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Вступ.  

Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

полягають в отриманні економічних знань для робітників у ринковій економічній 

системі України. Необхідність вивчення курсу є обов’язковою для підготовки 

кваліфікованих конкурентоспроможних робітників за професіями: 

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії 

«А1») 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

Мета вивчення курсу «Основи галузевої економіки та підприємництва»: 

1) набуття теоретичних знань і вміння застосовувати їх на практиці;  

2) надавати характеристику економічній науці; 

3) характеризувати основні тенденції економічного розвитку країни та 

галузі; 

4) описувати господарський комплекс країни; надавати характеристику 

виробничій сфері; знати поняття галузь народного господарства; 

5) надавати характеристику виробництву, розрізняти матеріальне і 

нематеріальне виробництво; характеризувати фактори виробництва; 

6) розрізняти типи економічних систем; надавати характеристику 

економічної системи України; 

7) надавати характеристику поняттям: економічний суверенітет, 

самоокупність, рентабельність, самофінансування підприємства; 

8) описувати конкурентне середовище підприємства; володіти поняттям 

межі конкурентного ринку; 

9) характеризувати економічні терміни та поняття; аналізувати функції та 

форми підприємницької діяльності; володіти логікою і мотивацією 

підприємницької діяльності.  
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Тема 1. Вступ. Галузева економіка: поняття, предмет науки. 

1. Поняття галузевої економіки, економіки сільського господарства. 

1.1. Поняття галузевої економіки. 

1.2. Економіка сільського господарства. 

2. Економіка підприємництва, розвиток економіки (в тому числі 

регіональної) на сучасному етапі. 

2.1. Підприємництво. Економіка підприємництва. 

2.2. Розвиток економіки(в тому числі регіональної) на сучасному етапі. 

 

1. Поняття галузевої економіки, економіки сільського господарства. 

1.1. Поняття галузевої економіки. 

Найважливішим завданням будь-якого суспільства є забезпечення 

найповнішого задоволення потреб людини. Економічна наука вивчає, як люди, 

використовуючи обмежені виробничі ресурси, можуть досягти створення 

різноманітних речей і послуг, забезпечуючи при цьому найповніше задоволення 

потреб.  

Зміст терміну «економіка» сьогодні – господарство і наука про його 

ведення. Економіка – це наука про основи господарювання. 

Економіка як сфера діяльності людей у буквальному розумінні означає 

«мистецтво ведення господарства». Під господарською діяльністю заведено 

розуміти будь-яку працю, у процесі якої люди виготовляють, транспортують і 

продають необхідні для власної життєдіяльності продукти та предмети.   

Основна мета вивчення: оволодіння основними розділами  галузевої 

економіки, методами організації ефективного господарювання на рівні 

первинної ланки суспільного виробництва- підприємства. Набуття необхідної 

сукупності теоретичних   з управління ринковою економікою на сучасному етапі 

її розвитку. 

Основи галузевої економіки - це наука про саморегуляцію економіки на 

основі економічної свободи її учасників.  

Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки та підприємництва»: 
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 Економічне зростання – потрібно забезпечити виробництво більшої 

кількості високоякісних товарів та послуг, що дасть змогу забезпечити вищий 

рівень життя людей. 

 Повна зайнятість населення, відповідну роботу треба знайти всім, 

хто бажає і здатен працювати. 

 Економічна ефективність виробництва, яка передбачає за 

мінімальних витрат одержання максимуму прибутку.  

 Економічна свобода – у своїй економічній діяльності суб’єкти 

економічних відносин мають володіти високим ступенем свободи. 

 Стабільність цін – потрібно уникати значного коливання загального 

рівня цін. 

 Економічна захищеність – забезпечення достойного існування 

хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних, літніх і всіх тих, хто 

неспроможний заробити собі на прожиття хоч би мінімальний дохід. 

Значення економічної науки для кваліфікованого робітника: 

-  по-перше: сприяє раціональній поведінці у сфері споживання, 

доцільному використанню індивідуальних заощаджень; 

-  по-друге: сприяє вмінню орієнтуватись у сфері бізнесу; 

-  по-третє: допомагає прийняти правильні рішення  при виборі сфери 

діяльності. 

1.2. Економіка сільського господарства. 

Господарський комплекс має певну структуру, що передбачає наявність 

складових частин і зв’язків між ними. Головними його складовими є дві сфери: 

виробнича сфера, у якій виробляються матеріальні блага, і сфера послуг 

(невиробнича сфера), яка здебільшого надає послуги населенню. 

Провідними галузями, що входять до виробничої сфери, є промисловість, 

будівництво, сільське господарство й лісове господарство. 

Сільське господарство є однією з найважливіших галузей виробничої 

сфери, яка займається вирощуванням сільськогосподарських культур і 

розведенням тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а 
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промисловості – сировиною. Сільське господарство складається з двох основних 

галузей: рослинництва і тваринництва. 

Сільське господарство та підприємства, пов’язані з ними економічно та 

технологічно, утворюють складну виробничо-територіальну систему, яку 

називають агропромисловим комплексом (АПК). 

Головним засобом виробництва в сільському господарстві є земля. 

Водночас вона є і предметом праці, який завдяки родючості дає можливість 

вирощувати культурні рослини. Тобто земля є природним ресурсом, на якому 

базується сільськогосподарське виробництво. 

2. Економіка підприємництва, розвиток економіки (в тому числі 

регіональної) на сучасному етапі. 

2.1. Підприємництво. Економіка підприємництва. 

Підприємництво – це самостійна ініціативна, систематична, на власний 

ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. 

Підприємцями в Україні можуть бути особи, які володіють повною 

цивільною дієздатністю, в тому числі особи, що досягли 16-ти річного віку, якщо 

їхні батьки (усиновителі) чи інші особи, що їх замінюють, надали на це письмову 

згоду. Закон забороняє займатися підприємницькою діяльністю: 

- народним депутатам 

- посадовим особам і службовим особам органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування\військовослужбовцям 

- суддям, працівникам прокуратури, правоохоронним органів 

- особам, засудженим за корисливі злочини (до зняття чи погашення 

судимості) 

- іншим особам, визначеним законом. 

Підприємництво можуть здійснювати:  фізичні особи (підприємці) та 

юридичні особи, створені відповідно до законодавства. 
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Розрізняють три види підприємницької діяльності: виробничу, комерційну 

та фінансову. 

2.2. Розвиток економіки(в тому числі регіональної) на сучасному етапі. 

Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі регіонів як 

одиниць регіонального рівня управління держави, які здатні, з одного боку, 

зменшити навантаження на органи центральної влади, перебравши на себе 

частину їх повноважень, а з іншого – максимально врахувати потреби місцевих 

жителів при прийнятті рішень. Цей процес є результатом децентралізації, 

регіоналізації, демократизації та глобалізації. 

Державна регіональна політика – це сукупність організаційних, правових 

та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального 

розвитку країни з врахуванням поточного соціально-економічного стану регіонів 

та стратегічних завдань. Основним інструментом регіонального розвитку в 

Україні залишаються субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. 

Розмір цих субвенцій не є великим.  

Виходячи із загроз, що сьогодні посилюються зовнішньою агресією та 

внутрішніми проявами сепаратизму, питання української солідарності, єдності 

українського простору, міжрегіональної взаємодії для швидкого розвитку в 

Україні стає завданням номер один для всіх державних органів, органів 

місцевого самоврядування, посадових осіб, активістів, підприємців, науковців, 

митців тощо. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні завдання курсу «Основи галузевої економіки та 

підприємництва». 

2. Що таке економіка? 

3. Яку структуру має господарчий комплекс? 

4. Що таке підприємництво? 

5. Хто може займатись підприємницькою діяльністю в Україні? 
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Тема 2. Сільське господарство – особливості, перспективи розвитку на 

сучасному етапі розвитку. 

1. Поняття, структура АПК та організаційні форми підприємницької 

діяльності. 

1.1. Поняття та структура АПК. 

1.2. Організаційні форми підприємницької діяльності. 

2. Форми власності на землю та державна політика в АПК. 

2.1. Форми власності на землю 

2.2. Державна політика в АПК. 

 

1. Поняття, структура АПК та організаційні форми підприємницької 

діяльності. 

1.1. Поняття та структура АПК. 

Агропромисловий комплекс (АПК) України - це цілісна 

народногосподарська система взаємопов´язаних між собою галузей, об´єднаних 

в єдине ціле з метою виробництва продовольства, сільськогосподарської 

сировини для переробних галузей промисловості. 

АПК складається з трьох підрозділів. 

Перший підрозділ охоплює галузі промисловості, які забезпечують АПК 

засобами виробництва: тракторами та сільськогосподарськими машинами, 

устаткуванням для легкої, харчової промисловості, меліоративних робіт, 

мінеральними добривами і хімічними засобами захисту рослин, комбікормами, 

будівельними спорудами. 

До другого підрозділу АПК належить безпосередньо сільськогосподарське 

виробництво, мисливське та лісове господарство.  

Третій підрозділ включає галузі, які забезпечують заготівлю, переробку 

сільськогосподарської продукції і доведення її до споживачів. Це харчова, 

м´ясна, молочна, рибна, борошномельна, круп´яна, а також легка промисловість 

з переробки сільськогосподарської сировини, торгівля продовольчими товарами 

і громадське харчування.  
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АПК - величезний міжгалузевий комплекс України. Основна мета 

державного регулювання діяльності АПК полягає в тому, щоб: забезпечити 

населення продуктами харчування, переробні галузі промисловості - сировиною; 

збільшити експортні можливості галузей АПК; розв´язати соціальні, культурно-

побутові проблеми, що мають місце в АПК в умовах становлення ринкових 

відносин і багатоукладності економіки. 

Основою АПК є галузі сільського господарства - рослинництво, 

тваринництво, мисливське, лісове та водне господарства. Їх розвиток 

характеризується певними соціально-економічними та природно-кліматичними 

особливостями: 

- наявністю декількох форм власності, що зумовлює існування різних типів 

господарств (підприємств): фермерських, індивідуальних, міжгосподарських; 

- сезонністю в рослинництві, яка зумовлює неповну зайнятість працюючих 

у цій галузі; 

- універсальністю основного засобу виробництва: землі, яка не підлягає 

заміні; 

- необхідністю використання частини виробленої продукції як засобів 

виробництва; 

- значною тривалістю виробничого циклу; 

- значними відмінностями в родючості земельних угідь. 

1.2. Організаційні форми підприємницької діяльності. 

Організаційна форма господарювання – це форма здійснювання 

господарської (в т.ч. підприємницької) діяльності з відповідною правовою 

основою, яка визначає характер відносин між засновниками (власниками), 

режим майнової відповідальності по зобов’язаннях підприємства, порядок 

створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу прибутків і збитків, 

можливі джерела фінансування тощо. 

Найбільш значущими ознаками, які відрізняють одну організаційно-

правову форму підприємства від іншої є: 

- кількість учасників (засновників) підприємства; 
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- хто є власником капіталу; 

- джерела майна; 

- межі майнової відповідальності; 

- спосіб розподілу прибутків і збитків; 

- форма управління підприємством тощо. 

Конкретний перелік організаційно-правових форм у різних країнах різний 

і залежить від їхнього нормативно-правового поля. Проте існує міжнародна 

класифікація організаційних форм підприємництва за якою розрізняють: 

1) одноосібні володіння; 

2) партнерства (товариства); 

3) корпорації. 

Одноосібне володіння – організаційна форма згідно якої власником 

підприємства є окрема фізична особа або сім’я. Ця особа (сім’я) найчастіше є 

єдиним працівником цього підприємства. Дуже часто таке підприємство не має 

статусу юридичної особи. За цієї форми підприємець-власник отримує весь 

прибуток, але й несе весь тягар ризику і відповідальності. 

До переваг одноосібного володіння відносять простоту заснування, низькі 

витрати на створення підприємства, повну самостійність і свобода прийняття 

рішень, оперативність реалізації прийнятих рішень, максимальну мотивацію 

бізнесу, забезпечення повної конфіденційності діяльності. 

До недоліків одноосібного володіння відносять труднощі залучення 

великих капіталів, повну відповідальність за зобов’язаннями, відсутність 

спеціалізованого менеджменту, невизначеність термінів функціонування 

підприємства. 

Партнерство (товариство) – організаційна форма, яка передбачає 

об’єднання капіталів двох і більше осіб (фізичних та/або юридичних) на 

відповідних умовах розподілу ризику, прибутків і збитків, спільного контролю 

результатів бізнесу, активної участі у його веденні. Часто партнерство 

(товариство) є логічним продовженням у розвитку одноосібного володіння. 

Основою взаємин учасників партнерства є договір. 
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До переваг партнерства відносять ширші можливості щодо розвитку 

бізнесу, збільшення фінансової незалежності завдяки об’єднанню ресурсів 

кількох партнерів, менший ризик з точки зору основних контрагентів 

партнерства, відносно велику свободу та оперативність господарських дій. 

До недоліків партнерства відносять можливу необмежену відповідальність 

засновників, можливість особистих конфліктів між засновниками, нечітке 

розмежування повноважень між партнерами, залежність партнерства від 

фінансового стану окремого засновника. 

Корпорація – організаційна форма бізнесу, заснована на акціонерній 

власності, тобто власниками (засновниками) є акціонери, які несуть обмежену 

відповідальність за зобов’язаннями корпорації у розмірі свого внеску в 

акціонерний капітал. Корпорація є найскладнішою і наймасштабнішою 

організаційно-правовою формою підприємств та одночасно найменш 

популярною. Особливістю корпорації є те, що акціонери-власники можуть 

вільно продавати і купувати свої частки у корпорації на ринку. 

До переваг корпорації відносять практично необмежені ресурсні 

можливості щодо розвитку, обмежену відповідальність власників (акціонерів), 

легкість залучення необхідних капіталів, необмежені терміни функціонування. 

До недоліків корпорацій відносять розбіжності між функціями власності і 

контролю, корпорації сплачують більше податків, ніж будь-яка інша форма 

підприємництва, існування потенційних можливостей для зловживань з боку 

посадових осіб, великі витрати на створення корпорації. 

Решта організаційних форм згідно міжнародної класифікації існують як 

поєднання перелічених вище трьох форм. 

2. Форми власності на землю та державна політика в АПК. 

2.1. Форми власності на землю 

Право власності на землю - це право володіти, користуватися і 

розпоряджатися земельними ділянками. Земля в Україні може перебувати у 

приватній, комунальній та державній власності.  

Суб'єктами права власності на землю є: 



14 
 

 громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності; 

 територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або 

через органи місцевого самоврядування - на землі комунальної власності; 

 держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної 

влади - на землі державної власності. 

Об'єктами права власності на землю є земельні ділянки. 

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. Право власності 

на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а 

також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться. 

Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що 

знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для 

зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд. 

Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на 

підставі: 

 придбання за договором купівлі-продажу, дарування, іншими 

цивільно-правовими угодами; 

 безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності; 

 приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у 

користування; 

 прийняття спадщини; 

 виділення в натурі належної їм земельної частки (паю). 

Власники земельних ділянок зобов'язані: 

- використовувати їх за цільовим призначенням; 

- додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; 

- своєчасно сплачувати земельний податок; 

- не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 

землекористувачів; 

- підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 

землі; 
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- своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших 

природних ресурсів у порядку, встановленому законом; 

- дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із 

встановленням земельних сервітутів та охоронних зон; 

- зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних 

і осушувальних систем. 

У державній власності перебувають усі землі України, крім земель 

комунальної та приватної власності. У комунальній власності перебувають усі 

землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, 

а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної 

власності. 

2.2. Державна політика в АПК. 

За умов інтенсивного розвитку Україна має цілком реальні можливості 

приєднатися до групи країн – основних виробників сільськогосподарської 

продукції та продовольства для населення. 

Головними завданнями державного регулювання в країнах з розвинутою 

ринковою економікою в аграрній сфері є: 

- підвищення прибутковості сільського господарства і розширення 

експорту основних видів продовольчих товарів; 

- попередження перевиробництва окремих видів сільськогосподарської 

продукції; 

- обмеження монополізму в суміжних із сільським господарством галузях 

промисловості. 

Рис. 1. Чинники, що визначають потребу й особливості державного 

регулювання агропромислового комплексу. 
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Політика держави щодо аграрного сектору і його агентів не може бути 

однаковою. Вона залежить від рівня економічного й соціального розвитку 

держави, збалансованості попиту і пропозиції на аграрних ринках.  

Рис. 2. Голові важелі державного регулювання АПК. 

 

В Україні рівень відповідної державної фінансової підтримки сільського 

господарства зростає, але залишається ще недостатнім, що ускладнює 

конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і 

зовнішньому ринках із зарубіжними. 

Контрольні питання: 

1. Що таке АПК (Агропромисловий комплекс України)? 

2. З яких підрозділів складається АПК? 

3. Назвіть форми власності на землю. 

4. Що таке право власності на землю? 

5. Назвіть суб'єкти і об'єкти права власності на землю.  
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Тема 3. Земля – основний засіб виробництва у сільському господарстві 

1. Нормативно-правова база. Земельні фонди та їх структура 

1.1. Основні нормативно-правові акти у сфері земельних відносин. 

1.2. Земельні фонди та їх структура. 

2. Земельна рента та ціна землі. Земельний кадастр. 

2.1. Земельна рента та ціна землі 

2.2. Поняття Земельного кадастру. 

 

1. Нормативно-правова база. Земельні фонди та їх структура 

1.1. Основні нормативно-правові акти у сфері земельних відносин. 

Основними нормативно-правовим актом, що регулює земельні відносини 

в Україні є Земельний кодекс. Він є спеціалізованим законом у системі 

законодавства України, а в системі земельного законодавства – основним. Крім 

того до земельного законодавства відносять наступні нормативно-правові акти:  

Конституція України. 

Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992 року; 

Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 року; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вилучення і надання 

земельних ділянок для суспільних та інших потреб» від 16.05.2002 № 664; 

Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 року № 161-ХІV; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання земельних ділянок у 

постійне користування» від 20.06.2006 року № 841; 

Закон України «Про захист Конституційних прав громадян на землю» від 

20.01.2005 року № 2375-ІV; 

Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної 

власності» від 05.02.2004 року № 1457 – ІV; 

Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 року № 858 –ІV; 

Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року № 1378-ІV; 

Закон України «Про власність» 

Закон України «Про форми власності на землю» тощо. 
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1.2. Земельні фонди та їх структура. 

Всі землі, що знаходяться в межах території України складають єдиний 

земельний фонд. В залежності від цільового призначення єдиний земельний 

фонд країни підрозділяють на сім категорій земель. Класифікація земель в 

залежності від їх цільового призначення дозволяє диференційований підхід до 

правового регулювання земельних відносин. Під цільовим призначенням земель 

розуміють встановлений правовий режим, умови і межі використання земель для 

конкретних цілей. 

Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані 

для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей. Це орні угіддя, 

пасовища, луки, землі, які відводяться під огороди, сади, а також міські угіддя, 

що використовуються для сільськогосподарських потреб, земельні ділянки, 

відведені під городи, сади тощо. 

Землі населених пунктів (міст, селищ міського типу, сільських населених 

пунктів) — це землі, що знаходяться в межах міської, селищної смуги та смуги 

сільського населеного пункту, а також землі надані в відання населених пунктів 

за межами їх смуги. Ця категорія земель є територіальною базою для забудови 

житловими, комунально-побутовими, промисловими, транспортними та іншими 

будівлями та спорудами в цілях задоволення житлово-комунальних, культурно-

побутових та інших потреб населення, що проживає на цій території. 

Землями промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення 

визнаються землі, надані в користування підприємствам, організаціям і 

установам для здійснення покладених на них спеціальних завдань промислового 

виробництва, транспорту, зв'язку тощо. 

До земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення належать землі несільськогосподарського 

(спеціального) призначення, які вилучені з господарського обігу і 

використовуються для спеціальних цілей.  

Землі лісового фонду поділяються на: 

а) лісові:  
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- вкриті лісовою (деревною і чагарниковою) рослинністю; 

- не вкриті лісовою рослинністю, які підлягають залісенню, зайняті 

лісовими шляхами, просіками, протипожежними розривами; 

б) нелісові: зайняті спорудами, пов'язаними з веденням лісового 

господарства, трасами ліній електропередач;, сільськогосподарськими угіддями 

надані для потреб лісового господарства; зайняті болотами і водоймами в межах 

земельних ділянок лісового фонду, наданих для потреб лісового господарства. 

Землями водного фонду визнаються землі, зайняті: морями, річками, 

озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; 

прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; 

гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами тощо. 

Землями запасу визнаються всі землі, не передані у власність або не надані 

у постійне користування. До них належать також землі, право власності або 

користування якими припинено відповідно до законодавства. Наведені категорії 

земель за своїм цільовим призначенням, за своїм внутрішнім складом не 

однорідні.  

2. Земельна рента та ціна землі. Земельний кадастр. 

2.1. Земельна рента та ціна землі. 

Земля та інші природні ресурси належать до факторів, кількість яких є 

обмеженою, тому за користування ними треба платити. 

Плата за користування орендованими природними ресурсами називається 

економічною рентою. Плата за користування чужою землею виступає у формі 

земельної ренти. Отже, земельна рента є економічною формою реалізації 

власності на землю. 

Земельна рента виступає у формі диференційної ренти. Природними 

умовами існування диференційної ренти є обмеженість земельних ресурсів, 

відмінності у природній родючості землі, а також місцезнаходження земельних 

ділянок відносно ринків збуту сільськогосподарської продукції. Земля обмежена 

у просторі, особливо обмежена площа кращих щодо родючості земельних 

ділянок. Потреби ж у продукції сільського господарства постійно зростають. 
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Тому людство, щоб забезпечити свої потреби, змушене одночасно обробляти всі 

землі (в тому числі і середні та гірші), придатні для використання. Умови 

виробництва і реалізації продукції у сільському господарстві повинні 

забезпечувати можливість покриття витрат на виробництво і отримувати 

середній прибуток не лише на кращих і середніх, а й на гірших землях. За таких 

умов прибуток від реалізації продукції з середніх і кращих земельних ділянок (як 

за родючістю, так і за місцем знаходження) буде більшим від середнього. Цей 

надлишок над середнім прибутком і становить земельну ренту – диференційну. 

Розрізняють дві форми диференційної ренти – першого і другого роду. 

Диференційна рента першого роду – це рента (додатковий дохід) отримана 

в результаті використання кращих і середніх за природною родючістю земельних 

ділянок та ділянок вигідно розташованих відносно ринків збуту і споживача. 

Диференційна рента другого роду – це рента, одержана в результаті 

послідовних додаткових капіталовкладень в одну і ту ж земельну ділянку. 

Крім диференційної ренти визначають монопольну ренту. Вона 

утворюється на землях особливої якості або в особливих кліматичних умовах. 

Монопольна рента – це різниця монопольно високою ціною і вартістю 

товарів високого попиту (наприклад кава, какао, окремі сорти винограду, 

цитрусових, тютюну), виробництво яких нарощувати неможливо через 

обмеженість земель. Тобто це надлишковий прибуток, що перетворюється у 

ренту. 

Формами вилучення ренти можуть бути орендна плата, рентні платежі, 

плата за землю, зональні ціни. 

Орендна плата – це платіж, який орендар вносить власнику землі за 

користування земельною ділянкою. Сума орендної плати включає крім самої 

ренти амортизаційні відрахування на основні кошти і проценти на вкладений у 

землю капітал. На ставку орендної плати впливають також термін оренди, розмір 

банківського відсотка і податків, умов платежу. 

В умовах ринкової економіки земля не лише здається в оренду, а є об’єктом 

купівлі-продажу, отже, має ціну. Ціна землі як форма доходу є похідною від 
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величини ренти, що є ціною за право на тимчасове використання природних 

ресурсів. Вона залежить від доходу (ренти), який принесе її власнику земля в 

майбутньому. Це означає, що ціна землі є дисконтованою поточною ціною ренти. 

2.2. Поняття Земельного кадастру. 

Державний земельний кадастр — єдина державна система земельно-

кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення чи 

припинення права власності на земельні ділянки і права користування ними та 

містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий 

режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну 

характеристику, розподіл серед власників землі й землекористувачів. 

Здійснення державного земельного кадастру покладено на уповноважений 

орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 

Склад земельного кадастру: 

 кадастрове зонування; 

 кадастрове знімання; 

 бонітування ґрунтів; 

 економічна оцінка земель; 

 грошова оцінка земельних ділянок; 

 державна реєстрація земельних ділянок; 

 облік кількості та якості земель. 

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення 

необхідною інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, 

зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою 

регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони 

земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних 

ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного й 

екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою. 

Державний земельний кадастр ведеться з метою: 
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 своєчасного забезпечення органів державної влади й керування, 

підприємств, організацій, установ і фізичних осіб достовірною інформацією про 

земельні ресурси території; 

 забезпечення обліку, раціонального використання й охорони земель; 

 захисту прав землевласників, землекористувачів, орендарів; 

 створення основи для встановлення нормативної ціни землі, 

земельного податку й орендної плати; 

 збереження границь історичних землеволодінь, об'єктів історико-

культурної спадщини. 

Об'єктом державного земельного кадастру є всі землі території незалежно 

від форм власності, цільового призначення й характеру їхнього використання. 

Ведення державного земельного кадастру містить у собі: збір, облік, обробку й 

аналіз земельно-кадастрової інформації, її зберігання, розробку рекомендацій зі 

зміни характеру правового стану земель і видачу інформації користувачам. 

Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є: 

 забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; 

 застосування єдиної системи просторових координат та системи 

ідентифікації земельних ділянок; 

 запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її 

достовірності. 

Інформація, що втримується в кадастрі, використається при проведенні 

державної земельної політики в таких питаннях, як, наприклад, перерозподіл 

земель, їхнє об'єднання, відвід і продаж, підтримка земельного ринку. Кадастр 

може розрізнятися по своєму призначенню: міський, лісовий, водний. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні нормативно-правові акти у сфері земельних відносин. 

2. Що таке Земельні фонди? 

3. Опишіть структуру земельних фондів. 

4. Що таке земельна рента? 

5. Що таке земельний кадастр?  
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Тема 4. Матеріально-технічна база сільського господарства та заходи щодо 

її раціонального використання. 

1. Матеріально-технічна база сільського господарства, її особливості. 

2. Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. 

Енергетичні ресурси. 

2.1. Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. 

2.2. Поняття про енергетичні ресурси. 

3. Види транспорту. Показники його використання. 

 

1. Матеріально-технічна база сільського господарства, її особливості. 

Матеріально-технічна база являє собою сукупність речових елементів та 

енергії, за допомогою яких люди створюють продукцію. Вона включає: землю, 

іригаційні, осушувальні та інші меліоративні системи, трактори, комбайни, 

автомобілі, двигуни та інші засоби механізації і електрифікації 

сільськогосподарського виробництва; засоби хімізації; робочу і продуктивну 

худобу, виробничі будівлі і промислові споруди, багаторічні насадження; 

насіння, корми; виробничий і господарський реманент. 

Усі ці складові матеріально-технічної бази — засоби і предмети праці, які 

використовуються в сільськогосподарському виробництві. Основними з них є 

механічні засоби праці, які становлять матеріальну основу збільшення 

виробництва продукції і підвищення продуктивності праці. 

Важлива роль у зміцненні матеріально-технічної бази господарств 

належить землі. Підвищення її родючості є основою збільшення врожайності 

сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва. За рівнем 

економічної родючості вона неоднакова, тому й витрати на виробництво одиниці 

продукції різні. На сучасному етапі основною проблемою, від розв'язання якої 

залежить подальший розвиток сільського господарства, є підвищення родючості 

земельних угідь. Лише за цих умов можна забезпечити ефективне використання 

інших засобів виробництва в сільському господарстві, зокрема машин і 
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обладнання, виробничих приміщень і споруд, продуктивної худоби і кормів, 

насіння і добрив. 

Матеріально-технічна база сільського господарства значно залежить від 

природних умов і характеризується зональними особливостями 

сільськогосподарського виробництва. 

Матеріально-технічна база сільського господарства формується і 

розвивається з урахуванням сезонного характеру виробництва. У зв'язку з цим 

значна кількість сільськогосподарських машин і знарядь використовується 

протягом нетривалого періоду, створюються відповідні запаси насіння, кормів та 

інших засобів. Це потребує додаткових витрат і впливає на ефективність 

використання матеріально-технічних засобів. 

Невід'ємною складовою частиною матеріально-технічної бази сільського 

господарства є живі організми — продуктивна і робоча худоба, молодняк тварин, 

птиця, багаторічні насадження тощо. В сільськогосподарському виробництві 

тісно переплітаються економічні і біологічні процеси. 

2. Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. 

Енергетичні ресурси. 

2.1. Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. 

Однією із складових частин матеріально-технічної бази сільського 

господарства є засоби механізації виробничих процесів. Сільськогосподарські 

машини і знаряддя як механічні засоби праці є одним з основних елементів 

продуктивних сил сільського господарства. Механізація сільськогосподарського 

виробництва ґрунтується на застосуванні машин і знарядь у виробничому 

процесі. 

Механізація сільського господарства — це процес заміни ручної праці 

машинною, окремих машин — системою машин, а також впровадження їх 

автоматизованих систем. Механізація сільського господарства є об'єктивним і 

закономірним процесом удосконалення його матеріально-технічної бази на 

основі розвитку продуктивних сил. 



25 
 

Механізація сільського господарства в своєму розвитку проходить три 

стадії: часткова механізація; комплексна механізація; автоматизована система 

машин. За часткової механізації окремі виробничі процеси механізовані, а решта 

виконується ручним способом. Комплексна механізація передбачає виконання 

всіх процесів механічними засобами при збереженні ручного управління 

машинами. При використанні автоматизованої системи машин усі виробничі 

процеси виконуються, регулюються і контролюються за допомогою 

автоматичних пристроїв і відповідних програм.  

З розвитком матеріально-технічної бази зростають обсяги використання 

сільськогосподарської техніки, поліпшується її якість. Сільське господарство 

оснащується дедалі досконалішою технікою, хоча темпи цього процесу не 

відповідають сучасним вимогам. Матеріально-технічна база агропромислового 

комплексу потребує якісної перебудови для забезпечення комплексної 

механізації і автоматизації виробничих процесів. 

У процесі господарської діяльності перед аграрними підприємствами 

постає проблема: купувати техніку (нову або уживану) чи її орендувати. 

Перевагу оренді надають, коли:  

1) підприємству необхідно виконати певну разову роботу або щорічні 

невеликі за обсягом роботи, для яких потрібна спеціалізована техніка, а її купівля 

економічно недоцільна через надто високі постійні витрати на одиницю 

виконуваних робіт (амортизація, податок на майно тощо);  

2) підприємство намагається розширити масштаби виробництва, але має 

обмежені можливості одержання кредитів;  

3) встановились високі процентні ставки на кредити;  

4) наявні сприятливі умови оренди. 

2.2. Поняття про енергетичні ресурси. 

У складі енергетичних ресурсів важливе місце займає електрична енергія. 

Використання електроенергії характеризують такі показники, як 

електрооснащеність і електроозброєність. Електрооснащеність показує кількість 
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електроенергії з розрахунку на 100 га ріллі і визначається відношенням кількості 

електроенергії, спожитої на виробничі потреби, до площі ріллі. 

Електроозброєність характеризує кількість електроенергії у розрахунку до 

одного середньорічного працівника й визначається відношенням кількості 

електроенергії, спожитої на виробничі потреби, до середньорічної чисельності 

працівників. 

Важливим резервом економії енергоресурсів є підвищення рівня якості 

продукції. Оскільки для виробництва продукції вищої якості, як правило, 

необхідні додаткові витрати енергії, то вони мають бути компенсовані 

зекономленою енергією за рахунок зменшення питомих її витрат. 

Окрім того, важливо оптимізувати склад машинно-тракторного парку 

шляхом вибору такого варіанта застосування технічних засобів, щоб 

енергомісткість виробництва аграрної продукції була найменшою. Нездатність 

машини (комплексу машин) виконувати технологічні операції в межах 

оптимальних термінів може розглядатися як додаткові витрати енергоресурсів. 

3. Види транспорту. Показники його використання. 

Транспорт забезпечує тісний зв'язок між різними галузями матеріального 

виробництва, між підприємствами однієї й тієї самої галузі, а також всередині 

самих підприємств. Він є однією з найважливіших умов здійснення процесу 

виробництва та надходження виробленого продукту у сферу споживання, 

здійснюючи перевезення засобів праці та робочої сили, транспорт бере 

безпосередню участь у виробництві сільськогосподарської продукції. Від 

правильної організації перевезень, озброєності підприємств досконалими 

транспортними засобами значною мірою залежить своєчасне виконання 

сільськогосподарських робіт, а також зростання продуктивності праці і зниження 

собівартості продукції. 

Уся сукупність транспортних операцій на підприємстві здійснюється за 

допомогою трьох взаємопов'язаних видів транспорту. Зовнішній транспорт 

забезпечує зв'язок підприємства з приймальними пунктами транспорту за-

гального користування (залізничними станціями, водними та аеропортами), а 
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також зі складами місцевих контрагентів. Міжцеховий транспорт 

використовується для перевезення вантажів на території підприємства (між 

цехами, службами, складами). Внутрішньоцеховий транспорт виконує 

транспортні операції в межах окремого цеху. 

Вибір видів транспортних засобів залежить від обсягів перевезень, 

габаритів і фізико-хімічних властивостей вантажів, відстані та напрямків їхнього 

переміщення. Розрахунки необхідної кількості транспортних засобів кожного 

виду здійснюється з урахуванням добового обсягу перевезень вантажів, 

вантажопідйомності транспортних засобів і кількості рейсів за добу. 

Усі показники використання автотранспорту поділяються на три групи: 

інтенсивності, продуктивності і економічності. До показників інтенсивності 

належать: 

—  коефіцієнт використання автопарку, який визначають діленням 

автомобіле-днів перебування в господарстві на автомобіле-дні в роботі; 

—  середня технічна швидкість, яка є часткою від ділення загального 

пробігу на час перебування в русі; 

— середня експлуатаційна швидкість, яка є часткою відділення загального 

пробігу на час перебування автомобілів у наряді; 

— середня відстань перевезень 1 т вантажу, яку розраховують діленням 

вантажообігу в тонно-кілометрах на загальну кількість перевезеного вантажу; 

— середньодобовий пробіг автомобіля (в км), який визначають діленням 

загального пробігу автомобілів на автомобіле-дні в роботі. 

Контрольні питання: 

1. Що таке матеріально-технічна база сільського господарства? 

2. Назвіть особливості матеріально-технічної бази сільського 

господарства. 

3. Що таке механізація сільського господарства? 

4. Назвіть види транспорту. 

5. Назвіть показники використання транспорту.  
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Тема 5. Трудові ресурси і продуктивність праці. 

1. Особливості використання трудових ресурсів та продуктивність праці. 

1.1. Особливості використання трудових ресурсів. 

1.2. Продуктивність праці та шляхи її підвищення. 

2. Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт. Методи та засоби 

підвищення продуктивності праці. Основи організації роботи по змінах. 

2.1. Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт. 

2.2. Методи та засоби підвищення продуктивності праці. 

2.3. Основи організації роботи по змінах. 

 

1. Особливості використання трудових ресурсів. Продуктивність праці та 

шляхи її підвищення. 

1.1. Особливості використання трудових ресурсів. 

Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїми віковими, 

фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. Трудові 

ресурси поділяють на реальні та потенційні. 

Реальні трудові ресурси – це люди, які вже приймають участь у процесі 

суспільного виробництва.  

Потенційні трудові ресурси – це люди, які на даний момент не працюють 

але при наявності відповідних робочих місць можуть бути залучені до процесу 

праці. 

До трудових ресурсів аграрних підприємств належить усе працездатне 

населення, що мешкає на його території, уклало трудову угоду, введене до 

складу працівників згаданих підприємств і працює в їхніх галузях виробництва. 

Це чоловіки і жінки від 16 до 60 років. Окрім того, до складу трудових ресурсів 

відносять також підлітків, осіб пенсійного віку, непрацездатних у працездатному 

віці, залучених з промислових підприємств, котрі проживають на території 

підприємства і є постійними, сезонними або тимчасовими працівниками. 
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Постійні працівники - це прийняті на роботу і введені в штат без 

обмеження терміну, сезонні - прийняті на роботу не більше ніж на шість місяців, 

тимчасові - ті, які беруть участь у виробництві не більше двох місяців. 

Уся сукупність працівників підприємства становить персонал 

підприємства. 

Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, що 

отримали необхідну фахову підготовку, мають досвід і навички практичної 

діяльності. 

До складу персоналу входять працівники основних, допоміжних та 

обслуговуючих виробництв, тобто всіх, хто зайнятий безпосередньо у 

виробництві або обслуговує його. Сюди також можна віднести працівників 

структур, безпосередньо не пов'язаних з процесами виробництва, зокрема 

працівників житлово-комунального господарства, дитячих садків, закладів 

охорони здоров'я та культури. До його складу можуть бути введені й інші 

працездатні особи на підставі тимчасового трудового договору. 

Весь персонал, згідно з характером функцій, які виконуються, поділяється 

на категорії: керівники, спеціалісти, службовці та робітники 

Керівники - особи, які обіймають керівні посади підприємства та його 

структурних підрозділів: директор підприємства, завідувачі відділів, головні 

спеціалісти, котрі очолюють окремі напрями чи служби. 

Спеціалістами вважаються працівники, що виконують окремі роботи: 

інженерно-агрозоотехнічні, технологічні, економічні і под. (інженери, агрономи, 

зоотехніки, енергетики, ветеринари, економісти, бухгалтери, юрисконсульти та 

ін.). 

До службовців належать працівники, які здійснюють підготовку й 

оформлення документації, а також облік, контроль і господарське 

обслуговування (касири, чергові, секретарі, табельники та інші. 

Найбільшу частину персоналу підприємства становлять робітники. Їх 

можна поділити на основних, котрі безпосередньо беруть участь у процесі 
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виробництва і створення матеріальних цінностей, і допоміжних, які виконують 

функції обслуговування виробництва. 

1.2. Продуктивність праці та шляхи її підвищення. 

Праця – це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована 

на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення 

суспільних і особистих потреб людей. Зміст і характер праці залежать від ступеня 

розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. 

Продуктивність — це ефективність використання ресурсів – праці 

капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації – під час виробництва різних 

товарів і надання послуг. 

Продуктивність праці – це ефективність затрат конкретної праці, яка 

визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або 

кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання продуктивності 

праці означає збільшення кількості продукції, виробленої за одиницю часу, або 

економію робочого часу, витраченого на одиницю продукції. 

Продуктивність праці вимірюється двома показниками – виробітком і 

трудомісткістю. 

Виробіток (В) визначає кількість продукції, що виробляється за одиницю 

робочого часу і розраховується за формулою: 

В = Q / T, де Q – обсяг виробленої продукції; T – затрати робочого часу. 

Трудомісткість (Т) є зворотнім показником до виробітку і визначає 

кількість часу, що необхідно витратити для виготовлення одиниці продукції і 

визначається за формулою: Тр = T / Q 

Методи вимірювання продуктивності праці можуть бути різноманітними 

залежно від того, які одиниці виміру покладені в основу вимірювання продукції. 

Виходячи з цього розрізняють натуральні, трудові та вартісні методи 

вимірювання продуктивності праці. 

При використанні натурального методу обсяг виробленої продукції і 

продуктивність праці розраховуються у натуральних одиницях виміру (штуках, 

тоннах, метрах). Перевага даного методу полягає у простоті його розрахунку. 
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Трудовий метод найчастіше використовується на робочих місцях, у 

бригадах, на виробничих дільницях і у цехах, де обсяг виробленої продукції або 

виконаних робіт визначається у нормо-годинах. За науково обґрунтованих і на 

певний період незмінних норм цей метод достатньо точно характеризує зміни 

продуктивності праці. Головна перевага даного методу у тому, що він є 

універсальним при вимірюванні продуктивності праці у різних сферах. 

Вартісний метод ґрунтується на використанні вартісних показників обсягу 

продукції (валовий оборот, нормативна вартість обробки, чиста, нормативно-

чиста, умовно-чиста продукція). Головна перевага даного методу у тому, що він 

є прийнятним для підприємств однієї галузі, що випускають продукцію з 

подібним виробничим циклом. Головна вада цього методу полягає у тому, що 

його неможливо застосувати на підприємствах, які належать до різних сфер 

діяльності, оскільки такі підприємства мають різні підходи до політики 

ціноутворення і кінцеві ціни на їхні продукти некоректно порівнювати. 

2. Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт. Методи та засоби 

підвищення продуктивності праці. Основи організації роботи по змінах. 

2.1. Шляхи зниження собівартості виконуваних робіт. 

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це витрати підприємства, пов'язані 

з виробництвом і збутом продукції, виконанням робіт та наданням послуг. 

Собівартість продукції є узагальненим показником, який характеризує всі 

сторони виробничої діяльності господарства. Від її рівня залежить 

рентабельність підприємства, окремих його виробничих одиниць чи видів 

продукції. Урожайність вирощуваних культур, продуктивність наявного 

поголів'я тварин, валовий обсяг виробництва, рівень механізації виробництва, 

освоєння досягнень науки та передового досвіду в господарстві, продуктивність 

праці - усе це відбивається в собівартості продукції.  

Зниження собівартості продукції - одне з найважливіших джерел зростання 

рентабельності її виробництва, збільшення нагромаджень і забезпечення 

розширеного відтворення, удосконалення технологічних процесів виробництва 

для поліпшення умов праці та підвищення матеріального добробуту населення. 
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Обґрунтоване планування витрат, собівартості виробництва продукції та 

виконання робіт – необхідна умова організації роботи виробничих одиниць на 

принципах підприємницького комерційного розрахунку. Тому план собівартості 

продукції, робіт та послуг є одним з найважливіших розділів плану кожного 

сільськогосподарського підприємства. 

Обсяг виробництва при незмінній вартості матеріальних і трудових 

ресурсів збільшується тільки в результаті зниження собівартості. 

Розробка плану організаційно-технічних заходів щодо використання 

внутрівиробничих резервів ґрунтується на результатах аналізу їхніх джерел і 

факторів, що впливають на техніко-економічні показники. До найбільш 

важливих джерел резервів варто віднести зниження матеріальних витрат і 

підвищення продуктивності праці. 

З усього різноманіття факторів, що впливають на техніко-економічні 

показники, до укрупнених груп можна віднести: підвищення технічного рівня 

виробництва; поліпшення організації виробництва. 

Підвищення технічного рівня - процес удосконалення технічної бази, ріст 

рівня якої досягається в результаті: 

- удосконалювання засобів праці (упровадження прогресивної техніки, 

підвищення частки удосконаленого устаткування), предметів праці 

(застосування прогресивних видів сировини, матеріалів, енергоносіїв); 

- раціонального використання сировини, матеріалів; 

- механізації й автоматизації виробничих процесів. 

Використання більш продуктивного устаткування дозволяє заощаджувати 

заробітну плату при збільшенні амортизаційних відрахувань.  

Удосконалювання організації виробництва і праці впливає на зниження 

собівартості в результаті спеціалізації виробництва, удосконалювання 

організації праці й управління виробництвом, поліпшення матеріально-

технічного постачання і побуту, ефективного використання часу робочих, 

скорочення зайвих витрат. 
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Собівартість знижується за рахунок скорочення поточних витрат 

виробництва на одиницю продукції до і після проведення організаційно-

технічних заходів. 

2.2. Методи та засоби підвищення продуктивності праці. 

За умов ринкового господарювання збільшується кількість малих 

підприємств. Багато з них укладають контракти з працівниками, де визначено їх 

робочий день, заробітну плату та умови праці. Але для збільшення 

продуктивності праці не достатньо однієї зарплатні. Практика свідчить, що для 

збільшення обсягів виробництва або продажів дуже важливим є стимулювання 

працівників. Адже, якщо керівництво буде заохочувати працівників 

матеріальними або психологічними нагородами, вони будуть більше уваги 

приділяти проблемам виробництва. 

Фактори підвищення продуктивності праці – це ті причини, під впливом 

яких змінюється її рівень. Збільшення продуктивності праці, а отже і обсягів 

виробництва, можна досягати за рахунок різних причин. Це можуть бути 

розширення факторів виробництва, збільшення виробничих ресурсів, 

використання плодів науково-технічного прогресу і таке інше. 

З огляду на сутність праці як на процес споживання робочої сили і засобів 

виробництва дослідники всі фактори, які визначають підвищення 

продуктивності праці, поділяють на: 

- матеріально-технічні; 

- організаційно-економічні, що характеризують ступінь розвитку 

організації та управління суспільного виробництва; 

- соціально-психологічні, що пов'язані з роллю людини в суспільному 

виробництві і характеризують ступінь використання робочої сили. 

Деякі малі підприємства не приділяють достатньої уваги третій факторам. 

Адже коли людина отримує тільки заробітну плату, в неї немає стимула 

вдосконалювати свою працю. 

До соціально-економічних факторів включають: 

- підвищення освітнього рівня працівників; 
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- підвищення виробничої кваліфікації; 

- покращення характеру і умов праці; 

- стимули, мотиви та спонукання до трудової діяльності. 

Стимулювання працівників є одним з провідних напрямків збільшення 

продуктивності праці і, як наслідок, обсягів виробництва.  

2.3. Основи організації роботи по змінах. 

Графік змінної роботи наразі використовується багатьма роботодавцями. 

При такій організації можливе безперервне виконання роботи. Особливо 

зручний цей підхід в галузі обслуговування: магазини, кафе, готелі та 

розважальні заклади. 

Але при використанні змінного графіка роботи для своїх підлеглих, 

необхідно врахувати два головних аспекти:  

- складати графік робочого часу та часу відпочинку так, щоб він не 

суперечив вимогам законодавства;  

- дотримуватись вимог законодавства щодо зміни істотних умов праці під 

час запровадження змінного графіка. 

Під режимом робочого часу розуміється установлений законодавством або 

локальним нормативно-правовим актом порядок розподілу і використання 

робочого часу протягом доби, тижня, інших календарних періодів. 

Елементами режиму робочого часу є такі: 

1) час початку і закінчення роботи; 

2) час і тривалість перерв; 

3) тривалість і правила чергування змін. 

Слід розрізняти режим робочого часу працівників і режим роботи 

підприємства. Зокрема підприємство може працювати у цілодобовому режимі, а 

працівники - за змінами. 

Окрім того, може встановлюватися єдиний режим робочого часу (для всіх 

працівників підприємства), а також індивідуальний режим - для окремих 

працівників. 

Розрізняють також загальні й спеціальні режими. 
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До загальних режимів належать п'ятиденний тиждень і шестиденний 

тиждень. За загальним правилом, встановленим у законодавстві, в Україні 

установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При 

цьому тривалість щоденної роботи визначається у правилах внутрішнього 

трудового розпорядку або графіках змінності, які затверджує роботодавець за 

погодженням з виборним профспілковим органом. На тих підприємствах, де за 

характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного 

робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень 

з одним вихідним днем. До спеціальних режимів робочого часу належать такі: 

1) змінна робота; 

2) гнучкий графік роботи; 

3) роздроблений робочий день; 

4) ненормований робочий день; 

б) вахтовий метод організації роботи. 

При режимі змінної роботи працівники чергуються в змінах рівномірно. 

Найбільш поширена робота у дві зміни, на деяких підприємствах робота 

провадиться в три і більше змін. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, 

повинен проводитися через кожний робочий тиждень у години, встановлені 

графіками змінності. Тривалість перерв у роботі між змінами має становити не 

менше подвійної тривалості роботи в попередній зміні (включаючи час перерви 

на обід).  

Не допускається призначення працівника на роботу протягом двох змін 

підряд. Графіки змінності встановлюються роботодавцем за погодженням з 

виборним органом профспілкової організації і є обов'язковими для сторін 

трудового договору. 

Контрольні питання: 

1. Що таке трудові ресурси? 

2. Що таке продуктивність праці? 

3. Назвіть методи та засоби підвищення продуктивності праці.  
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Тема 6. Нормування праці у сільському господарстві. 

1. Поняття та принципи нормування. 

1.1. Поняття нормування. 

1.2. Принципи нормування 

2. Класифікація затрат робочого часу, види та способи встановлення норм 

праці.  

2.1. Класифікація затрат робочого часу. 

2.2. Види норм праці. 

2.3. Способи встановлення норм праці. 

 

1. Поняття та принципи нормування. 

1.1. Поняття нормування. 

Нормування праці – це вид діяльності і управління виробництвом та 

персоналом, задачами якого є встановлення необхідних витрат та результатів 

праці, що знаходять визнання на: ринках праці, товарів та послуг, а також 

відповідних співвідношень між чисельністю працівників різних груп та 

кількістю і технічними характеристиками виробничого обладнання організації. 

Вирішуються ці задачі за допомогою встановлення норм витрат праці на 

виготовлення одиниці продукції або виготовлення певної кількості продукції в 

одиницю часу. 

Норми праці є технічною основою раціональної організації виробництва. 

Організувати працю на підприємстві - це перш за все правильно розставити 

людей, зайняті виконанням єдиного завдання. Для цього необхідно знати, 

скільки праці і якої якості потрібно для виконання тієї чи іншої операції або 

іншої частини виробничого процесу.  

Правильна організація праці передбачає в першу чергу встановлення 

кількості пропорцій між окремими видами праці з врахуванням їх якісних 

відмінностей. Це можливо при умові, якщо у розпорядженні підприємства є 

науково обгрунтовані норми праці на всі види виконуваних робіт. Між 

нормуванням і організацією праці існує тісний взаємозв’язок. Науково 
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обгрунтовані норми розраховуються і впроваджуються, виходячи з найбільш 

раціональної організації праці в певних умовах. В той же час сама норма праці 

може бути використана для оцінки раціональності трудового процесу і вибору 

того чи іншого її варіанту. 

У процесі розвитку продуктивних сил суспільства виникає об'єктивна 

необхідність встановлення норм затрат праці на виконувані обсяги робіт чи 

виготовлену продукцію. Більшість виробничих процесів без нормування праці 

не може бути раціонально організована. Крім того, в умовах ринку норми праці 

залишаються важливим елементом розподільчих відносин у суспільстві. 

Досягнення зазначеної мети можливе за умов дотримання правил 

нормування праці, найбільш важливими з яких є:  

- вивчення й аналіз природно-економічних умов та стану організації 

трудових процесів на підприємстві;  

- узагальнення й аналіз передового досвіду організації праці на 

підприємстві та за його межами;  

- урахування передових досягнень науки й техніки;  

- охоплення нормуванням усіх категорій працівників;  

- виробнича перевірка норм, систематичний аналіз їх виконання та 

поновлення. 

Норма виробітку — під нею розуміють розрахунковий обсяг роботи чи 

виробленої продукції, який слід виконати або виробити одним чи кількома 

працівниками за зміну за певних природно-економічних умов. Норми виробітку 

вимірюються залежно від характеру виробничого процесу в гектарах, тоннах, 

штуках тощо.  

Норма часу — являє собою затрати праці, виражені в секундах, хвилинах, 

годинах, на виконання одиниці роботи чи виготовлення одиниці продукції, 

обслуговування однієї голови худоби тощо. 
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1.2. Принципи нормування 

Принципи нормування праці — загально-вихідні, сталі правила і 

положення, на яких базується нормування як галузь наукових знань і конкретна 

функція управління виробництвом. 

Виділяють такі принципи нормування праці: 

- Принцип відповідності; 

- Принцип прогресивності; 

- Принцип наукової та організаційно-технічної обгрунтованості; 

- Принцип єдності, рівнонапруженості норм; 

- Принцип обов'язковості комплексності норм; 

- Принцип регламентації складу робіт та умов виконання норм; 

- Принцип оптимального вибору об'єкта нормування; 

- Принцип демократичного залучення трудящих. 

Визначальним серед засад нормування праці є перший принцип – 

забезпечення максимальної відповідності норм суспільно необхідним витратам 

праці. Ця вимога обумовлена тим, що норми завжди виконують роль одного з 

найважливіших засобів підвищення продуктивності праці у конкретному 

виробництві. Якщо норми витрат праці на окремому підприємстві значно вищі 

суспільно необхідних, то це робить його діяльність збитковою, нерентабельною, 

призводить до банкрутства. Якщо ж підприємство впроваджує більш економні 

норми праці, воно знижує витрати підвищує конкурентоспроможність своєї 

продукції на ринку. 

Економічна сутність першого принципу логічно продовжується другим 

принципом необхідності забезпечення прогресивності норм, тобто доведення їх 

до рівня витрат праці, який нижче суспільно необхідного. Виконання цієї вимоги 

робить норми стимулятором науково-технічного та організаційного прогресу, 

сприяє підвищенню ефективності виробництва. 

Дієвість та ефективність норм забезпечуються виконанням вимог третього 

принципу наукової та організаційно-технічної обґрунтованості норм, що 

характеризується рівнем використання досягнень науки за умови повної 
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відповідності розроблених норм реально досяжної продуктивності праці та 

максимального використання виробничих резервів.  

Досягнення дієвого аналізу резервів виробництва на засадах використання 

прогресивних та всебічно обґрунтованих норм праці пов'язане з виконанням 

четвертого принципу єдності застосованих норм, рівної напруженості, тобто 

отримання за їх допомогою однакових результатів в ідентичних організаційно-

технічних умовах. Це повинно забезпечити встановлення однакових норм витрат 

праці на однакові роботи, що виконуються в аналогічних організаційно-

технічних умовах, незалежно від галузевого профілю підприємства. Таку 

ефективність нормування обумовлює дотримання п'ятого принципу 

обов'язкового комплексного охоплення всього обсягу робіт обґрунтованими 

нормами з урахуванням всіх наявних на підприємстві факторів.  

Не менш важливими є вимоги шостого принципу чіткої регламентації 

складу робіт та організаційно-технічних умов їх виконання, що враховуються 

при розробці норм. Значення регламентації складу робіт полягає в тому, що у 

виробничих умовах лише найдоцільніша організація дає найбільш ефективні 

результати. Всі надлишкові елементи трудового процесу ведуть до надмірних 

витрат праці. Тому встановленню норм повинно передувати впровадження 

раціонального складу робіт, виконуваних найбільш доцільними методами. 

Це повністю коригується дотриманням сьомого принципу оптимального 

вибору об'єкта дослідження як одиниці нормування праці. Кожний об'єкт 

нормування повинен мати таке визначення за функцією та робочим місцем, яке 

дозволило б чітко відрізняти його від інших об'єктів і точно фіксувати час 

виконання конкретної роботи, операції. 

Забезпечення умов економії праці пов'язане з виконанням вимог восьмого 

принципу демократичного широкого залучення трудящих до розробки норм 

праці. Він передбачає ініціативу трудящих, робітників в освоєнні, впровадженні 

прогресивних норм, їх перегляді, розширенні прав трудових колективів у 

встановленні міри праці з урахуванням умов праці та її напруженості на 

конкретних робочих місцях. 
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2. Класифікація затрат робочого часу, види та способи встановлення норм 

праці. 

2.1. Класифікація затрат робочого часу. 

Для розрахунку норм праці потрібна чітка класифікація затрат часу. 

Класифікацію затрат часу можна застосовувати щодо працівника, роботи 

устаткування, тривалості виробничого процесу. 

Рис. 3. Структура робочого часу - це співвідношення часу роботи та часу 

перерв: 

 

Час роботи - це час, протягом якого працівник використовує свої фізичні, 

інтелектуальні й духовні здібності, набуті знання і досвід для виробництва 

товарів і надання послуг. 

Він складається із часу продуктивної роботи і часу непродуктивної роботи. 

Непродуктивна робота - це та, яка непередбачена виробничим завданням. 

До непродуктивної роботи належить усунення або виправлення браку, що виник 

з вини самого працівника, час на випадкову роботу, виконання роботи для 

власних потреб тощо. 

Продуктивна робота характеризується виконанням обов'язків, 

передбачених регламентом (прямих та за сумісництвом). Вона охоплює 

підготовчо-завершальну та оперативну роботу й обслуговування робочого місця. 



41 
 

В умовах серійного й одиничного виробництва до складу норми часу 

включають підготовчо-завершальний час у тій кількості, в якій він припадає на 

кожну одиницю заготовок або деталей певної партії. 

Оперативна робота - це безпосереднє виконання змінного завдання. Час, 

витрачений на неї, складається з часу виконання основних прийомів і 

допоміжних. 

Виконуючи основні прийоми (основний час), працівник здійснює 

перетворення предметів праці (змінюється зовнішній вигляд, форма, розміри). 

Допоміжні прийоми (допоміжний час) — це ті роботи (час), які необхідні 

для забезпечення основної роботи. 

Час обслуговування робочого місця - це час, який працівник витрачає на 

догляд за робочим місцем та підтримання порядку, він складається з часу 

організаційного обслуговування та часу технічного обслуговування. 

Час організаційного обслуговування використовують для огляду робочого 

місця та його впорядкування, розкладання інструменту на початку зміни та 

прибирання наприкінці, чищення та змащування обладнання. 

Час технічного обслуговування використовують на догляд обладнання у 

процесі виконання певної конкретної роботи, зокрема під-налагодження 

обладнання, заміна зношеного інструменту тощо. 

Затрати робочого часу поділяються на нормовані і ненормовані. До 

нормованих затрат робочого часу належать необхідні для конкретних умов 

затрати основного і допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця, 

підготовчо-завершальний час. До ненормованих (зайвих) затрат робочого часу 

належать ті роботи, які не передбачені завданням і в норму не враховуються. 

Час перерв поділяють на час перерв, що залежить від працівника, та час 

перерв, що не залежить від працівника (простої). 

До часу перерв, що залежить від працівника, належить: 

- час регламентованих перерв на відпочинок та особисті потреби; 

- час нерегламентованих перерв - запізнення, передчасне залишення місця 

роботи тощо. 
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Час перерв, що не залежить від працівника, може бути з: 

- технічних причин - несвоєчасний ремонт обладнання, відсутність 

матеріалів, електропостачання тощо; 

- організаційних причин - відсутність роботи, наряду, креслення, майстра 

тощо. 

Час перерв також поділяють на нормовані та ненормовані. До нормованих 

перерв належить час регламентованих перерв на відпочинок та особисті потреби. 

Ненормовані (зайві) перерви - це всі інші перерві, що залежать та не залежать від 

працівника. Вони не викликані виробничою необхідністю, а їхнє зниження є 

резервом підвищення ефективності праці робітників. 

2.2. Види норм праці. 

У період переходу до ринкових відносин надзвичайно важливим стає 

вивчення затрат праці. Їх вимірником виступає робочий час. 

Міра праці — суспільне необхідні затрати робочого часу, які складаються 

в умовах ринку. Міра праці відображає величину ринкових затрат і виражає 

затрати абстрактної праці. 

Норма праці — конкретне вираження міри праці на кожному підприємстві. 

Вони можуть бути більшими або меншими міри праці, кожне підприємство 

зацікавлене у зниженні норм праці на виготовлення продукції, що дає 

можливість зменшити витрати виробництва. 

Обґрунтування норм праці передбачає всебічне врахування факторів, які 

впливають на їх величину в певних організаційно-технічних умовах. 

Норма праці визначає величину і структуру затрат робочого часу, 

необхідних для виконання певної роботи, і є еталоном, з яким порівнюються 

фактичні затрати праці з метою встановлення їхньої раціональності. У 

нормуванні праці робітників і службовців застосовуються такі види норм праці: 

- норми часу, 

- норми виробітку, 

- норми обслуговування, 

- норми чисельності, 
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- норми керованості, 

- нормовані завдання. 

Оскільки загальним вимірником праці слугує робочий час, усі норми праці 

є похідними від норм часу. 

Норма часу — кількість робочого часу, необхідна для виконання одиниці 

певної роботи (операції) одним працівником або групою працівників відповідної 

чисельності й кваліфікації в найбільш раціональних для підприємства 

організаційних, технічних і господарських умовах з урахуванням передового 

виробничого досвіду. 

Норма часу визначається в людино-годинах, людино-хвилинах, людино-

секундах. Щоб установити норму часу, необхідно з'ясувати склад затрат 

робочого часу і конкретні їх величини для виконання певної роботи. 

Норма виробітку — кількість натуральних (штук, метрів, тонн) чи умовних 

одиниць, які повинні бути виготовлені за одиницю часу (зміну, місяць) у певних 

організаційно-технічних умовах одним або групою працівників відповідної 

кваліфікації. 

Норма обслуговування — встановлення кількості одиниць обладнання 

(кількість робочих місць, квадратних метрів площі і т. ін.), яке повинно 

обслуговуватися одним працівником або групою робітників відповідної 

кваліфікації за певних організаційно-технічних умов протягом зміни. Вона є 

похідною від норми часу. Для розрахунку норм обслуговування необхідно 

визначити норму часу обслуговування. 

Норма часу обслуговування — кількість часу, необхідна за певних 

організаційно-технічних умов на обслуговування протягом зміни обладнання, 

квадратного метра виробничої площі і т. ін. 

Різновидом норм обслуговування є норма керованості, яка визначає 

чисельність працівників і кількість структурних підрозділів, що припадають на 

одного керівника. 

Норматив чисельності — заздалегідь установлена розрахункова величина, 

яка визначає чисельність працівників для виконання одиниці конкретної роботи 
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чи обслуговування конкретних об’єктів. Норматив чисельності відрізняється від 

норми чисельності працюючих. Під останньою розуміють чисельність 

працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідну для 

виконання виробничого завдання. 

На основі норм праці інколи працівникам можуть установлювати 

нормовані завдання. Нормоване завдання — встановлений обсяг роботи, що його 

працівник або група працівників повинні виконати за певний період із 

дотриманням певних вимог до якості продукції. Обсяг роботи, встановлюваний 

цим завданням, може бути вираженим у трудових або натуральних показниках. 

2.3. Способи встановлення норм праці. 

На практиці використовується два основні методи нормування: 

дослідницько-статистичний і аналітичний. За дослідницько-статистичного 

методу норми встановлюються в цілому на всю роботу без поелементного 

аналізу операцій. Дослідницький метод припускає визначення норми на основі 

особистого досвіду нормувальника, а статистичний – ґрунтується на 

встановленні норм за даними про фактичні витрати часу на аналогічну роботу у 

минулому. Досвідчено-статистичний метод не визнається науковим, оскільки 

норми розробляються без необхідного аналізу фактичних умов праці. 

Нормування праці аналітичним методом здійснюється на основі опису 

нормованої операції за складовими її елементами і чинниками, що впливають на 

тривалість виконання кожного елементу, потім проектуються раціональний 

склад операцій і послідовність виконання її елементів. Після цього 

розраховуються витрати часу на кожен елемент і визначається науково 

обгрунтована норма часу на операцію в цілому. 

Аналітичний метод нормування має два різновиди: аналітично-

розрахунковий і аналітично-дослідницький. Вони розрізняються способом 

визначення витрат часу. 

Аналітично-розрахунковий метод дозволяє визначити витрати часу на 

елемент або на операцію в цілому за науково обґрунтованими міжгалузевими, 

галузевими або місцевими нормативами. 
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За аналітично-дослідницького методу витрати часу на кожен елемент і 

операцію в цілому встановлюються на основі безпосередніх вимірювань цих 

витрат на робочих місцях. 

На практиці часто ці два методи використовуються одночасно, проте 

перевага віддається аналітично-розрахунковому методу, як менш 

трудомісткому. 

Норми праці підлягають періодичному оновленню в міру зниження 

трудомісткості виготовлення продукції. Тому на підприємствах здійснюється 

систематична робота із встановлення прогресивних норм, що передбачає 

проведення атестації робочих місць; розробку і реалізацію плану технічного 

розвитку і вдосконалення організації виробництва. Атестованими признаються 

технічно обґрунтовані норми. Неатестовані норми підлягають заміні новими 

нормами. 

Підставою для зміни норм праці є також закінчення терміну дії тимчасових 

норм, які звичайно встановлюються на період освоєння нової продукції, нової 

техніки, технології, організації виробництва і праці. З метою зниження трудових 

витрат і вдосконалення діючих норм на підприємстві до початку року 

розробляється календарний план заміни і перегляду норм праці, який після 

узгодження з профспілковим комітетом і затвердження керівником підприємства 

включається до колективного договору. 

Контрольні питання: 

1. Що таке нормування праці? 

2. Назвіть основні принципи нормування праці. 

3. Що таке структура робочого часу? 

4. Що таке час роботи? 

5. Що таке час перерв? 

6. Що таке норма праці? 

7. Що таке норма виробітку? 

8. Що таке норма обслуговування?  
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Тема 7. Оплата праці у сільському господарстві 

1. Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати праці. 

1.1. Тарифна система та її елементи 

1.2. Сучасні форми та системи оплати праці. 

2. Натуральна оплата у сільському господарстві. 

3. Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи 

машин та інших документів. 

4. Обліковий лист тракториста-машиніста, шляховий лист. 

1. Тарифна система та її елементи. Сучасні форми та системи оплати праці. 

1.1. Тарифна система та її елементи 

Організація оплати праці на підприємстві здійснюється з допомогою 

тарифної системи. Вона являє собою сукупність нормативів, що регулюють 

основну частину заробітної плати робітників і службовців. 

Тарифна система використовується для диференціації розмірів заробітної 

плати працівників залежно від їхньої кваліфікації, відповідальності, умов праці 

(тобто її шкідливості, важкості, інтенсивності, привабливості тощо), її кількості 

та результатів. З допомогою тарифної системи установлюються співвідношення 

між низько і високооплачуваними категоріями трудящих. 

Основними елементами тарифної системи є: тарифні ставки, тарифні сітки, 

схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). 

Тарифні ставки (погодинні, денні, місячні) виражають розмір оплати праці 

на різних видах робіт за одиницю часу (година, день, місяць) залежно від 

кваліфікаційного розряду працівника. Тарифні ставки також можуть 

збільшуватися залежно від шкідливих умов праці. 

Тарифна сітка - шкала (схема), за допомогою якої здійснюється 

співвідношення в оплаті праці працівників залежно від складності роботи та їх 

кваліфікації, тобто забезпечується більш висока оплата праці за більш складну 

роботу. 

Тарифний розряд - це показник ступеня складності роботи, що 

виконується, і рівня кваліфікації працівника. Тарифна ставка І розряду 
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встановлює розмір оплати праці найпростішої роботи: чим складніший вид 

роботи, тим вищий тарифний розряд. 

За допомогою тарифної сітки встановлюється співвідношення тарифних 

ставок між розрядами. Тарифні ставки (оклади) інших, більш високих, розрядів і 

груп визначаються множенням тарифної ставки (окладу) І розряду на тарифний 

коефіцієнт відповідного розряду груп тарифних коефіцієнтів. 

Тарифна система відображає поділ працівників за професіями, 

спеціальностями та кваліфікацією. 

Професія характеризує трудову діяльність і зайнятість працівника 

відповідно до одержаної ним підготовки, придбаних теоретичних знань і 

практичних навичок (наприклад, токар, слюсар, шахтар). 

Спеціальність відображає внутрішньопрофесійний поділ праці. Це поняття 

вужче порівняно з поняттям «професія» (наприклад, токар-карусельник, слюсар-

водопровідник, слюсар-ремонтник устаткування). Отже, спеціальність потребує 

глибших знань і надбання практичних навичок з вужчого кола робіт. 

Кваліфікація – сукупність виробничих знань, уміння, певних практичних 

навичок. Вона виражає ступінь підготовленості працівника до виконання 

професійних функцій обумовленої складності. 

Тарифна система є основою для установлення правильного 

співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та середньої 

заробітної плати працівників. З її допомогою визначається необхідна кількість 

працівників відповідної кваліфікації чи спеціальності, а також співвідношення 

заробітної плати різних категорій працівників. 

У зв'язку з тим, що норми затрат праці установлюються нормуванням, 

тарифна система є сполучною ланкою між нормуванням та системами заробітної 

плати. 

Основними елементами тарифної системи є тарифно-кваліфікаційні 

довідники робіт і професій робітників, кваліфікаційні довідники посад 

керівників, спеціалістів і службовців, тарифні сітки та ставки і схеми посадових 

окладів, або єдина тарифна сітка. 
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У сучасних економічних умовах кожне підприємство може самостійно 

розробляти тарифну систему, дотримуючись державних гарантій і вимог 

генеральної, галузевої, реґіональної тарифних угод згідно з чинним 

законодавством. 

1.2. Сучасні форми та системи оплати праці. 

У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і системи 

оплати праці, але найбільше поширення отримали три форми оплати праці: 

відрядна, погодинна і тарифна. 

Відрядна оплата праці - це оплата праці за кількість зробленої продукції 

(робіт, послуг), вона заснована на оплаті праці в прямій залежності від його 

результатів. 

Відрядну систему оплати праці на підприємстві найбільше доцільно 

застосовувати в наступних випадках: 

- є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт; 

- є значні замовлення на виготовлювану продукцію, а чисельність 

робітників обмежена; 

- одне зі структурних підрозділів підприємства (цех, ділянка, робоче місце) 

є «вузьким» місцем, тобто стримує випуск продукції в інших технологічно 

взаємозалежних підрозділах; 

- застосування цієї системи негативно не відобразиться на якості продукції; 

- існує гостра необхідність у збільшенні випуску продукції в цілому по 

підприємству. 

Відрядну оплату праці не рекомендується використовувати в тому 

випадку, якщо: 

- погіршується якість продукції; 

- порушуються технологічні режими; 

- погіршується обслуговування устаткування; 

- порушуються вимоги техніки безпеки; 

- перевитрачаються сировина і матеріали. 

Різновиди відрядної оплати праці: 
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Відрядно-преміальна - це така система оплати праці, коли робітник 

одержує не тільки відрядний заробіток, але і премію. Премія звичайно 

встановлюється за досягнення визначених показників: виконання плану 

виробництва продукції, завдань по якості продукції або економії у витраті 

матеріальних і інших видів ресурсів. 

Непряма-відрядна - застосовується для оплати праці допоміжних 

робітників, заробітна плата яких залежить від результатів праці основних 

робітників, що обслуговуються ними. Питома вага робітників, які отримують 

заробіток по цій системі, порівняно невелика. 

Відрядно-прогресивна оплата праці, як правило, вводиться тимчасово на 

найважливіших ділянках основного виробництва. При цій системі заробіток 

робітника визначається по виконанню норми виробітки, як і при прямій 

відрядній оплаті, тобто по встановлених розцінках. При перевиконанні 

установленої норми прогресивно збільшуються доплати до основної відрядної 

розцінки. Нарахування прогресивних доплат робиться по результатах місячної 

роботи. Така система оплати праці застосовується звичайно на вирішальних 

ділянках, що є «вузьким місцем», у випадку особливої необхідності 

матеріального стимулювання робітників у зростанні виробітку. Недолік цієї 

системи в тому, що заробіток робітника зростає швидше, чим продуктивність 

праці. Розрахунок вимагає великої обчислювальної роботи. 

Колективна відрядна (бригадна) оплата праці - відрядна форма оплати 

праці по результатах роботи колективу (бригади). Спочатку розраховується 

заробіток усієї бригади як при прямій відрядній системі, використовуючи 

бригадну розцінку. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади 

методом коефіцієнто-годин або методом коефіцієнта виконання норм. Головна 

перевага даної системи в тому, що вона зацікавлює усіх робітників даної бригади 

в кінцевих результатах роботи, сприяє розвитку в них почуття відповідальності і 

взаємодопомоги. 
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Акордна система оплати праці - це різновид відрядної, оплати праці, 

сутність якої полягає в тому, що розмір оплати праці встановлюється на весь 

обсяг виконання робіт із визначенням терміну його виконання. 

На підприємстві найбільш доцільно застосовувати акордну оплату праці в 

наступних випадках: 

- підприємство не укладається в термін із виконанням якогось замовлення, 

і при його невиконанні воно буде зобов'язане заплатити значні суми штрафних 

санкцій у зв'язку з умовами договору; 

- при надзвичайних обставинах (пожежі, обвали, виходи з ладу основної 

технологічної лінії по серйозній причині), що приведуть до припинення 

виробництва; 

- при гострій виробничій необхідності виконання окремих робіт або 

впровадженні нового обладнання на підприємстві. 

Погодинна оплата праці - це оплата праці за відпрацьований час. 

Ця форма має такі системи: 

Проста погодинна - розраховується як добуток годинної тарифної ставки 

робочого даного розряду на відпрацьований час у даному періоді. 

Погодинно-преміювальна - це така оплата праці, коли робітник одержує не 

тільки заробіток за кількість відпрацьованого часу, але і визначений відсоток 

премії до цього заробітку. 

Система посадових окладів: по цій системі оплачуються працівники, 

робота яких має стабільний характер. 

Погодинну систему оплати праці найбільш вигідно застосовувати, якщо: 

- на підприємстві функціонують потокові і конвеєрні лінії зі строго 

заданим ритмом; 

- функції робітника зводяться до спостереження і контролю за ходом 

технологічного процесу; 

- витрати на визначення планової та облік зробленої кількості продукції 

відносно великі; 

- кількісний результат праці не може бути виміряний і не є визначальним; 
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- якість праці важливіше його кількості; 

- робота є небезпечною; 

- робота неоднорідна за своїм характером і нерегулярна по навантаженню; 

- на даний момент збільшення випуску продукції (робіт, послуг) на тому 

або іншому робочому місці є недоцільним для підприємства; 

- збільшення випуску продукції може призвести до браку або зниження її 

якості. 

Тарифна система являє собою основу для диференціації заробітної плати 

відповідно по кваліфікації, умовам і шкідливості праці, а також у районному, 

міжгалузевому, галузевому і внутрішньозаводському розрізах. Вона містить у 

собі нормативні документи, що характеризують якісні особливості різної 

конкретної праці, дозволяє зіставляти між собою всі різноманітні види праці, 

враховувати їхню складність, умови виконання і народногосподарське значення, 

відбивати якість праці в заробітній платі. 

У тарифній системі відображені питання поділу праці робітників по 

професіях, фахам і кваліфікації. 

Тарифно-кваліфікаційні довідники - це нормативні документи, у яких усі 

види робіт, що виконуються в тому або іншому виробництві, діляться на групи в 

залежності від їхньої складності. 

Тарифна ставка - абсолютний розмір оплати праці різних груп і категорій 

робітників за одиницю часу. Вона встановлюється урядом по кожній галузі 

окремо, як правило, для робітників, праця яких по складності відноситься до 

першого розряду. Ставка першого розряду визначається згідно з встановленим 

державою розміром мінімальної заробітної плати і визначає рівень заробітної 

плати некваліфікованого робітника. Тарифні ставки інших (наступних) розрядів 

розраховуються множенням тарифної ставки першого розряду на відповідний 

тарифний коефіцієнт. 

Оплата праці керівників і службовців здійснюється відповідно до 

посадових окладів. Розподіл працівників по посадах здійснюється за допомогою 

Єдиної номенклатури (переліку) посад і Кваліфікаційного довідника посад 
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керівників і службовців. У довіднику відображені кваліфікаційні характеристики 

по кожній посаді, які складаються з трьох розділів: посадові обов'язки, 

професійні знання, кваліфікаційні вимоги. Схема посадових окладів являє собою 

перелік посад на підприємствах відповідних галузей промисловості з вказівкою 

місячного посадового окладу або коефіцієнта. 

Кваліфікаційний рівень визначається діленням заробітної плати окремих 

працівників на сформований на підприємстві мінімальний рівень оплати праці. 

При віднесенні робочого або фахівця до тієї або іншої кваліфікаційної групи 

приймається в увагу не тільки кваліфікаційний рівень, розрахований на основі 

заробітної плати, але і відповідність працівника професійним вимогам, а також 

конкретні посадові обов'язки. Виконання робіт більш високої кваліфікаційної 

групи може служити підставою для переводу конкретного працівника в цю групу 

і присвоєння йому відповідного кваліфікаційного рівня. 

Цей метод розрахунку фонду оплати праці простий, зрозумілий робочим, 

позитивно ними сприймається. Він припускає пряме ув'язування трудового 

внеску працівників з оплатою і просуванням по службовим східцям. 

2. Натуральна оплата у сільському господарстві. 

Питання оплати праці регулюється Законом України від 24 березня 

1995року «Про оплату праці», законами України «Про сільськогосподарську 

кооперацію»; «Про селянське (фермерське) господарство», підзаконними та 

локальними нормативно-правовими актами. 

Законодавство передбачає також можливість оплати праці в сільському 

господарстві поряд з грошовою і натуральну. В сучасних умовах, при наявності 

гострої нестачі коштів, зросла роль натуральної оплати праці. Підприємство 

самостійно розпоряджається виробленою продукцією і вирішує, яку її частину 

віддати на натуральну оплату. Це відображається в Положенні про оплату праці 

конкретного сільськогосподарського підприємства, яке приймається загальними 

зборами трудового колективу. 

Натуральна оплата праці може застосовуватись тільки як частка основної 

грошової оплати, а може повністю здійснюватися за рахунок продукції 
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сільського господарства. Вона широко застосовується при розрахунках з 

сезонними найманими працівниками при оплаті за збирання врожаю картоплі, 

цукрових буряків, овочів, плодів, ягід. Натуральна оплата може здійснюватись 

не тільки рослинницькою продукцією, а й молоком, м'ясом тощо. 

Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним 

банком України. 

Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову 

виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що 

не перевищує 30% нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, 

де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є 

звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких 

встановлюється КМУ (ч. 3 ст. 23 Закону № 108). 

Перефразуємо дещо зміст статті, виділивши такі її ключові положення, які 

далі прокоментуємо: 

— виплата заробітної плати натурою дозволяється лише у тих галузях або 

за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у 

грошовому виразі, є звичайною або бажаною; 

— є перелік товарів, якими зарплату виплачувати забороняється; 

— передбачено часткову виплату заробітної плати натурою за цінами не 

вище собівартості; 

— виплата заробітної плати натурою не може перевищувати 30% 

нарахованої за місяць. 

Перелік товарів, якими зарплату виплачувати забороняється, затверджено 

постановою КМУ «Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної 

плати натурою» від 3 квітня 1993 р. № 244. До цього переліку входять: 

― зброя, боєприпаси та інша продукція військового призначення, що 

випускається підприємствами оборонної промисловості; 

― продукція, що має стратегічне значення за переліком, що визначається 

актами законодавства; 
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― вибухонебезпечні та отруйні речовини, наркотичні засоби; 

― товари виробничо-технічного призначення; 

― нафта й нафтопродукти; 

― продукція хімічної промисловості, мінеральні добрива; 

― продукція целюлозно-паперової промисловості; 

― будівельні матеріали та вироби з них; 

― лісоматеріали (крім матеріалів, одержаних під час лісозаготівель); 

― товари медичної, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості; 

― благородні метали і коштовне каміння, вироби з них; 

― усі види алкогольних напоїв, включаючи спирт і виноматеріали; 

― непродовольчі товари народного споживання; 

― продовольчі товари народного споживання промислової переробки, 

крім цукру, призначеного для розрахунків із сільськогосподарськими 

підприємствами і насіннєвими заводами, та водіями автотранспортних 

організацій, працівниками залізничного транспорту, які забезпечують 

перевезення цукрових буряків; 

― продукція переробки ефіроолійних культур, крім олії рослинної, 

призначеної для розрахунків з працівниками сільськогосподарських 

підприємств; 

― кокони шовкопряду; 

― махорка, тютюн і тютюнові вироби; 

― продукція звірівництва, хутро; 

― вовна (сировина); 

― шкіра та шкірсировина; 

― сировина льону, конопель, бавовни для текстильної промисловості; 

― лікарські рослини, рицина, хміль, мак; 

― коренеплоди цукрових буряків і продукція їх переробки; 

― продукція насінництва; 

― продукція бджільництва, крім меду; 

― племінне поголів’я тварин. 
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Товари, які не входять до наведеного переліку, можуть використовуватися 

підприємствами для часткової виплати заробітної плати натурою. Проте 

оскільки, як бачимо, перелік заборонених товарів доволі широкий, то 

Мінсоцполітики у Листі № 18-1249 цілком справедливо зазначає, що виплата 

заробітної плати в натуральній формі є характерною в основному для сільського, 

лісового та рибного господарства. 

3. Зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи 

машин та інших документів. 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні 

документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні 

документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а 

якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та 

впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть 

складатися зведені облікові документи. 

Списання ПММ на сільгосптехніку, як правило, оформлюється Обліковим 

листом праці тракториста-машиніста та Дорожнім листком трактора. 

Крім того документування господарських операцій може здійснюватись із 

використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити 

обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм. 

Таким чином, первинний документ на підставі якого здійснюється 

списання ПММ на сільгосптехніку, повинен містити інформацію про 

найменування сільгосптехніки, дані про машиніста (тракториста, механізатора), 

обсяги виконаної роботи (найменування робіт та відпрацьовані години), норму 

виробітки, інші дані для розрахунку обсягу використаних ПММ відповідно до 

вихідних даних норм списання (кілометраж, вид робіт та місце їх виконання, 

назва культури рослинництва, що обробляється, агротехнічні умови виконання 

робіт, «холостий» пробіг до місця виконання робіт та інше). 

Обліковий лист тракториста-машиніста застосовується для обліку 

механізованих робіт, що виконуються трактористами-машиністами на 

тракторах, комбайнах, інших самохідних машинах. Його відкривають на 
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кожного тракториста-машиніста (трактор, комбайн). Лист розрахований на 

щоденне ведення обліку на протязі 15 днів. Записи в обліковому листі веде 

бригадир тракторно-рільничої бригади, або помічник бригадира, обліковець. 

На лицьовій стороні облікового листа зазначають найменування 

сільськогосподарського підприємства, шифр відділення, бригади, прізвище, ім'я 

по батькові, табельний номер тракториста-машиніста, марку та інвентарний 

номер трактора. 

Виконані роботи записують по кожній культурі або групі культур. Обсяги 

виконаних робіт тракторами обліковують в натуральних показниках (фізичних 

гектарах) і в умовних еталонних гектарах. 

Оплату праці тракториста-машиніста визначають на підставі довідника 

тарифікації робіт, встановлених норм виробітку та денних тарифних ставок. 

Основний заробіток визначають як добуток кількості виконаних змінних норм 

на денну тарифну ставку по тій чи іншій роботі. Основний заробіток можна 

знайти і іншим способом. По кожному виду робіт визначають розцінку за 

одиницю роботи (денну тарифну ставку ділять на норму виробітку) та складають 

перелік розцінок по всіх видах робіт, що виконуються в господарстві. При 

наявності такого переліку в обліковому листі зазначають розцінку за одиницю 

виконаної роботи і заробіток визнається множенням розцінки на обсяг виконаної 

роботи в натурі. 

Додаткову оплату праці тракториста-машиніста, до якої належать 

надбавки за класність, доплати за якісне та своєчасне виконання робіт, 

обліковують окремо від основної оплати і в обліковому листі записують в 

окремих графах. 

Витрати пального в обліковому листі зазначають за нормою та фактично. 

На зворотній стороні облікового листа зазначають показники 

відпрацьованих машино-днів та машино-змін. 

Якість виконаних робіт перевіряє агроном, який робить про це записи в 

кінці облікового листа. Обліковий лист підписує тракторист, бригадир та 

агроном і передають його в бухгалтерію господарства. 
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Облікові листи праці та виконаних робіт підписує бригадир та агроном, 

який перевіряє обсяг та якість виконаних робіт. Оформлені облікові листи 

передають в бухгалтерію підприємства. Бухгалтер перевіряє правильність 

заповнення документа та нараховує заробітну плату. 

Підставою для нарахування оплати праці робітникам тваринництва є 

отримана продукція (молоко, приріст живої маси, приплід тощо) та поголів'я що 

обслуговується. Показники для нарахування заробітної плати є в первинних 

документах по обліку надходження продукції тваринництва та руху поголів'я 

тварин.  

Розрахунок нарахування оплати праці робітникам тваринництва складає та 

підписує завідуючий фермою та зоотехнік. В терміни встановлені графіком 

документообігу документ подають в бухгалтерію підприємства. 

Первинним документом по обліку праці і заробітній платі водіїв є 

Подорожній лист вантажного автомобіля. 

Для обліку транспортних робіт тракторами на перевезенні вантажів 

застосовують Подорожній лист трактора (ф. № 68). Подорожній лист виписує 

механік або бригадир щодня перед виїздом з гаража і видає на руки трактористу. 

В документі зазначають прізвище, ім'я по батькові тракториста, дату виїзду, на-

йменування підприємства, відділення, бригади за якими закріплено трактор, його 

марку та державний номер. Далі на лицьовій стороні зазначають завдання 

трактористу, звідки забрати та куди доставити вантаж, відстань перевезення. 

Механік перевіряє технічний стан трактора, зазначає час початку роботи, виїзд з 

гаражу дозволяє своїм підписом. На зворотній стороні подорожнього листа 

трактора зазначають показники виконання завдання. 

4. Обліковий лист тракториста-машиніста, шляховий лист. 

Установленої нормативними документами універсальної форми 

подорожнього листа для трактора немає. Водночас є форми для будівельних 

машин, встановлені наказом № 149. 

Для обліку роботи тракторів колісних може застосовуватися подорожній 

лист будівельної машини за типовою формою № ЕБМ-2, для тракторів 
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гусеничних — за формою № ЕБМ-3 «Рапорт про роботу будівельної машини 

(механізму)» чи № ЕБМ-4 «Рапорт-наряд про роботу будівельної машини 

(механізму)». Останній — у разі, якщо обсяг виконаної трактором роботи можна 

обчислити у натуральних показниках. 

Є також спеціалізовані форми для сільськогосподарських підприємств, 

затверджені наказом № 269-2: для обліку транспортних робіт на тракторі — 

типова форма № 68 «Дорожній лист трактора»; для обліку механізованих 

польових та інших (крім транспортних) робіт, які виконуються на тракторі, — 

типова форма № 67 «Обліковий лист тракториста-машиніста». 

Таким чином, для документування роботи трактора, який використовують 

на будівельних роботах, повинні застосовуватися форми, встановлені наказом № 

149, на сільськогосподарських — форми, встановлені наказом № 269-2. Кожна з 

цих форм враховує відповідну будівельну чи сільськогосподарську специфіку. 

Інші підприємства також можуть застосовувати ці форми, заповнюючи 

тільки ті реквізити, які їх стосуються, або ж розробити власні форми. 

Як уже зазначалось, є Норми № 156, що стосуються в тому числі роботи 

тракторів при здійсненні дорожньо-будівельних робіт, і норми ДБН В.2.8-12-

2000, які стосуються в тому числі роботи тракторів при здійсненні будівельних 

робіт. 

Для інших видів робіт, на яких можуть застосовуватися трактори, 

встановлених нормативними документами норм витрат палива немає. Тому 

кожне підприємство повинно самостійно встановити такі норми, орієнтуючись 

насамперед на технічну документацію на трактор, у якій повинні зазначатися 

такі норми, а також на Норми № 156, ДБН В.2.8-12-2000. 

Контрольні питання: 

1. Що таке оплата праці? 

2. Що таке тарифна система? 

3. Назвіть сучасні форми та системи оплати праці. 

4. Що таке натуральна оплата праці? 

5. Назвіть приклади первинних документів з обліку роботи машин.  
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