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Постановка проблеми. Для забезпечення систем-
ного підходу до процесу підвищення якості трудового 
життя механізм підвищення ЯТЖ має розглядатися 
у розрізі інституціонального та інформаційно-аналі-
тичного аспектів. Інституціональний, у свою чергу, 
поділяється на нормативно-правовий та організацій-
ний. Звісно, нормативно-правовий аспект відіграє 
ключову роль в оцінюванні і пошуку шляхів підви-
щення якості трудового життя в сільському госпо-
дарстві. Адже нормативно-правова база насичена ве-
ликою кількістю інструментів, які вже забезпечують 
гідний рівень ЯТЖ, про них необхідно просто знати. 
А деякі з них ще треба вміти правильно викорис-
товувати. А це є особливо актуальним для праців-
ників сфери сільського господарства, оскільки дана 
сфера економічної діяльності має свою специфіку і 
потребує особливої уваги у скрутний для країни час. 
Ми розглядаємо три критерії ЯТЖ сільськогоспо-
дарського працівника у розрізі нормативно-правово-
го аспекту: заробітна плата, стабільна зайнятість та 
умови праці. Тому актуальним питанням є проведен-
ня дослідження нормативно-правової бази підвищен-
ня ЯТЖ у сфері сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При 
аналізі публікації з питань підвищення якості тру-
дового життя персоналу було виявлено, що науково-
теоретичні дослідження даної категорії проводяться 
таким вченими, як А.М. Колот, О.М. Ястремська, 
О.А. Грішнова, Д.М. Соловйов, І.Л. Петрова, Л.С. Лі-
согор, В.А. Савченко. Їхні праці є ґрунтовними, зосе-
редженими на дослідженні генезису категорії ЯТЖ, 
загальних методичних та методологічних аспектах. 
Але якість трудового життя ще не розглядалася з 
урахуванням специфічних рис сфери сільського гос-
подарства – компенсаторного характеру оцінювання 
якості трудового життя в сільському господарстві. 
Крім того, не аналізувалося нормативно-правове під-
ґрунтя для підвищення якості трудового життя.

Постановка завдання. Зважаючи на вищезазна-
чене, метою дослідження є оцінювання організацій-
но-правового потенціалу підвищення якості трудово-
го життя в сільському господарстві. Насамперед це 
стосується заробітної плати, умов праці та стабільної 
зайнятості, а також виявлення резервів удосконален-
ня нормативно-правової бази регулювання трудової 
сфери у сільському господарстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не є 
новиною, що діяльність будь-якого сільськогоспо-
дарського виробничо-господарського формування, 
що веде свою діяльність на території України, ре-
гламентується державою через законодавчу базу та 
системою локальних нормативно-правових актів під-
приємства. Крім загальних питань функціонування 
підприємства, у законодавстві враховано також спе-
цифіку сільськогосподарських підприємств.

Важливим критерієм ЯТЖ у сільському госпо-
дарстві є стабільна зайнятість. Гарантії стабільної 
зайнятості починаються на етапі прийняття на ро-
боту працівника. Варто нагадати, що сільськогоспо-
дарська діяльність має сезонний характер, тому пра-
цівник має знати з першого дня, на яких умовах він 
буде працювати.

Так наприклад, у статті 27 Закону України «Про 
фермерське господарство» від 19 червня 2003 року 
№ 973-IV (далі – Закон № 973) зазначено, що трудові 
відносини у фермерському господарстві ґрунтуються 
на основі праці його членів та регулюються статутом. 
У разі потреби фермерське господарство має право за-
лучати до роботи в ньому інших громадян за трудо-
вим договором (контрактом), що може укладатися як 
в письмовій, так і в усній формі. Договори (контрак-
ти) укладаються головою фермерського господарства, 
як зазначено у статті 4 цього Закону. У цих догово-
рах (контрактах) визначаються їх строк, умови пра-
ці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, 
щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та 
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її розміри, харчування тощо). Трудові відносини осіб, 
залучених до роботи за трудовим договором (контрак-
том), регулюються законодавством України про пра-
цю. Видача трудових книжок членам фермерського 
господарства і громадянам, які працюють у ньому за 
трудовим договором (контрактом), та їх ведення здій-
снюються відповідно до Інструкції про порядок веден-
ня трудових книжок працівників, затвердженої нака-
зом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 
України, Міністерства соціального захисту населення 
України від 29 липня 1993 року № 58 [1].

Все цілком зрозуміло, і права тих працівників, 
які заключили безстрокові договори, є цілком захи-
щеними. Але через сезонність виробництва наймані 
працівники часто прагнуть заключити сезонний тру-
довий договір (оскільки на такі договори розповсю-
джується дія Указу Президії Верховної Ради СРСР 
від 24 вересня 1974 року № 310-ІХ «Про умови праці 
робітників і службовців, зайнятих на сезонних ро-
ботах»). Але не всі знають, які саме роботи є сезон-
ними і за яких умов можна заключати такі догово-
ри. Так, список сезонних робіт і сезонних галузей 
затверджено постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 28 березня 1997 року № 278. Згідно з третім 
пунктом даного списку, до сезонних робіт в сільсько-
му господарстві відносяться роботи в овочівництві, 
садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмеляр-
стві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, 
кормів, баштанних культур, лікарських рослин; на 
інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інку-
баторних станціях. А такі роботи, як вирощування 
та збирання зернових, олійних, технічних культур, 
до сезонних робіт не відносяться. Крім того, згідно із 
законодавством, сезон не може перевищувати шести 
місяців. Тобто для укладення трудового договору на 
сезонні роботи необхідно, щоб виконувалися обидві 
умови: роботи мають міститися у даному спису і не 
перевищувати 6 місяців. Крім того, працівник має 
бути обов’язково повідомлений, що він прийнятий 
на роботу на основі сезонного трудового договору, і 
на договорі це має бути зазначено. Якщо ця умова 
не виконується, договір можна вважати таким, що 
укладений на невизначений строк. У суді роботода-
вець цього оскаржити не зможе.

Справді, працівникові краще укласти сезонний 
договір, оскільки, згідно з Указом 310, при укладан-
ні такого договору:

• випробувальний термін не встановлюється;
• робота протягом повного сезону зараховується 

до трудового стажу, що дає право на пенсію, як рік 
роботи;

• допомога по тимчасовій непрацездатності вна-
слідок трудового каліцтва виплачується на загаль-
них підставах;

• працівник може достроково розірвати трудовий 
договір, повідомивши роботодавця за три дні [2].

Але якщо працівник влаштовується на роботу на 
сезон збирання зернових культур на чотири місяці, 
з ним буде укладено договір на визначений термін 
за згодою сторін, а не сезонний договір, оскільки 
список сезонних робіт не містить зернових культур. 
Якщо ж термін визначити неможливо, то договір 
укладається на час виконання роботи (ст. 23 КЗпП). 
Щодо даного працівника діятиме лише загальне за-
конодавство про працю.

Тобто працівник в обох випадках (сезонний договір 
чи договір на визначений термін) є зовсім не захище-
ним від нестабільності, оскільки по закінченні терміну 
дії договору чи сезону його звільняють, він не отримує 
компенсацію і може знову ставати на облік в службу 

зайнятості у пошуках нової роботи. На нашу думку, 
стабільна зайнятість є основою впевненості працівни-
ка і бажання працювати. Оскільки в сільському гос-
подарстві не завжди можливо і доречно для роботодав-
ця приймати працівників на роботу за безстроковим 
договором, держава повинна забезпечити компенсацію 
даного недоліку гарантіями на переважне право прийо-
му працівника на роботу на наступний сезон, зараху-
ванням подвійного стажу. Це взаємовигідний процес, 
оскільки роботодавцеві не потрібно витрачати кошти 
на пошук та навчання працівників. У той же час пра-
цівник буде мати визначеність і впевненість у наявнос-
ті роботи в наступному сезоні.

Перейдемо до критерію умов праці. Робочий час 
є елементом умов праці. А режим робочого часу в 
сільському господарстві також є специфічним, осо-
бливо в сезон збирання урожаю. Тому розглянемо 
регулювання робочого часу працівників сільського 
господарства.

Режим робочого часу в сфері сільського господар-
ства, як і в інших сферах діяльності, встановлюєть-
ся відповідно до норм чинного трудового законодав-
ства України. Зважаючи на те, що деякі види робіт 
повинні бути виконані в оптимальний термін, ро-
ботодавець може вводити у сільськогосподарському 
підприємстві будь-які передбачені законом режими 
робочого часу, або ж вводити позмінну роботу.

Існують такі режими робочого часу:
• підсумований облік робочого часу;
• розподіл робочого дня на частини;
• гнучкий режим робочого часу;
• режим ненормованого робочого дня [3].
На нашу думку, найоптимальнішим режимом ро-

бочого часу для сільського господарства є підсумо-
ваний облік робочого часу. Насправді використання 
підсумованого обліку робочого часу є вигідним як 
для роботодавців у сфері сільського господарства, 
так і для працівників, якщо його застосування є пра-
вильним. Роботодавцям такий режим надає можли-
вість вчасно виконати всі польові роботи в необхідні 
терміни. У той же час працівникам повністю компен-
суються відпрацьовані години або додатковими ви-
хідними, або матеріально. Що найцікавіше, всі нор-
ми чітко прописані законодавством, але часто вони 
ігноруються або їх дотримання є несумлінним.

Насправді детально застосування підсумованого 
обліку робочого часу визначено Галузевою угодою 
між Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства України, Всеукраїнським об’єднанням організа-
цій роботодавців «Федерація роботодавців агропро-
мислового комплексу та продовольства України» і 
Професійною спілкою працівників агропромислово-
го комплексу України в сільському господарстві на 
2014–2016 роки (далі – Галузева угода). У пункті 
6.6. Галузевої угоди зазначено, що «в окремих під-
розділах і на деяких видах робіт підприємств, де 
за умовами виробництва (роботи) не може бути до-
тримана встановлена для цієї категорії працівників 
щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, 
допускається запровадження підсумованого обліку 
робочого часу, крім працівників, зайнятих на робо-
тах із шкідливими умовами праці» [4].

Ці ж питання врегульовуються методичними ре-
комендаціями щодо застосування підсумованого об-
ліку робочого часу, затвердженими Міністерством 
праці та соціальної політики наказом № 138 від  
19 квітня 2006 року.

Отже, варто детально розібратися в умовах засто-
сування підсумованого обліку робочого часу у сфері 
сільського господарства.
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Згідно з пунктом 6.6 Галузевої угоди та методич-

ними рекомендаціями, у колективному договорі сіль-
ськогосподарського підприємства мають вказуватися 
умови застосування підсумованого робочого часу, які 
категорії працівників будуть працювати в даному 
режимі, а також тривалість облікового періоду (за-
звичай це місяць, квартал чи рік). За методичними 
рекомендаціями, у сільському господарстві (в ріль-
ництві) може застосовуватися розрахунковий річний 
період (від початку весняно-польових до закінчення 
осінньо-польових робіт).

Тривалість робочого дня для працівників сіль-
ського господарства, як і в інших сферах, становить 
8 годин, а тижня – 40 годин. Застосування підсумо-
ваного робочого часу передбачає можливість збіль-
шення тривалості робочого дня до 10 годин. Але за 
Галузевою угодою, якщо в колективному договорі 
прописана можливість застосування підсумованого 
робочого часу, то максимальна тривалість щоденної 
роботи не повинна перевищувати 12 годин, а робочо-
го тижня – 48 годин. При цьому загальна кількість 
робочих годин в обліковому періоді має бути такою 
ж, як і за 8-годинного робочого дня. Тобто робота 
понад 8 годин в одні періоди компенсується змен-
шенням кількості робочих годин в інші періоди, або 
ж наданням додаткових вихідних. Якщо ж праців-
ник працює понад норму тривалості робочого часу 
в обліковому періоді, то ці години оплачуються як 
понаднормова робота. Таким чином, працівники є за-
хищеними у своїх правах, але важливо, щоб на під-
приємстві чітко контролювалося, хто скільки годин 
відпрацював.

Крім того, працівники повинні бути повідомлени-
ми про графіки виходу на роботу за підсумованим 
обліком робочого часу не пізніше ніж за місяць до 
введення їх у дію. Таким чином, працівники мають 
можливість спланувати свій баланс робота–життя і, 
зважаючи на специфіку сфери економічної діяльнос-
ті, бути відносно стабільними.

Звісно, не на всіх підприємствах, особливо не-
великих, ведуться дані графіки, навіть якщо вони 
документально правильно оформлені і затверджені. 
Працівники мають бути достатньо гнучкими, оскіль-
ки, окрім термінів збору урожаю, ще є фактор по-
годних умов, який щодня корегує роботу сільсько-
господарського підприємства. Тому про стабільність 
годі й говорити.

Звісно, ці недоліки можна частково компенсувати 
за рахунок оплати праці. Особливо це є актуальним 
для українських сільськогосподарських працівників, 
оскільки часто глава сім’ї готовий понаднормово пра-
цювати, якби прогодувати своїх дітей та дружину. 
Тому розглянемо таких критерій ЯТЖ у сільському 
господарстві, як заробітна плата крізь призму норма-
тивно-правового аспекту.

Загальне питання регулювання оплати праці в 
сфері сільського господарства здійснюється норма-
ми КЗпП, Законом України «Про оплату праці» від 
24.03.1995 № 108/95-ВР, іншими правовими актами 
про оплату праці та Галузевою угодою.

Так, згідно зі статтею 27 Закону № 973, розмір за-
робітної плати працівника сільського господарства, 
який працює за договором (контрактом), не повинен 
бути меншим, ніж розмір встановленої законодав-
ством мінімальної заробітної плати.

Крім того, для того щоб правильно враховувати 
особливості сільськогосподарської сфери діяльності 
при оплаті праці, необхідно використовувати реко-
мендації, які розробляються Міністерством аграрної 
політики і продовольства України. Так, наприклад, 

щороку розробляються рекомендації щодо основних 
методичних підходів до розробки ефективних форм і 
систем оплати праці на збиранні зернових культур. 
Крім того, кожен роботодавець у сільському госпо-
дарстві щороку корегує розцінки на виконання пев-
них робіт (за 1 га боронування, оранки, дискування, 
культивації, посіву, внесення гербіцидів, збору зер-
нових, оранки), спираючись на досвід попередніх ро-
ків і на розміри оплати цих робіт.

Крім того, роботодавців стимулюють виплачувати 
гідну заробітну плату своїм працівникам. Так, згідно 
зі статтею 24 Закону України «Про зайнятість насе-
лення», роботодавцю, який протягом 12 календарних 
місяців здійснював виплату заробітної плати своїм 
працівникам у розмірі не менше ніж три мінімальні 
заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 
12 календарних місяців за умови збереження рівня 
заробітної плати щомісяця за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України компенсуються фактич-
ні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого 
єдиного внеску за відповідну особу за місяць [5].

Та, не дивлячись на це, сфера сільського госпо-
дарства вже багато років поспіль входить до рейтин-
гу сфер з найменшою заробітною платою. Але в 2014 
році, у зв’язку з останніми подіями, ставлення до 
сфери сільського господарства дещо змінилося. Се-
редня заробітна плата поки що залишається на най-
нижчому рівні, але зацікавленість до сфери значно 
зросла. Так, активність в аграрному секторі прояв-
лена була ще у 2013 році: розширення бізнесу в усіх 
напрямах відбулося у 35% компаній, а зарплати під-
вищили своїм працівникам 84%. За рік вони підви-
щилися на 17%. Крім того, аграрії почали активно 
зацікавлювати молодь, створюючи на базі підпри-
ємств корпоративні школи [6].

Навіть у скрутний період 2014 року великі сіль-
ськогосподарські підприємства постійно шукали 
висококваліфікованих спеціалістів і готові були 
підвищувати заробітні плати, оскільки попит на 
експортний товар є стабільним (зерно, м’ясо, мас-
ло тощо). На жаль, малі підприємства опинилися в 
скрутному становищі, і в них не було можливості 
збільшувати об’єми виробництва і підвищувати за-
робітну плату працівникам. Пов’язано це з курсом 
валют і, відповідно, цінами на пальне [7].

Тим не менше дослідження показали, що в аграр-
ному секторі присутні досить високооплачувані поса-
ди: агроном – 5000-8500 грн, геодезист – 4500-8000 
грн, продавець добрив – 5000-12000 грн (станом на 
23.09.2014). Звісно, ці цифри не є загальним показ-
ником стану сільського господарства, але вони пока-
зують, що сфера діяльності є перспективною.

Крім того, ставлення українців у зв’язку з остан-
німи подіями змінилося до сільського господарства. 
За дослідженням HeadHunter 10.10.2014 року, про-
фесія фермера увійшла в топ-10 найбільш перспек-
тивних професій. Професія мала 6% у 2013 році, а 
у 2014 році – 13% популярності [8]. Це свідчить про 
те, що українці почали усвідомлювати пріоритет-
ність розвитку сільського господарства, а це є кро-
ком до зростання, покращення і підвищення якості 
трудового життя.

Тим не менше робота фермера досі входить до 
десятки найменш престижних професій. На нашу 
думку, це пов’язано з уже давно сформованими асо-
ціаціями суспільства. Але цей міф скоро зруйнуєть-
ся, оскільки на даний момент більшість олігархів в 
Україні тим чи іншим боком пов’язані з сільським 
господарством і активно вкладають у нього інвести-
ції. Так, реальними власниками найбільших аграр-
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них холдингів України (земельний банк кожного з 
яких є більшим, ніж 250 тис. га) є відомі українські 
політики. Крім того, навіть малі фермерські госпо-
дарства налагоджують зв’язки з європейськими екс-
портерами продукції, оскільки попит на українську 
продукцію є.

Навіть за прогнозом потреби у робочій силі на 
2015–2018 роки, що складений Мінекономрозвитку, 
найбільшою буде потреба у найпростіших професі-
ях сільського господарства, торгівлі і сфери послуг. 
А це означає, що заробітні плати для цих працівни-
ків теж повинні піднятися.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, бачимо, що сфера сільського господарства є пер-
спективною в Україні і зацікавленість до неї зростає. 
Саме тому сьогодні працівникам сільського госпо-
дарства необхідно створити умови для гідного рівня 
якості трудового життя. Тоді сфера стане не тільки 
перспективною, але й престижною. Передумови для 
підвищення якості трудового життя мають бути за-
кладені у законодавстві України. Стабільна зайня-
тість має мотивуватися державою, а сезонним пра-
цівникам необхідна підтримка і гарантії прийому на 
роботу наступного сезону. Умовами праці має бути 
забезпечене чітке ведення і регулювання підсумова-
ного робочого часу, адже нестабільність і постійна 
робота понад норму є характерним для сфери сіль-
ського господарства. А з приводу заробітної плати, 
то оскільки вона є однією з найнижчих серед сфер 
економічної діяльності, необхідно забезпечити пра-
цівникам гідний рівень оплати праці через Галузе-
ву угоду та колективні договори. Необхідно досягати 

того, щоб специфіка сфери сільського господарства 
не впливала на її працівників негативно.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто рівень життя пенсіонерів на основі аналізу розміру отримуваних пенсій, сукупних витрат пенсіонерів, 
рівень інфляції. Проаналізовано рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та складу споживчого кошику на основі 
якого він формується. Наведено приклад рівня пенсіонерів у деяких країнах Європи.
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Староста О.П. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрен уровень жизни пенсионеров на основе анализа размера получаемых пенсий, совокупных расходов 

пенсионеров, уровень инфляции. Проанализирован уровень прожиточного минимума для неработоспособных лиц и состав по-
требительской корзины на основе которой он формируется. Приведен пример уровня пенсионеров в некоторых странах Европы. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионные выплаты, прожиточный минимум, индекс инфляции, потребитель-
ских расходы.

Starosta O.P. CHARACTERISTICS OF LIVING STANDARDS OF PENSIONERS IN UKRAINE
The article reviews the living standards of pensioners by analyzing the amount of pensions received, total pensioners' expenditures, 

inflation rate. The level of living wage for disabled persons and composition of the consumer basket, formed on its basis, is analyzed. An 
example of living standards of pensioners in some European countries is given. 
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Постановка проблеми. Низький рівень життя пен-
сіонерів – одна з найболючіших проблем сучасної 
системи пенсійного забезпечення в Україні, оскіль-
ки близько 30% населення країни – пенсіонери, для 
більшості з яких єдиним джерелом доходу являється 

пенсія. Розмір пенсій є набагато нижчим ніж в Євро-
пейських країнах, питома частка пенсіонерів отриму-
ють дохід на рівні прожиткового мінімуму і в зв’язку 
з цим змушені продовжувати працювати, щоб мати 
змогу забезпечувати себе найбільш необхідним.


