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Аналіз виробництва продукції рослинництва здійснюють за
такими етапами:

— аналіз динаміки і виконання плану виробництва продукції
рослинництва.

— оцінка розміру і структури посівних площ.
— аналіз урожайності сільськогосподарських культур і факто-

рів, що визначають її рівень.
— виявлення і узагальнення резервів збільшення виробництва

продукції рослинництва.
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ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Сільське господарство — особлива галузь економіки, яка сут-
тєво відрізняється від інших галузей. Це пов’язано як із специфі-
кою господарювання, унікальними природно-біологічними фак-
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торами галузі, що використовує землі сільськогосподарського
призначення як основний і незамінний засіб виробництва, так і з
призначенням продовольчої продукції як життєзабезпечувально-
го фактора для всього суспільства. Тому праця у цій сфері
об’єктивно потребує особливого правового регулювання та облі-
кового відображення.

Особливості праці в сільському господарстві полягають у то-
му, що така праця має сезонний характер, виробництво залежить
від природно-кліматичних та географічних умов, основним засо-
бом виробництва є земля. Це, у свою чергу, впливає на розподіл
робочого часу та часу відпочинку, трудових обов’язків працівни-
ків. Крім того, членами сільськогосподарських виробничих коо-
перативів і фермерських господарств можуть бути неповнолітні
працівники, які потребують додаткових гарантій і захисту з боку
держави, зокрема, встановлення скороченого робочого часу, збі-
льшення часу відпочинку, підвищеної заробітної плати, заборони
залучення до робіт з важкими і шкідливими умовами праці тощо.
Сільське господарство здійснює свою діяльність, зазвичай, за ра-
хунок кредитних коштів, власних коштів не завжди вистачає, на-
віть на оплату праці. Якщо працівники в рослинництві, в сезон
(період не більше шести місяців), отримують заробітну плату за
місяць більшу ніж два їх місячних оклади, то в міжсезонні мо-
жуть залишатися взагалі без роботи і свого заробітку. Кожне під-
приємство бажає зменшити витрати та збільшити прибутки, від-
соток заробітної плати в доході підприємства завжди займає
велику частину. Для економії заробітної палати в період між се-
зону та зменшення сезонного безробіття, пропонуємо такі варіан-
ти праці та її оплати:

— переміщення працівників на інше робоче місце (відповідно до
ч. 2 ст. 32 КЗпП) з погодинною оплатою праці, відповідно до від-
працьованого часу працівником, в міжсезонні зазвичай виконують-
ся ремонті роботи до яких і залучають різноробочий персонал [1];

— ввести підсумковий облік робочого часу на підприємстві
(відповідно до ст. 61 КЗпП), на нашу думку, найкращий варіант
економії та виплати заробітної плати працівникам рівними час-
тинами з врахуванням наднормових. При підсумковому обліку
робочого часу на підприємстві працівники, отримують заробітну
плату відповідно до річного розрахунку робочого часу та в кінці
маркетингового року (період МР з 1 липня по 31 червня) отри-
мують доплати за понад норму, якщо вона була виявлена [1–5];

— змінити графік роботи підприємства в період міжсезоння,
що дасть змогу скоротити витрати на оплату праці що найменше
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на 20 %, перехід підприємства на скорочений робочий день або
скорочений робочий тиждень, при цьому директор повинен по-
відомити всіх працівників про зміну графіку роботи підприємст-
ва не пізніше ніж за 2 місяці під розпис [5];

— зупинення роботи підприємства (простій), як такого що ви-
ник не з вини працівника (відповідно до ст. 113 КЗпП), підприєм-
ство припиняє свою роботу на певний час при цьому виплачує
заробітну плату працівникам у розмірі не нижче двох третин та-
рифної ставки встановленого працівнику розряду(окладу) [1–5];

— неоплачувана відпустка за згодою сторін (ст. 84 КЗпП), але
вона може надаватися не більше ніж на 15 календарних днів про-
тягом року [1; 6].

Усі наведені шляхи економії заробітної плати на підприємстві
мають бути погодженні з працівниками підприємства. Найкра-
щим варіантом, на нашу думку, є перехід підприємства на підсу-
мковий облік робочого часу, при цьому річна економія витрат на
оплату праці становитиме близько 30 %.
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