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інвестиційна політика, її реалізація є метою державного регулювання
інвестиційного ринку.
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Гончаренко Н.Г., к.е.н., доцент, Науменко М.О., к.е.н., доцент,
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Академія ВВ МВС України
Ефективність використання ресурсів праці є одним із
найважливіших економічних показників, який характеризує суть і
результативність виробничих процесів. В удосконаленні економічного
механізму господарювання надзвичайно важливе значення має
об'єктивне визначення ефективності використання як ресурсного
потенціалу продовольчого комплексу в цілому, так і його складових:
праці, землі, капіталу. У цьому зв'язку розробка методологічних і
практичних питань визначення трудомісткості продукції та підвищення
продуктивності праці відноситься до найважливіших проблем,
розробкою яких повинна займатися економічна наука.
На різних етапах розвитку економічної науки питання пов’язані з
зміною рівня продуктивності праці розглядали
А.Г. Бабенко, О.А.
Бугуцький, В.С. Дієсперов, О.В. Олійник,
Т.І. Олійник, І.Г. Яремчук
[1 – 7]. В наукових публікаціях цих авторів досліджені теоретикометодологічні аспекти формування та використання ресурсів праці,
рівень і динаміка трудомісткості продукції, резерви та шляхи зниження
трудозатрат і підвищення продуктивності праці.
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Метою даного дослідження є аналіз впливу рівня спеціалізації та
кон’юнктури ринку на продуктивність праці логістів для підвищення
обґрунтованості прийняття управлінських рішень та рівня економічної
ефективності окремих потоків, які забезпечуються системою логістики.
Як відомо, максимальна ефективність виробництва досягається
лише при поєднанні засобів виробництва з робочою силою в
оптимальній
кількісній
і
якісній
пропорції.
Необхідна
пропорціональність між складовими елементами виробництва залежить
від ряду факторів. Головними з них є спеціалізація господарства,
економічні та історичні умови. Всі ці фактори необхідно враховувати,
визначаючи оптимальні пропорції між робочою силою і засобами
виробництва.
На підприємствах постійно здійснюються технологічні процеси,
заходи пов’язані з повним використання природних, біологічних та
економічних ресурсів, впровадженням інновацій, існують свої
закономірності, тенденції розвитку, складові приросту ефективності.
Вдосконалення спеціалізації в зоні, регіоні зрештою реалізується через
зміну спеціалізації підприємств, які ринкова економіка висуває на роль
основної ланки [8].
Поглиблення спеціалізації підприємств в сучасних умовах
потребує розробки та обґрунтування виробничих типів підприємств з
урахуванням
попиту
й
можливостей
виробництва
конкурентноспроможної продукції. Зміна рівня ринкових цін під
впливом співвідношення попиту і пропозиції буде вихідним моментом
дії ринкового механізму щодо регулювання суспільного відтворення та
перерозподілу фінансових і матеріальних ресурсів між різними
галузями. При цьому основним концептуальним положенням розвитку
окремих галузей буде удосконалення та стабілізація сфери виробництва,
поліпшення якості продукції як товару, подальший розвиток сфери
торгівлі й одержання гарантованого прибутку від спеціалізованого
виробництва.
Нами було проведено кореляційний аналіз залежності між
результатами роботи спеціалізованих підприємств (хлібопекарень) та
змінами в рівнях продуктивності праці на 12 підприємствах України. Ці
підприємства мають однакову спеціалізацію, однаковий виробничий
напрям, а їхній рівень спеціалізації коливається в межах від 0,39 до 0,51
(дані були отримані з Інтернету). Отримані дані було оброблено на
персональному комп’ютері з використанням програми «Statistika», в
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результаті аналізу нами було встановлено, що при зростанні рівня
спеціалізації на один пункт прибуток цих підприємств буде зростати на
32,2 грн. на одного середньорічного працівника. Розрахунковий
коефіцієнт кореляції склав 0,97, що свідчить про тісний зв'язок між
прибутком та рівнем спеціалізації виробництва.
На наш погляд саме удосконалення рівня спеціалізації
виробництва може забезпечити ефективну роботу будь-якої сфери,
особливо ланцюжка «Виробництво - Обіг».
Це дасть змогу:
1) своєчасно виявляти та реагувати на зміну попиту і
пропозиції на ринку;
2) мати доступ до будь-яких джерел інформації, що найбільш
ефективно буде працювати в сфері перерозподілу продукції;
3) створити належні умови для покращення якості роботи
логістів на підприємствах.
Література.
1. Бабенко А.Г. Управление повышением производительности труда.Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996.- 270 с.;
2. Бугуцький О.А. Продуктивність праці в сільському господарстві. – к.:
Урожай, 1970, - 400 с.;
3. Бугуцький О.А. Демографічна ситуація та використання людських
ресурсів на селі. – К.: ІАЕ, 1999.- 280 с.;
4. Дієсперов В.С. Економіка аграрної праці. – К. ННЦ ІАЕ, - 2005. – 512 с.;
5. Канівський П.К. Особливості розвитку спеціалізації аграрного
виробництва в умовах ринкових відносин. // Економіка АПК. – 2006. - № 10.с. 43 – 47.; 9.
6. Олійник О.В., Олійник Т.І. Економічний механізм підвищення
продуктивності та ефективності праці в сільському господарстві. Проблеми
економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового
потенціалу: Кол. Монографія у двох томах. Т.1 / За ред. П.Т.Саблука,
В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000.- с. 472 – 478.;
7. Панченко С.І. Показники продуктивності в ринковій економіці. Вісник
ХНАУ, Серія «Економіка і природокористування», - Х.: 2004. - №7, с. 286 –
291.;
8. Яремчук І.Г. Продуктивність праці в буряківництві. – Львів, Каменяр,
1975. – 78 с.

39

