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Розглянуто аналітичні, методичні й практичні аспекти укладання й виконання ко-

лективних договорів регулювання соціально-трудових відносин у сільському господарстві. 
Запропоновано напрями поліпшення колективно-договірного регулювання аграрних соціа-
льно-трудових відносин на макро-, мезо- й мікрорівнях. 

Considered analytical, methodological and practical aspects of making and execution of 
collective agreements regulating social and labour relations in agriculture. Suggested ways of 
improving the collective-contractual regulation of agrarian social and labour relations at the 
macro-, meso- and microlevels. 

 
Постановка проблеми. Стан аграрних соціально-трудових відносини 

має вагомий вплив на формування прийнятного середовища життєдіяльності 
на селі. Рівень доходів і життя селян, розвиток сільської соціальної й вироб-
ничої інфраструктур, демографічна ситуація на селі значною мірою залежать 
від колективно-договірного регулювання питань організації й оплати сільсь-
когосподарської праці, зайнятості в аграрній сфері, визначення соціальних 
стандартів і гарантій соціального й пенсійного забезпечення сільського насе-
лення тощо. Таким чином, соціальне значення укладання колективних угод і 
договорів у сфері аграрної праці, формування дієвого механізму їх виконання 
підтверджує актуальність проведення наукових досліджень по цій тематиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У кожній науковій установі 
України є вчені, предметом науково-дослідної роботи яких виступають соці-
ально-трудові питання розвитку економіки, зокрема формування й викорис-
тання трудових ресурсів, поліпшення стану зайнятості й зменшення безробіт-
тя, підвищення рівня доходів і соціального захисту населення тощо. Проте 
недостатньо уваги приділяється обґрунтуванню напрямів поліпшення колек-
тивно-договірного регулювання аграрних соціально-трудових відносин на 
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національному, галузевому, територіальному й виробничому рівнях. 
Постановка завдання. Провести економічний аналіз стану колектив-

но-договірного регулювання соціально-трудових відносин у сільському гос-
подарстві та визначити напрями його поліпшення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні виділяють чо-
тири вертикальні рівні регулювання соціально-трудових відносин: загально-
державний (національний) рівень; галузевий рівень; регіональний (територі-
альний) рівень; виробничий (на підприємстві) рівень (мікрорівень). Кожен із 
цих рівнів відрізняється між собою набором суб’єктів укладання колективних 
трудових угод і формуванням їх предмету. Так, на загальнодержавному рівні 
уряд України, найвищий орган профспілкового руху та ряд великих 
об’єднань роботодавців відповідно до законодавства укладають генеральну 
угоду. 

Остання Генеральна угода [1] була укладена на 2010-2012 рр. і вона 
встановлює основні принципи й норми реалізації соціально-економічної 
політики та трудових відносин у країні, міжгалузеві співвідношення в оплаті 
праці. Слід відзначити наступні позитивні позиції в чинній Генеральній угоді 
– намічені конкретні практичні заходи суб’єктів її укладання, яких не було 
раніше: щорічне збільшення зайнятості на 0,3 в.п. і рівня середньої заробітної 
плати – на 17,8% у 2010 р., 15 у 2011 р. і 16% у 2012 р.; встановлення мініма-
льної заробітної плати в межах 35-45% середньої по країні; збільшення част-
ки заробітної плати в операційних витратах реалізованих товарів; перегляд 
соціальних стандартів і гарантій у соціально-трудовій сфері та ін. 

Оскільки ще немає достовірних офіційних статистичних даних за 
2011 р. і 2012 р., то аналіз стану виконання вищезазначених практичних за-
ходів урядом країни, Федерацією профспілок і спілками роботодавців буде 
розглянуто в подальших дослідженнях і наукових публікаціях. 

Нині вже можна відмітити, що залишаються не виконаними в установ-
лений термін наступні намічені спільні заходи: 1) не розроблено й не узго-
джено механізм розрахунку мінімального рівня заробітної плати, який забез-
печуватиме просте відтворення здатності працівника до праці та утримання 
непрацездатних членів його сім’ї; 2) не вжито заходів до забезпечення для за-
страхованих осіб мінімальних гарантій матеріального забезпечення на випа-
док безробіття; 3) не оновлено набори продуктів харчування, непродовольчих 
товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму з урахуванням 
норм і нормативів із забезпечення населення житлом. 

Ураховуючи техніко-технологічні й організаційні особливості вироб-
ництва й умов праці, на рівні АПК укладається Галузева угода. Її правові но-
рми регулюють виробничі й соціально-трудові відносини зайнятості, норму-
вання праці й міжкваліфікаційні співвідношення в її оплаті тощо. У сфері 
сільськогосподарського виробництва така угода укладається між Мінагро-
політики, спілками роботодавців та Профспілкою працівників АПК. Остан-
ня така угода укладена на 2011-2013 рр. [2]. 

У динаміці позитивним явищем укладання нових галузевих трудових 
угод на рівні АПК є деталізація й конкретизація правових норм практичних 
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заходів поліпшення стану соціально-трудової сфери галузей АПК. Проте згі-
дно зі встановленими мінімальними гарантіями Галузевої угоди все-таки за-
лишається низький гарантований рівень оплати аграрної праці, порівняно з 
такими рівнями оплати праці в інших галузях національної економіки. На ни-
зькому рівні залишається кількість найманих працівників в суспільному сек-
торі аграрної економіки – близько 0,8 млн. осіб, тоді як на початку ХХ ст. їх 
налічувалося більше 4,3 млн. осіб [3]. 

Ураховуючи регіональні особливості соціально-економічного розвитку, 
в областях соціально-трудові відносини регулюються регіональними угодами. 
Огляд багатьох із них [4] засвідчив, що більшість укладається лише деклара-
тивно, оскільки напрями співробітництва місцевих органів влади, профспілко-
вих структур і роботодавців щодо поліпшення соціально-трудової сфери не 
мають конкретних цілей, заходів і механізму виконання та контролю. 

Стан укладання колективних трудових договорів в сільському госпо-
дарстві на мікрорівні в динаміці наведено в наступній таблиці. 

Таблиця 1 
Стан укладання колективних договорів у суспільному секторі  

аграрної економіки 
Рік Показник 2006 2008 2010 

2010/ 
2006, ± 

Кількість укладених колективних договорів, од.1 7973 6812 7141 -832 
Кількість працівників, охоплених колективними договора-
ми, тис. чол. 687 524 439 -248 
Залучення працівників до укладання колективних догово-
рів, % 87,2 86,8 83,4 -3,8 
Розмір мінімальної зарплати, встановленої колективним до-
говором, по відношенню до законодавчо встановленої мі-
німальної зарплати, %: 
нижчий 10,4 3,6 0,5 -9,9 
відповідний 84,9 87,5 94,6 9,7 
вищий 4,7 8,9 4,9 0,2 

1 Починаючи з 2001 р. статистичний облік здійснюється за видами економічної 
діяльності й до сільського господарства приєднано мисливство та пов’язані з ними по-
слуги. 

Побудовано за даними [3; 5-7]. 
 

Кількість укладених колективних трудових договорів у аграрній сфері 
та кількість працівників, охоплених колективно-договірним регулюванням, 
має тенденцію до зменшення. Питома вага працівників, які приймають участь в 
укладанні колективних договорів становить на рівні 83-87%. Такий стабільний 
рівень останнього показника пояснюється значним зменшенням штатів найма-
них працівників у агропідприємствах протягом досліджуваного періоду. Варто 
відмітити, що рівень мінімальної зарплати, затверджений колективними дого-
ворами на більш як 90 % сільськогосподарських підприємствах, дублює або на-
ближено дорівнює законодавчо встановленому рівню в країні. Для порівняння: 
у промисловості такі підприємства становлять 59% від їх загальної кількості, у 
будівництві – 82%, у сфері транспорту й зв’язку – 55% [5]. 
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Все це свідчить про слабку участь профспілок агропідприємств і робо-
тодавців у переговорному процесі та обґрунтуванні практичних заходів по-
ліпшення соціально-трудової сфери свого підприємства. Статистичні дані [5] 
свідчать, що в аграрній сфері не зафіксовано жодного страйку, тоді як в про-
мисловості, будівництві та транспортній сфері це є нормальним явищем. 

Соціальне значення колективно-договірного регулювання аграрних со-
ціально-трудових відносин полягає в тому, що цей процес забезпечує співро-
бітництво найманих працівників і роботодавців на макро-, мезо- й мікрорів-
нях, що базується на засадах рівноправності сторін, пріоритетності примир-
них методів і процедур, взаємної довіри та регулярності проведення консуль-
тацій, обов’язковості виконання досягнутих домовленостей і відповідальнос-
ті за взяті зобов’язання. Колективні трудові договори можуть укладатися як 
результат конфронтаційних відносин і представляють собою “мирну угоду”, 
тобто йдеться про соціальне партнерство, основною метою якого є досягнення 
загального блага, яке виражається такими показниками рівня життя населен-
ня: ступінь зайнятості населення і його доходів, рівень освіти, медичного 
обслуговування тощо. 

Висновки. Колективно-договірне регулювання відносин у сфері агра-
рної праці є одним із ефективних інструментів соціального партнерства на 
селі. В укладанні колективних трудових договорів не менше ніж працівники 
зацікавлені й власники підприємств, органи управління сільськими територі-
ями, оскільки нерідко виникають між ними конфліктні ситуації. Тому на ма-
крорівні при укладанні нової генеральної угоди на 2013 р. і наступні роки 
слід врахувати особливості “благородної” сільськогосподарської праці в сус-
пільному й неформальному секторах економіки з підвищенням для аграрних 
трудівників рівнів соціального й пенсійного забезпечення. 

На галузевому й регіональному рівнях регулювання соціально-
трудових відносин її суб’єктам необхідно більше уваги приділяти деклару-
ванню й виконанню заходів підвищення рівня продуктивної зайнятості селян 
як в аграрних, так і неаграрних видах економічної діяльності з урахуванням 
регіональних особливостей розвитку сільськогосподарського виробництва, 
його спеціалізації, концентрації й раціональних організаційних форм госпо-
дарювання, збільшенню гарантій оплати аграрної праці. 

На сільськогосподарських підприємствах необхідно активізувати соці-
альний діалог між працівниками й роботодавцями із залученням представни-
ків державного управлінського корпусу сільських поселень в напрямі розро-
бки спільних заходів підвищення зайнятості селян, створення нових робочих 
місць, розвитку соціальної інфраструктури сіл і селищ, посилення стимулю-
ючої функції заробітної плати, формування раціональної її структури й оп-
тимальної диференціації по категоріях працівників тощо. 
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УДК 631.11:65.011.47 
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК 
Лебединський О.І., ст. викладач 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Розглядаються проблеми інформаційного забезпечення діяльності підприємств 
АПК. Актуалізовано необхідність маркетингового забезпечення діяльності підприємств 
АПК з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Запропоновано 
механізм маркетингового забезпечення діяльності підприємств АПК.  

Problems of information support of activity of the enterprises of agrarian and industrial 
complex are considered. Necessity of marketing maintenance of activity of the enterprises of 
agrarian and industrial complex for the purpose of efficiency and competitiveness increase is 
staticized. The mechanism of marketing maintenance of activity of the enterprises of agrarian 
and industrial complex is offered. 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап здійснення господарської дія-
льності підприємств АПК характеризується значним посиленням конкурент-
ної боротьби. Саме тому необхідною умовою ефективної діяльності підпри-
ємств АПК є використання маркетингового забезпечення та формування від-
повідної інформаційної бази, яка слугує інструментом прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень. Така інформаційна база у сучасних умовах має 
бути актуальною, своєчасною, достовірною та добре структурованою, яка у 
подальшому дозволить розробити та запровадити економічну стратегію роз-
витку підприємств АПК, що забезпечить підвищення ефективності діяльності 
та конкурентоспроможності. За наявності доступу до такої інформації та мо-
жливостей маркетингового інструментарію можна забезпечити досягнення 
конкурентних переваг підприємств АПК на продовольчому ринку. Отже, 
підприємство не зможе досягти успіху на ринку, бути конкурентоспромож-
ним без належного маркетингового інформаційного забезпечення власної ді-
яльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування ефек-
тивної інформаційної бази маркетингового забезпечення діяльності підпри-
ємств АПК зараз набули значної актуальності та привертають увагу як нау-
ковців, так і практиків. Застосування маркетингового забезпечення при здій-
сненні ефективної господарської діяльності та підвищення конкурентоспро-


