ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО НЕФОРМАЛЬНУ ЗАЙНЯТІСТЬ?
Неформальна зайнятість — це сукупність економічних відносин, які характеризують участь громадян у дозволеній
законом економічній діяльності, результати якої не враховуються офіційною статистикою.
ЗАЙНЯТІСТЬ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ
(від загальної кількості зайнятого населення):

1990 р.
2-6% українців

2014 р.
25,1% українців

Головна причина — вкрай низький рівень доходів і заощаджень українців, що змушує їх шукати додаткові джерела
заробітку у неформальному секторі економіки.
ПОГЛЯНЕМО НА ДОХОДИ УКРАЇНЦІВ:
— заробітна плата
37,2%

40%
— прибуток СПД, змішаний дохід
— доходи від власності

16,8%

!

6%

— соціальні допомоги (пенсії, субсидії тощо)

85% доходів українці витрачають на придбання товарів чи послуг,
до 10% — на сплату податків і лише 5% — на заощадження.

На сучасному ринку праці є чимало нестандартних форм зайнятості: тимчасова, неповна, самозайнятість, неформальна
зайнятість, зайнятість у домашніх господарствах.

ДАВАЙТЕ ПОРІВНЯЄМО:
ТРАДИЦІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ:

САМОЗАЙНЯТІСТЬ:

Працюєте за наймом на умовах повного чи
неповного робочого тижня.

Автономно спрямовуєте себе у трудовому процесі.
Вільно обираєте трудову сферу і самореалізовуєтеся.

Працюєте на основі безстрокового трудового
договору на підприємстві чи в організації.

Ваша діяльність може бути офіційною як підприємця,
так і неофіційною у вигляді особистого селянського
господарства.

Працюєте під керівництвом роботодавця чи
призначених ним керівників.
Отримуєте регулярну винагороду (заробітну плату).
Маєте систему соціального захисту.
Маєте можливість кар’єрного зростання.

Працюєте автономно та відповідально за відсутності
організованого контролю.
Ви є економічно самостійні і забезпечуєте собі гідні
умови життя.
Можете самі зареєструватися у відповідних фондах і
сплачувати страхові внески та пенсійний збір.
Можете створювати сімейний бізнес та вести
підприємницьку діяльність.

!

У розвинених країнах нестандартна зайнятість також існує: як тимчасова, неповна, а також
самозайнятість. Питома вага кожної з них становить до 8% від кількості зайнятих, а в окремих
країнах цей показник іще вищий. Як-от у Іспанії, де терміновий контракт має кожен четвертий
працівник, а в Нідерландах неповно зайнятим є кожен третій.

САМОЗАЙНЯТІСТЬ:
ПЕРЕВАГИ:

НЕДОЛІКИ:

Забезпечення своєї родини продуктами
харчування.

Слабка матеріально-технічна база, нестача
малогабаритної сільгосптехніки.

Закріплення людей у селах шляхом
працевлаштування та зайнятість в умовах
високого рівня безробіття.

Використання здебільшого ручної праці,
трудомісткість у вирощуванні сільгоспкультур та
тваринництві.

Вільний вибір напрямів і способів діяльності.
Відсутність оподаткування та соціальних
зобов’язань. Отримання більшого доходу.

Незадовільний рівень забезпечення сучасними
господарськими спорудами для зберігання
врожаю, кормів, утримання худоби та птиці.

!

Обмеженість фінансів, низький рівень використання нових технологій та фахової підготовки членів
особистих селянських господарств, слабкі тенденції до об’єднання роблять їх неконкурентними
та стримують розвиток нових видів діяльності (зеленого туризму, переробки продукції, власної
торговельної мережі, транспортних послуг).

Отже, в сучасних умовах господарювати одноосібно досить важко. Ширші можливості відкриваються при об’єднанні зусиль
і ресурсів, навіть коли йдеться про дві родини. Об’єднання у КООПЕРАТИВИ може зменшити витрати на низку заходів:
заготівлю молока, ветеринарний догляд, поліпшення кормової бази.

МОЖЛИВОСТІ КООПЕРАТИВУ:
ПОЛІПШЕННЯ
КОРМОВОЇ
БАЗИ

РОЗВИТОК
ПЛЕМІННОЇ
БАЗИ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
ТА ЗБУТ МОЛОКА ЗА
ГІДНОЮ ЦІНОЮ

ПЕРЕРОБКА МОЛОКА
ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ У ГОРОДНИЦТВІ ТА ВИРОЩУВАННІ РОСЛИН
Майже кожна сільська родина має значний стартовий капітал — ЗЕМЛЮ. Оскільки для сучасного господаря значно
змінилися можливості (нові технології, обладнання, культури, вподобання покупців), поглянемо, як можна господарювати
на 30-ти сотках землі.
Традиційно можна засадити площу картоплею, але краще розділити ділянку на 3 частини і виростити рослини, що значно
поповнять Ваш гаманець.

РАННЯ МОРКВА

ПОМІДОРИ

ВИТРАТИ:
НАСІННЯ
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
ПАЛЬНЕ
АГРОВОЛОКНО
БІОПРЕПАРАТИ
ВОДА

ДОХІД:

!

КУКУРУДЗА

ВИТРАТИ:

ВИТРАТИ:

ПОСАДКОВИЙ

ПОСАДКОВИЙ

МАТЕРІАЛ

4

тис. грн

грн + 500 грн
30 тис.
самонайм

ДОБРИВО
ПАЛЬНЕ
АГРОВОЛОКНО
СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ
ОПАЛЕННЯ
ВОДА

ДОХІД:

6

МАТЕРІАЛ

тис. грн

грн + 800 грн
36 тис.
самонайм

ДОБРИВО
АГРОВОЛОКНО
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
ПАЛЬНЕ

ДОХІД:

5

тис. грн

грн + 500 грн
16 тис.
самонайм

Застосування крапельного зрошування, сучасні способи обробітку рослин, рання висадка розсади,
використання агроволокна, удосконалене зберігання врожаю дозволять отримати у 8-10 разів більше
доходу в порівнянні з витратами!

НОВІ МОЖЛИВОСТІ У МОЛОЧНОМУ ТВАРИННИЦТВІ
Витрати і прибуток на рік
для утримання звичайної корови:
ВИТРАТИ:
Сіно — 1,4 т — 2800 грн
Жом — 3 т — 500 грн
Солома — 1716 кг — 1716 грн
Кормові буряки — 3 т — 6000 грн
Догляд (випасання)
якщо раз у місяць — 600 грн
Дерть — 1190 кг — 4165 грн
Макух — 237 кг — 948 грн
Ветеринарний догляд — 80 грн

ПРИБУТОК:
Молочні продукти
для власного споживання —
115 грн/тиждень = 5980 грн
Прибуток за здане молоко —
4500 кг — 2,90 грн/1кг =
13050 грн
Реалізація органічного
добрива 9 т = 2281 грн
Реалізація 7-14-денного теляти
(40 кг) = 1600 грн

ВСЬОГО 22911 грн

безкоштовно (але варто
покращувати якість громадських
пасовищ)

ВСЬОГО 17859 грн

Жом — 3 т — 500 грн
Солома — 1324 кг — 1716 грн
Кормові буряки — 4 т — 8000 грн/
4800 грн, якщо виростити
власноруч
Догляд (випасання)
якщо раз у місяць — 600 грн
Дерть — 1800 кг — 6300 грн/
отримати зерно за пай (за один
дають 800 кг зерна чи 2200 грн)
Ветеринарний догляд — 80 грн

Ідентифікація теляти — 50 грн
Зелена маса — 8 т —

ВИТРАТИ:
Сіно — 2 т — 4000 грн/ 2000 грн,
якщо виростити на своєму паї

Макух — 450 кг — 1800 грн

Штучне осіменіння корови —
200 грн
Транспортні витрати — 800 грн

Витрати і прибуток на рік
для утримання високопродуктивної корови:

Отож, різниця між прибутком і
витратами становить 5052 грн.
Якщо розділити цю суму на 12
місяців, отримаємо 421 грн, а це
значно менше, ніж мінімальна
зарплата.

Штучне осіменіння корови —
200 грн
Ідентифікація теляти — 50 грн
Транспортні витрати — 800 грн
Зелена маса — 11 т —
безкоштовно (але варто
покращувати якість громадських
пасовищ)

ВСЬОГО 23654 грн/
з економією 16254 грн

ПРИБУТОК:
Молочні продукти
для власного споживання —
115 грн/тиждень = 5980 грн
Прибуток за здане молоко —
7500 кг — 2,90 грн/кг = 21750 грн
— 5 грн/кг = 37500 грн
Реалізація органічного
добрива 9 т = 2281 грн
Реалізація 7-14-денного теляти
(40 кг) = 1600 грн

ВСЬОГО 31611 грн/
при вартості 5 грн за кг 47361 грн
Отож, різниця між прибутком і
витратами з урахуванням економії
становить 15357 грн / при вартості
5 грн за кг — 31107 грн. Якщо
розділити цю суму на 12 місяців,
отримаємо 1280 грн (менше, ніж
мінімальна зарплата) / 2592 грн
(при вартості молока 5 грн/кг).

Як бачимо, майже за однакових витрат на догляд та утримання високопродуктивна корова дає на 60% більше прибутку. А якщо вжити заходів та збувати
молоко по 5 грн за кг, то чистий прибуток зросте в 5-6 разів (31107 грн)!

ЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМУЮТЬ ОСОБИСТІ
ТА ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА?
Вінницький «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»
в рамках програми «Власний дім» :
пільгові кредити на 10-15 років під 3% річних на будівництво, добудову, реконструкцію житла в сільській
місцевості, надвірних підсобних приміщень.

Департамент агропромислового комплексу Вінницької обласної державної
адміністрації в межах «Програми розвитку особистих селянських та фермерських
господарств Вінницької області» підтримує особисті селянські та фермерські
господарства, а також обслуговуючі кооперативи:
пільгові кредити у розмірі 50-200 тис. грн. на 3 роки під 6% річних на підтримку фермерських та особистих
селянських господарств (птахівництво, садівництво, тваринництво, інфраструктура зі зберігання та переробки
сільгосппродукції, овочівництво), а також розвиток кооперативів;
відшкодування 50% витрат за придбану установку доїння чи холодильне обладнання для зберігання молока за
умови, що Ви маєте 5 і більше продуктивних корів.
Важливо, що в умовах ринкових перетворень самозайнятість для населення — це спосіб вижити у складних обставинах.
За умов поліпшеної ситуації на ринку праці люди можуть віддати перевагу роботі за наймом чи надалі залишатися у секторі
самостійної зайнятості.
Від традиційної зайнятості з регулярною винагородою САМОЗАЙНЯТІСТЬ відрізняється властивою їй автономністю
та індивідуальним спрямуванням у трудовому процесі, що сприяє поступовому формуванню принципово нової верстви
економічно активного населення. Саме в цьому її СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ!

Цю публікацію було створено за підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації повну відповідальність несе
проект ЄС «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських
господарств, а також розширення асортименту молочної продукції соціальної сфери Томашпільського району», що
реалізується Томашпільською районною радою в партнерстві з Єврорегіоном «Дністер».
ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ.
Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство,
засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят
років знадобилося для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам
вдалося зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями
та досягненнями з країнами-сусідами, їх народами та народами з-поза їх меж.

Європейська комісія є виконавчим органом ЄС:
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
Представництво Європейського Союзу в Україні:
www.facebook.com/EUDelegationUkraine

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ПРОЕКТ:
пл.Ленінського комсомолу, 6
Тел.: 0 (4348) 2-11-78, 0 (96) 397-15-28

смт Томашпіль, Вінницька область, 24200, Україна
e-mail: tommilkua@gmail.com

сайт проекту: www.tommilk.com

Проект здійснює Томашпільська районна рада.
Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

