
277

УДК 331. 215. 4

З. М. Пушкар, канд. геогр. наук, доцент,
М. Г. Пушкар, канд. екон. наук., доцент,
Тернопільський національний
економічний університет

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НА СЕЛІ

АНОТАЦІЯ. Розглядається оплата праці як один із основних показників
рівня життя населення. Вивчаються питання формування рівня оплати
праці в сільському господарстві. Досліджується залежність між розмі-
рами оплати праці та рівнем життя на селі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Оплата праці, номінальна заробітна плата, рівень життя.

АННОТАЦИЯ. Рассматривается оплата труда как один из основных
показателей уровня жизни населения. Изучаются вопросы формирова-
ния уровня оплаты труда в сельском хозяйстве. Исследуется зависи-
мость между размерами оплаты труда и  уровнем жизни на селе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оплата труда, номинальная заработная плата, уро-
вень жизни.

ANNOTATION. Payment of labour as one of basic indexes of standard of living
of population is examined. The questions of forming of level of payment of
labour are studied in agriculture. Dependence is probed between the sizes of
payment of labour and  standard of living on a village.

KEY WORDS: payment of labour, nominal ettlings, standard of living.

Вступ. Статус соціально орієнтованої країни, який Україна
обрала при проголошенні своєї незалежності, зобов’язує її до забез-
печення рівня життя населення за стандартами економічно і соці-
ально розвинених країн Європи та світу.

Рівень життя людей — це не тільки одна з якісних характери-
стик рівня розвитку країни та фактор формування її міжнародно-
го авторитету і визнання. Рівень життя людей — це, насамперед
високі якісні показники населення, продуктивність його генофон-
ду, відтворення населення, формування високоякісних трудових
ресурсів, економічний, культурний та духовний розвиток країни,
в кінцевому результаті — її повна незалежність, її майбутнє.

Як відомо, ООН рекомендує наступну систему показників, ре-
алізація яких лежить в основі формування рівня життя народу:
народжуваність, смертність та інші демографічні характеристики
населення; санітарно-гігієнічні умови життя; споживання продо-
вольчих товарів; житлові умови; освіта і культура; умови праці і
зайнятість населення; доходи і витрати населення; вартість життя
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і споживчі ціни; транспортні засоби; організація відпочинку; со-
ціальне забезпечення; свобода людини.

Якщо розглянути всі ці структурні елементи, то неважко зро-
зуміти, що всі вони тісно взаємопов’язані, а більшість із них —
такі як споживання продовольчих товарів, житлові умови, послу-
ги освіти і культури, доходи і витрати населення, вартість життя,
організація відпочинку, свобода людини — знаходяться в прямо
пропорційній залежності від стану та рівня індивідуальних дохо-
дів та оплати праці в країні.

Питання оплати праці досліджуються в наукових розробках
багатьох учених: Д. Богині, В. Гацури, В. Дієсперова, Й. Завадсь-
кого, А. Колота, В. Костриці та ін.

Разом з тим, як показує вивчення публікацій, а також дослі-
дження нормативно-правових документів з розвитку матеріаль-
ного стимулювання праці в сільському господарстві, із забезпе-
чення умов функціонування трудоресурсного потенціалу сіль-
ськогосподарського виробництва, питання оплати аграрної праці
в Україні розроблені ще недостатньо і не знайшли належного ві-
дображення у відповідних державних програмах, отже, вирішен-
ня їх на практиці теж не відповідає суспільним вимогам.

Постановка завдання. Мета нашого наукового дослідження
— дослідити питання оплати праці в сучасному сільському гос-
подарстві та розглянути зв’язок оплати праці із формуванням рі-
вня життя на селі.

Викладення основного матеріалу дослідження. Заробітна
плата у відповідності до Закону України «Про оплату праці» —
це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором власник або уповноважений ним орган ви-
плачує працівникові за виконану ним роботу.

Теоретично механізм формування заробітної плати передбачає
такі її розміри, які би враховували суспільні й особистісні потреби
найманих працівників і забезпечували відтворення їх робочої сили, і
високу продуктивність праці у суспільному виробництві, і рівень
життя на селі в цілому. Зокрема, формування суспільних параметрів
заробітної плати можна відобразити такою відомою схемою:

1. Визначення суспільних потреб найманих працівників, необ-
хідних для розширеного відтворення їх робочої сили, з врахуван-
ням їх «виробничих» якостей, зокрема — освітньо-кваліфіка-
ційного рівня.

2. Визначення ціни робочої сили шляхом співставлення вартіс-
ного вираження суспільно необхідних потреб та норм робочого
часу за певний період.
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3. Визначення розцінок для оплати праці як співставлення ці-
ни робочої сили із нормою праці.

4. Нарахування заробітної плати стосовно фактично викона-
них обсягів робіт.

За такою схемою сформована заробітна плата перетворює її в
реальну основу відтворення робочої сили на суспільно необхід-
ному рівні та в потужного фактора продуктивності суспільної
праці, відкриває найманим працівникам можливості до спожи-
вання суспільних благ.

Однак, як показують наші дослідження, стан оплати праці в
сільському господарстві, її рівень та умови реалізації далекі від
повноцінного виконання цих її основних функцій. Розглянемо рі-
вень оплати праці, що склався в сільському господарстві за роки
незалежності України.

За даними таблиці 1 спостерігаємо зростання кількісних розмірів
заробітної плати в Україні, як у цілому по народному господарству,
так і в галузі промисловості, і в галузі сільського господарства. Так,
оплата праці в народному господарстві України становила у 2008
році 1806 грн або збільшилася проти рівня 1990 року (з деякою
умовністю) у 7,4 разу; в промисловості — 2017 грн або збільшилася
у 7,3 разу. Збільшення рівня оплати праці в сільському господарстві
проти рівня 1990 року становить всього 4,4 разу.

Однак, сільськогосподарська галузь негативно виділяється се-
ред галузей матеріального виробництва за рівнем оплати праці.

Таблиця 1
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

В 1990, 2003, 2006—2008 рр., грн [1, с. 54; 2, с. 400]

1990 2003 2006 2007 2008 2008 в %
до 2006

Всього 244,0 462 1041 1351 1806 7,4 разу
Промисловість 277,7 591 1212 1554 2017 7,3 разу
Сільське господарст-
во, мисливство, лісо-
ве господарство

259,6 219 581 771 1101 4,2 разу

у % до загальної кіль-
кості в народному го-
сподарстві

106,3 47,4 55,8 57,1 60,9 —

у % до рівня в проми-
словості 93,5 37,1 47,9 49,6 54,6 —
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Як бачимо з таблиці, у 1990 році співвідношення між рівнями
оплати праці в сільському господарстві і промисловості станови-
ло 95,3 %, а народного господарства в цілому — 106,3 %, тобто
оплата праці сільськогосподарських працівників забезпечувала їм
у цілому матеріальні умови життєдіяльності не гірші, ніж в серед-
ньому по народному господарству. Та в наступні роки цей розрив
почав збільшуватися і досяг у 2003 році 47,4 % (співвідношення
сільське господарство — народне господарство) та 37,1 % (сіль-
ське господарство — промисловість).

У наступні роки ця ситуація почала змінюватися в позитивну
для сільського господарства сторону, але воно все-таки ще знач-
но відстає по рівню оплати праці. Так, у 2008 році назване спів-
відношення відповідно становило 60,9 % і 54,6 %.

Основа підвищення заробітної плати — економіка, основна
умова — економічне зростання. Тому для пояснення даних про
рівень оплати праці у сільському господарстві звернемось до ін-
формації про обсяги продукції галузі (табл. 2).

Таблиця 2

ДИНАМІКА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА 1990—2008 РОКИ
(У ПОРІВНЯННИХ ЦІНАХ 2005 РОКУ; млн грн) [2, с. 146].

1990 2003
2003 в
% до
1990

2006 2007 2008
2008 в
% до
1990

Продукція сільського
господарства 145875 77271 53,0 94895 88769 103978 71,3

Продукція рослин-
ництва 66560 41105 61,8 54909 49718 64899 97,5

Продукція тваринни-
цтва 79315 36166 45,6 39986 39051 39079 49,3

Продукція, виробле-
на в сільськогоспо-
дарських підприємс-
твах — усього

101299 23438 23,1 37008 35440 47865 47,3

у т.ч. у % до всієї
продукції с/г 69,4 30,3 — 39,0 40,0 46,0 —

у т.ч. — у фермерсь-
ких господарствах … 1804 — 4097 3477 5921 —

у т.ч. у % до всієї
продукції с/г — 2,3 — 4,3 3,4 5,7 —

У господарствах на-
селення 44576 53833 120,8 57887 53329 56113 125,9

у т.ч. у % до всієї
продукції с/г 30,6 67,4 — 56,7 56,6 48,3 —
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Як бачимо, спад виробництва в порівнянні з 1990 роком —
останнім роком до незалежності України тривав у сільському гос-
подарстві в цілому та в його галузях до 2003 року, де досяг най-
вищого рівня. Так, у цілому по галузі виробництво продукції в
2003 році становило всього 53 % проти рівня 1990 року, в т.ч. у
рослинництві — 61,8 % та тваринництві — 45,6 %. У наступні
роки спостерігаємо неухильне зростання аграрної економіки, але
поки — що її розвиток так і не досяг рівня 1990 року. В 2008 році
валова продукція сільського господарства ( в порівнянних цінах
2005 року) становила всього 71,3 % у порівнянні з 1990 роком, у
т.ч. продукція рослинництва — 97,5 %, тваринництва — 49,3 %.

Необхідно звернути увагу на таку деталь: виробництво продук-
ції в сільському господарстві за роки незалежності тривалий час
у значній мірі було зосереджене в господарствах населення.

Господарства населення — це домогосподарства, що здійс-
нюють сільськогосподарську діяльність як з метою самозабезпе-
чення продуктами харчування, так і з метою виробництва товар-
ної сільськогосподарської продукції. До цієї категорії виробників
віднесені також фізичні особи-підприємці, які провадять свою ді-
яльність у галузі сільського господарства [2, с. 146]. Як відомо,
основними типами виробників тут є особисті селянські господар-
ства (ОСГ). За даними статистичних щорічників України і регіо-
нів, у певний період часу в цих типах підприємств були майже
повністю зосереджені виробництво картоплі, овочів, у перева-
жаючій більшості — продукція тваринництва. Як бачимо з таб-
лиці, у структурі продукції за типами господарств, господарства
населення займали велику питому вагу тривалий період часу, в
2003 році вона досягла 67,4 %. І хоч у наступні роки вона набула
тенденції до зниження, розміри її в 2008 році становлять 48,3 %.

Поширеним явищем стало вирощування в ОСГ таких високо
технологічних та високо інтенсивних культур, як зернові та цук-
рові буряки. В останні роки, незважаючи на зниження частки
ОСГ у валовій продукції сільського господарства, вона є ще до-
сить високою та становила у 2008 році 47,3 %. Зниження цих
розмірів треба розуміти не тільки як зростання рівня колективно-
го господарства, але і як згортання виробництва в ОСГ у зв’язку
із старінням сільського населенням, зменшенням його фізичної
кількості (смертність, міграція тощо).

Таке розміщення виробництва сільськогосподарської продукції
мало відповідний вплив на формування рівня оплати праці. Інсти-
тут оплати праці тут не функціонує, тобто обсяги виробленої ними
продукції, які включені в загальні обсяги виробництва, не підтвер-
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джені оплатою праці. Це видно і з методики розрахунку рівня но-
мінальної заробітної плати, застосовуваної органами державної
статистики. Так, номінальна заробітна плата являє собою нараху-
вання працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьо-
ваний час або виконану роботу: тарифні ставки ( посадові оклади),
премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпра-
цьований час [2, с. 393]. Як бачимо, тут в ніякій формі не згадуєть-
ся заробітна плата як винагорода за працю в особистих господарс-
твах селян та інших типах господарств населення.

Рівень розвитку економіки в колективному сільськогосподарсько-
му виробництві і пояснює в значній мірі стан оплати праці в сільсько-
господарській галузі. Із таблиці 1 бачимо неухильний спад рівня заро-
бітної плати в сільському господарстві, який досяг у 2003 році 47,4 %
до народногосподарського рівня та 37,1 % — у галузі промисловості.
В наступні роки рівень заробітної плати набув тенденції до неухиль-
ного зростання, але оплата праці в сільському господарстві залиша-
ється найнижчою в матеріальному виробництві і до наших днів.

При аналізі середньомісячної оплати праці в сільському гос-
подарстві слід також врахувати, що являє собою номінальна за-
робітна плата в цілому.

Державна статистика, відображаючи інформацію про номіналь-
ну заробітну плату, включає до неї нарахування працівникам у
грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або вико-
нану роботу:

— тарифні ставки ( посадові оклади);
— премії;
— доплати та надбавки, а також інші види оплати за невідпра-

цьований час. Крім цього, до номінальної заробітної плати
включають обов’язкові відрахування із заробітної плати праців-
ників: податок з доходів фізичних осіб, внески на загально-
обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування.

Система ж державного перерозподілу надходжень у Державний
бюджет України в умовах корупції і тіньової економіки тільки част-
ково забезпечує повернення цих коштів до найманих працівників.

Тому якщо проводити оцінку рівня індивідуальної оплати
праці найманих працівників, то її розміри варто скоригувати на
нарахування на заробітну плату, тому що у високо корумпованій
українській державі перерозподіл зібраних у державний бюджет
нарахувань на заробітну плату знаходить русла, які не завжди ве-
дуть до індивідуального споживання.

Іншими словами, на нашу думку, треба мати на увазі, що між
рівнем номінальної заробітної плати найманого працівника, опуб-
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лікованим у статистичних джерелах і її фактичним рівнем є сут-
тєві розходження.

Крім цього, як знаємо, розраховують реальну заробітну плату,
тобто суму грошей, яку реально треба витратити на придбання
необхідних товарів та послуг в різні хронологічні періоди.

В кінцевому підсумку номінальна заробітна плата середньо-
статистичного найманого працівника з коригуванням на нараху-
вання на заробітну плату та на реальні ціни придбання товарів і
послуг є далеко недостатньо для забезпечення відтворення робо-
чої сили на селі.

Низький рівень заробітної плати в сільському господарстві не
оправдовується ні в економічному, ні в соціальному плані.

Зокрема, в економічному плані слід пам’ятати, що галузь сіль-
ського господарство — економічне ядро розвитку багатьох галу-
зей промисловості, оскільки:

а) є єдиним споживачем їх продукції (мінеральні добрива, ін-
ші хімічні засоби; техніка для сільського господарства; насіння;
технології тощо);

б) є єдиним постачальником сировини (галузі, для яких сіль-
ськогосподарська сировина є основним предметом праці).

З огляду на це рівень оплати праці мав би бути значно вищим,
ніж у пов’язаних з нею галузях. Це би формувало якісний рівень
життя на селі та стимулювало сільськогосподарських працівників
до продуктивної праці.

Низька ціна робочої сили стала одним із основних факторів
низького рівня життя на селі та одним із інструментів перетво-
рення галузі в постійного багатолітнього фінансового донора га-
лузей народного господарства.

Низький рівень оплати праці спричиняє низький рівень спожи-
вання продовольчих і непродовольчих товарів, послуг, особливо
— медичних та побутових. У результаті рівень життя на селі не
приваблює молодь та не задовольняє і інші верстви населення. В
результаті — неухильне скорочення кількості сільського населен-
ня, занепад сільських територій, що викликає в подальшому згор-
тання виробництва, а також інші негативні наслідки.

Висновки. Оплата праці в сільському господарстві — основа
формування рівня життя сільського населення, його кількісних і
якісних параметрів. Її підвищення — необхідна умова підвищен-
ня рівня життя на селі, збереження сільського населення, збере-
ження та розвитку сільських територій. Тому вирішення проблем
оплати праці повинно реально стати центральним питанням дер-
жавних програм із розвитку села.
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД ДЛЯ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА: ПРЕДПОЧТЕНИЯ

И ОЖИДАНИЯ СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты опроса студентов от-
носительно их представления о достойном труде после окончания ВУЗа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Достойный труд, работа по специальности, потреб-
ность в продолжении обучения.

АНОТАЦІЯ. У статті приведені результати опитування студентів
відносно їх уявлення про гідну працю після закінчення ВНЗу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Гідна праця, робота за фахом, потреба в продовженні
навчання.

ANNOTATION. In the article results over of questioning of students are
brought in relation to their picture of deserving labour after completion of
Institute of higher.

KEY WORDS. Deserving labour, work on speciality, requirement in continuation
of teaching.

Концепция Достойного труда, разработанная и развиваемая
экспертами Международной организации труда, включает суще-
ствование объективных критериев достойного труда, характери-
зующих не только состояние рабочего места и условия работы,
но и содержание труда, а в более широком смысле — качество
трудовой жизни. Для молодого поколения выбор получения выс-
шего образования как жизненная стратегия уже предполагает
высокий уровень требований к будущей трудовой жизни. Описа-
ние «будущего рабочего места», как правило, представляет собой
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