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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Гелеверя Т. О.
Вступ. Діяльність більшості підприємств аграрної сфери протягом
тривалого періоду характеризувалася низькою ефективністю. Серед головних причин зазвичай відмічають низьку технічну оснащеність та технологічну недосконалість процесу виробництва продукції сільського господарства. Однак, поряд з цим, відзначається невміння організовувати процес праці
за нових умов господарювання. З часів переходу до ринкової економіки не
було розроблено та впроваджено механізму оцінки ефективності використання трудових ресурсів, який би відповідав умовам праці, що склалися в
галузі сільського господарства.
Постановка проблеми. В процесі праці в сільському господарстві
людина має справу з живими організмами – рослинами і тваринами. Відповідно, при виробництві продукції необхідно знати і враховувати біологічні
закони.
На результат виробництва істотно впливають природно – кліматичні
умови і якість землі.
Особливістю сільського господарства є те, що праця витрачається не
безпосередньо на продукт, що виробляється, як, наприклад, в промисловості
та будівництві, а на виконання робіт по догляду за рослинами і тваринами.
Результатом часткових затрат праці спершу є обсяг виконаних робіт (оран411

ка, посів, культивація, збирання та ін.) і тільки після завершення всього циклу – готова продукція.
В сільському господарстві на ефективність використання праці впливає також сезонний характер виробництва, обумовлений розбіжністю часу
виробництва з робочим періодом. В зв’язку з сезонністю праці в сільському
господарстві зростає значна потреба в робочій силі в період сівби, посадки
сільськогосподарських культур і збирання врожаю.
В сільському господарстві неможлива вузька спеціалізація праці. Різноманіття видів робіт і короткі терміни їх виконання призводить до того, що
багато робітників в сільському господарстві суміщають ряд трудових функцій.
Для оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва застосовують систему взаємопов’язаних економічних показників, які характеризують ефективність використання основних елементів виробництва (землі,
праці та засобів виробництва) і відображують інтенсивні умови господарювання, що сприяють підвищенню ефективності виробництва.
Важливими показниками, що характеризують ефективність сільськогосподарського виробництва, є валова, товарна і чиста продукція. До складу
валової продукції включають вартість продуктів рослинництва, одержаних у
результаті вирощування сільськогосподарських культур, вартість вирощування молодих багаторічних плодових насаджень, вартість продуктів тваринництва, одержаних внаслідок господарського використання тварин, вартість продукції вирощування худоби і птиці, а також зміну вартості незавершеного виробництва на кінець і початок року.
Висновки. Ефективність праці як соціально-економічна категорія, відображає відносини між людьми, що складаються в процесі виробництва і
визначає здатність праці створювати певну кількість товарів (робіт, послуг)
конкретної споживчої якості за одиницю часу.
Основними факторами, які суттєво впливають на продуктивність праці в сільському господарстві є організація виробництва, підвищення кваліфікації робітників, покращення сортів рослин і порід тварин (виведення нових), підвищення рівня технічної оснащеності праці.
ОБЛІК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
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Науковий керівник, к.е.н., ст. викладач - Дорошенко А.П.

Із становленням системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно
до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національних П(С)БО у практику запроваджено ряд нових понять, зокрема необоротних активів, до складу яких входять основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи та нематеріальні активи.
Необхідною умовою здійснення господарської діяльності є забезпечення підприємства основними засобами. Водночас поінформованість про
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