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У статті проведено аналіз проблем у обліково-аналітичному забезпеченні госпо-

дарств інформацією щодо витрат на робочу силу; відображено зміни, які відбулися у змісті 
форм державної статистичної звітності з праці, які складають сільськогосподарські під-
приємства.  

The analysis of the problems as to accounting and analytical provision of the farms with the 
information as to labour costs is carried out; the changes which took place in the content of the 
forms of the state statistic labour reporting that agricultural enterprises make up  are reflected. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання обліково-
інформаційному забезпеченню належить велика роль в управлінні аграрними 
підприємствами. Спеціалістам сільського господарства економічного профілю 
потрібні дані щодо формування витрат аграрних підприємств (на робочу силу, 
операційних витрат) з метою ефективного функціонування господарств. Брак 
точної і об’єктивної інформації щодо формування витрат роботодавців на робо-
чу силу є причиною несвоєчасності і низької якості управлінських рішень. 

Сучасні проблеми аналізу витрат аграрних підприємств на робочу силу 
полягають у тому, що при їх обстеженні по регіонах України за видами діяль-
ності, органами Державної служби статистики виключено сільське господарст-
во, мисливство, лісове господарство.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії та практики 
менеджменту, управління витратами в сільськогосподарських підприємствах є 
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предметом дослідження багатьох вчених, серед яких можна визначити наукові 
праці В.Я. Амбросова, О.Д. Гудзинського, С.І. Дем’яненка, П. Друкера, 
Й.С. Завадського, Т.М. Кір’ян, М. Мескона, Н.О. Павловської, В.І. Перебийніса, 
В.М. Приходька, З.П. Румянцевої, Г.Р. Побережної, Р.М. Пушкаря, 
С.О. Савкової, Н.П. Тарнавської, Г.М. Чорного, С.М. Шелешкової тощо. Однак 
питання обліково-інформаційного забезпечення управління суспільно-
необхідними витратами аграрних підприємств на відтворення робочої сили по-
требують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є відображення місця і ролі інфор-
маційного забезпечення в управлінні витратами сільськогосподарських підпри-
ємств на відтворення робочої сили. Метою зумовлені такі завдання: проаналізу-
вати сучасні проблеми у забезпеченні підприємств аналітичною інформацією 
щодо формування витрат на робочу силу; показати зміни, що відбулися у змісті 
форм державної статистичної звітності з праці, які на сьогоднішній день скла-
дають сільськогосподарські підприємства; відобразити недоліки у проведенні 
вибіркових обстежень витрат за галузями економіки по Україні; винайти шляхи 
удосконалення інформаційної підтримки в управлінні витратами аграрних під-
приємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з сучасної теорії та 
практики менеджменту, управління – це цілеспрямована діяльність управлінсь-
кого апарату в соціально-економічній системі, пов’язана з виконанням специфіч-
них функцій (планування, організація, регулювання, координація, мотивація, ко-
нтроль) на основі пізнання і використання об’єктивних законів та закономірнос-
тей виробництва, в інтересах постійного підвищення його ефективності [1]. 

Досліджуючи інформаційні системи підприємств, Д.В. Людвенко вказує, 
що 40-50% всієї інформації є надлишковою в інформаційному потоці і в той же 
час в обліку відсутній близько 50% необхідної інформації для управління. При-
йняття рішень найчастіше базується на інтуїції, ніж на точної і об’єктивної ін-
формації [3, с. 26]. 

Аналогічні тенденції стосуються інформаційного забезпечення управлін-
ня розміром і структурою витрат аграрних роботодавців на робочу силу. Управ-
ління ними відіграє важливу роль у підвищенні ефективності сільськогосподар-
ського виробництва. З одного боку, витрати на робочу силу є важливим соціа-
льним індикатором, який характеризує дохід працівника: чим вони більші, тим 
вищий рівень життя зайнятого населення. З іншого боку, витрати на робочу си-
лу виступають складовою частино сукупних витрат підприємства і роботода-
вець зацікавлений у їх зниженні.  

Джерелом систематичної інформації про наявність і використання мате-
ріальних, трудових і фінансових ресурсів, про характер, обсяг здійснюваних го-
сподарських процесів, про фінансові результати діяльності є дані поточного бу-
хгалтерського обліку, які, в свою чергу групуються у статистичну звітність. 

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації 
про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність, їх ви-
користання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої ін-
формації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звіт-
ність. Інформаційною базою досліджень витрат на робочу силу на рівні окре-
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мих сільськогосподарських підприємств є державна статистична звітність «Звіт 
з праці» (ф.1-ПВ (квартальна)) та «Звіт з праці» (ф.1-ПВ (місячна)). Така звіт-
ність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економіч-
ного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, 
необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей 
і національної економіки в цілому. 

У 2012 році у формах державних статистичних спостережень з праці від-
булися зміни, пов’язані з тим, що облік вартості робочої сили у сільськогоспо-
дарських підприємствах окремо не проводився. Ці зміни стосуються поновлен-
ня у квартальному «Звіті з праці» (ф.№1-ПВ (квартальна)) розділу VII «Витрати 
на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці». 

Показники розділу заповнюються в цілому по сільськогосподарському 
підприємству і охоплюють період з 1 січня по 31 грудня звітного року. Вони ві-
дображають фактичні витрати підприємств, які здійснюють господарську дія-
льність з метою отримання прибутку, незалежно від наявності заключеного ко-
лективного договору. Такими витратами є: витрати на соціальне забезпечення 
працівників; витрати на культурно-побутове обслуговування працівників; ви-
трати на забезпечення працівників житлом; витрати на професійне навчання; 
інші витрати на робочу силу.  

Відбулися зміни у місячному «Звіті з праці» (ф.№1-ПВ(місячна)), у якому 
із розділу І «Кількість працівників і фонд оплати праці» було виключено показ-
ник примусової неповної зайнятості. 

Недоліки інформаційного забезпечення управління витратами полягають 
і в тому, що навіть використання сучасних форм статистичної звітності з праці 
не забезпечує об’єктивної повної оцінки витрат на робочу силу: в них не перед-
бачено позиції, які стосуються заробітної плати в натуральній формі, пільги, по-
слуги, допомоги в натуральній і грошовій формах, податки і відрахування, які 
розглядаються в якості витрат на робочу силу. 

На рівні регіонів та видів економічної діяльності дослідження вартості 
робочої сили започатковано Держкомстатом України з 1996 року (нині Держав-
на служба статистики України) після того, як у 1991 році Верховною Радою 
України було ратифіковано Конвенцію про статистику праці. Організаційно-
методологічні засади проведення та програма узагальнення підсумків обсте-
ження відповідають положенням Резолюції, прийнятої 11-ою Міжнародною 
конференцією статистики праці (1966 р.) і Регламенту Євростату (№530/1999). 
Починаючи з 2007 року в Україні обстеження витрат на робочу силу прово-
диться вибірковим методом з використанням «Звіту про витрати на утримання 
робочої сили» (форма №1-РС) , яка складається один раз на 4 роки. 

Останнє таке дослідження проводилося у 2010 році. Недоліком таких об-
стежень є те, що до вибірки не включалися підприємства секцій «А» Сільське 
господарство, мисливство, лісове господарство, «В» - Рибальство, рибництво, 
«L» - Державне управління, «Р» - Діяльність домашніх господарств та «Q» - Ді-
яльність екстериторіальних організацій. 

Існують проблеми із запровадженням моніторингу фактичної вартості 
робочої сили за видами економічної діяльності, за формами господарювання, 
яку слід порівнювати із нормативною вартістю. Досліджуючи питання оцінки 
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вартості робочої сили, В.О. Павловська, С.О. Савкова, С.М. Шелешкова вказу-
ють на те, що не приділяється належної уваги оцінці вартості робочої сили че-
рез її нормативну величину, яка відбиває суспільно-необхідний рівень вартості 
найманого працівника, включаючи вартість набору споживчих благ та послуг 
для задоволення основних матеріальних і духовних потреб, необхідних для йо-
го простого відтворення [5]. Колектив авторів під керівництвом Т.М. Кір’ян 
звертають увагу на те, що «наразі споживчий бюджет на розраховується для 
розширеного відтворення робочої сили» [6, с. 16]. Оцінка нормативної вартості 
робочої сили та її порівняльний аналіз з рівнями фактичної вартості можуть бу-
ти здійснені на підставі науково-обгрунтованих розрахунків мінімального спо-
живчого бюджету з урахуванням рівня енерговитрат працюючого. 

Висновки. Удосконалення інформаційної підтримки управління витра-
тами аграрних підприємств на робочу силу потребує організаційних заходів, се-
ред яких: введення до переліку статистичних показників міжнародного показ-
ника «трудовитрати», що є сумою витрат: на оплату праці; на соціальні страху-
вання; інших операційних витрат; запровадження моніторингу фактичної вар-
тості робочої сили за видами економічної діяльності, за підприємствами різних 
форм власності та здійснення науково обґрунтованих розрахунків мінімального 
споживчого бюджету з урахуванням рівня енерговитрат працюючого (це стане 
основою для проведення розрахунків нормативної вартості робочої сили з ура-
хуванням енерговитрат, умов та складності робіт); включення до вибіркового 
обстеження витрат на робочу силу в Україні підприємств секції «А» - Сільське 
господарство, мисливство, лісове господарство. Обстеження має враховувати 
специфіку умов праці та виробництва, форми господарювання. Це дасть мож-
ливість удосконалювати принцип соціального партнерства, регулювати попит 
та пропозицію робочої сили на ринку праці. 
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