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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ 

Представлено результати дослідження щодо оцінки ефективності використання 
персоналу сільськогосподарських формувань кооперативного типу. Запропоновано 
систему показників оцінки персоналу для сільськогосподарських виробничих та 
обслуговуючих кооперативів. Апробовано розроблену методику у СВК «Світоч» та СОК 
«Жубровицький». 

Постановка проблеми 
Сільське господарство України характеризується трансформаційними 

процессами, пов’язаними зі змінами форм господарювання, збільшенням частки 
підприємств, заснованих на приватній власності, створенням принципово нових 
сільськогосподарських формувань, серед яких і кооперативні організації. 
Переважна більшість підприємств аграрного сектора значно зменшила обсяги 
виробництва, змінила спеціалізацію, що обумовило потребу у сумісництві посад 
окремих спеціалістів та фахівців і загострило проблему ефективного 
використання наявного робочого персоналу. Безліч науковців та управлінців 
шукають шляхи ефективнішої організації праці та управління нею задля 
досягнення найкращих результатів. Оскільки, ефективність – це економічний 
ефект, який припадає на одиницю певного ресурсу, у даному дослідженні, 
передусім, визначимо, в чому саме проявляється економічний ефект 
використання персоналу і з’ясуємо особливості організації робочого процесу 
праці у виробничих та обслуговуючих кооперативах. 

Аналіз останніх досліджень 
Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад розвитку 

сільськогосподарської кооперації зробили такі класики кооперативної думки, як 
М. Туган-Барановський, О. Чаянов, М. Кондратьєв, Б. Мартос, І. Ємельянов,  
О. Анциферов. На сучасному етапі у зазначеному напрямі працюють вітчизняні 
економісти-аграрники: П. Березівський, Ф. Горбонос, В. Зіновчук, М. Малік,  
А. Пантелеймоненко, О. Могильний Л. Молдаван, Ю. Ушкаренко, Г. Черевко та 
ін. Щодо питань формування і оцінки ефективності використання персоналу, 
також працює значна кількість вітчизняних науковців, серед яких В. Авдєєнко,  
Т. Адімбаєв, В. Данюк, В. Григор’єв, В. Котлов, А. Колот, Ю. Одегов, В. Петюх, 
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С. Цимбалюк та ін. Водночас, не всі теоретичні та прикладні питання із 
зазначеної проблеми достатньо вивчені, окремі з них потребують подальшого 
уточнення та конкретизації. Запропонована методика, аби бути результативною, 
повинна повною мірою бути адаптованою до потреб аграріїв та враховувати 
специфіку організації робочого процесу в сільськогосподарських виробничих та 
обслуговуючих кооперативах. 

Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування та розробка 
практичних рекомендацій щодо оцінки ефективності використання персоналу 
сільськогосподарських кооперативів виробничого і обслуговуючого типів. 

В основі дослідження покладено системний підхід до вивчення економічних 
процесів та явищ. У процесі дослідження використані загальнонаукові методи 
індукції і дедукції, узагальнення, аналізу та синтезу. Щодо спеціальних методів 
економічного дослідження, в роботі застосовані методи порівняння та 
спостереження, табличний, групування, ілюстраційний. Для теоретичного 
узагальнення існуючих підходів до вирішення проблеми використано 
абстрактно-логічний метод. 

Об’єкт і методика досліджень 
Об’єктом дослідження є процес оцінки ефективності використання 

персоналу у сільськогосподарських кооперативах. 

Результати досліджень 
Основною метою оцінки ефективності використання персоналу є її 

безперервний моніторинг. Обмежена ж тільки статичними показниками 
методика визначення ефективності використання персоналу має значний недолік, 
такий як: відсутність даних для виявлення тенденцій розвитку та, на їх основі, 
подальшого планування діяльності. Саме тому в роботі пропонується 
використовувати як статичні, так і динамічні показники. В якості останніх 
пропонується обрати темп щорічного приросту ефективності використання 
персоналу, характер розвитку ефективності (інтенсивний, екстенсивний). Крім 
того, важливою частиною аналізу тенденцій розвитку будь-якого економічного 
процесу та явища є формалізації цієї тенденції шляхом виявлення та 
обґрунтування рівняння тренду. Тому обчислення конкретних показників 
ефективності в роботі пропонується доповнити моделюванням процесів розвитку 
ефективності. 

Ще однією задачею оцінки ефективності є визначення характеру впливу 
результатів використання трудових ресурсів на процес формування ефективності 
господарської діяльності у кооперативі. Саме тому велике значення має оцінка 
ефективності використання персоналу в контексті загальної результативності 
господарювання кооперативу. Отже, оцінка ефективності використання 

 
 
 



 
 

 

персоналу в сільськогосподарських кооперативах має включати такі напрямки 
розрахунків: 1) обчислення статичних показників ефективності, які показують 
рівень ефективності у конкретний момент часу або період часу; 2) розрахунок 
динамічних показників ефективності (таких, що характеризують зміни статичних 
показників у часі); виявлення й аналіз тенденцій розвитку ефективності 
використання персоналу; 3) визначення показників впливу ефективності 
використання персоналу на результативність здійснення господарської 
діяльності. 

Зважаючи на значні відмінності у характері функціонування виробничих та 
обслуговуючих кооперативів, а також через істотну різницю у їх кінцевих 
результатах, необхідним є розробка різних методик оцінки ефективності 
використання персоналу для підприємств наведених організаційно-правових 
форм. Результативність господарювання виробничих кооперативів виявляється у 
загальному розмірі прибутку кооперативу, а також у обсязі економічного ефекту, 
що припадає на один пай (рис. 1).  

 
Оцінка ефективності використання робочого персоналу у 

виробничих кооперативах 

 

Рис. 1. Схема оцінки ефективності використання персоналу у виробничих 
кооперативах 

Джерело: власні дослідження. 
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Що ж до обслуговуючих кооперативів, то основою оцінки ефективності їх 
діяльності є обсяг наданих послуг. Крім того, в обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативах, які, на відміну від виробничих, 
використовують працю не тільки членів кооперативу, але й найманих 
працівників, особливе значення відіграють якісні характеристики персоналу, а 
саме: освіта, кваліфікація, стаж тощо (рис. 2). 

 
 

Оцінка ефективності використання робочого персоналу в 
обслуговуючих кооперативах 

 

Рис. 2. Схема оцінки ефективності використання персоналу в 
обслуговуючих кооперативах 

Джерело: власні дослідження. 
 
Тому, при оцінці ефективності використання трудових ресурсів в 

обслуговуючих кооперативах, пропонується здійснювати ще й аналіз показників 
якості персоналу. Це, в свою чергу, дасть можливість визначати причини 
незадовільної ефективності як процесу використання персоналу, так і здійснення 
господарської діяльності загалом. Крім того, такий аналіз може 
використовуватися для виявлення джерел підвищення ефективності. 

Складові оцінки ефективності використання робочого персоналу у 
наведених типах кооперативів представлено у табл. 1.  
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Таблиця 1. Показники ефективності використання робочого персоналу у 
виробничих кооперативах 

Показник Методика обчислення Зміст 

Продуктивність праці, 

ПП  

КП

ВП
ПП  , 

де ВП  – вартість виготовленої 
продукції; 

КП  – середньорічна кількість 
працівників 

Показує, яка вартість 
виготовленої продукції 
припадає на 
середньорічного робітника 

Розмір прибутку, що 
припадає на одного 

робітника,  рQ КП

П
Q р  , 

де П  – загальний розмір прибутку 

Показує, який розмір 
прибутку припадає на 
одного робітника 

Середній щорічний темп 
приросту продуктивності 

праці,  ппТ

%100%100  п

б

з
пп ПП

ПП
Т , 

де  та  – 

продуктивність праці у звітному та 
базисному роках, відповідно; 

зПП бПП

п  – кількість років у 
досліджуваному періоді 

Показує, на скільки 
відсотків в середньому за 
рік зростає продуктивність 
праці 

Інтенсивність виробництва, 

 ппQ

%100%100 




ВП

КП
Qпп , 

де КП  – приріст чисельності 
працівників; 

ВП – приріст вартості 
виготовленої продукції 

Показує, на скільки 
відсотків необхідно 
збільшити чисельність 
персоналу для того, щоб 
збільшити вартість 
виготовленої продукції на 
1% (чим менший цей 
показник, тим краще) 

Економія від збільшення 

продуктивності праці,   nnE

%1001 







 зп

ПП

зп d
І

І
E , 

де  – темпи зміни заробітної 

плати, %; 
зпІ

ППІ  – темпи зміни продуктивності 

праці, %; 

зпd  – темпи зростання частки 

заробітної плати в собівартості, % 

Показує, на скільки 
відсотків зменшилась 
(зросла) собівартість 
виробництва та реалізації 
продукції в результаті 
зростання (скорочення) 
продуктивності праці 

Джерело: власні дослідження. 

 
 
 



 
 

Застосування запропонованої системи показників для визначення 
ефективності використання персоналу у виробничому кооперативі здійснено на 
прикладі СВК «Світоч», що знаходиться у м. Житомирі (табл. 2). Як свідчать 
результати досліджень, 2009 р. характеризується значним зростанням 
продуктивності праці в кооперативі. Основною причиною цього є скорочення 
кількості персоналу (більше ніж у 4 рази, порівняно із 2005 р.) із одночасним 
зменшенням валової продукції приблизно у 2 рази. Такі позитивні зрушення 
(підвищення продуктивності праці) вплинули на зниження собівартості продукції 
у результаті зростання продуктивності праці на 43,07% у 2009 р. порівняно із 
2008 р. Водночас, діяльність кооперативу впродовж звітного періоду залишалася 
збитковою. У 2009 р., розмір збитку, що припадає на одного робітника 
збільшився більш як у 5,6 разів. Очевидно, що основною проблемою 
кооперативу є не низька ефективність використання персоналу, а проблеми, 
пов’язані із збутом продукції. Тому, в даному випадку, доречним є аналіз 
ефективності використання управлінського персоналу, від рішень якого залежать 
формування та впровадження збутової політики суб’єкта господарювання. 

Таблиця 2. Ефективність використання персоналу в СВК «Світоч» 

Роки 
Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 

Продуктивність праці, грн/чол. 9,03 9,04 10,91 17,12 40,25 

Розмір прибутку, що припадає на одного 
робітника, грн 

-2,55 -0,43 -3,40 -3,00 -21,88 

Середній щорічний темп приросту 
продуктивності праці, % 

34,84 

Інтенсивність виробництва, грн/чол. 99,97 

Економія від збільшення продуктивності 
праці, % 

– 1,36 11,61 22,41 43,07 

Джерело: власні дослідження 
 
Показники визначення ефективності використання персоналу для 

сільськогосподарський обслуговуючих кооперативів представлені у табл. 3. 

 
 
 



 
 

 

Таблиця 3. Показники ефективності використання персоналу в 
обслуговуючих кооперативах 

Показник Методика обчислення Зміст 

Вартість наданих 
кооперативом послуг, 
що припадає на одного 
працівника, ОП  

уКП

ВПос
ОП  , 

де  – вартість наданих послуг; ВПос

уКП  – кількість персоналу 

Показує, яка вартість 
наданих 
кооперативом послуг 
припадає на одного 
середньорічного 
працівника 

Середній щорічний 
темп приросту 
вартості наданих 
кооперативом послуг, 
що припадає на одного 
працівника,  ОПТ

%100%100  п

б

з
ОП ОП

ОП
Т , 

де  та  – вартість наданих 
кооперативом послуг, що припадає на 
одного управлінця у звітному та 
базисному роках, відповідно; 

зОП бОП

п  – кількість років у досліджуваному 
періоді

Показує на скільки 
відсотків в 
середньому за рік 
зростає вартість 
наданих 
кооперативом 
послуг, що припадає 
на одного середньо-
річного працівника 

Продуктивність праці 
робочого персоналу, 
ПП  

рКП

ВПос
ПП  , 

де  – вартість наданих послуг; ВПос

рКП  – середньорічна кількість 

робітників

Показує, яка вартість 
наданих 
кооперативом послуг 
припадає на 
середньорічного 
працівника 

Середній щорічний 
темп приросту 
вартості наданих 
кооперативом послуг, 
що припадає на одного 
працівника,  ППТ

%100%100  п

б

з
ОП ПП

ПП
Т , 

де  та  – вартість наданих 
кооперативом послуг, що припадає на 
одного робітника у звітному та 
базисному роках, відповідно; 

зПП бПП

п  – кількість років у досліджуваному 
періоді

Показує, на скільки 
відсотків в 
середньому за рік 
зростає вартість 
наданих 
кооперативом 
послуг, що припадає 
на одного середньо-
річного працівника 

Економія від 
скорочення постійних 
витрат,   пвE

%100.
бВП

впу

УПВТ
E


 , 

де ВП  – темп приросту вартості 
наданих послуг в порівнянні з базисним 
роком; 

Т

бУПВ  – розмір умовно-постійних 
витрат у базисному році

Показує розмір 
економії від 
зниження постійних 
витрат. 

Джерело: власні дослідження. 
 

 
 
 



 
 

Апробацію запропонованої методики було здійснено в обслуговуючому 
кооперативі «Жубровицький» с. Жубровичі Олевського району Житомирської 
області. У роботі кооперативу задіяно 6 робітників та 8 чоловік управлінського 
персоналу. Чисельність членів кооперативу складає 373 чоловіки. Аналіз 
динамічних змін ефективності використання персоналу у СОК «Жубровицький» 
показав, що вони є незадовільні. можна оцінити як незадовільну. Це пояснюється 
тим, що щорічно вартість наданих кооперативом послуг скорочується приблизно 
на 42 %. Аналогічними є тенденції змін продуктивності праці робочого 
персоналу (табл. 4). 

Таблиця 4. Ефективність використання персоналу в СОК «Жубровицький» 

Роки 
Показник 

2007 2008 2009 
Вартість наданих кооперативом послуг, що припадає на 
одного середньорічного працівника, грн/чол. 

1474,43 1095,75 280,63 

Середній щорічний темп приросту вартості наданих 
кооперативом послуг, що припадає на одного 
середньорічного працівника, % 

-42,48 

Продуктивність праці робочого персоналу, грн/чол. 2064,20 1461,00 374,17 
Середній щорічний темп приросту вартості наданих 
кооперативом послуг, що припадає на одного 
середньорічного працівника, % 

-43,41 

Джерело: власні дослідження. 
 
Основною причиною зменшення продуктивності праці у СОК «Жубровичі» є 

скорочення номенклатури послуг, які надає об’єднання. Так, якщо у 2007 р. 
кооператив надавав більше 6 видів послуг (зокрема обмолот та переробка зерна, 
оранку присадибних ділянок, косовиця присадибних ділянок, штучне осіменіння 
та ін.), то у 2009 р. кількість цих видів скоротилась вдвічі. При цьому тільки 
вартість здійсненої переробки зерна зросла (майже вдвічі). 

Висновки 
Як свідчать результати проведеного дослідження, всі зазначені підходи до 

оцінки персоналу та ефективності його використання є придатними. При оцінці 
ефективності використання персоналу сільськогосподарських кооперативів 
обов’язковим є вираховування як статичних, так і динамічних характеристик 
економічних процесів. Тому, окрім традиційних показників, запропонована нами 
методика відображає відповідні зміни у часі. Слід також врахувати той факт, що 
сільськогосподарські кооперативні формування виробничого та обслуговуючого 
типу мають свої специфічні риси та, відповідно, розрахункові показники. Крім 
того, важливою є оцінка взаємозв’язку між ефективністю використання 
персоналу та результативністю господарської діяльності. Загалом, запропонована 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

методика достатньою мірою характеризує процес використання персоналу та 
визначає ступінь ефективності його використання. 

 

Перспективи подальших досліджень 
 

У подальших дослідженнях буде проведено кореляційний аналіз для 
сільськогосподарських виробничих кооперативів з метою визначення рівня 
впливу продуктивності праці на ефективність діяльності сільськогосподарських 
кооперативів. Протее, слід зауважити, що отримані результати можуть істотно 
відрізнятися в розрізі галузей сільського господарства. Тому кореляційні зв’язки 
будуть визначені окремо між продуктивністю праці та ефективністю в цілому, а 
також в межах виробництва продукції рослинництва, тваринництва та надання 
послуг. 
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