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Анотація. У статті розкрито основні концептуальні положення щодо 

сутності категорій праця, продуктивність праці. Визначено основні групи 
чинників продуктивності праці у сільському господарстві та сучасні стра-
тегічні імперативи її зростання. Доведено, що стратегічними імперативами 
зростання продуктивності праці у сільському господарстві виступають: збі-
льшення виробництва продукції при одночасному зниженні витрат робо-
чого часу за рахунок підвищення рівня культури землеробства та тварин-
ництва, інтенсифікації виробництва, раціональної організації праці та 
мотивації персоналу. 
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Вступ. Економічною основою, яка визначає рівень розвитку та динаміку 

сільськогосподарського виробництва, мірилом суспільного прогресу виступає 
продуктивність праці, яка є основним показником підвищення ефективності га-
лузей рослинництва та тваринництва. За рахунок підвищення продуктивності 
праці забезпечується приріст обсягу продукції сільського господарства. 

Від результативності праці, її ефективності, а, отже, продуктивності праці 
залежать добробут населення та багатство суспільства — чим вища продуктив-
ність праці, тим більше виробляється матеріальних благ. Зростання продуктив-
ності праці визначає дія загального економічного закону, сутність якого полягає 
у створенні максимуму продукту за мінімуму праці. Стратегічні напрями зрос-
тання продуктивності праці як компонент стратегії визначають шляхи досяг-
нення стратегічних цілей у галузі сільського господарства, ключовою серед 
яких виступає гарантування продовольчої безпеки держави. 

Проблема продуктивності праці тривалий час є предметом уваги багатьох 
дослідників А.Г. Бабенка, Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, В.В. Вітвицького, В.Г. 
Горкавого, В.С. Дієсперова, Е.М. Лібанової, Т.І. Олійник, С.Г. Струміліна та 
інших. Разом з тим, окремі аспекти цієї проблеми у галузі сільського господарс-
тва залишаються невирішеними, оскільки розвиток ринкових відносин у аграр-
ному секторі обумовлений політичними та економічними факторами, що вносить 
корективи в переважний вплив тієї чи іншої групи чинників продуктивності 
сільськогосподарської праці.  

Постановка задачі. Обґрунтування вибору стратегії підвищення продуктив-
ності праці у сільському господарстві потребує аналізу концептуальних поло-
жень щодо сутності продуктивності праці. Принципові стратегічні завдання ро-
звитку вітчизняного продовольчого ринку безпосередньо пов’язані з науковим 
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пошуком нових підходів до продуктивності праці та виявленням шляхів її зрос-
тання.  

Результати. Наукові дослідження щодо сутності економічної категорії 
«продуктивність праці» пов’язані зі з’ясуванням термінів «праця», «предмети 
праці», «засоби праці», «продуктивна сила праці». Досить детальне визначення 
категорії «праця» наводить в економічному словнику професор С.В. Мочерний: 
праця розглядається як «процес свідомої доцільної діяльності людей, в якій во-
ни видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контро-
люють обмін речовин між собою і водночас змінюють власну природу» [1, с. 
260]. В процесі праці шляхом використання праці предмети праці утворюють 
засоби виробництва. Академік С.Г. Струмілін наводить таке визначення катего-
рії «праця»: «праця у матеріальному виробництві — це процес, що відбувається 
між людиною та природою, в якому людина своєю діяльністю опосередковує, 
регулює та контролює обмін речовин між собою та природою», праця розгляда-
ється як фізіологічний процес [2, с. 6]. У цьому визначенні, по-перше праця 
пов’язується з людиною, а, по-друге, до категорії «праця» належить лише сус-
пільно корисна діяльність людини. 

Праця як доцільна діяльність людей, спрямована на задоволення їхніх жит-
тєвих потреб, є неодмінною умовою існування та розвитку суспільства. Профе-
сор А.М. Колот працю трактує як процес, що відбувається між людиною і при-
родою, в якому людина власною діяльністю опосередковує, регулює і 
контролює обмін речовин між собою та природою. Здійснюючи вплив на при-
родне довкілля, змінюючи та пристосовуючи його до своїх потреб, економічно 
активна людина не лише забезпечує своє існування, а й створює умови для роз-
витку та прогресу суспільства [3, с. 9]. В процесі праці споживається робоча си-
ла, людина змінює форму та властивості природних матеріалів, предметів праці, 
відповідно своїх цілей, загальним засобом праці виступає земля [4, с. 43]. 
В процесі праці людина створює різні продукти: як для особистого вжитку, так і 
в якості сировини для виробництва інших продуктів, тобто засобів праці. Пра-
ця, що витрачається в процесі доцільної діяльності людини з відтворення мате-
ріальних і духовних благ, виступає єдиним джерелом вартості [5, с. 14].  

Праця у галузі сільського господарства має специфічну особливість: предме-
тами праці виступають живі організми (рослини та тварини), що знаходяться 
під впливом природно-кліматичних умов, дія праці на них обмежена певними 
біологічними законами. Праця однакової кваліфікації та фондоозброєності мо-
же призводити до різних результатів залежно від природних умов. Тобто ре-
зультати праці в сільському господарстві обумовлені як природніми (ґрунтово-
кліматичними та біологічними), так і економічними процесами, які визначає 
праця людини, рівень її кваліфікації та інтенсивності. Робочий час виступає мі-
рою витрат праці, а кількість створеного продукту — результатом процесу пра-
ці [6, с. 259]. 

Сутність економічної категорії «продуктивність праці» розглядалась у пра-
цях К. Маркса з огляду на характер та властивості процесу праці, його роль у 
створенні матеріальних та духовних благ. Матеріальні блага, якими користу-
ються люди у повсякденному житті, створюються працею, в процесі якої люди 
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використовують свої фізичні та духовні здібності для пристосування можливос-
тей природи до своїх потреб. Саме в процесі праці люди розвивають свої здіб-
ності, накопичують досвід, поглиблюють знання, саме через працю створюють-
ся нова техніка та вдосконалюються технології, що, в свою чергу, створює 
додаткову кількість продуктів [7, с. 5]. Людина усвідомленою та цілеспрямова-
ною діяльністю опосередковує, регулює та контролює обмін між собою та при-
родою. В процесі праці відбувається взаємодія людини та предметів природи, 
результатом якої є зміна форми чи якості предметів природи стосовно потреб 
людини [8, с. 15]. Сам процес праці згасає в продукті праці у формі його матері-
ального буття, при цьому затрачуються фізична та духовна енергія людини, 
тобто затрачується робоча сила.  

Класична економічна теорія працю розглядає в двох формах: конкретна (жи-
ва) праця, в процесі якої створюється споживча вартість, та абстрактна (минула) 
праця, яка створює вартість товарів [1, с. 260]. Жива праця витрачається праці-
вниками в процесі виготовлення продукту, а минула (абстрактна) праця витра-
чена на попередніх стадіях виробництва й уречевлена в предметах та засобах 
праці, що використовуються для створення продукту. Праця у вартості продук-
тів виступає вже як абстрактна через затрачений робочий час, тому є мірою в 
оцінці суспільної корисності вироблених продуктів. Тобто абстрактна праця є 
вимірювачем вартісних відносин різних продуктів, при цьому втрачаються всі 
якісні відмінності корисної праці, а кількісним виразом виступає загальний ро-
бочий час [8, с. 16–17]. Обсяг виробленої продукції залежить від сукупності за-
трат живої та минулої праці, затрати ж минулої (уречевленої) праці створюють 
засоби виробництва, що використовуються в процесі трудової діяльності.  

Економічна категорія «продуктивність праці» визначає ступінь плодотвор-
ності, здатності конкретної робочої сили виробляти споживчі вартості, викону-
вати корисну роботу. Продуктивність праці в економіці характеризує здатність 
праці виробляти необхідні продукти, це своєрідний коефіцієнт корисної дії жи-
вої праці [8, с. 17]. На думку прибічників марксистської теорії, продуктивність 
праці визначають як здатність конкретної праці створювати за одиницю часу за 
даних умов виробництва певну кількість споживчих вартостей [9, с. 3].  

Висока продуктивність праці людини, окремої виробничої одиниці чи суспі-
льства в цілому обумовлює виробництво значної кількості продуктів для особи-
стого та промислового споживання, збільшує матеріальні можливості для розши-
рення виробництва нових продуктів. Разом з тим, підвищення продуктивності 
праці обов’язково супроводжується більш економним використанням засобів 
виробництва, що призводить до зниження вартості вироблених продуктів, під-
вищенню ефективності витрат виробництва [8, с. 17]. 

Оскільки сутність продуктивності праці полягає у здатності конкретної праці 
виробляти певну кількість продукції за одиницю часу, то математично це може 
бути описане як відношення обсягу продукції чи робіт у натуральному виразі до 
витрат робочого часу на виробництво одиниці продукції чи одиниці робіт. Від-
повідно до цього співвідношення, підвищення продуктивності праці можливе 
або за умови збільшення обсягу продукції чи робіт, або за умови зменшення ви-
трат робочого часу. Ефект примножується, якщо одночасно діють обидві умови, 
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обчислення продуктивності праці враховує як кількість виробленої продукції, 
так і витрати праці. Економічна сутність продуктивності праці визначається її 
складовими елементами, основними з яких є інтенсивність праці та продуктив-
на сила праці. Продуктивність характеризується кількістю виробів, виготовле-
них в одиницю часу, а інтенсивність затратами праці в одиницю часу [9, с. 7]. 
Нормальна інтенсивність праці передбачає можливість повного відновлення 
здатності людини до праці, тобто такої організації робочого часу і відпочинку, 
яка дає змогу не знижувати показники життєдіяльності людського організму. 
Нормальну інтенсивність сільськогосподарської праці забезпечує не тільки ви-
користання матеріально-технічного прогресу в процесі виробництва, а й ство-
рення для сільських жителів відповідних умов відпочинку, побуту, розвитку 
[10, с. 30]. 

Продуктивність праці у сільському господарстві — це «здатність працівни-
ків, зайнятих на полях і фермах, своєю конкретною працею за одиницю часу 
(година, день, місяць, рік) виробляти певну кількість сільськогосподарських 
продуктів (зерна, картоплі, овочів, молока, м’яса, яєць, бавовни та ін.) або вико-
нувати який-небудь обсяг робіт встановленої якості» [7, с. 8]. Тобто чим вища 
продуктивність праці, тим більший обсяг робіт виконується за одиницю часу. 
Продуктивність праці може бути визначена як виробництво продукції в розра-
хунку на одного працівника основної діяльності [11, c. 124]. Сутність продукти-
вності праці відображають її натуральні (виробіток продукції за одиницю часу) 
та вартісні (затрати праці на виробництво одиниці продукції) показники, які 
знаходяться в обернено пропорційній залежності. 

У процесі створення матеріальних благ витрачається жива праця, але під 
впливом науково-технічного прогресу її питома вага зменшується, підвищуєть-
ся значення минулої праці, яка уречевлена у вигляді основних засобів виробни-
цтва, матеріалів, мінеральних добрив та ін. [12, с. 7]. Враховуючи внесок живої 
та минулої праці у створенні продукції, можна зробити висновок, що підвищен-
ня продуктивності праці відбувається за умови, що частка живої праці зменшу-
ється, а частка минулої (уречевленої) праці збільшується; при цьому сумарна 
кількість праці на одиницю готової продукції скорочується. Збереження праці 
полягає в збереженні як живої так і минулої праці. Збереження живої праці пе-
редбачає зменшення затрат праці на одиницю продукції або скорочення чисель-
ності працівників при виробництві однакової кількості продукції. Економія жи-
вої праці проявляється у вигляді систематичного зниження трудомісткості та 
раціонального використання робочого часу за рахунок технічної оснащеності 
праці та вдосконалення організації та управління виробництвом [13, с. 23]. При 
цьому покращуються умови праці, поступово скорочується робочий день, зни-
жуються втрати робочого часу. 

Збереження уречевленої (минулої) праці передбачає зниження матеріальних 
виробничих втрат на основі зниження витрачання засобів виробництва: вироби-
ти за допомогою наявних засобів і предметів праці продукцію у більшій кілько-
сті й вищої якості. Це можливо за рахунок економії або використання замінної 
сировини, раціонального використання основних та оборотних фондів. Така 
економія дозволяє скоротити затрати робочого часу на випуск знарядь вироб-
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ництва, сировини та матеріалів і за рахунок цього збільшити обсяги виробницт-
ва [13, с. 26]. Збереження уречевленої праці, у свою чергу, призводить до зни-
ження трудомісткості, зменшення затрат праці на обробку, збереження та тран-
спортування виробів. Норми витрат матеріальних ресурсів можуть бути знижені 
за рахунок нових технологій і більш економічних матеріалів, використання 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вторинних і переробних матеріалів. 

Таким чином, закон зростання продуктивності праці обумовлює: безпере-
рвне збільшення кількості продукції на одного працюючого, провідне значення 
належить минулій (уречевленій) праці, яка й забезпечить економію живої праці, 
отже, й підвищення продуктивності праці.  

Отже, праця є основним фактором виробництва, а продуктивність праці — 
комплексний показник ефективної економічної діяльності. Узагальнюючи кла-
сичні та сучасні наукові погляди щодо категорії «продуктивність праці», схиля-
ємось до її тлумачення у вузькому та широкому розумінні. Вузьке розуміння 
продуктивності праці використовується на рівні підприємства чи окремого пра-
цівника й характеризує ефективність виробничого процесу у вигляді співвідно-
шення продукції, призначеної для реалізації за межами цього виробничого про-
цесу, та ресурсів праці. Такий вид продуктивності обчислюється як відношення 
обсягу виробленої продукції або послуг до витрат живої праці, що вимірюються 
в людино-годинах або людино-днях.  

Використання дієвих форм стимулювання та мотивації праці обумовлює під-
вищення зацікавленості працівників у розвитку підприємства, висококваліфіко-
ваний мотивований персонал здатен до зниження витрат праці, матеріалів та 
енергії на одиницю продукції, економніше витрачання коштів [14, с. 66]. 

Стратегічне управління підвищенням продуктивності праці в ринкових умо-
вах потребує розроблення та впровадження цільових програм управління про-
дуктивністю праці, які передбачають підвищення рівня використання робочої 
сили, скорочення втрат виробництва, а також створення ефективної системи 
вимірювання продуктивності праці [15, с. 58]. Основними цілями програм ви-
ступають: зростання основних економічних показників діяльності сільськогос-
подарських підприємств, створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату в колективі, підвищення кваліфікації персоналу, створення ефективної 
інформаційної системи з питань продуктивності [16, с. 84]. 

Стратегічні напрями підвищення продуктивності праці у сільському госпо-
дарстві обумовлені певними чинниками й можуть бути об’єднані в три основні 
групи:  

‒ способи збільшення валової продукції за рахунок підвищення урожайнос-
ті сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, удосконалення 
структури посівних площ, дотримання вимог раціональної сівозміни при одно-
часному підвищенні якості продукції;  

‒ впровадження науково-технічного прогресу, підвищення рівня механізації 
та автоматизації виробничих процесів, ефективне використання робочого часу, 
підвищення мотивації праці, застосування інноваційних форм організації праці 
з метою економії робочого часу;  
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‒ механізми комплексного впливу на одночасне зростання валової продук-
ції та скорочення робочого часу за рахунок створення раціональної виробничої 
та соціальної інфраструктури, кадрового забезпечення, стимулювання праці [17, 
с. 132]. 

Висновки. Отже, у якості стратегічних імперативів зростання продуктивно-
сті праці у сільському господарстві виступають: збільшення виробництва про-
дукції при одночасному зниженні витрат робочого часу за рахунок підвищення 
рівня культури землеробства та тваринництва, інтенсифікації виробництва, ра-
ціональної організації праці та мотивації персоналу.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 
Е.А. Васильева, канд. физ.-мат. наук, 
доцент кафедры управления персоналом 
и экономики труда, Запорожский на-
циональный технический университет 

 
Аннотация. В статье раскрываются основные концептуальные положе-

ния сущности категорий труд, производительность труда. Определены ос-
новные группы факторов производительности труда и современные стра-
тегические императивы ее роста. Обосновано, что стратегическими 
императивами повышения производительности труда в сельском хозяйст-
ве являются: увеличение производства продукции при одновременном 
снижении затрат рабочего времени за счет повышения уровня культури 
земледелия и животноводства, интенсификация производства, рациональ-
ная организация труда и мотивация персонала.  

 
Ключевые слова: труд, производительность труда, факторы произво-

дительности труда, персонал, стратегические направления, стратегический 
императив. 

 
 

STRATEGIC DIRECTIONS OF LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH IN 
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Abstract. The article reveals the basic conceptual statements of such 
categories as labour, labour productivity. Labour is considered as a process of 
conscious activity of people that modifies external nature, using the labour 
labour objects create producer goods. It indicated that labour as a purposeful 
activity of people, aimed at addressing their vital needs, and is a necessary 
condition for the existence and development of society. Specific characteristics 
of labour in agriculture were identified, where the objects of labour are alive 
organisms that exist under the influence of climatic conditions, and labour 
influence is limited by certain biological laws. The same labour force may lead 
to different results depending on natural conditions. The category of labour 
productivity is considered as the ability of specific labour to produce a certain 
amount of products per unit of time. Thereby, the increase of labour 
productivity is possible by increasing of the volume of production or executed 
work or by reducing the working time. The main group of labour productivity 
factors are determined, they include methods of increasing the gross output, 
working time saving techniques and mechanisms of a comprehensive impact. 
Formulated modern strategic imperatives of growth of labour productivity, 
which suggest an increase in production while reducing the cost of working time. 

 
Keywords: labour, labour productivity, factors of increase of labour 

productivity, personnel, strategic directions, strategic imperative 
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