісноти між 0 корелюючими ве�
личинами. Кількісним показником тісноти пря�
молінійного зв'язку з одним фактором є ко�
ефіцієнт парної кореляції.

Згідно з проведеними розрахунками ко�
ефіцієнт кореляції становить 87,0r . Це озна�
чає, що між річною продуктивністю праці та
фондом оплати праці одного працівника існує
тісний зв'язок. Обчисливши коефіцієнт детер�
мінації r2=0,872 = 76,2%, виявили, що 76,2% за�
гального варіювання продуктивності праці зу�
мовлено зміною величини фонду оплати праці
одного середньорічного працівника, а решта

0

50

100

150

200

250

0 5000 10000 15000 20000 25000

     1 , 

 
 

 1
 

 
, 

Рис. 3. Кореляційне поле залежності річної продуктивності праці
одного середньорічного робітника і фонду оплати праці в розрахунку на одного працівника

СТОВ "МАКСТРАНС/Л"
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23,8% — іншими факторами, що не були врахо�
вані в процесі дослідження.

Таким чином, з'ясовано, що значне зростан�
ня показників ефективності використання ви�
робничого персоналу зумовлено збільшенням
виробництва валової продукції в постійних
цінах 2010 року з практично незмінною чисель�
ністю працівників. У процесі дослідження було
проведено аналітичне вирівнювання річної про�
дуктивності праці в СТОВ "МАКСТРАНС�Л".
Параметри отриманого лінійного тренду вка�
зують, що продуктивність праці на підприємстві
має тенденцію до зростання зі щорічним абсо�
лютним приростом 36,9 тис. грн. у розрахунку
на одного працівника. Параметри параболічно�
го тренду вказують, що щорічний приріст річної
продуктивності праці становить — 90,47 тис.
грн. при початковому зниженні на 8,92 тис. грн.

На підприємстві простежується тісний
рівень залежності між продуктивністю праці та
її оплатою, про це свідчить значення коефіціє�
нта співвідношення оплати праці і продуктив�
ності праці. Так, протягом 2010—2014 рр. по�
стійно відбувалося перевищення темпів опла�
ти праці над темпами підвищення продуктив�
ності праці, крім 2012 р., де значення коефіціє�
нта становило — 0,34, тобто в цьому році відбу�
лася відносна економія фонду оплати праці се�
редньорічного працівника в розмірі 1772,0 грн.,
в інші роки в СТОВ "МАКСТРАНС�Л" відбу�
лися перевитрати фонду оплати праці.

У результаті проведення кореляційно�рег�
ресійного аналізу було виявлено, що між річ�
ною продуктивністю праці та фондом оплати
праці одного працівника існує тісний зв'язок.
Коефіцієнт детермінації свідчить, що 76,2% за�
гального варіювання продуктивності праці зу�
мовлено зміною величини фонду оплати праці
одного середньорічного працівника, а решта
23,8% — іншими факторами, що не були врахо�
вані в процесі дослідження.

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного дослідження вста�

новлено, що аналіз використання трудових ре�
сурсів в аграрних підприємствах, рівня продук�
тивності праці необхідно розглядати в тісному
зв'язку з оплатою праці. Зі зростанням продук�
тивності праці утворюються реальні передумо�
ви для підвищення рівня її оплати. При цьому
кошти на оплату праці потрібно використову�
вати так, щоб темпи зростання продуктивності
праці випереджали темпи зростання її оплати.
Тільки за таких умов утворюються можливості
для нарощування темпів розширеного відтво�
рення.

У результаті проведеного аналітичного
вирівнювання прогнозований розмір серед�
ньомісячної заробітної плати в 2016 році в
досліджуваному підприємстві має скласти
1904,0 грн. У результаті проведення кореля�
ційно�регресійного аналізу було виявлено,
що між річною продуктивністю праці та фон�
дом оплати праці одного працівника існує
тісний зв'язок. Також простежується тісний
рівень залежності між продуктивністю праці
та її оплатою, про це свідчить значення кое�
фіцієнта співвідношення оплати праці і про�
дуктивності праці. Отже, зростання оплати
праці в аграрному підприємстві має сприяти
підвищенню показника продуктивності
праці.
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