
Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві

§ 1. Поняття та особливості оплати праці в
сільськогосподарських підприємствах
  

Оплата праці — це винагорода за працю, яку вкладає працівник у сільськогосподарське
виробництво. В умовах ринкових відносин значно зростає роль нормування праці. За
його допомогою можна оцінити трудовий внесок працівників з урахуванням кількості та
якості, витраченої на виробництво певної продукції. Для цього необхідно застосовувати
обгрунтовані нормативи часу, виробітку, обслуговування, точного обліку праці кожного
працівника, обсягу виробленої ним продукції.
 Рівень оплати праці в кожному сільськогосподарському підприємстві залежить від
кінцевого результату його роботи, тобто від валового прибутку. Взаємозв'язок міри праці
та її оплати здійснюється через форми і системи оплати праці, які залежать від
особливостей сільськогосподарського виробництва, від нових економічних та трудових
відносин.
 Специфіка праці в аграрному секторі виробництва полягає в тому, що при її однакових
затратах можна отримати різні кінцеві результати, які залежать також від
погодно-кліматичних умов, від родючості землі, від сортів насіння. Все це необхідно
враховувати при застосуванні відповідних форм та систем оплати праці.
 Існуюча в сільгосппідприємствах оплата праці поділяється на основну та додаткову.
 Основна оплата праці — це винагорода, що являє собою заробіток, який нараховується
за тарифними ставками, посадовими окладами, з урахуванням виробленої продукції, її
кількості та якості. Додаткова оплата — це винагорода за працю понад установлені
норми, за одержання зверхпланового врожаю, за винахідливість, трудові успіхи. Вона
включає доплати, надбавки, компенсаційні виплати, премії.
 Питання оплати праці регулюється Законом України від 24 березня 1995року «Про
оплату праці», законами України «Про сільськогосподарську кооперацію»; «Про
селянське (фермерське) господарство», підзаконними та локальними
нормативно-правовими актами.
 Законодавство передбачає також можливість оплати праці в сільському господарстві
поряд з грошовою і натуральну. В сучасних умовах, при наявності гострої нестачі коштів,
зросла роль натуральної оплати праці. Підприємство самостійно розпоряджається
виробленою продукцією і вирішує, яку її частину віддати на натуральну оплату. Це
відображається в Положенні про оплату праці конкретного сільськогосподарського
підприємства, яке приймається загальними зборами трудового колективу.
 Натуральна оплата праці може застосовуватись тільки як частка основної грошової
оплати, а може повністю здійснюватися за рахунок продукції сільського господарства.
Вона широко застосовується при розрахунках з сезонними найманими працівниками при
оплаті за збирання врожаю картоплі, цукрових буряків, овочів, плодів, ягід. Натуральна
оплата може здійснюватись не тільки рослинницькою продукцією, а й молоком, м'ясом
тощо.

  
§ 2. Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а

 1 / 2



Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві

також механізаторів сільськогосподарських підприємств
  

Окремі технологічні процеси в рослинництві потребують оптимальних агротехнічних
строків і відповідної якості (обробка грунту, сівба, збирання врожаю), бо це визначатиме
долю майбутнього врожаю. Такі особливості умов праці вимагають застосування
поточного преміювання, інших заохочень.
 У тваринництві праця організується таким чином: поголів'я худоби закріплюється за
окремими тваринниками або за відповідною бригадою, ланкою чи фермою. Залежно від
форми організації праці застосовуються індивідуальна або колективна оплата праці,
преміювання. Нараховується оплата за натуральними показниками, тобто за живою
вагою худоби, за одержання приплоду, а також одержання яєць птахофермами, меду
пасіками, надою молока на фермах і т. ін. Норми обслуговування визначаються згідно з
Правилами нормування праці. При цьому повинно враховуватися раціональне
використання кормів, конкретні умови праці, добросовісне ставлення до виконання своїх
обов'язків, безперервний стаж роботи.
 Механізованим роботам належить провідне місце в усіх сільськогосподарських
процесах. У зв'язку з цим приділяється більше уваги удосконаленню оплати праці
трактористів-машиністів.
 На сільськогосподарських механізованих роботах оплата праці в сільськогосподарських
підприємствах проводиться за виконаний обсяг робіт або відпрацьований час за
встановленими тарифними ставками. Всім механізаторам залежно від знань, досвіду
роботи, згідно з Положенням про атестацію трактористів-машиністів, надається
кваліфікація — тракторист-машиніст І, II, Ш класу з виплатою надбавок:
трактористам-машиністам І класу - 20 відсотків, II класу — 10 відсотків до заробітку на
механізованих роботах. Надбавки виплачуються також за збирання врожаю з
урахуванням якісних показників, за економію паливно-мастильних матеріалів, за звання
«Майстер», за безперервний стаж роботи, за роботу на тракторі, комбайні упродовж
певного часу без капітального ремонту і т. ін.
 Праця осіб управлінсько-обслуговуючого персоналу винагороджується на основі
посадових окладів або відповідно до умов контракту. З метою підвищення зацікавленості
керівників і спеціалістів державного і колективного типів підприємств вважається за
доцільне проводити оплату їхньої праці за рахунок фонду оплати праці, що
затверджується власником підприємства або радою трудового колективу.
 У зв'язку з реструктуризацією сільськогосподарського виробництва виникають нові
форми сільськогосподарських підприємств, які свою роботу будують на
госпрозрахункових і ринкових засадах. Відповідно до цього і повинні застосовуватися
форми та системи оплати праці в сільському господарстві.
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