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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У менеджменті сучасних аграрних підприємств

підготовка багатьох рішень здійснюється за допомогою

методів, які допомагають розв'язувати проблеми поста)

чальницьких, заготівельних, складських та внутрішньо)

виробничих операційних систем. Зокрема застосуван)

ня відповідних методів в системі управління витратами,

як правило, вимагає значного обсягу вихідної інфор)
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GROUNDING DECISIONS TO FORMING EXPENSES OF AN ENTERPRISE

У статті досліджено особливості обгрунтування господарських рішень у системі управління

витратами на оплату праці сільськогосподарського підприємства. Визначено виробничу сис�

тему як важливий центр витрат підприємницької організації та об'єкт управління собівартістю

продукції. На основі обробки низки емпіричних даних за допомогою кореляційно�регресійного

моделювання встановлено вплив урожайності на рівень варіації нормативних та фактичних пря�

мих витрат з оплати праці при вирощуванні озимої пшениці в аграрних підприємствах Запо�

різької області в 2009—2014 рр. Опрацьовано пропозиції щодо врахування такого впливу в си�

стемі стратегічного управління витратами галузі зерновиробництва на засадах ситуаційного

підходу в економіці. Обгрунтовано необхідність врахування у рішеннях щодо управління витра�

тами на оплату праці комплексу чинників (вартість ціни робочої сили на ринку праці, дієвість як

мотиваційного механізму, соціальні аспекти і т. ін.).

Features of grounding business solutions in the system of management over costs for remuneration

of labor in an agricultural enterprise have been studied in the article. Producing system has been

defined as an essential center of costs in an enterprise and an object of managing net cost for produce.

On the background of processing a set of empiric data owing to correlation�regression modeling the

influence of yield on the level of variation in standard and actual direct expenses has been determined

for remuneration of labor for growing winter wheat at agrarian enterprises of the Zaporizhia region in

2009—2014. Offers toward considering that influence in the system of strategic management over

costs in the field of grain production on the basis of situational approach to the economy have been

processed. The need to consider a set of indicators (cost for remuneration of labor at the labor market,

action of motivation, social aspects and so on) while making decisions toward management over

costs has been grounded.

Ключові слова: пряма оплата праці, фактичні витрати, нормативні витрати, коефіцієнт перевищення
витрат, урожайність пшениці.

Key words: direct wages, actual costs, regulatory costs, ratio exceeding costs, yield wheat.

мації і опрацювання певних алгоритмічних моделей для

оцінки і оптимального вибору серед існуючих альтер)

натив [1, с. 272].

У сучасних економічних та політичних умовах Ук)

раїни для підвищення соціальної безпеки населення

набуває значення пошук резервів для збільшення еко)

номічної доступності харчових продуктів. Одним із на)

прямів такого пошуку є використання нормативних вит)
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рат на пряму оплату праці при вирощуванні основних

сільськогосподарських культур. У цьому сенсі важли)

вим показником є співвідношення між фактичними та

нормативними витратами на пряму оплату праці та його

залежність від врожайності відповідних сільськогоспо)

дарських культур.

Серед найважливіших зернових культур ози)

ма пшениця за посівними площами займає в Ук)

раїні перше місце і є головною продовольчою

культурою [2, с. 184]. Тому пошук резервів для

зменшення її  вартості є важливим питанням сьо)

годення.
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Таблиця 1. Технологічна карта вирощування озимої пшениці
за традиційною технологією
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми зменшення витрат на пряму оплату праці

досліджували вчені у сфері економіки сільського гос)

подарства: В.Г. Андрійчук, В.В. Вітвіцький, С.І. Дем'я)

ненко, О.В. Розгон, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак О.М. та

ін. У той же час питання вивчення взаємозв'язку

співвідношення між фактичними та нормативними ви)

тратами на пряму оплату праці та врожайності відповід)

них сільськогосподарських культур, не були предметом

детального дослідження вчених.

МЕТА СТАТТІ
Дослідження залежності співвідношення між фак)

тичними і нормативними витратами на пряму оплату

праці при вирощуванні пшениці та її урожайності в

сільськогосподарських підприємствах Запорізької об)

ласті та опрацювання пропозицій щодо врахування та)

кого взаємозв'язку в системі управління витратами.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розрахунок нормативних витрат на пряму оплату

праці при вирощуванні пшениці в 2009—2014 роках було

зроблено на основі технологічної карти вирощування

озимої пшениці за традиційної технології розробленою

фахівцями НДІ "Украгропромпродуктивність" [3, с. 82]

(табл. 1), за умов врожайності згідно статистичних да)

них [4; 5; 6; 7; 8] у Запорізькій області за 2009—2014

роки, групи поля ІІ та гарантованих розмірів годинних

тарифних ставок за відповідні періоди [9; 10; 11] при

співвідношенні посадового окладу (тарифної ставки) у

середній заробітній платі 0,7 [3, с. 36].

Визначення нормативних витрат на пряму оплату

праці грунтується на використанні науково обгрунтова)

них норм продуктивності праці на проведення механі)

зованих польових робіт, тракторно)транспортних, ван)

тажно)розвантажувальних та ручних робіт в рослин)

ництві.

Фактичні витрати на пряму оплату праці розраховані

на основі статистичної звітності за 2009—2014 роки [12;

13; 14; 15; 16; 17].

Зведені розраховані нормативні та фактичні витра)

ти на пряму оплату праці при вирощуванні пшениці

сільськогосподарськими підприємствами Запорізької

області показано в таблиці 2.

Порівняння нормативних та фактичних витрат на

пряму оплату праці показує, що фактичні витрати пере)

вищують нормативні в 1,7—2,69 раза. Це свідчить про

наявність резерву для зменшення собівартості пшениці.

Необхідно зазначити той факт, що в технологічній карті,

до складу агрегатів було використано переважно недо)

рогу техніку вітчизняного виробництва та країн СНД, яка

по продуктивності поступається більш вартісній техніці

іноземного виробництва, в господарствах де викорис)

товується високопродуктивна техніка та більш прогре)

сивні технології вирощування цей показник буде вищим.

Як відомо, із збільшенням врожайності сільськогос)

подарських культур зменшується собівартість їх виро)

щування, проте дані представлені в таблиці 2, свідчать

що за найменшої врожайності (17,3 ц/га в 2012 році)

коефіцієнт перевищення нормативних витрат на пряму

оплату праці найменший.

Для з'ясування наявності лінійної стохастичної за)

лежності між урожайністю пшениці та коефіцієнтом пе)

ревищення нормативних витрат на пряму оплату при ви)

рощуванні пшениці, використаємо коефіцієнт кореляції,

який розрахуємо за формулою [18].

n

i

n
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ii

n
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yyxx
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22
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))((
,

де х — урожайність пшениці, y) коефіцієнт переви)

щення нормативних витрат на пряму оплату праці при

вирощуванні пшениці.

Використавши засоби Excel [19, c.143], r = 0,776,

що свідчить про вагомий вплив урожайності пшениці на

коефіцієнт перевищення нормативних витрат на пряму

оплату праці при вирощуванні пшениці, та прямий на)

прям зв'язку між цими показниками.

Перевіримо значущість коефіцієнта кореляції, за

допомогою t)критерію (Стьюдента), для цього розра)

хуємо t)критерій за формулою [19]:

)],[1/()2(, 2YXrnYXrt
Ступень волі k = n — 2 [8] дорівнює 6, t = 2,4635,

згідно з таблицею значень критерія Стьюдента [20] за

даних значень розрахункового t)критерію, та ступеня

волі k, значення довірчої ймовірності p перебуває в ме)

жах 0,9 — 0,95 і становить приблизно 0,9257. Оскільки

лінійна стохастична залежність існує за умови |t|>tak

[18], (tak — критичний розподіл ), застосовуючи засо)

би Еxcel [19, c.144], розраховуємо максимальне значен)

ня tak, яке не перевищує модуль t, tak = 2,4007 при ймо)

вірності 0,9257.

Отже, з надійністю р = 0,9257 можна сказати, що

між урожайністю пшениці та коефіцієнтом переви)

щення нормативних витрат на пряму оплату праці при

вирощуванні пшениці, існує лінійна стохастична за)

лежність. Із збільшенням врожайності коефіцієнт пе)

Таблиця 2. Нормативні та фактичні витрати на пряму оплату праці при вирощуванні пшениці
аграрними підприємствами Запорізької області в 2009—2014 рр.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
   28,3 26,1 30,8 17,3 26,1 31,8 

        
   1 ,     6,69 8,49 9,03 12,42 11,3 11,01 

       
     

    1  
2,72 3,16 3,77 7,3 5 4,54 

      
  2,46 2,69 2,4 1,7 2,26 2,43 
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ревищення нормативних витрат на пряму оплату

праці збільшується.

ВИСНОВКИ
Фактичні витрати на пряму оплату праці при виро)

щуванні пшениці на підприємствах Запорізької області

перевищують нормативні в 1,7—2,69 раза. Це свідчить

про наявність резерву для зменшення собівартості пше)

ниці.

Між урожайністю пшениці та коефіцієнтом переви)

щення нормативних витрат на пряму оплату праці при

вирощуванні пшениці, існує лінійна стохастична за)

лежність.

Певна орієнтація сільськогосподарських товарови)

робників на нормативні витрати з прямої оплати праці

підвищує ймовірність зростання платоспроможного по)

питу на ринку вітчизняної аграрної продукції.

 Разом з тим рішення щодо управління витратами

на оплату праці мають враховувати комплекс чинників

(вартість ціни робочої сили на ринку праці, дієвість

як мотиваційного механізму, соціальні аспекти і т. ін.).

З огляду на це опрацьовані пропозиції мають розгля)

датися як один із важливих чинників обгрунтування

господарських рішень. Міра важливості такого чин)

нику залежатиме від конкретної управлінської ситу)

ації.
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