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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Аграрний сектор, який складає 

сільськогосподарська діяльність, є достатньо важливим елементом існування 

будь-якої держави. Пріоритетність аграрного сектора в національній економіці 

зумовлена винятковим значенням та незамінністю продукції сільського 

господарства в забезпеченні добробуту життєдіяльності людини. 

Сільськогосподарська діяльність складає один з основних 

бюджетоутворюючих секторів економіки, утворює експортний потенціал 

України, підтримує розвиток інших галузей, які постачають чи споживають 

продукцію сільського господарства як сировину, а також реалізовує трудову 

діяльність селян. Особливістю сільського господарства є його тісний зв’язок з 

природними умовами, ресурсами, технічними можливостями, трудовою 

діяльністю людей, яких поєднує головний засіб виробництва та діяльності – 

земля. На відміну від промисловості, на сільськогосподарську діяльність 

впливають багато факторів – природно-кліматичні та географічні умови, 

робоча сила та капіталовкладення. За рахунок змін в економіці та погіршення 

трудового потенціалу через недостатній рівень заробітної плати та скорочення 

кваліфікованих спеціалістів, у аграрній сфері виникають проблеми, які можуть 

призвести до занепаду такого великого елементу національної економіки та 

народного господарства. 

Окрім цього, у сільськогосподарській діяльності існують і правові 

проблеми, які зумовлені застарілістю норм чинного законодавства у сфері 

охорони праці працівників сільських господарств, відсутністю норм, які б 

відповідали сучасним вимогам економічного розвитку. Також на сьогодні 

немає єдиного підходу до природи виникнення та забезпечення суспільних 

відносин у сільськогосподарській діяльності, їх регулювання відносять до 

норм як трудового, так і агарного права, особливо це стосується трудових прав 

працівників сільських господарств. Останні повинні ґрунтуватися на 

особливостях трудової діяльності у аграрній сфері, тому виникає необхідність 

виділити їх в окрему групу прав працівників сільського господарства та 

розробити положення, які регулюватимуть робочий час, час відпочинку, 

оплату та охорону праці, трудову дисципліну сільськогосподарських 

працівників. При цьому основним завданням таких положень має бути 

забезпечення профілактики професійних захворювань, запобігання 

виробничому травматизму, підвищення вагомості праці та кваліфікації 

сільськогосподарських працівників. 

Проблемам трудових прав працівників сільського господарства 

присвятили увагу у своїх роботах та дослідженнях такі українські науковці та 

практики, як-от: В.М. Андріїв, Н.О. Багай, В.А. Багрій, Н.І. Бернацька, 

Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, Д.С. Галицька, Я.З. Гаєцька-

Колотило, О.М. Ганечко, О.Є. Гапон, А.П. Гетьман, Н.Д. Гетьманцева, 

Л.П. Грузінова, О.А. Губська, І.В. Дашутін, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, 
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Ю.Ю. Івчук, П.О. Ізуїта, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, 

В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, 

О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 

Л.В. Могилевський, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, 

О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, Є.Ю. Подорожній, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, К.Б. Пусан, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, 

О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, В.З. Янчук, О.М. Ярошенко та 

інші. Незважаючи на велику кількість напрацювань серед українських 

науковців та практиків, питання трудових прав працівників сільського 

господарства залишаються повністю не розкритими та не знайшли чіткого 

вирішення в трудовому праві. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України 

відповідно до Стратегії національної безпеки України (Указ Президента 

України від 26 травня 2015 року № 287/2015); Національної стратегії у 

сфері прав людини (Указ Президента України від 25 серпня 2015 року 

№ 501/2015); Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2015 року № 1393-р.); Концепції реформування 

(розвитку) пенітенціарної системи (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2017 року № 654-р.); Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2015-2019 рр. (наказ МВС України від 16 березня 

2015 року № 275). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у тому, щоб на підставі вивчення й узагальнення існуючих наукових 

підходів учених у галузі трудового права та інших галузей права, а також 

чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, практики їх 

реалізації визначити зміст механізму забезпечення, реалізації та захисту 

трудових прав працівників сільського господарства, окреслити недоліки, 

прогалини й проблеми сучасного стану правового регулювання даної царини і 

на цій підставі сформулювати концепцію комплексної оптимізації вказаного 

правового механізму. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед 

виконати такі задачі: 

− надати визначення поняттю трудових прав працівників сільського 

господарства та виділити його ознаки; 
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− здійснити класифікацію трудових прав працівників сільського 

господарства; 

− визначити зміст та значення  забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства; 

− виокремити особливості механізму забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства; 

− розкрити теоретичні та практичні проблеми забезпечення трудових 

прав працівників сільського господарства; 

− з’ясувати роль реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства;  

− виділити та охарактеризувати елементи  механізму реалізації трудових 

прав працівників сільського господарства;  

− окреслити проблеми реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства та шляхи їх вирішення;  

 −з’ясувати правову природу захисту трудових прав працівників 

сільського господарства; 

− виокремити особливості механізму захисту трудових прав працівників 

сільського господарства; 

− розкрити зміст теоретико-правових проблем захисту трудових прав 

працівників сільського господарства; 

− визначити концептуальні основи оптимізації та тенденції подальшого 

розвитку правового регулювання трудових прав працівників сільського 

господарства; 

− охарактеризувати позитивний зарубіжний досвід забезпечення, 

реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства та 

окреслити напрями його запозичення в Україні. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

забезпечення та захисту трудових прав працівників сільського господарства. 

Предметом дослідження є доктрина забезпечення, реалізації та захисту 

трудових прав працівників сільського господарства України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів наукового 

пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу сформульовано 

авторське визначення фундаментальних термінів у досліджуваній сфері, 

зокрема визначено поняття: «сільське господарство», «працівник сільського 

господарства», «трудові права працівників сільського господарства», 

«механізм реалізації трудових прав працівників сільського господарства», 

«забезпечення трудових прав працівників сільського господарства», 

«механізм забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства», «захист трудових прав працівників сільського 

господарства», «механізм захисту трудових прав працівників сільського 

господарства» (розділи 1-4). Порівняльно-правовий метод використано під 

час аналізу стану дослідження правового регулювання трудових прав 
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працівників сільського господарства (підрозділ 1.3), характеристики 

співвідношення зарубіжного досвіду і національного у контексті трудових 

прав працівників сільського господарства (підрозділ 5.2). Методи 

класифікації, групування, системно-структурний, системно-функціональний 

застосовано під час узагальнення класифікації видів трудових прав 

працівників сільського господарства, принципів, завдань та гарантій 

трудових прав працівників сільського господарства (розділи 1-4). За 

допомогою спеціально-юридичного і статистичного методів встановлено 

теоретичні та практичні проблеми трудових прав працівників сільського 

господарства в Україні (розділи 2-5). У свою чергу, структурно-логічний 

метод використовувався для визначення можливостей усунення окреслених 

проблем та оптимізації забезпечення, реалізації та захисту трудових прав 

працівників сільського господарства в Україні. 

Інформаційну основу роботи становлять наукові праці вчених з різних 

галузей знань, зокрема філософії, загальної теорії права і держави, трудового 

права, права соціального забезпечення, аграрного права, адміністративного 

права, інших галузевих правових наук, які стосуються характеристики 

сутності та особливостей реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства. 

Положення та висновки дисертаційного дослідження ґрунтуються на 

критичному аналізі норм Конституції України, Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про фермерське господарство» та інших законів, 

підзаконних нормативно-правових актів, а також відповідних проєктів 

нормативно-правових актів. 

Емпіричну базу становлять узагальнення практики реалізації трудових 

прав працівників сільського господарства, аналітичні статті, довідкові 

видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших спроб на підставі 

вивчення сучасних наукових надбань учених, аналізу чинного національного 

та зарубіжного законодавства, проєктів нормативно-правових актів з’ясувати 

зміст механізму забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників 

сільського господарства, що дозволило сформулювати парадигму розвитку цієї 

категорії працівників у контексті реалізації трудового потенціалу. У результаті 

дослідження сформульовано низку наукових положень і висновків, 

запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

− аргументовано, що трудові права працівника сільського господарства – 

це можливості, необхідні людині для реалізації її трудового потенціалу та 

здійснення трудової діяльності в сфері виробництва, розподілу, обміну й 

споживання культурних рослин, свійських тварин, їх продукції та сировини; 

– узагальнено, що спеціальними ознаками трудових прав працівників 

сільського господарства є: 1) ознака комплексності – трудові права 

працівників сільського господарства мають комплексний характер, тобто вони 



5 

встановлюються як загальними нормами трудового законодавства, так і 

спеціальними правовими нормами, які врегульовують сферу сільського 

господарства; 2) ознака ресурсозалежності – трудові права працівників 

сільського господарства виникають з діяльності людини із залученням 

природних ресурсів, тому на характер трудової діяльності працівника з 

природними ресурсами впливають погодні та кліматичні умови, сезонність, 

невідповідність тривалості виробництва продукції тривалості робочого часу, 

неможливість завчасно визначити наслідки праці через високий рівень 

виробничого ризику; 3) ознака позакордонності – трудові права працівників 

сільського господарства не обмежені державними кордонами і не залежать від 

національної приналежності людини, адже людина може працювати не тільки 

в межах своїй держави, але й поза її межами, при цьому її права повинні 

захищатися як державою, громадянином якої вона є, так і державою, у якій 

вона перебуває в трудових відносинах; 

− доведено, що додатковими трудовими правами працівників сільського 

господарства є такі: 1) право працівника на належні, безпечні і здорові умови 

праці: право на забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами; 2) додаткові права, пов’язані з правом на відпочинок та обумовлені 

особливим характером праці: право на обладнання місць відпочинку для 

працівників, які працюють у полі, право на перерви для обігрівання та 

відпочинку, право на короткочасні перерви та мікропаузи для відпочинку і  

проведення спеціальних гімнастичних вправ на розслаблення м’язів плечового 

пояса, рук та ніг, право на додаткові відпустки (наприклад, для працівників 

виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці, 

до яких відносяться сільськогосподарські роботи); 3) додаткові права, 

пов’язані з оплатою праці за роботи в особливих (у тому числі шкідливих) 

умовах праці: право на оплату праці у підвищеному розмірі; 

– обґрунтовано, що негативні аспекти реалізації прав працівників 

сільського господарства можливо згрупувати у наступні комплексні проблеми: 

1) проблема реалізація права на працю працівника сільського господарства у 

не сільськогосподарський сезон; 2) проблема справедливого розміру оплати 

праці; 3) проблема реалізації безпечних для життя та здоров’я умов праці для 

працівників сільського господарства; 4) проблема узгодженості нормативно-

правових актів, що регулюють реалізацію трудових прав працівників 

сільського господарства; 

− встановлено, що забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства – це послідовний та правомірний процес втілення органами 

публічної влади, професійними спілками, іншими суб’єктами трудового права 

власних прав та обов’язків, що передбаченні національним законодавством з 

метою гарантування створення комфортних умов реалізації та 

безперешкодного захисту трудових прав працівників сільського господарства; 

− сформульовано перелік проблем забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства, а саме: 1) неефективність діяльності 
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професійних спілок щодо забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства – дана проблема пов’язана із недоліками чинних законодавчих 

актів, у яких фактично визначено лише права таких профспілок без 

встановлення наслідків їх порушень зі сторони роботодавців, а також із тим, 

що далеко не в усіх сільськогосподарських підприємствах створюються 

профспілки, а там де вони є, їхня співпраця з роботодавцями не є 

скоординованою; 2) відсутність спеціальних гарантій забезпечення трудових 

прав працівників сільського господарства із особливим статусом – у чинному 

законодавстві відсутні спеціальні норми, які надають додаткові гарантії 

особам із інвалідністю, жінкам та неповнолітнім при працевлаштуванні у 

фермерських господарствах та сільськогосподарських кооперативах; 

3) відсутність комунікації уповноважених органів публічної влади та суб’єктів 

трудових відносин у сільському господарстві – та комунікація, яка наразі 

наявна між уповноваженими органами публічної влади (зокрема інспектором 

праці) та суб’єктами трудових відносин у сільському господарстві, зводиться 

до контролю, у той час, коли важливо, щоб працівники сфери сільського 

господарства були достатньо поінформованими про їх права та належні їм 

законодавчі гарантії; 4) обмеження засобами примусу переліку інструментів 

забезпечення реалізації трудових прав працівниками сільського господарства − 

примус є доречним в окремих випадках, коли йде мова про забезпечення 

мінімально допустимого рівня охорони та забезпечення трудових прав і  

реальних можливостей контролювати дотримання встановлених заборон та 

обов’язків, проте у більшості випадків дієвішим є використання заохочень та 

рекомендацій, які фактично не перебадчені чинним спеціальним 

законодавством у цій сфері; 

− сформульовано наукову інтерпретацію поняття «механізм захисту 

трудових прав працівників сільського господарства» як складної  

активнодіючої та внутрішньо узгодженої системи, яку утворюють правові 

засоби, які забезпечують перманентну діяльність уповноважених органів 

публічної влади щодо профілактики правопорушень та притягнення до 

юридичної відповідальності за порушення трудового та аграрного 

законодавства, а також засоби, які забезпечують вольову та ініціативну 

діяльність працівників сільського господарства щодо реалізації власного права 

на захист трудових прав з метою відновлення таких трудових прав у 

сільському господарстві, усунення перешкод для їх реалізації та отримання 

компенсації у випадку завдання шкоди працівнику сільського господарства 

таким порушенням; 

удосконалено: 

− зміст загальних ознак трудових прав працівників сільського 

господарства, якими названо такі: 1) ознака забезпечувальності; 2) ознака 

невідчужуваності; 3) ознака загальносуб’єктності; 4) ознака легітимності; 

− механізм взаємодії роботодавців та профспілок шляхом формулювання 

пропозиції  удосконалити ч. 2 ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності» та встановити у ній право професійних спілок 
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оскаржувати відмову роботодавця надавати інформацію, що не може 

становити комерційну таємницю, до територіального органу Національної 

поліції; 

− розуміння сутності соціокультурного значення реалізації трудових 

прав працівників сільського господарства, яке відображається в наступному: 

1) забезпеченні якісного здійснення трудової діяльності, оскільки під час 

спілкування в межах трудового колективу відбувається обмін досвідом та 

постійне підвищення кваліфікації; 2) зменшенні навантаження на державні 

інструменти врегулювання трудових відносин із працівниками сільського 

господарства; 3) напрацюванні практики вирішення нормативно-правових 

прогалин та способі їх реалізації завдяки соціальним зв’язкам усередині 

трудового колективу, здійсненні соціального діалогу та комунікації між 

трудовим колективом та роботодавцем з приводу реалізації ними трудових 

прав, зміст яких є недостатньо розкритим у законодавстві та локальних 

нормативно-правових актах; 

– пропозицію щодо вдосконалення та осучаснення переліку забороненої 

діяльності для неповнолітнього, що закріплений у Переліку важких робіт і 

робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці неповнолітніх, для чого запропоновано деталізувати главу 

Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 

яких забороняється застосування праці неповнолітніх щодо сільського 

господарства через вказівку на заборону «праці із пестицидами та 

агрохімікатами». Дане доповнення дозволить актуалізувати гарантії усунення 

неповнолітнього від важкої праці, а також зменшить імовірність завдання 

шкоди здоров’ю, що буде виявлено уже після завершення роботи у 

сільськогосподарському підприємстві, а це є частою проблемою, враховуючи 

строковість трудового договору; 

− механізм реалізації права на працю працівниками сільського 

господарства шляхом формулювання пропозиції щодо доповнення Кодексу 

законів про працю новою ст. 40-1, яка передбачатиме заборону припинення 

роботодавцем трудових відносин із працівниками сільського господарства на 

підставі виявленої невідповідності працівника займаній посаді чи 

одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником 

підприємства, установи, організації усіх форм власності за останні 2 тижні дії 

строкового трудового договору; 

− підхід до розуміння того, що значення забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства розкривається за такими напрямами: 

підвищення ефективності діяльності контролюючих та наглядових органів 

публічної влади; збалансування інтересів працівника та роботодавця як 

суб’єктів трудових відносин у сільському господарстві; гарантування 

безпечних та комфортних умов праці в сільському господарстві; 

− деталізацію змісту реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства, що включає наступні аспекти: 1) реалізацію права на 

працевлаштування працівника сільського господарства; 2) реалізацію права на 
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відпочинок працівника сільського господарства; 3) реалізацію права на 

безпечні для життя та здоров’я умови праці працівника сільського 

господарства; 4) реалізацію права на забезпечення індивідуальними засобами 

захисту працівника сільського господарства; 5) реалізацію права на захист 

працівника сільського господарства; 

дістали подальшого розвитку: 

− характеристика елементів механізму забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства, якими є: 1) правові норми, які 

окреслюють межі поведінки суб’єктів трудових відносин; 2) правові гарантії 

реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства; 

3) діяльність органів публічної влади та професійних спілок щодо контролю й 

нагляду за реалізацією та захистом трудових прав працівників сільського 

господарства; 4) юридичні засоби забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства; 

– теоретичні напрацювання щодо характеристики значення трудових 

прав працівників сільського господарства, яке проявляється у різних сферах 

життєдіяльності, у контексті чого окреслено наступні аспекти: 1) економічне 

значення; 2) соціокультурне значення; 3) правове значення; 

– забезпечення права профспілок сільськогосподарських організацій 

щодо призупинення виконання тих дій, що становлять порушення правил 

охорони праці та технічної безпеки на підприємствах незалежно від форми 

власності під час проведення технічної інспекції, для чого запропоновано 

доповнити ст. 41 Закону України «Про охорону праці» новою частиною 6; 

– урізноманітнення заохочень працівників сільського господарства, для 

чого запропоновано удосконалити ст. 35 Закону України шляхом її доповнення 

новою частиною 3 та передбачити створення у сільськогосподарських 

кооперативах фонду заохочення трудової діяльності членів кооперативу та 

найманих працівників; 

–  узгодження між собою положень Кодексу законів про працю України, 

Закону України «Про фермерське господарство»,  Декларації про створення 

сімейного фермерського господарства, Правил охорони праці у 

сільськогосподарському виробництві та інших законів і підзаконних 

нормативно-правових актів у цій сфері, для чого запропоновано удосконалити 

ч. 2 ст. 3 КЗпПУ, встановивши у ній заборону щодо зменшення на локальному 

рівні обсягу трудових прав членів кооперативів та їх об’єднань, колективних 

сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, у порівнянні із 

законодавством про працю; 

– характеристика специфіки захисту трудових прав працівників 

сільського господарства, яка полягає у наступному: 1) знаходженні захисту 

трудових прав працівників сільського господарства в опосередкованій 

залежності від позаправових факторів державного розвитку, що пояснюється 

самою сферою сільського господарства та її природним характером (до таких 

факторів віднесено кліматичні зміни, географічне розташування, конкурентні 

переваги над іншими зарубіжними сільськогосподарськими виробниками 
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тощо); 2) забезпеченні варіативності способів захисту трудових прав таких 

працівників – захист трудових прав працівників сільського господарства 

здійснюється як у судовий, так і у позасудовий спосіб; 3) відсутності єдиного 

нормативно-правового акта у сфері захисту трудових прав працівників 

сільського господарства – враховуючи циклічність трудових прав унаслідок 

сезонності праці в сільському господарстві, взаємодію працівника сільського 

господарства із тваринами під час здійснення трудових обов’язків, потребу у 

підвищенні охорони праці працівників, проблемним аспектом є відсутність 

єдиного акта, який би встановлював відповідальність роботодавців у сфері 

сільського господарства, що дозволяє застосовувати лише загальні норми, які 

не завжди можуть охопити усі випадки порушення; 

– обґрунтування змісту забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства, який розкривається через дотримання та реалізацію 

наступних прав: 1) на охорону праці; 2) на підтримання трудової дисципліни; 

3) на правомірну реалізацію повноважень органами публічної влади; 4) на 

втілення організаційно-правових вимог до сільськогосподарських 

підприємств. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення надалі можуть 

бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для розробки проблемних питань трудових 

прав працівників сільського господарства; 

– у правотворчій діяльності – під час розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів щодо закріплення правових засад реалізації 

трудових прав працівників сільського господарства; 

– у правозастосовній діяльності – для покращення стану реалізації 

трудових прав працівників сільського господарства; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових конференцій 

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право 

України», «Проблеми трудового права України», у вищих юридичних закладах 

освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній 

роботі студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм 

та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 

особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 

Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися на 

всеукраїнських і міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах: 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27-28 січня 2017 року), «Верховенство права у процесі 
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державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 08-09 лютого 

2019 року), «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15-16 

лютого 2019 року), «Тенденції розвитку науки трудового права та права 

соціального забезпечення» (м. Київ, 02 квітня 2019 року), «Актуальні 

проблеми соціального права. Випуск V» (м. Київ, 01 вересня 2019 року), 

«Розвиток Української держави в умовах активізації євроінтеграційних 

процесів» (м. Київ, 15 квітня 2019 року), «Роль юриспруденції у формуванні 

сучасного суспільства» (м. Київ, 08 жовтня 2019 року), «Актуальні питання 

юридичної науки та практики» (м. Київ, 23 квіт. 2020 року), «Трудове право та 

законодавство про працю: шляхи реформування» (м. Харків, 15 травня 2020 

року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, 16 статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України, 5 статтях – у наукових виданнях інших 

держав, а також у 9 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 14 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

430 сторінок, з яких основного тексту – 365 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 378 найменувань і займає 40 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та 

методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика трудових прав 

працівників сільського господарства України» складається з трьох 

підрозділів та присвячений аналізу наукової інтерпретації, значення та 

особливостей трудових прав працівників сільського господарства. 

У підрозділі 1.1 «Поняття трудових прав працівників сільського 

господарства» зазначено, що як і будь-яка діяльність, яка пов’язана з працею 

людини, у сільському господарстві також виникають трудові відносини, а 

значить і права та обов’язки між сторонами таких відносин, важливими з яких 

є права та обов’язки працівника як найманої особи. Проте, як показує 

практика, сучасне сільське господарство зазнає збитків саме через 

недостатність робочої сили, все більше людей відмовляється працювати в 

даній сфері. 

Визначено, що сільське господарство – це людська діяльність в аграрній 

галузі, яка включає сукупність процесів з виробництва, розподілу, обміну та 
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споживання культурних рослин та свійських тварин, їх продукції та сировини, 

з метою забезпечення економічної, екологічної та енергетичної безпеки 

держави та населення, а також відзначається тривалістю виробничих циклів і  

залежністю від природних та природно-кліматичних факторів. 

Визначено, що працівником сільського господарства є фізична особа, 

котра на підставі та з моменту укладення (підписання) договору (контракту) з 

підприємством, установою, організацією чи фізичною особою, яка 

використовує найману працю та здійснює діяльність в аграрній сфері, що 

відноситься до виробництва, розподілу, обміну та споживання культурних 

рослин, свійських тварин, їх продукції та сировини, вступає у трудові 

відносини з останніми та за винагороду безпосередньо здійснює покладені на 

неї трудові обов’язки за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою 

відповідно до закону. Виходячи із цього та загального розуміння сутності 

трудових прав людини, встановлено, що трудовими правами працівника 

сільського господарства є можливості, необхідні людині для реалізації її 

трудового потенціалу та здійснення трудової діяльності в сфері виробництва, 

розподілу, обміну й споживання культурних рослин, свійських тварин, їх 

продукції та сировини. 

У підрозділі 1.2 «Ознаки трудових прав працівників сільського 

господарства» сформульовано класифікацію ознак трудових прав працівників 

сільського господарства з їх поділом на дві групи: загальні та спеціальні 

ознаки.  

До загальних ознак віднесено ознаки забезпечувальності, 

невідчужуваності, легітимності та найманості. Сутність ознаки 

забезпечувальності пояснюється тим, що трудові права працівників сільського 

господарства спрямовані на задоволення ними власних матеріальних та 

духовних потреб, без яких вони не здатні нормально існувати та розвиватися.  

Ознака невідчужуваності полягає у тому, що трудові права працівників 

сільського господарства – це можливості людини, які належать їй від 

народження і не потребують жодних «дозволів», вони є природними та 

невідчужуваними від людини. Щодо ознаки легітимності, її зміст пояснюється 

наступним чином: трудові права працівників сільського господарства мають 

правовий характер, закріплені в міжнародних та державних правових актах, 

які гарантують їх. Ознака найманості є характеристикою, яка розкриває те, що 

трудові права працівників сільського господарства виникають на підставі 

трудового договору (угоди, контракту) з суб’єктом сільськогосподарської 

діяльності або на підставі членства в даному суб’єкті. 

У процесі аналізу спеціальних ознак трудових прав працівників 

сільського господарства нами виділено ознаки комплексності, 

ресурсозалежності та позакордонності. Зміст ознаки комплексності 

обумовлений тим, що трудові права працівників сільського господарства 

мають комплексний характер, тобто вони встановлюються як загальними 

нормами трудового законодавства, так і спеціальними правовими нормами, які 

врегульовують сферу сільського господарства. Ознака ресурсозалежності 
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означає, що трудові права працівників сільського господарства виникають з 

діяльності людини із залученням природних ресурсів, тому на характер 

трудової діяльності працівника з природними ресурсами впливають погодні та 

кліматичні умови, сезонність, невідповідність тривалості виробництва 

продукції тривалості робочого часу, неможливість завчасно визначити 

наслідки праці через високий рівень виробничого ризику. Зміст ознаки 

позакордонності полягає у тому, що трудові права працівників сільського 

господарства не обмежені державними кордонами і не залежать від 

національної приналежності людини, адже людина може працювати не тільки 

в межах своїй держави, але й поза її межами, при цьому її права повинні 

захищатися як державою, громадянином якої вона є, так і державою, у якій 

вона перебуває в трудових відносинах. 

У підрозділі 1.3 «Види трудових прав працівників сільського 

господарства» відмічено, що варто виділяти такі права, як загальні та 

додаткові. До загальних прав запропоновано віднести всі ті права, які 

розповсюджуються на всіх без винятку працівників і не обумовлюються 

жодними чинниками, крім вступу у трудові відносини. Додаткові права 

виникають не у всіх працівників, а лише у тих, які зайняті в певних умовах 

праці. Такий поділ обумовлений особливими умовами праці в сільському 

господарстві окремих працівників.  

Загальними трудовими правами працівників сільського господарства є  

наступні: право на працю; право на належні, безпечні і здорові умови праці; 

право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, та на своєчасне 

одержання винагороди за працю; право на страйк; право на відпочинок; право 

на свободу об’єднання та право на участь у професійних спілках. 

У свою чергу, додатковими трудовими правами працівників сільського 

господарства є: додаткові права, пов’язані з правом на належні, безпечні і 

здорові умови праці (право на забезпечення спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, мийними та 

знешкоджувальними засобами); додаткові права, пов’язані правом на 

відпочинок та обумовлені особливим характером праці (право на обладнання 

місць відпочинку для працівників, які працюють у полі, право на перерви для 

обігрівання та відпочинку, право на короткочасні перерви і мікропаузи для 

відпочинку та проведення спеціальних гімнастичних вправ на розслаблення 

м’язів плечового пояса, рук та ніг, додаткові відпустки); додаткові права, 

пов’язані з оплатою праці за роботи в особливих, у тому числі шкідливих, 

умовах праці (право на оплату праці у підвищеному розмірі). 

Розділ 2 «Зміст забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства України» складається з трьох підрозділів та присвячений 

аналізу змісту та специфіки механізму забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства, а також характеристиці проблем 

забезпечення трудових прав працівників сільського господарства та 

формулюванню пропозицій щодо їх вирішення. 
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У підрозділі 2.1 «Значення та зміст забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства» відзначено, що значення забезпечення 

трудових прав працівників сільського господарства стосовно підвищення 

ефективності діяльності контролюючих та наглядових органів публічної влади 

проявляється у дотриманні наступних вимог: 1) оперативності, адже контроль 

та нагляд спрямовані на попередження вчинення правопорушень та 

забезпечення безперешкодної реалізації трудових прав. У той же час 

сільськогосподарські підприємства володіють великими територіями й різні 

працівники можуть знаходитись у різних частинах, що ускладнює перевірку. 

Досягнення завдання оперативності відбувається через розподіл на планові та 

позапланові перевірки і співпрацю із профспілками щодо порушень умов 

колективного договору; 2) обов’язковості, що пояснюється неможливістю 

уникнути перевірки незалежно від того, правомірною чи неправомірною є 

діяльність сільськогосподарського підприємства. Саме обов’язковість 

перевірок дозволяє зменшити нерівність серед підприємств, що впливає на 

забезпечення конкурентних умов праці для працівників сільського 

господарства, а також зменшує рівень корупції. Разом з тим обов’язковість 

повинна стосуватися не лише самої перевірки, але й результатів, що 

забезпечуватиме поліпшення умов праці та краще розуміння змісту норм 

трудового законодавства; 3) об’єктивності, яка повинна проявлятися щодо 

декількох сільськогосподарських підприємств та стосуватись однакових 

критеріїв оцінювання, обсягу контролю та перевірки. У межах же одного 

підприємства об’єктивність полягає у відсутності конфлікту інтересів між 

інспектором праці та роботодавцем. Об’єктивність допомагає забезпечити 

правильність оцінювання без суб’єктивних факторів та проаналізувати, чи 

були вчиненні порушення трудових норм щодо усіх працівників сільського 

господарства. 

Встановлено, що зміст забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства розкривається через дотримання та реалізацію прав на 

охорону праці, на підтримання трудової дисципліни, на правомірну реалізацію 

повноважень органами публічної влади та на втілення організаційно-правових 

вимог до сільськогосподарських підприємств. 

Доведено, що значення забезпечення трудових прав має дуалістичний 

характер, який полягає у підтриманні як захисту, так і реалізації трудових 

прав, а також у залежності від якості правового регулювання. Загалом же 

значення забезпечення трудових прав працівників сільського господарства 

розкривається за такими напрямами: підвищення ефективності діяльності 

контролюючих та наглядових органів публічної влади; збалансування 

інтересів працівника та роботодавця як суб’єктів трудових відносин у 

сільському господарстві; гарантування безпечних та комфортних умов праці в 

сільському господарстві. 

У підрозділі 2.2 «Елементи механізму забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства» визначено, що ними є правові норми, які 

окреслюють межі поведінки суб’єктів трудових відносин, правові гарантії 
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реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства, 

діяльність органів публічної влади та професійних спілок щодо контролю й 

нагляду за реалізацією та захистом трудових прав працівників сільського 

господарства, юридичні засоби забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства.  

Щодо правових норм, які окреслюють межі поведінки суб’єктів 

трудових відносин, встановлено, що ними є такі норми, які надають 

правомірного характеру діяльності стосовно гарантування та охорони 

трудових прав працівників сільського господарства, а також визначають межі 

такого гарантування. Правові гарантії реалізації та захисту трудових прав 

працівників сільського господарства як елемент механізму забезпечення 

трудових прав працівників сільського господарства спрямовані на усунення 

перешкод для втілення трудових прав або для надання додаткових 

інструментів у допомозі щодо їх втілення, як у випадку із нормою стосовно 

скорочення тривалості судового розгляду в трудових спорах. Для гарантій 

реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства як 

елементу механізму забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства характерні такі особливості: 1) соціальна спрямованість, адже 

реалізація правових гарантій допомагає не лише втілювати трудові права 

працівників сільського господарства, але й сприяє формуванню позитивного 

досвіду праці в сільському господарстві; 2) дуалістичний характер, що 

пов’язано із наявністю матеріальних та процесуальних гарантій; 

3) фундаментальність, оскільки без правових гарантій втілення трудових прав 

працівників сільського господарства було б неможливим.  

Наступним виділеним елементом механізму забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства є діяльність органів публічної влади та 

професійних спілок щодо контролю й нагляду за реалізацією та захистом 

трудових прав працівників сільського господарства.  Його сутність полягає у 

можливостях професійних спілок впливати на реалізацію або ж захист 

трудових прав, а також перешкоджати їх порушенню. Діяльності органів 

публічної влади та професійних спілок щодо контролю й нагляду за 

реалізацією та захистом трудових прав працівників сільського господарства як 

елементу механізму  їх забезпечення притаманні наступні особливості: 

1) адміністративний характер, адже діяльність уповноважених органів 

регулюється саме адміністративним законодавством та використовуються 

спеціальні адміністративні методи; 2) диференційованість, що полягає у 

можливості встановлення різних цілей щодо контролю, нагляду або ж 

моніторингу залежно від органу публічної влади або рівня залученості до 

забезпечення трудових прав працівників сільського господарства професійних 

спілок; 3) попереджувальний характер, що пояснюється роллю діяльності 

органів публічної влади та професійних спілок у загальному механізмі 

втілення, яка спрямована на мінімізацію настання соціальних ризиків для 

працівників сільського господарства, максимальне спрощення порядку 

реалізації трудових прав, як-от: відсутність потреби залучення органів 
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державної влади для реалізації основних трудових прав, перекладання 

обов’язку співпраці із ними на роботодавця.  

До юридичних засобів забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства віднесено такі засоби, які стосуються безпосередньої 

діяльності працівників у сільському господарстві щодо роз’яснення їх прав або 

ж способів перевірки правильності реалізації їх прав, та ті, які стосуються 

самих роботодавців, що особливо актуально для голів фермерських 

господарств, адже порядок реалізації власних повноважень, структура та зміст 

статуту досі є не визначеними. 

У підрозділі 2.3 «Проблеми забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства та шляхи їх вирішення» відмічено, що проблемами 

забезпечення трудових прав працівників сільського господарства є 

неефективність діяльності професійних спілок щодо забезпечення трудових 

прав працівників сільського господарства, відсутність спеціальних гарантій 

забезпечення трудових прав працівників сільського господарства із особливим 

статусом, відсутність комунікації уповноважених органів публічної влади та 

суб’єктів трудових відносин у сільському господарстві, обмеження засобами 

примусу переліку інструментів забезпечення реалізації трудових прав 

працівниками сільського господарства. 

Проблема неефективності діяльності професійних спілок щодо 

забезпечення трудових прав працівників сільського господарства пов’язана із 

недоліками чинних законодавчих актів, у яких фактично визначено лише 

права таких профспілок без встановлення наслідків їх порушень 

роботодавцями, а також із тим, що далеко не в усіх сільськогосподарських 

підприємствах створюються профспілки, а там, де вони є, їхня співпраця з 

роботодавцями не скоординована. Для її вирішення нами запропоновано 

внесення ряду змін до змісту Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності». 

Проблема відсутності спеціальних гарантій забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства із особливим статусом полягає у тому, що 

в чинному законодавстві відсутні спеціальні норми, які надають додаткові 

гарантії особам із інвалідністю, жінкам та неповнолітнім при 

працевлаштуванні у фермерських господарствах та сільськогосподарських 

кооперативах. Для вирішення цієї проблеми ми запропонували внести зміни до 

Закону України «Про фермерське господарство» та до Переліку важких робіт і 

робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці неповнолітніх. 

Проблема відсутності комунікації уповноважених органів публічної 

влади та суб’єктів трудових відносин у сільському господарстві полягає у 

тому, що та комунікація, яка наразі наявна між уповноваженими органами 

публічної влади (зокрема інспектором праці) та суб’єктами трудових відносин 

у сільському господарстві, зводиться до контролю, в той час, як важливо, щоб 

працівники сфери сільського господарства були належним чином 

поінформованими про їх права та належні їм законодавчі гарантії. Дана 
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проблема може бути вирішена шляхом внесення змін до Порядку здійснення 

державного контролю за додержанням законодавства про працю та Кодексу 

законів про працю. 

Проблема обмеження засобами примусу переліку інструментів 

забезпечення реалізації трудових прав працівниками сільського господарства 

обумовлена тим, що примус є доречним в окремих випадках, коли йде мова 

про забезпечення мінімально допустимого рівня охорони та забезпечення 

трудових прав і реальних можливостей контролювати дотримання 

встановлених заборон та обов’язків, проте у більшості випадків дієвішим є 

використання заохочень та рекомендацій, які фактично не перебачені чинним 

спеціальним законодавством у цій сфері. Встановлено, що дана проблема 

може бути вирішена шляхом удосконалення змісту Закону України «Про 

кооперацію» та Закону України «Про фермерське господарство». 

Розділ 3 «Реалізація трудових прав працівників сільського 

господарства України» складається з трьох підрозділів, у яких розглянуто 

специфіку та значення механізму реалізації трудових прав працівників 

сільського господарства, а також окреслено зміст елементів такого механізму. 

Проаналізовано перелік проблем механізму реалізації трудових прав 

працівників сільського господарства та визначено пропозиції щодо їх 

вирішення. 

У підрозділі 3.1 «Роль реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства» розкрито, що значення трудових прав працівників сільського 

господарства проявляється у різних сферах життєдіяльності, а тому доречним 

є визначення таких його аспектів: економічне значення; соціокультурне 

значення; правове значення.  

Економічна роль реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства проявляється у тому, що праця у сільському господарстві 

повинна бути основним джерелом доходів для працівників, адже реалізація 

працівниками сільського господарства своїх трудових прав спрямована на 

забезпечення першочергових потреб усього населення держави. 

Соціокультурна роль реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства полягає у спільності праці, а отже, й покращенні навиків 

комунікації, розділенні відповідальності та можливості поділитись досвідом, 

тобто відбувається постійне вдосконалення способів реалізації трудових прав 

та підкреслення цінності кожного особи як працівника сільського 

господарства, а також у можливості забезпечити наслідування історичних 

традицій сільськогосподарської справи та специфічних методів і засобів 

реалізації трудових прав. 

Правова роль реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства проявляється у можливості як регулювати втілення трудових 

прав та їх взаємодію із трудовими повноваженнями роботодавця, так і в  

можливості спрямовувати розвиток таких прав та забезпечувати їх 

удосконалення. 
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У підрозділі 3.2 «Елементи механізму реалізації трудових прав 

працівників сільського господарства» окреслено, що механізм реалізації 

трудових прав працівників сільського господарства є складною 

активнодіючою та внутрішньо узгодженою системою, яку складає сукупність 

процесів, що здійснюються в межах або трудових відносин між роботодавцем 

та працівником сільського господарства, або внутрішньоорганізаційних 

відносин членів фермерського господарства чи сільськогосподарського 

кооперативу щодо правильного тлумачення та втілення норм трудового права 

задля реалізації їх трудових прав та відповідного виконання трудових 

обов’язків в аграрній сфері. 

Елементами механізму реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства вважаються правосуб’єктність працівників сільського 

господарства, норми права, що регулюють трудові відносини із працівниками 

сільського господарства, правосвідомість працівників сільського господарства, 

юридична відповідальність працівників сільського господарства. 

Правосуб’єктність працівників сільського господарства обумовлює 

механізм реалізації трудових прав працівників сільського господарства щодо 

способів їх здійснення, взаємодії із правами інших суб’єктів трудових 

відносин. Норми права та правосуб’єктність є взаємозалежними, що має прояв 

у взаємній деталізації та встановленні певних обмеження уже для 

правоздатності особи в сільському господарстві. У даному контексті необхідно 

розділяти загальну правосуб’єктність щодо норм права, які регулюють 

правовий статус особи, котра реалізує право на працю або на найману працю, а 

також спеціальну правосуб’єктність працівника у сфері сільського 

господарства. 

Норми права, що регулюють трудові відносини із працівниками 

сільського господарства мають спеціальний характер, незважаючи на те, що 

окремі норми щодо реалізації трудових прав встановленні у статтях 163 та 168 

Кодексу законів про працю України. Проте більшість норм права, які 

регулюють трудові відносини із працівниками сільського господарства, 

встановлені у змісті Закону України «Про кооперацію», Закону України «Про 

фермерське господарство» тощо. 

Правосвідомість залежить від рівня обізнаності працівника сільського 

господарства щодо дії норм права та способів реалізації власних прав та  

обов’язків. У свою чергу, такі знання формують уявлення працівника 

сільського господарства про якість правового регулювання трудових 

правовідносин та фактичну можливість реалізувати своє трудове право. 

Юридична відповідальність працівників сільського господарства включає 

майнову, дисциплінарну або адміністративну відповідальність. 

У підрозділі 3.3 «Проблеми реалізації трудових прав працівників 

сільського господарства та пропозиції щодо їх усунення» вказано, що 

проблемами реалізації трудових прав працівників сільського господарства є 

проблема реалізація права на працю працівника сільського господарства у не 

сільськогосподарський сезон, проблема справедливого розміру оплати праці, 
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проблема реалізації безпечних для життя та здоров’я умов праці для 

працівників сільського господарства та проблема неузгодженості нормативно-

правових актів, що регулюють реалізацію трудових прав працівників 

сільського господарства. 

Проблема реалізації права на працю працівника сільського господарства 

у не сільськогосподарський сезон полягає у тому, що працівники сільського 

господарства мають можливість реалізувати свої трудові права у час, що 

співпадає із періодами вирощування певних рослин та збору їх урожаю, а тому 

залежать від сезону. Для вирішення усіх негативних аспектів, до яких 

призводить дана проблема, запропоновано зміни до Кодексу законів про 

працю та Закону України «Про місцеве самоврядування». 

Сутність проблеми справедливого розміру оплати праці проявляється у 

тому, що трудові обов’язки працівників сільського господарства не є 

однаковими, а складність роботи може визначатись погодними умовами чи 

кліматичними особливостями. Крім того, сам графік роботи є гнучким, 

оскільки може передбачати тривалі періоди застою або переведення на менш 

важку роботу. Як наслідок, на практиці оплата праці працівників сільського 

господарства не відповідає її складності. Для вирішення цієї проблеми нами 

запропоновано комплексні зміни до Закону України «Про оплату праці».  

Зміст проблеми реалізації безпечних для життя та здоров’я умов праці 

для працівників сільського господарства обумовлений факторами, які можуть 

вплинути на стан здоров’я працівника сільського господарства, − 

температурою повітря, шумом та вібрацією, пилом, тривалими фізичними 

навантаженнями тощо і їх комплексним та постійним впливом на організм 

працівника сільського господарства. Тож законодавство щодо охорони праці 

повинно встановлювати нормативи щодо кожного окремого негативного 

чинника впливу з метою мінімізувати його вплив. Для вирішення цієї 

проблеми нами запропоновано комплексні зміни до Закону України «Про 

охорону праці».   

Проблема неузгодженості нормативно-правових актів, що регулюють 

реалізацію трудових прав працівників сільського господарства, полягає у 

наявності недоліків стосовно взаємодії Кодексу законів про працю та Закону 

України «Про фермерське господарство», Правил охорони праці у 

сільськогосподарському виробництві тощо. Для вирішення цієї проблеми 

запропоновано комплексні зміни до цих нормативно-правових актів. 

Розділ 4 «Захист трудових прав працівників сільського господарства 

України» складається з трьох підрозділів, у яких розкрито правову природу 

захисту трудових прав працівників сільського господарства, деталізовано 

елементи механізму захисту трудових прав працівників сільського 

господарства, виокремлено теоретико-практичні проблеми захисту трудових 

прав працівників сільського господарства та наведено шляхи їх усунення. 

У підрозділі 4.1 «Правова природа захисту трудових прав працівників 

сільського господарства» встановлено, що зміст захисту трудових прав 

працівників сільського господарства диференціюється залежно від форми його 
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виразу та втілюється у наступних правах: у праві на самозахист; у праві на 

позасудове примирення; у праві на адміністративний захист; у праві на 

судовий захист. 

Захист трудових прав працівників сільського господарства може бути 

здійснено самими працівниками. Право на самозахист виражається у 

можливості проведення страйку. Конституційні норми не містять обмеження 

щодо кількості осіб, які проводять страйк, що дозволяє дійти висновку про 

можливість проведення індивідуального страйку працівником сільського 

господарства, проте така позиція не була закріплена на законодавчому рівні. 

Також захист трудових прав працівниками сільського господарства 

можливий шляхом застосування позасудових примирних процедур. Трудовим 

законодавством передбачено, що первинним органом, який розглядає трудові 

спори, є комісія по трудових спорах, а у сфері сільського господарства 

утворення КТС ускладнюється відсутністю достатньої кількості працівників 

для її функціонування. Крім того, КТС не може бути утворена задля розгляду 

спорів між членами фермерського господарства чи сільськогосподарських 

кооперативів, що також зменшує ефективність та універсальність її діяльності. 

Ще одним видом є адміністративний захист трудових прав працівників 

сільського господарства через звернення до органів публічної влади. Змістом 

такого звернення може бути як інформація про порушення з боку роботодавця, 

так і зауваження та скарги щодо роботи таких органів. Ключовим суб’єктом 

адміністративного оскарження виступає держава. 

Основним видом захисту трудових прав працівників сільського 

господарства є розгляд трудового спору у суді. У випадку спорів, ініційованих 

найманими працівниками, їх розгляд здійснюється у порядку цивільного 

судочинства. 

У підрозділі 4.2 «Елементи механізму захисту трудових прав працівників 

сільського господарства» аргументовано, що елементами механізму захисту 

трудових прав працівників сільського господарства є: процесуальні та 

матеріальні норми трудового права щодо захисту працівників сільського 

господарства; діяльність органів публічної влади, уповноважених на захист 

трудових прав працівників сільського господарства; засоби захисту трудових 

прав працівників сільського господарства; юридична відповідальність за 

порушення трудових прав працівників сільського господарства. 

Процесуальні та матеріальні норми трудового права щодо захисту 

працівників сільського господарства як елемент механізму захисту трудових 

прав працівників сільського господарства складають норми, які стосуються 

обмежень і заборон поведінки роботодавців та встановлення відповідальності 

за їх порушення. 

Діяльність органів публічної влади, уповноважених на захист трудових 

прав працівників сільського господарства, являє собою вчинення необхідних 

для захисту трудових прав працівників сільського господарства дій 

Державною службою України з питань праці, Національною поліцією та 

судами, Національною службою примирення та посередництва тощо. 
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Засоби захисту трудових прав працівників сільського господарства 

являють собою конкретні дії працівників сільського господарства, які 

відповідають наявним повноваженням органів публічної влади та спрямовані 

на захист трудових прав працівників сільського господарства. 

Юридична відповідальність за порушення трудових прав працівників 

сільського господарства стосується роботодавця як особи, відповідальної за 

забезпечення умов та охорони праці, проте може бути й застосована до 

публічних службовців або інших осіб, які перешкоджають реалізації. 

Аналізуючи національне законодавство, можемо виділити адміністративну, 

кримінальну та цивільну відповідальність, які застосовуються залежно від 

виду правопорушення та юридичних наслідків від його здійснення.  

У підрозділі 4.3 «Теоретико-правові проблеми захисту трудових прав 

працівників сільського господарства» виділено наступні теоретичні проблеми 

захисту трудових прав працівників сільського господарства: надмірна 

узагальненість поняття, мети та завдань захисту трудових прав працівників 

сільського господарства і відсутність єдності у розумінні поняття юридичної 

відповідальності за порушення трудових прав працівників сільського 

господарства. 

Проблема надмірної узагальненості поняття, мети та завдань захисту 

трудових прав працівників сільського господарства полягає у тому, що в 

наявних у науковій літературі підходах зміст категорії «захист трудових прав» 

звужено до виключно одного виду захисту або ж сформульовано, ігноруючи 

при цьому особливості захисту трудових прав у сфері сільського господарства. 

На основі наявних у вітчизняній науковій доктрині підходів нами 

сформульовано визначення даних категорій. 

Проблема відсутності єдності у розумінні поняття юридичної 

відповідальності за порушення трудових прав працівників сільського 

господарства пов’язана із впливом правопорушень у цій сфері на стан 

дотримання трудової дисципліни загалом. У сільському господарстві ситуація 

погіршується й залежністю від погодних умов та форми підприємства, що 

збільшує варіативність правил та ускладнює їх повне дотримання. 

Встановлено, що юридична відповідальність за порушення трудових прав 

працівника сільського господарства — це передбачений у нормах 

екологічного, господарського та трудового права правовий засіб захисту 

юридичної можливості втілити власні трудові права у сільському господарстві 

найманим працівникам сільськогосподарських підприємств, членам 

фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів, що 

застосовується органами державної влади з метою унеможливлення наступної 

протиправної поведінки та відновлення порушених трудових прав у 

сільському господарстві. 

Також у рамках даного підрозділу виділено такі практичні проблеми 

захисту трудових прав працівників сільського господарства: усунення з 

механізму захисту трудових прав тих працівників, що працюють не за наймом; 
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відсутність деталізації відповідальності за порушення колективного договору 

суб’єктами трудових відносин у сільському господарстві. 

Усунення з механізму захисту трудових прав тих працівників, що 

працюють не за наймом, пояснюється загальністю самого трудового 

законодавства, що не містить окремого правового регулювання для окремих 

категорій працівників. Проте у сільському господарстві право на працю 

реалізується не лише тими особами, що підписують трудовий договір, але й 

членами фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів. 

Для вирішення цієї проблеми запропоновано удосконалити ст. 37 Закону 

України «Про фермерське господарство» та п. 2 ч. 4 ст. 19 ЦПК України, що 

дозволить диференціювати терміни «посадова особа» та «громадянин», а 

також охопити процедурою спрощеного позовного провадження справи, які 

виникають з трудових відносин, захисту трудових прав членів фермерських 

господарств та сільськогосподарських кооперативів. 

Відсутність деталізації відповідальності за порушення колективного 

договору суб’єктами трудових відносин у сільському господарстві полягає у 

тому, що для працівників сільського господарства має бути запроваджений 

такий механізм захисту, який діяв би в період масових звільнень (оплата 

одного робочого дня на тиждень протягом двох місяців до звільнення задля 

пошуку нової роботи, виплата вихідної допомоги у випадку досягнення 

визначеного стажу роботи). Для вирішення цієї проблеми запропоновано 

внести зміни до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про колективні договори та угоди» 

та передбачити накладення штрафів на осіб, що представляють роботодавця, 

уповноважених трудовим колективом органів або професійні спілки, за 

порушення колективного договору. 

Розділ 5 «Удосконалення правового регулювання трудових прав 

працівників сільського господарства» складається з двох підрозділів, у яких 

розкрито тенденції подальшого розвитку та оптимізації правового 

регулювання трудових прав працівників сільського господарства, а також 

розроблено напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського 

господарства. 

У підрозділі 5.1 «Концептуальні основи оптимізації та тенденції 

подальшого розвитку правового регулювання трудових прав працівників 

сільського господарства» встановлено, що концептуальні основи оптимізації 

правового регулювання трудових прав працівників сільського господарства 

складають рівність трудоправового статусу усіх працівників сільського 

господарства та взаємозалежність охорони праці працівників сільського 

господарства й екологічних стандартів. 

Рівність трудоправового статусу усіх працівників сільського 

господарства, як концептуальна основа, полягає у тому, що незалежно від 

юридичних фактів, які стали підставою для виникнення трудових відносин, та 

способу реалізації права на працю, усі працівники (наймані, члени 

фермерських господарств, члени сільськогосподарських підприємств) повинні 
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володіти однаковим обсягом прав. Проблемним аспектом на сьогодні є 

визначення за членами сільськогосподарських кооперативів лише права на 

охорону праці. Питання робочого часу, перерв для фермерських господарств у 

ньому встановлюється локальними актами, проте жоден нормативно-правовий 

акт не визначає обов’язок роботодавців у цій сфері дотримуватись 

мінімального рівня, передбаченого трудовим законодавством, гарантій, окрім 

гарантій виплати заробітної плати у розмірі, не меншому, аніж мінімально 

законодавчо передбаченому, та щорічної відпустки. Запропоновано доповнити 

спеціальні нормативно-правові акти щодо фермерських господарств та 

сільськогосподарських кооперативів новою нормою права, яка 

встановлюватиме обов’язок роботодавця та членів таких підприємств 

дотримуватись принципу рівності та заборонятиме пряму та непряму 

дискримінацію стосовно членів підприємств або найманих працівників. Крім 

того, варто доповнити загальне трудове законодавство нормами щодо 

поширення на найманих працівників у сільському господарстві усіх 

принципів, встановлених у Кодексі законів про працю. 

Взаємозалежність охорони праці працівників сільського господарства та 

екологічних стандартів пов’язана із їхнім впливом на умови праці, стан 

здоров’я працівників, сутність обов’язків, які вони виконують. Екологічність 

передбачає використання менш шкідливих для довкілля засобів обробки 

земель, догляду за рослинами чи тваринами, що має вплив і на зменшення 

впливу негативних факторів на здоров’я працівника. Запропоновано внести 

зміни до загальної частини Правил охорони праці у сільськогосподарському 

виробництві, вказавши на обов’язок роботодавця дотримуватись екологічних 

стандартів, визначених спеціальним законодавством. 

Тенденціями вдосконалення правового регулювання трудових прав 

працівників сільського господарства є покращення соціального захисту 

працівників сільського господарства, імплементація в національне 

законодавство міжнародних норм (стандартів) щодо праці в сільському 

господарстві, встановлення обмежень стосовно максимально дозволеного 

негативного виробничого впливу на працівника сільського господарства та 

регіоналізація. 

Покращення соціального захисту працівників сільського господарства 

пов’язане із поступовою інтеграцією новітньої техніки, для застосування якої 

необхідні спеціальні знання, та впровадженням нових методів поводження із 

тваринами та обробки земель за допомогою спеціальних хімічних речовин, що 

збільшує ризики виникнення професійних захворювань або травм на 

виробництві. Підвищення соціального захисту має відбуватись не лише через 

збільшення розміру соціальної допомоги для працівників сільського 

господарства, які зазнали негативного впливу соціальних ризиків, але й 

шляхом запобігання настання таких соціальних ризиків. Обов’язком держави є 

створення спеціальних нормативно-правових актів, які б дозволяли 

працівникам сільського господарства підвищувати власну кваліфікацію. 
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Імплементація в національне законодавство міжнародних норм 

(стандартів) щодо праці в сільському господарстві пов’язана із обраним 

Україною шляхом до євроінтеграції, що потребує приведення національних 

стандартів у відповідність з європейськими.  

Встановлення обмежень щодо максимально дозволеного негативного 

виробничого впливу на працівника сільського господарства пов’язане із 

впливом на працівника сільського господарства фізичних, хімічних, 

біологічних факторів та факторів трудового процесу.  

Регіоналізація відповідає політиці ЄС щодо поділу земель на регіони, що 

спрощує управління та комунікацію, а також допомагає вирішити проблему 

трудової міграції працівників сільського господарства та покращити їх 

кваліфікацію в межах потреб конкретного регіону. 

У підрозділі 5.2 «Позитивний зарубіжний досвід забезпечення, реалізації 

та захисту трудових прав працівників сільського господарства» 

проаналізовано позитивний досвід Польщі, Чехії та Іспанії. 

На основі законодавства Польщі запропоновано Закон України «Про 

охорону праці» доповнити ст. 21-1 «Додержання вимог щодо охорони праці 

під час ведення сільського господарства» наступного змісту: «1. Наймані 

працівники сільськогосподарських підприємств, члени фермерських 

господарств, члени сільськогосподарських кооперативів повинні бути 

поінформовані про склад та властивості хімічних речовин, які вони 

використовують у своїй роботі. Обов’язок щодо інформування покладається 

на власника підприємства, установи, організації. Власнику підприємства, 

установи, організації або уповноваженому ним органу забороняється 

використовувати хімічні речовини, які неможливо ідентифікувати та/або які 

ідентифіковані неправильно. 2. Власники  підприємств, установ, організацій 

або уповноважені ними органи зобов’язані дотримуватись ст. 21 у частині, що 

не суперечить ч. 1 ст. 21-1 даного Закону». Слід зазначити, що хоча обов’язок 

використання лише перевірених засобів праці закріплений за роботодавцем та 

встановлена процедура отримання дозволу на використання нових технологій, 

проте до такого процесу не залучається сам працівник, що збільшує шанси 

введення його в оману щодо наявності такого дозволу або ж безпечності 

використовуваних матеріалів.  

На основі проведеного аналізу чеського досвіду правового регулювання 

питання трудових прав працівників сільського господарства запропоновано 

ввести певні обмеження робочого часу та часу відпочинку у сільському 

господарстві, що можливо здійснити шляхом доповнення ст. 40 Кодексу 

законів про працю частиною другою із наступним змістом: «Час, що 

витрачається працівниками сільського господарства, щоб дістатись до місця 

виконання трудових обов’язків, до місця збору або будь-якого іншого місця 

входу в приміщення роботодавця, та час, що витрачається працівником 

сільського господарства, щоб дістатись назад до місця проживання, 

включаються до робочого часу». 
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Досвід Іспанії запропоновано використати для встановлення окремих  

винятків щодо проведення страйку для працівників сільського господарства, 

що повинні бути відображені через доповнення ст. 18 Закону України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» частиною 4 

наступного змісту: «Працівники сільського господарства, що працюють за 

строковим трудовим договором, мають право на проведення страйку без 

попереднього застосування примирних процедур». Дана норма матиме 

загальний характер та унеможливлюватиме визнання страйку незаконним з 

підстави  недотримання загального порядку. Проте задля уникнення 

зловживання правом на страйк з боку працівників сільського господарства слід 

дещо уточнити порядок його проведення через удосконалення ст. 19 Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»  

та доповнення її частиною 10 наступного змісту: «Рішення про оголошення 

страйку на сільськогосподарському підприємстві вважається прийнятим, якщо 

його прийнято у порядку, встановленому даною статтею, та на загальних 

зборах (конференції) працівників сільського господарства за нього 

проголосувало не менше 75 % від загальної кількості працівників сільського 

господарства».  

На основі іспанського досвіду запропоновано удосконалити ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про фермерське господарство», виклавши її у наступній 

редакції: «Членами фермерського господарства можуть бути подружжя або 

особи, які спільно проживають однією сім’єю без перебування у шлюбі між 

собою, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку». Дане доповнення 

дозволить захистити трудові права тих осіб, які, працюючи у фермерському 

господарстві, не могли вважатись їх членами. Використання однакових 

законодавчих термінів зменшує колізійність, а визначення таких прав за 

особами, які не перебувають у шлюбі, хоча і є сім’єю, відповідатиме сучасним 

суспільним тенденціям. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного трудового законодавства та здобутків у 

правовій доктрині трудового права розкрити проблеми  механізму 

забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського 

господарства, а також розробити пропозиції щодо їх вирішення. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. Працівником сільського господарства є фізична особа, яка на підставі 

та з моменту укладення (підписання) договору (контракту) з підприємством, 

установою, організацією чи фізичною особою, яка використовує найману 

працю та здійснює діяльність в аграрній сфері, що відноситься до 

виробництва, розподілу, обміну та споживання культурних рослин, свійських 
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тварин, їх продукції та сировини, вступає у трудові відносини з останніми та 

за винагороду безпосередньо здійснює покладені на неї трудові обов’язки за 

певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою відповідно до закону. 

2. Загальними ознаками трудових прав працівників сільського 

господарства є наступні: 

– ознака забезпечувальності – трудові права працівників сільського 

господарства спрямовані на задоволення ними власних матеріальних та 

духовних потреб, без яких вони не здатні нормально існувати та розвиватися; 

– ознака невідчужуваності – трудові права працівників сільського 

господарства є можливостями людини, які належать їй від народження і не 

потребують жодних «дозволів», природними та невідчужуваними від людини; 

– ознака легітимності – трудові права працівників сільського 

господарства мають правовий характер, закріплені в міжнародних та 

державних правових актах, які гарантують їх; 

– ознака найманості – трудові права працівників сільського господарства 

виникають на підставі трудового договору (угоди, контракту) з суб’єктом 

сільськогосподарської діяльності або на підставі членства в даному суб’єкті. 

3. Класифікація трудових прав працівників сільського господарства  

передбачає їхній поділ на наступні види: 

1) загальні трудові права працівників сільського господарства: 

 – право на працю;  

– право на належні, безпечні і здорові умови праці;  

– право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, та на 

своєчасне одержання винагороди за працю;  

– право на страйк;  

– право на відпочинок;  

– право на свободу об’єднання; 

– право на участь у професійних спілках. 

2) додаткові трудові права працівників сільського господарства:  

– додаткові права, пов’язані з правом на належні, безпечні і здорові 

умови праці – право на забезпечення спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, мийними та 

знешкоджувальними засобами;  

– додаткові права, пов’язані з правом на відпочинок та обумовлені 

особливим характером праці – право на обладнання місць відпочинку для 

працівників, які працюють у полі, право на перерви для обігрівання та 

відпочинку, право на короткочасні перерви і мікропаузи для відпочинку та 

проведення спеціальних гімнастичних вправ на розслаблення м’язів плечового 

пояса, рук та ніг, право на додаткові відпустки;  

– додаткові права, пов’язані з оплатою праці за роботи в особливих, у  

тому числі шкідливих, умовах праці – право на оплату праці у підвищеному 

розмірі. 

4. Зміст забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства складають: 
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– дотримання та реалізація прав на охорону праці; 

– дотримання та реалізація прав на підтримання трудової дисципліни; 

– дотримання та реалізація прав на правомірну реалізацію повноважень 

органами публічної влади; 

– дотримання та реалізація прав на втілення організаційно-правових 

вимог до сільськогосподарських підприємств. 

5. Значення забезпечення трудових прав має дуалістичний характер, що 

полягає у підтриманні як захисту, так і реалізації трудових прав, а також у 

залежності від якості правового регулювання, та розкривається за такими 

напрямами:  

– підвищення ефективності діяльності контролюючих та наглядових 

органів публічної влади;  

– збалансування інтересів працівника та роботодавця як суб’єктів 

трудових відносин у сільському господарстві;  

– гарантування безпечних та комфортних умов праці в сільському 

господарстві. 

6. Елементи механізму забезпечення трудових прав працівників 

сільського господарства: 

1) правові норми, які окреслюють межі поведінки суб’єктів трудових 

відносин – норми, які надають правомірного характеру діяльності щодо 

гарантування та охорони трудових прав працівників сільського господарства, а 

також визначають межі такого гарантування;  

2) правові гарантії реалізації та захисту трудових прав працівників 

сільського господарства – спрямовані на усунення перешкод для втілення 

трудових прав або для надання додаткових інструментів у допомозі щодо їх 

втілення, як у випадку із нормою стосовно скорочення тривалості судового 

розгляду в трудових справах;  

3) діяльність органів публічної влади та професійних спілок щодо 

контролю й нагляду за реалізацією та захистом трудових прав працівників 

сільського господарства – можливості професійних спілок впливати на 

реалізацію або захист трудових прав, а також перешкоджати їх порушенню;  

4) юридичні засоби забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства  – засоби, які стосуються безпосередньої діяльності працівників 

у сільському господарстві щодо роз’яснення їх прав або ж способів перевірки 

правильності  реалізації їх прав, та ті, які стосуються самих роботодавців, що 

особливо актуально для голів фермерських господарств, адже порядок 

реалізації власних повноважень, структура та зміст статуту досі є не 

визначеними. 

7. Проблемами забезпечення трудових прав працівників сільського 

господарства є: 

1) неефективність діяльності професійних спілок щодо забезпечення 

трудових прав працівників сільського господарства – для її вирішення 

запропоновано внесення ряду змін до змісту Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності»;  
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2) відсутність спеціальних гарантій забезпечення трудових прав 

працівників сільського господарства із особливим статусом – для вирішення 

цієї проблеми ми запропонували внести зміни до Закону України «Про 

фермерське господарство» та до Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 

неповнолітніх;  

3) відсутність комунікації уповноважених органів публічної влади та 

суб’єктів трудових відносин у сільському господарстві – може бути вирішена 

шляхом внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за 

додержанням законодавства про працю та Кодексу законів про працю;  

4) обмеження засобами примусу переліку інструментів забезпечення 

реалізації трудових прав працівниками сільського господарства – може бути 

вирішена шляхом удосконалення змісту Закону України «Про кооперацію» та 

Закону України «Про фермерське господарство». 

8. Значення трудових прав працівників сільського господарства 

проявляється у наступних аспектах:  

1) економічне значення – праця у сільському господарстві повинна бути 

основним джерелом доходів для працівників, адже реалізація працівниками 

сільського господарства своїх трудових прав спрямована на забезпечення 

першочергових потреб усього населення держави;  

2) соціокультурне значення – полягає у спільності праці, а отже, й 

покращенні навиків комунікації, розділенні відповідальності та можливості 

поділитись досвідом, тобто відбувається постійне вдосконалення способів 

реалізації трудових прав та підкреслення цінності кожної особи як працівника 

сільського господарства, а також у можливості забезпечити наслідування 

історичних традицій сільськогосподарської справи та специфічних методів і 

засобів реалізації трудових прав;  

3) правове значення – проявляється у можливості як регулювати втілення 

трудових прав та їх взаємодію із трудовими повноваженнями роботодавця, так 

і в можливості направляти розвиток таких прав та забезпечувати їх 

удосконалення. 

9. Елементи механізму реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства: 

1) правосуб’єктність працівників сільського господарства – обумовлює 

механізм реалізації трудових прав працівників сільського господарства щодо 

способів їх здійснення, взаємодії із правами інших суб’єктів трудових 

відносин;  

2) норми права, що регулюють трудові відносини із працівниками 

сільського господарства – встановлені у змісті статей 163 та 168 Кодексу 

законів про працю України, Закону України «Про кооперацію», Закону 

України «Про фермерське господарство» тощо;  

3) правосвідомість працівників сільського господарства – залежить від 

рівня обізнаності працівника сільського господарства щодо дії норм права та 

способів реалізації власних прав й обов’язків, що формує уявлення працівника 



28 

сільського господарства про якість правового регулювання трудових 

правовідносин та фактичну можливість реалізувати своє трудове право;  

4) юридична відповідальність працівників сільського господарства –  

майнова, дисциплінарна або адміністративну відповідальність працівників 

сільського господарства. 

10. Проблемами реалізації трудових прав працівників сільського 

господарства є: 

1) проблема реалізація права на працю працівника сільського 

господарства у не сільськогосподарський сезон – запропоновано зміни до 

Кодексу законів про працю та Закону України «Про місцеве самоврядування»; 

2) проблема справедливого розміру оплати праці – запропоновано 

комплексні зміни до Закону України «Про оплату праці»; 

3) проблема реалізації безпечних для життя та здоров’я умов праці для 

працівників сільського господарства – внесено пропозиції щодо комплексних 

змін до Закону України «Про охорону праці»; 

4) проблема неузгодженості нормативно-правових актів, що регулюють 

реалізацію трудових прав працівників сільського господарства – 

запропоновано комплексні зміни до Кодексу законів про працю, Закону 

України «Про фермерське господарство», Правил охорони праці у 

сільськогосподарському виробництві. 

11. Зміст захисту трудових прав працівників сільського господарства 

складають:  

1) право на самозахист – виражається у можливості проведення страйку;  

2) право на позасудове примирення – первинним органом, який 

розглядає трудові спори, є комісія по трудових спорах, але при цьому у сфері 

сільського господарства утворення КТС ускладнюється відсутністю достатньої 

кількості працівників для її функціонування та тим, що КТС не може бути 

утворена задля розгляду спорів між членами фермерського господарства чи 

сільськогосподарських кооперативів, що також зменшує ефективність та 

універсальність її діяльності;  

3) право на адміністративний захист – звернення до органів публічної 

влади із інформацією про порушення з боку роботодавця чи зауваженням та 

скаргою щодо роботи таких органів;  

4) право на судовий захист – у випадку спорів, ініційованих найманими 

працівниками, розгляд таких справ здійснюється у порядку цивільного 

судочинства. 

12. Елементи механізму захисту трудових прав працівників сільського 

господарства:  

1) процесуальні та матеріальні норми трудового права щодо захисту 

працівників сільського господарства – норми, які стосуються обмежень і 

заборон поведінки роботодавців та встановлення відповідальності за їх 

порушення;  

2) діяльність органів публічної влади, уповноважених на захист трудових 

прав працівників сільського господарства – вчинення необхідних для захисту 
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трудових прав працівників сільського господарства дій Державною службою 

України з питань праці, Національною поліцією та судами, Національною 

службою примирення та посередництва тощо;  

3) засоби захисту трудових прав працівників сільського господарства – 

конкретні дії працівників сільського господарства, які відповідають наявним 

повноваженням органів публічної влади та спрямовані на захист трудових 

прав працівників сільського господарства;  

4) юридична відповідальність за порушення трудових прав працівників 

сільського господарства – адміністративна, кримінальна чи цивільна 

відповідальність, які застосовуються залежно від виду правопорушення та 

юридичних наслідків від його здійснення.  

13. Теоретичні проблеми захисту трудових прав працівників сільського 

господарства:  

1) надмірна узагальненість поняття, мети та завдань захисту трудових 

прав працівників сільського господарства – для вирішення цієї проблеми на 

основі наявних у вітчизняній науковій доктрині підходів  нами сформульовано 

визначення даних категорій; 

2) відсутність єдності у розумінні поняття юридичної відповідальності за 

порушення трудових прав працівників сільського господарства – для 

вирішення цієї проблеми запропоновано визначення поняття юридичної 

відповідальності за порушення трудових прав працівників сільського 

господарства. 

14. Практичні проблеми захисту трудових прав працівників сільського 

господарства:  

1) усунення з механізму захисту трудових прав тих працівників, що 

працюють не за наймом –  запропоновано удосконалити ст. 37 Закону України 

«Про фермерське господарство» та п. 2 ч. 4 ст. 19 ЦПК України, що дозволить 

диференціювати терміни «посадова особа» та «громадянин», а також охопити 

процедурою спрощеного позовного провадження справи, що виникають із 

трудових відносин, захисту трудових прав членів фермерських господарств та 

сільськогосподарських кооперативів;  

2) відсутність деталізації відповідальності за порушення колективного 

договору суб’єктами трудових відносин у сільському господарстві – 

запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про колективні 

договори та угоди» та передбачити накладення штрафів на осіб, що 

представляють роботодавця, уповноважених трудовим колективом органів або 

професійні спілки, за порушення колективного договору. 

15. Концептуальні основи оптимізації правового регулювання трудових 

прав працівників сільського господарства: 

1) рівність трудоправового статусу усіх працівників сільського 

господарства – запропоновано доповнити спеціальні нормативно-правові акти 

щодо фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів новою 

нормою права, яка встановлюватиме обов’язок роботодавця та членів таких 

підприємств дотримуватись принципу рівності та заборонятиме пряму та 



30 

непряму дискримінацію стосовно членів підприємств або найманих 

працівників, та доповнити загальне трудове законодавство нормами щодо 

поширення на найманих працівників у сільському господарстві усіх 

принципів, встановлених у Кодексі законів про працю; 

2) взаємозалежність охорони праці працівників сільського господарства 

й екологічних стандартів – запропоновано внести зміни до загальної частини 

Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, вказавши на 

обов’язок роботодавця дотримуватись екологічних стандартів, визначених 

спеціальним законодавством. 

16. Тенденції удосконалення правового регулювання трудових прав 

працівників сільського господарства: 

1) покращення соціального захисту працівників сільського господарства –  

поступова інтеграція новітньої техніки, для застосування якої необхідні 

спеціальні знання, та впровадження нових методів поводження із тваринами та 

обробки земель за допомогою спеціальних хімічних речовин, що збільшує 

ризики виникнення професійних захворювань або травм на виробництві; 

2) імплементація в національне законодавство міжнародних норм 

(стандартів) щодо праці в сільському господарстві – приведення національних 

стандартів у відповідність із європейськими; 

3) встановлення обмежень щодо максимально дозволеного негативного 

виробничого впливу на працівника сільського господарства – пов’язане із 

впливом на працівника сільського господарства фізичних, хімічних, 

біологічних факторів та факторів трудового процесу; 

4) регіоналізація –  поділ земель на регіони, що спрощує управління та 

комунікацію, а також допомагає вирішити проблему трудової міграції 

працівників сільського господарства та покращити їх кваліфікацію в межах 

потреб конкретного регіону. 

17. Позитивний зарубіжний досвід забезпечення, реалізації та захисту 

трудових прав працівників сільського господарства  включає: 

1) позитивний досвід Польщі у забезпеченні, реалізації та захисті 

трудових прав працівників сільського господарства: 

– наділення голови фермерського господарства усіма обов’язками, що 

передбачені Кодексом законів про працю та трудовим законодавством для 

власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу 

–  запропоновано внести зміни до ч. 5 ст. 27 Закону України «Про фермерське 

господарство»; 

– захист безпечних умов праці для працівників, який у контексті 

гарантій трудового права має дещо деформований характер, що пояснюється 

ускладненням процесу модернізації сільського господарства, зосередженням 

керівників сільськогосподарських підприємств на збільшенні прибутку та 

кількості робочих місць всупереч належним умовам праці – запропоновано 

доповнити Закон України «Про охорону праці» статтею 21-1, якою покласти 

на роботодавців обов’язок додержання вимог щодо охорони праці під час 

ведення сільського господарства;  
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2) позитивний досвід Чехії у забезпеченні, реалізації та захисті 

трудових прав працівників сільського господарства: 

– спрямування правового регулювання забезпечення, реалізації та 

захисту трудових прав працівників сільського господарства на створення 

чіткого механізму втілення конкретного трудового права, що передбачає як 

визначення сутності самого права та способу його реалізації, так і обов’язків 

та заборон для роботодавців, а також відповідальності за порушення такого 

права – запропоновано внести зміни до ст. 40 Кодексу законів про працю та 

включити до поняття робочого часу час, який витрачається працівником 

сільського господарства на трансфер до місця роботи; 

– забезпечення працівника сільського господарства належними 

інструментами та засобами індивідуального захисту – запропоновано 

удосконалити ст. 141 Кодексу законів про працю шляхом покладення на 

роботодавця обов’язку власника або уповноваженого ним органу 

забезпечувати працівників усіма необхідними засобами індивідуального 

захисту, а також виключити зі змісту даного нормативно-правового акта статті  

163 та 164; 

3) позитивний досвід Іспанії у забезпеченні, реалізації та захисті 

трудових прав працівників сільського господарства: 

– урегулювання питань страйків працівників сільського господарства 

для захисту їхніх трудових прав – запропоновано внести зміни до ст. 18 Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

та надати право працівникам сільського господарства, що працюють за 

строковим трудовим договором, проводити страйк без попереднього 

застосування примирних процедур; 

– удосконалення порядку проведення страйків – запропоновано внести 

зміни до ст. 19 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)»; 

– узгодження змісту Закону України «Про фермерське господарство» та 

Сімейного кодексу України у частині визначення того, хто є подружжям, як 

членами фермерського господарства – запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про фермерське господарство» та встановити, що членами 

фермерського господарства можуть бути і подружжя, і особи, які спільно 

проживають однією сім’єю без перебування у шлюбі між собою. 
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АНОТАЦІЯ 

Єгорова-Луценко Т.П. Доктрина забезпечення, реалізації та захисту 

трудових прав працівників сільського господарства України. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики трудових прав працівників сільського господарства в Україні. У 

роботі з’ясовано специфіку трудових прав працівників сільського 

господарства і охарактеризовано класифікацію таких прав даної категорії 
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працівників. Розкрито значення, роль та особливості кожного із трудових прав 

працівників сільського господарства. 

Проаналізовано сутність механізму реалізації та забезпечення трудових 

прав працівників сільського господарства в Україні. Визначено поняття і 

сутність даних правових явищ, охарактеризовано їх ознаки та здійснено аналіз 

елементів кожного з видів механізмів. Надано характеристику змісту кожного 

із них. З’ясовано значення захисту трудових прав працівників сільського 

господарства в Україні як правової категорії. Розкрито види елементів 

механізму захисту трудових прав працівників сільського господарства. 

Виведено теоретичні та практичні проблеми забезпечення, реалізації та 

захисту трудових прав працівників сільського господарства і розроблено 

пропозиції щодо їх вирішення.  

Визначено концептуальні основи оптимізації та тенденції подальшого 

розвитку правового регулювання трудових прав працівників сільського 

господарства. Охарактеризовано позитивний зарубіжний досвід забезпечення, 

реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства та 

окреслено напрями його запозичення в Україні. 

Ключові слова: сільське господарство, працівники сільського 

господарства, трудові права, трудове законодавство, аграрний сектор, 

правовий механізм, захист трудових прав, забезпечення трудових прав. 

 

АННОТАЦИЯ 

Егорова-Луценко Т.П. Доктрина обеспечения, реализации и защиты 

трудовых прав работников сельского хозяйства Украины. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики трудовых прав работников сельского хозяйства в Украине. В 

работе выяснена специфика трудовых прав работников сельского хозяйства и 

охарактеризована классификация таких прав данной категории работников. 

Раскрыто значение, роль и особенности каждого из трудовых прав работников 

сельского хозяйства. 

Аргументировано, что трудовые права работника сельского хозяйства – 

это возможности, необходимые человеку для реализации его трудового 

потенциала и осуществления трудовой деятельности в сфере производства, 

распределения, обмена и потребления культурных растений, домашних 

животных, их продукции и сырья. 

Проанализированы сущность механизма реализации и обеспечения 

трудовых прав работников сельского хозяйства в Украине. Определено 

понятие и сущность данных правовых явлений, охарактеризованы их признаки 

и осуществлен анализ элементов каждого из видов механизмов. Дана 
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характеристика содержания каждого из них. Выяснено значение защиты 

трудовых прав работников сельского хозяйства в Украине как правовой 

категории. Раскрыто виды элементов механизма защиты трудовых прав 

работников сельского хозяйства. Выведены теоретические и практические 

проблемы обеспечения, реализации и защиты трудовых прав работников 

сельского хозяйства, разработаны предложения по их решению. 

Установлено, что механизм защиты трудовых прав работников сельского 

хозяйства – это сложная активнодействующая и внутренне согласованная 

система, которую составляют правовые средства, которые обеспечивают 

перманентную деятельность уполномоченных органов публичной власти по 

профилактике правонарушений и привлечения к юридической 

ответственности за нарушение трудового и аграрного законодательства, а 

также средства, обеспечивающие волевую и инициативную деятельность 

работников сельского хозяйства по реализации собственного права на защиту 

трудовых прав в целях восстановления таких трудовых прав в сельском 

хозяйстве, устранения препятствий для их реализации и получения 

компенсации в случае причинения вреда работнику сельского хозяйства таким 

нарушением. 

Определены концептуальные основы оптимизации и тенденции 

дальнейшего развития правового регулирования трудовых прав работников 

сельского хозяйства. Дана характеристика положительному зарубежному 

опыту обеспечения, реализации и защиты трудовых прав работников 

сельского хозяйства и намечены направления его заимствования в Украине. 

Резюмировано, что совершенствование правового регулирования 

должно осуществляться в двух направлениях: поощрение 

предпринимательства и уменьшение финансового и правового бремени 

работодателя. Относительно первого направления, то следует отметить, что 

необходимо развитие именно фермерских хозяйств, ведь такая форма 

позволяет реализовать право на труд в наиболее удобный способ, а 

административные процедуры являются типичными для создания 

юридического лица, уменьшать практику отказа в регистрации. Важным 

является уровень налоговой нагрузки на сельскохозяйственные предприятия, 

который должен быть минимальным в первые годы деятельности, что 

позволит обеспечить большее количество рабочих мест для работников, 

комфортность и современность условий труда. Что касается членов 

фермерских хозяйств, то уменьшение налоговой нагрузки позволит оставить 

большую часть средств для развития самого производства, а следовательно и 

реализации права на материальное обеспечение и надлежащий уровень жизни, 

ради которых и выполняется сама работа. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, работники сельского хозяйства, 

трудовые права, трудовое законодательство, аграрный сектор, правовой 

механизм, защита трудовых прав, обеспечение трудовых прав. 
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ANNOTATION 

Egorova-Lutsenko T.P. Doctrine of ensuring, realization and protection 

of labor rights of agricultural workers of Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of labor rights of agricultural workers in Ukraine. The paper clarifies the 

specifics of labor rights of agricultural workers and describes the classification of 

such rights of this category of workers. The significance, role and features of each of 

the labor rights of agricultural workers are revealed. 

The essence of the mechanism of realization and maintenance of labor rights 

of agricultural workers in Ukraine is analyzed. The concept and essence of these 

legal phenomena are defined, their features are characterized and the analysis of 

elements of each of types of mechanisms is carried out. A description of the content 

of each of them is given. The importance of protection of labor rights of agricultural 

workers in Ukraine as a legal category is clarified. The types of elements of the 

mechanism of protection of labor rights of agricultural workers are revealed. 

The conceptual directions of borrowing positive foreign experience of labor 

rights of agricultural workers are determined and the ways of their implementation 

into the national labor legislation are formulated. The list of tendencies of further 

development of labor rights of agricultural workers is given. Theoretical and 

practical problems of labor rights of agricultural workers are derived and proposals 

for their solution are developed. 

Keywords: agriculture, agricultural workers, labor rights, labor legislation, 

agricultural sector, legal mechanism, protection of labor rights, provision of labor 

rights. 

 


