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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічних відносин 

постає питання ефективного використання трудового потенціалу у сфері ма- 

теріального виробництва. Це стосується також і галузі сільського господарст- 
ва. 

Очевидно, що більш ефективне використання трудових ресурсів аграрних 

підприємств, ресурсного потенціалу сільського населення сприятимуть досяг- 

ненню прискореного розвитку аграрного сектору. 

Вагоме значення в економіці аграрних підприємств мають показники за- 

трат праці (людино-годин) в розрахунку на одиницю продукції, або ж трудо- 

місткість. На превеликий жаль, ось уже декілька років цей показник (трудо- 
місткість продукції) в господарствах не обчислюється і не відображається в 

річному звіті. Відповідно, відсутні показники трудомісткості продукції в ра- 

йонному розрізі тощо. 
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Виникає об'єктивна необхідність відновлення показників трудомісткості, 

що поряд з іншими економічними показниками буде сприяти більш глибоко- 

му дослідженню основних тенденцій розвитку аграрного виробництва в регіо- 

нах України. 
Практичне застосування показників трудомісткості продукції знаходить- 

ся на перетині найбільш актуальних питань сьогодення, оскільки стосується 
економічної, соціальної, організаційної та інших складових ефективного 

управління сільськогосподарським виробництвом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні й практичні аспекти 
дослідження трудомісткості продукції висвітлено у наукових розробках зару- 

біжних і вітчизняних вчених. 

Вагомий внесок у дослідження питань трудомісткості виробництва 

зробили такі вчені-економісти, як В.Г. Андрійчук [1], В.С. Дієсперов [3; 4], 

Н.М. Морозов [5], Р.І. Олексенко [6], Т.І. Олійник [8], О.І. Ярема [12] та інші. 
Проте питання відновлення показників трудомісткості продукції та їх розра- 

хунку на сучасному етапі є актуальними в аграрних підприємствах України. 

Метою дослідження є розробка методологічного підходу до визначення по- 
казників трудомісткості основних видів сільськогосподарської продукції роз- 

рахунковим методом, виконана на прикладі аграрних господарств Дніпропет- 

ровського регіону. Також до мети віднесено обґрунтування значення трудоміст- 

кості при проведенні аналізу ефективності управління трудовими ресурсами. 

Основні результати дослідження. Трудомісткість у галузі сільського госпо- 

дарства являє собою економічний показник, що характеризує витрати живої 
праці (робочого часу) на виробництво одиниці продукції та знаходиться в 

оберненій залежності до продуктивності праці. Загальновідомо, що трудоміст- 
кість продукції (Т) розраховується трудовим методом, який враховує витрати 

часу на виробництво або реалізацію одиниці сільськогосподарської продукції 
або на 1 грн. вартості продукції: 

  (1) 

де Тф – фактичний фонд робочого часу, людино-годин; ВП – обсяг вироб- 

ництва продукції (в натуральному або вартісному виразі). 

Показники затрат праці визначають діленням прямих затрат людино-го- 
дин, що виникають у процесі виконання технологічних операцій, на обсяг ви- 

робленої продукції. В літературних джерелах цей показник називають техно- 
логічною трудомісткістю [4, 232], який показує, скільки витрачено робочого 

часу на виробництво одиниці продукції. 
Слід зазначити, що трудомісткість, розрахована по кожному виду продук- 

ції, є найбільш зрозумілим і порівняним показником затрат праці у часі й про- 

сторі. А тому трудомісткість може широко застосовуватися для порівняння в 

динаміці в аграрних підприємствах будь-якого регіону. 

Показник трудомісткості має декілька переваг при аналізі діяльності під- 

приємств, зокрема: 

- відображає прямий зв'язок між обсягом виробленої продукції і затрата- 

ми праці; 
- дає можливість порівнювати затрати праці на виробництво однакових 

виробів на різних дільницях підприємства; 
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- відстежувати тенденції (динаміку) затрат живої праці та їхній зв'язок з 

продуктивністю праці та іншими економічними показниками на підприємстві. 

Залежно від складу затрат праці прийнято виділяти такі види трудоміст- 

кості: технологічну, виробничу, повну, трудомісткість обслуговування вироб- 

ництва і трудомісткість управління виробництвом.  

Технологічна трудомісткість включає в себе всі затрати праці тільки ос- 

новних робітників, які працюють на відрядній та погодинній оплаті праці. 
Виробнича трудомісткість складається із затрат праці основних і допо- 

міжних робітників. 
Повна трудомісткість включає в себе затрати праці всіх категорій промис- 

лово-виробничого персоналу підприємства. 

Трудомісткість обслуговування виробництва – це затрати праці лише до- 

поміжних робітників. 

Трудомісткість управління виробництвом включає в себе затрати праці 

управлінських працівників і службовців. 

З метою визначення трудомісткості окремих видів сільськогосподарської 
продукції та відновлення цього показника пропонується використати розра- 

хунковий метод. Це здійснюється за допомогою трьох прийомів. 

Перший прийом: згідно з формою статистичної звітності №50-сг «Основ- 

ні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» виділя- 

ються фактичні витрати на оплату праці у галузях рослинництва й тварин- 

ництва (табл. 1). На прикладі господарств Новомосковського району Дніпро- 
петровської області за останні 4 роки (2007–2010 рр.) обчислюємо питому вагу 

затрат на оплату праці по кожному виду рослинницької й тваринницької про- 

дукції. 

Таблиця 1. Динаміка витрат на оплату праці та їх питома вага на 

сільськогосподарських підприємствах Новомосковського району 

Дніпропетровської області* 

 

 
Другий прийом: обчислюємо сумарну трудомісткість продукції (Т) в галу- 

зях рослинництва і тваринництва: це добуток середньооблікової чисельності 
працівників галузі (Чобл), кількості відпрацьованих робочих днів протягом 

календарного року (Кдн), яка дорівнює 290; та середньої тривалості зміни 
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(Тзм), що становить 7 год. Таким чином, сумарна трудомісткість продукції об- 

числюється за формулою: 

  (2) 

Конкретні розрахунки сумарної трудомісткості в галузях сільського гос- 

подарства подані в табл. 2. 

Таблиця 2. Розрахунки річної трудомісткості продукції в господарствах 

Новомосковського району Дніпропетровської області, авторська розробка 

 

Третій прийом: одержану розрахункову сумарну трудомісткість (людино- 

годин) в галузі рослинництва приймаємо за 100%. Потім розподіляємо сумар- 

ну трудомісткість на обсяги одержаної продукції пропорційно затратам на оп- 

лату праці. 
Наприклад, в 2010 р. сумарна трудомісткість у галузі рослинництва скла- 

дала 5298300 людино-годин. Із усіх затрат 65,9% припадає на зернові й зерно- 
бобові культури. Розділивши ці трудові затрати на кількість виробленої про- 

дукції, одержимо трудомісткість 1 ц продукції (3491579,7 людино-годин / 

1642518 ц = 2,13 людино-годин). 

Аналогічно розрахунки виконуються по інших видах рослинницької та 

тваринницької продукції (табл. 3). 

Таблиця 3. Розрахункова трудомісткість продукції в аграрних 

господарствах Новомосковського району Дніпропетровської області 

(2010 рік), авторська розробка 
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Було також простежено тенденції затрат праці на 1 га сільськогосподарсь- 

ких культур і на одну голову худоби та птиці. 

Як видно з табл. 4, трудомісткість рослинницької продукції у 2010 р. у по- 

рівняно з 2007 р. збільшилась. У той же період трудомісткість тваринницької 

продукції зменшилася. 
Трудомістким видом продукції в рослинницькій галузі є цукрові буряки, в 

тваринницькій – молоко. 

Таблиця 4. Динаміка затрат праці в рослинницькій та тваринницькій 

галузях Новомосковського району (людино-годин)* 

 

 
Слід зазначити, що протягом 2005–2010 рр. сумарна трудомісткість 

сільськогосподарської продукції по Україні та по Дніпропетровській області 
зменшилася відповідно на 42,7% на 33,3%, що є позитивним явищем (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динаміка сумарної трудомісткості сільськогосподарської продукції 

в аграрних господарствах України та Дніпропетровського регіону, 

побудовано за авторськими розрахунками по формулі трудомісткості 
продукції та за допомогою [9; 10] 
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В аграрних господарствах Новомосковського району за період аналізу 

(2007–2010 рр.) сумарна трудомісткість мала свої особливості (рис. 2). 

Рис. 2. Динаміка сумарних затрат праці на сільськогосподарських 
підприємствах Новомосковського району в галузях рослинництва і 

тваринництва, побудовано за авторськими розрахунками по формулі 

трудомісткості продукції та за допомогою [9; 10] 

З метою зменшення трудомісткості продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного сектору є необхідним впровадження науково-технічних досягнень, 

новітніх технологій, а також раціональне використання фонду робочого часу, 

скорочення трудових затрат на виробництві. Слід також приділити увагу тех- 
нічним та організаційним чинникам, які сприяють підвищенню продуктив- 

ності праці, скороченню трудомісткості продукції. 

Висновки: 

1. В обстежених аграрних господарствах Новомосковського району вико- 
нано аналіз показників трудомісткості продукції в галузях рослинництва й 

тваринництва. По окремих видах продукції затрати праці на одиницю виробів 

зменшуються, проте в деяких випадках трудомісткість зростає. 

2. Розроблено методичні підходи до обчислення трудомісткості по всіх 

видах рослинницької й тваринницької продукції на основі розрахункового ме- 

тоду. Вихідними даними для виконання розрахунків є наступні: 
- витрати на оплату праці у розрізі видів сільськогосподарської продукції, 

що подані в річному звіті підприємства (форма № 50-сг); 
- обсяги виробництва сільськогосподарської продукції по її видах (річний 

звіт підприємства); 
- середньооблікова чисельність персоналу підприємства в галузях рослин- 

ництва і тваринництва (річний звіт підприємства); 

- сумарний обсяг затрат праці (людино-годин) в галузях рослинництва й 

тваринництва за формулою (2), що наведена в даній статті. 

3. Вважаємо трудомісткість продукції досить важливим показником при 

аналізі економічної діяльності підприємств, а тому слід відновити цей показ- 
ник у річній звітності сільськогосподарських підприємств. Це сприятиме 

більш ефективному аналізу використання праці, виявленню резервів підви- 

щення продуктивності праці в аграрному секторі. 
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