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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Трудове право, як і будь-яка інша галузь права, 

характеризується єдністю і диференціацією правового регулювання. Це 

проявляється у джерелах трудового права, де є норми, які поширюються на всі 

трудові відносини, та норми обмеженої сфери дії. На сучасному етапі 

розвитку сільського господарства висуваються нові вимоги до формування і 

використання як трудового, так і кадрового потенціалу, що викликає 

необхідність створення дієвих стимулів та механізмів активізації потенціалу 

особистості й суспільної праці. У процесі виробництва сільськогосподарської 

продукції його працівники вступають у різноманітні відносини, які 

потребують чіткої правової регламентації. 

Аналіз сучасної політики та практики організації праці в сільському 

господарстві України показав, що на сьогоднішній день існує велика кількість 

невирішених питань і протиріч у цій сфері. Однією з найважливіших проблем 

є несвоєчасність виплати заробітної плати. Досягнення мети наукового 

дослідження стало можливим через формування і підтримання збалансованої 

державної політики у сфері правового регулювання праці в сільському 

господарстві, створення максимально сприятливого середовища для реалізації 

громадянами свого невід’ємного права на працю. Праця в сільському 

господарстві є настільки специфічною, що її не можна ототожнювати з 

працею в будь-якій іншій галузі економічної діяльності. Це потребує її 

особливого правового регулювання, в тому числі й охорони праці 

сільськогосподарських працівників через виокремлення правового інституту 

охорони праці в сільському господарстві, який входить до правового 

інституту аграрних трудових правовідносин, що і зумовлює актуальність 

дисертаційного дослідження. 

Над вивченням даної проблеми працювали такі відомі науковці як 

М.Г. Александров, В.М. Андріїв, З.С. Бєляєва, Г.Ю. Бистров, С.М. Братусь, 

Н.Б. Болотіна, С.В. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 
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Ю.М. Гришина, О.О. Головко, Г.С. Гончарова, Т.А. Занфірова, Ю.Ю. Івчук, 

М.І. Іншин, І.Ф. Казьмін, О.А. Кічатова, М.І. Козирь, Р.І. Кондратьєв, 

В.Л. Костюк, Л.І. Левітін, Р.З. Лівшиць, С.С. Лукаш, В.С. Мартем’янов, 

А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, В.В. Петров, О.О. Погрібний, 

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, Н.О. Рунова, В.І. Семчик, М.В. Сторожев, 

Я.Я. Страутманіс, В.В. Тадевосян, Н.І. Титова, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, В.М. Яковлєв, О.М. Ярошенко та інші. 

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених розвитку правового 

регулювання праці, специфіка праці у сільському господарстві, яка зумовлює 

особливості правового регулювання робочого часу, часу відпочинку, оплати 

та охорони праці, залишилася поза увагою дослідників у період реформування 

аграрного сектора економіки. Це свідчить про актуальність та необхідність 

проведення подальших наукових досліджень з проблем правового 

регулювання трудових відносин сільськогосподарських працівників у 

трудовому праві. Наукова й практична значимість зазначених питань, 

недостатня розробленість їх у науці трудового права, а також дискусійний 

характер багатьох проблем обумовили вибір теми цього дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відповідно до теми «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-

01), затвердженої на період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення комплексного теоретико-правового аналізу особливостей 

регулювання праці в сільському господарстві. 

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження необхідно 

вирішити такі основні задачі: 
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 визначити поняття «диференціація правового регулювання праці в 

сільському господарстві» та охарактеризувати об’єктивні підстави 

диференціації правового регулювання праці; 

 дослідити правовий статус працівника сільськогосподарського 

підприємства; 

 з’ясувати особливості сучасного стану правового регулювання 

звільнення працівників; 

 виділити періоди розвитку процесу правового регулювання праці в 

сільському господарстві; 

 проаналізувати еволюцію міжнародних сільськогосподарських 

відносин; 

 окреслити основні тенденції розвитку законодавства про безпеку і 

гігієну праці в сільському господарстві західних країн; 

 виокремити принципи правового регулювання охорони праці у 

сільському господарстві; 

 виділити особливості правового становища членів 

сільськогосподарських виробничих кооперативів і фермерських господарств; 

 сформувати авторське визначення поняття «правова охорона 

здоров’я працівників сільського господарства»; 

 встановити специфічні особливості галузі сільського господарства, 

які визначають економічні, організаційні та юридичні правовідносини при 

виробництві сільськогосподарської продукції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

реалізацією фізичним особами права на працю в сільському господарстві. 

Предметом дослідження є особливості регулювання праці в сільському 

господарстві. 

Методи дослідження. Методологічною основою наукового 

дослідження є діалектичний метод пізнання правових явищ, який дозволив 

вирішити поставлені завдання щодо аналізу сутності регулювання праці в 
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сільському господарстві та пошуку вирішення проблем у цій сфері. 

Застосування системного методу сприяло формулюванню основних понять і 

категорій, таких як «диференціація правового регулювання праці в сільському 

господарстві», «правовий статус працівника сільськогосподарського 

підприємства», «правова охорона здоров’я працівників сільського 

господарства», «сільськогосподарський працівник», «праця в сільському 

господарстві» (п.п. 1.1, 1.2, 3.2). Використання структурного методу 

виявилося найбільш ефективним при виділенні особливостей правового 

становища членів сільськогосподарських виробничих кооперативів і 

фермерських господарств та специфічних особливостей галузі сільського 

господарства, які визначають економічні, організаційні та юридичні 

правовідносини при виробництві сільськогосподарської продукції (п.п. 3.1, 

3.2). Історичний метод наукового дослідження застосовано для виділення 

періодів розвитку процесів правового регулювання праці в сільському 

господарстві та етапів еволюції міжнародних сільськогосподарських відносин 

(п.п. 2.1, 2.2). Завдяки методу порівняльно-правового аналізу проведено 

загальнотеоретичну характеристику правового регулювання праці в 

сільському господарстві зарубіжних країн (п. 2.3). За допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній сфері 

(п.п. 1.1, 2.2, 3.1, 3.3). Більшість методів у роботі використовувалися 

комплексно з метою більш повного та всебічного розкриття предмета 

дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці трудового права 

комплексним науковим дослідженням правового регулювання трудових 

правовідносин в сільському господарстві. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано ряд наукових положень і висновків, 

запропонованих особисто здобувачем. Серед найбільш важливих виділяємо 

наступні: 
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уперше: 

– здійснено комплексну класифікацію категорії особливостей, які 

впливають на трудові відносини в сільськогосподарських підприємствах на 

державному та галузевому рівні. В аграрному законодавстві на державному 

рівні відсутній нормативно-правовий акт, який би регулював особливості 

праці в агропромисловому комплексі. Зважаючи на незадовільний стан 

нормативної бази, на практиці підвищується значення колективно-договірного 

регулювання трудових відносин у сільському господарстві. На галузевому 

рівні ці відносини регулюються Галузевими угодами, які укладаються між 

Міністерством аграрної політики України, галузевими об’єднаннями 

підприємств та профспілкою працівників агропромислового комплексу 

України на відповідний період; 

– визначено поняття «диференціація правового регулювання праці в 

сільському господарстві» – це та специфіка в регулюванні трудових і 

пов’язаних з ними відносин, яка передбачена трудовим законодавством та 

локальними нормативними правовими актами і обумовлена різними 

чинниками (віком, здоров’ям працівника, галуззю економіки, специфікою 

роботи, наймача або території); 

– запропоновано заходи щодо підвищення соціальної ефективності 

сільського господарства та сталого розвитку сільських територій. До них 

віднесено: 1) удосконалення організаційно-економічного механізму земельних 

відносин (розвиток орендних відносин, обмеження кількості учасників і площ 

земельних масивів аграрних формувань, встановлення нормативів зайнятості в 

суспільному секторі аграрної економіки, забезпечення належного контролю за 

родючістю сільськогосподарських земель); 2) підтримка розширеного 

відтворення основних засобів сільськогосподарських товаровиробників 

(удосконалення амортизаційної, інвестиційної політики, фінансово-

кредитного механізму; підтримка сільськогосподарського машинобудування, 

нововведень у агротехніці і технології); 3) забезпечення державної підтримки 

й надання пріоритету соціально-економічному розвиткові села 
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(удосконалення системи оплати праці, соціального захисту й пенсійного 

забезпечення працівників сільського господарства; розвиток 

несільськогосподарських видів діяльності; формування соціального 

партнерства між членами сільської громади, сільським бізнесом і 

управлінським корпусом сільських територій тощо); 

– сформульовано напрями удосконалення нових тенденцій розвитку 

законодавства про безпеку і гігієну праці в сільському господарстві на основі 

досвіду зарубіжних країн, до яких слід віднести: 1) створення служб охорони 

здоров’я на підприємстві; 2) створення на великих і середніх підприємствах 

комітетів із техніки безпеки і виробничої санітарії на двосторонніх засадах із 

представників роботодавця і працівників; 3) регулювання участі працівників у 

здійсненні контролю за безпекою і гігієною праці; 4) посилення 

відповідальності роботодавців за порушення вимог законодавства про безпеку 

і гігієну праці; 5) поступове скасування нормативно-правових актів, що 

встановлюють спеціальну охорону праці жінок (крім охорони праці вагітних 

жінок і жінок-матерів); 

удосконалено: 

– категоріально-понятійний апарат, зокрема надано визначення таких 

понять як «правове регулювання праці в сільському господарстві», «праця в 

сільському господарстві», «трудові правовідносини»; 

– класифікацію етапів еволюції міжнародних сільськогосподарських 

відносин: перший етап (40–60-ті роки ХХ ст.); другий етап (70–80-ті роки 

ХХ ст.); третій етап (90-ті роки ХХ ст. – до сьогодення); 

– перелік напрямів розвитку партнерських відносин через налагодження 

структурних взаємозв’язків за допомогою соціального партнерства, 

координації співпраці органів місцевого самоврядування, їх асоціацій та 

об’єднань з професійними об’єднаннями працівників агропромислового 

комплексу з метою консолідації інтересів місцевого самоврядування і 

працівників АПК на територіальному та місцевому рівнях: консультативне, 

інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності органів 
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місцевого самоврядування і організаційних ланок сільського господарства; 

сприяння у підготовці і реалізації державних та територіальних 

сільськогосподарських соціальних програм, спрямованих на розвиток 

місцевого самоврядування; розробка пропозицій щодо формування та 

реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування та сільського 

профспілкового руху; вивчення та розповсюдження практики застосування 

законодавства з питань місцевого самоврядування та діяльності професійних 

спілок в Україні; проведення системних комунікативних заходів щодо 

розвитку місцевого самоврядування та профспілкової роботи у сільській 

місцевості, запровадження тематичних рубрик у друкованих засобах масової 

інформації; вивчення кращих практик місцевого самоврядування та сільського 

профспілкового руху з метою поширення зазначеного досвіду в інших 

регіонах; забезпечення інформаційно-консультаційного супроводу питань 

застосування органами місцевого самоврядування та колективами 

сільськогосподарських підприємств міжнародного досвіду; проведення 

спільних організаційних, комунікативних, інформаційних та інших заходів, 

спрямованих на розвиток місцевого самоврядування та соціального захисту 

сільського населення; 

дістали подальшого розвитку: 

– періодизація історичних аспектів становлення процесу правового 

регулювання охорони праці в сільському господарстві: I. Період 

«зародження» права на охорону праці в сільському господарстві (кінець 

ХІХ ст.–1917 р.); II. Радянський період (1917–1991 рр.), який можна поділити 

на наступні підперіоди: а) право охорони праці в період «воєнного комунізму» 

(1917–1922 рр.); б) право охорони праці в сільському господарстві в період 

НЕПу (1922–1929 рр.); в) право охорони праці в сільському господарстві в 

період командно-адміністративної системи (1929–1953 рр.); г) право охорони 

праці в сільському господарстві в період лібералізації радянської суспільної 

системи (1953–1991 рр.); III. Сучасний період (1991 р. – до сьогодення). У 

його рамках виділено 3 етапи розвитку правового регулювання трудових 
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відносин у сільському господарстві в період незалежності України: I – з липня 

1990 р. до лютого 1994 р., II – з лютого 1994 р. до грудня 1999 р., III – з грудня 

1999 р. та триває до сьогодення; 

– перелік головних норм охорони праці в сільському господарстві: 

норми організаційного та управлінського характеру, що діють в межах 

певного сільськогосподарського підприємства, норми, що закріплюють чіткий 

перелік засобів індивідуального захисту з урахуванням особливостей 

виробництва, норми профілактики професійних захворювань, норми 

правового регулювання праці жінок та неповнолітніх, норми нагляду та 

контролю за дотриманням вимог з охорони праці уповноваженими органами 

та посадовими особами, норми притягнення до відповідальності за порушення 

законодавства про охорону праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних 

та практичних проблем правового регулювання трудових відносин 

сільськогосподарських працівників в Україні; 

– у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і доповнень у 

діючі нормативно-правові акти, зокрема в Трудовий кодекс та Кодекс законів 

про працю України; 

– у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового законодавства з питань правового 

регулювання трудових відносин сільськогосподарських працівників; 

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

в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та 

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

«Аграрне право» 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. 
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Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

а також були оприлюднені на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Дотримання прав людини: сучасний стан регулювання 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, березень 2015 року), «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки 

ХХІ століття» (м. Київ, червень 2015 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох наукових статтях, опублікованих у фахових 

наукових виданнях України, одній статті – у науковому періодичному виданні 

іншої держави, а також у двох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1  

ПРАЦЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

1.1 Підстави диференціації правового регулювання праці в сільському 

господарстві 

 

Трудове право, як і будь-яка інша галузь права, характеризується 

єдністю і диференціацією правового регулювання. Це проявляється у 

джерелах трудового права, де є норми, які поширюються на всі трудові 

відносини, і норми обмеженої сфери дії. Крім того, це проявляється і у 

відмінностях правового регулювання різних груп трудових відносин.  

На сучасному етапі розвитку сільського господарства висуваються нові 

вимоги до формування і використання як трудового, так і кадрового 

потенціалу, що викликає необхідність створення дієвих стимулів і механізмів 

активізації потенціалу особистості й суспільної праці. 

Аналіз сучасної політики і практики організації праці в сільському 

господарстві України показав, що на сьогоднішній день існує велика кількість 

невирішених питань і протиріч у цій сфері. Однією з найважливіших проблем 

є несвоєчасність виплати заробітної плати. Так, станом на 1 лютого 2015 року 

заборгованість з виплати заробітної плати в сільському господарстві 

становила 72,1 млн грн. Проте варто зазначити, що за період з 2002 по 2014 

рр. спостерігається чітка тенденція зменшення цього показника [1, c. 186]. 

Вказане є негативним аспектом у реалізації положень щодо забезпечення 

трудової діяльності працівників сільськогосподарського сектору, адже воно 

знижує мотивацію та стимулювання даних працівників до виконання своїх 

трудових функцій. Окрім того, зважаючи на те, що сільське господарство є 

пріоритетним напрямом розвитку економіки України, це є неприпустимим. 
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Ще однією проблемою сучасного етапу соціально-економічного 

розвитку країни є надмірна і необґрунтована диференціація заробітної плати 

за видами економічної діяльності, причому економічне зростання поки що 

мало впливає на таку диференціацію. Найбільший приріст заробітної плати 

нині спостерігається саме в тих видах діяльності, де вона й так найвища. Це 

засвідчує те, що в країні сформувався сталий розподіл на відносно успішні 

галузі, які переважно й користуються плодами зростання, та галузі-

аутсайдери, які відсуваються на узбіччя розвитку, перетворюючись на 

маргінальні [2, с. 69]. 

Аграрна галузь досить специфічна, вона суттєво відрізняється від інших 

галузей виробництва. Праця в сільському господарстві настільки особлива, що 

її не можна ототожнювати з працею в будь-якій іншій галузі економічної 

діяльності. Це тягне за собою необхідність її якісного правового регулювання, 

в тому числі й охорони праці сільськогосподарських працівників через 

виокремлення правового підінституту охорони праці в сільському 

господарстві, який входить до правового інституту аграрних трудових 

правовідносин і за галузевою належністю є елементом системи аграрного 

права [3, c. 281].  

Негативною є тенденція до поглиблення міжгалузевої та 

міжпрофесійної диференціації в оплаті праці, що викликана різним рівнем 

кризового стану. Сільське господарство залишається однією з найважливіших 

галузей сфери матеріального виробництва національної економіки. Тому 

особливого значення набуває необхідність його розвитку, важливим фактором 

якого є матеріальне стимулювання найманих працівників, зайнятих на роботі 

у сільськогосподарських підприємствах. Розв’язання проблем матеріального 

стимулювання аграріїв потребує комплексного підходу щодо вжиття заходів 

як на державному рівні, так і на рівні конкретного сільськогосподарського 

підприємства. 

Сільське господарство (с/г) – це галузь народного господарства, 

головною метою якої є забезпечення населення продовольством і отримання 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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сировини для цілого ряду галузей промисловості. Зазначена сфера 

виробництва є однією з найважливіших, вона представлена практично у всіх 

країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 

1,1 млрд. економічно активного населення [4]. 

На підставі вищенаведеного стверджувати, що сільське господарство 

відіграє важливу роль у розвитку суспільства. Історично склалось, що даний 

вид зайнятості населення забезпечував його існування, а також вдосконалював 

культуру кожного народу.  

Сільське господарство України є однією з найважливіших галузей 

економіки. Воно забезпечує 8,2% валової доданої вартості, тут зайнято понад 

3 млн. населення, використовується основних засобів вартістю понад 100 

млрд. грн., функціонують майже 56,5 тисяч господарюючих суб’єктів, що 

використовують 21,6 млн. га сільськогосподарських угідь (2010 р.). Вироблена 

в сільському господарстві продукція на 1 гривню дає змогу одержувати 

продукції на понад 12 гривень в інших галузях. У сільській місцевості 

оздоровлюються жителі країни, а сільське населення – оберіг національних 

звичаїв і традицій [5, с. 4]. Саме тому, необхідно приділяти особливу увагу 

правовому регулюванню праці працівників сільськогосподарської сфери, адже 

вони становлять собою структурні елементи даної галузі. 

Особливості праці в сільському господарстві полягають у тому, що вона 

носить сезонний характер, виробництво залежить від природно-кліматичних 

та географічних умов, а основний засіб виробництва – земля. Це, у свою 

чергу, впливає на розподіл робочого часу та часу відпочинку, трудових 

обов’язків працівників. Крім того, членами сільськогосподарських 

виробничих кооперативів та фермерських господарств можуть бути 

неповнолітні працівники, які потребують додаткових гарантій та захисту з 

боку держави, встановлення скороченого робочого часу, збільшеного часу 

відпочинку, підвищеної заробітної плати. 

На підприємствах усіх форм власності форми і системи оплати праці, 

тарифні сітки, розцінки, схеми посадових окладів, умови запровадження та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


15 
 

розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у 

колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним 

законодавством [6, c. 178]. 

Колективний договір є особливим нормативно-правовим актом 

трудового законодавства, який здійснює конкретизацію загальнотрудових 

норм, забезпечуючи диференціацію суспільних правовідносин на кожному 

окремому підприємстві, в установі чи організації. Законом встановлюється 

гарантія, яка передбачає недопущення погіршення правового становища 

працівників шляхом встановлення певних приписів в акті колективно-

договірного регулювання трудових правовідносин. Дане джерело трудового 

права покликано виключно покращувати умови трудової діяльності 

працівників. 

Диференціація трудового законодавства – це встановлені державою 

відмінності в змісті і обсязі прав та обов’язків суб’єктів трудових відносин на 

певних підставах. Єдність правового регулювання трудових відносин 

базується на ст. 2-1 КЗпП, яка закріплює принцип рівності трудових прав, що 

конкретизується в інших статтях Кодексу та законодавчих актах про працю. 

Але відмінності у змісті праці та індивідуальних особливостях працівників 

зумовлюють необхідність диференційованого підходу до регулювання 

трудових відносин у сільському господарстві [7].  

Система джерел трудового права як галузева система – складова частина 

джерел вітчизняного права. У ній можна вирізнити як ті з них, що спрямовані 

на регулювання окремих інститутів трудового права, так і ті, що регулюють 

особливі умови праці окремих категорій працівників, установлюючи 

додаткові правила щодо прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, 

припинення трудового договору, режиму робочого часу і часу відпочинку, які 

не створюють самостійних інститутів цієї галузі права. У системі джерел 

трудового права це є виявом єдності і диференціації правового 
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регламентування трудових відносин. Зазначений принцип визначає основні 

тенденції в розвитку системи права та її джерел. 

Джерела трудового права не існують ізольовано одне від одного, а на 

чолі з Конституцією України утворюють певну систему правових норм, що 

регулює трудові та пов’язані з ними відносини. Визначення джерел трудового 

права має важливе значення в окресленні предмета трудового права з метою 

недопущення безпідставного його звуження та зменшення рівня захисту прав 

особи при реалізації права на працю. Таке явище дістало назву «маргіналізація 

ринку праці» і полягає в тому, що безпідставно норми трудового права 

підміняються адміністративним (проявляється у намаганні віднесення до його 

предмету праці державних службовців) та цивільним правом (намаганням 

запровадити так звану «зайомну працю») [8, с. 862]. Враховуючи ці 

обставини, можна констатувати, що система джерел трудового права, зокрема 

в аспекті правового регулювання трудових правовідносин 

сільськогосподарських працівників, становить собою сукупність 

взаємозалежних та упорядкованих елементів – нормативно-правових актів 

різного характеру, що регламентують діяльність даної категорії суб’єктів 

трудового права. 

Під поняттям «єдність» слід розуміти поєднання в одному цілому 

окремих частин; стійке поєднання окремих елементів в одному цілому, яке 

характеризується тісним зв’язком, цілісністю і неподільністю [9, с. 655]. 

«Диференціація» – це поділ чого-небудь на окремі елементи [9, с. 548]. 

Зважаючи на наведене, можна визначити правову природу даних понять, яка 

полягає у тому, що єдність становить собою певне узагальнення, в той час як 

диференціація передбачає відповідне розмежування, роз’єднання цілого та 

встановлення окремих елементів системи. 

О.А. Волосенко вказує, що загальним правовим принципом, який 

свідчить про єдність норм трудового права, є правило, згідно з яким умови 

договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з 

законодавством, є недійсними. У той же час підприємства в межах своїх 
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повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові, 

порівняно з законом, трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Це 

загальні правові принципи, які характеризують єдність правового 

регулювання суспільних відносин усіх працюючих. Але і в цих випадках 

гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів 

надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю [10, с. 123]. 

Дане визначення можна підсумувати, говорячи про те, що певні чинники 

соціального, територіального, природного та іншого характеру зумовлюють 

необхідність у конкретизації загально-трудових норм, що якраз і становить 

собою сутність диференціації. 

Характерна для трудового права єдність свідчить про внутрішній 

нерозривний зв’язок усієї сукупності норм, що впорядковують відносини у 

галузі праці. Загальність принципів, вихідних положень у регламентуванні 

відносин цієї царини на всій території України, взаємозв’язок основних 

трудових прав та обов’язків сторін трудових правовідносин – працівників і 

роботодавців, визначають єдність правового регулювання праці. Показником 

такої єдності є передусім КЗпП України – єдиний кодифікований акт, який у  

ст. 1 закріплює цілі та завдання трудового законодавства і поширюється на 

всю територію України та на всіх працівників незалежно від того, де вони 

працюють [11, c. 82]. 

Оскільки певні учасники трудових відносин через різні причини 

(фактичні умови праці, фізіологічні особливості тощо) відчувають певні 

обмеження порівняно з іншими працівниками, додержання принципу рівності 

вимагає здійснення певних заходів щодо створення сприятливих умов на 

ринку праці для всіх категорій працюючих. Диференціація здійснюється за 

двома напрямами: за допомогою спеціальних нормативних актів, які 

регулюють трудові відносини лише визначеної групи працюючих, та за 

допомогою встановлення нормативної заборони застосовувати окремі 

положення загального законодавства до певних категорій працівників.  
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У диференціації правового регулювання трудових відносин яскраво 

проявляються принципи гуманності та соціальної справедливості, оскільки 

вона передбачає встановлення такого становища учасників трудових 

правовідносин, за якого вони, незважаючи на певні особливості, відзнаки, 

обмеження, що притаманні їм з тих чи інших причин, мали б однакові 

можливості щодо реалізації своїх трудових прав. 

Одним з основних завдань сучасного трудового права є відтворення 

потреб суспільства в регулюванні відносин праці. Трудове право – одна з 

найважливіших ланок правової системи України, воно й повинно найбільшою 

мірою забезпечувати соціально-правовий захист людини в сфері праці. Проте 

чинне національне трудове законодавство наразі не в повній мірі виконує 

свою регулюючу функцію, так як характеризується безсистемністю, 

нестабільністю, дублюванням, суперечностями та великою кількістю 

відсильних норм, а також незабезпеченістю економічним і фінансовим 

підґрунтям та механізмом реалізації деяких норм трудового права.  

Нині відносини в сфері праці регулюються великою кількістю 

нормативно-правових актів. Не всі вони адекватно відображають ринкові 

процеси, які виникають та переживають період свого становлення. До того ж 

основний трудовий закон – чинний КЗпП (Кодекс законів про працю 

України), був прийнятий за часів радянської влади і орієнтований на 

ситуацію, коли держава виступала і законодавцем, і виконавцем власних 

законів, а також практично єдиним роботодавцем. Оскільки потреби 

змінюються, відповідно має модернізуватися й концепція трудового права 

[12]. Положення, що встановлені у Кодексі законів про працю, не дивлячись 

на їх перманентну модернізацію, вимагають якісного кардинального 

оновлення. Сучасне правове регулювання трудових правовідносин, що має 

місце в Україні, не відповідає європейським тенденціям розвитку трудових 

правовідносин, що зумовлює існування низки проблем, які властиві системі 

трудового права нашої держави. 
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Під диференціацією трудового законодавства необхідно розуміти 

відмінності в змісті правового регулювання праці робітників і службовців 

різних категорій за певними стійкими ознаками [13, c. 67]. В основі 

диференціації лежать об’єктивні суспільні фактори, що визначають 

розходження в умовах праці і вимагають відображення в нормах. Ці фактори є 

суспільними категоріями, держава враховує їх і надає їм значення [14, c. 51]. 

В науці трудового права існують різні підходи вчених до визначення 

характеру й кількості критеріїв диференціації правового регулювання 

суспільно-трудових відносин. О.С. Пашков усі підстави диференціації, які 

застосовуються в законодавстві про працю, поділяє на обумовлені:  

1) об’єктивними умовами праці;  

2) особистими (статевими, віковими, фізіологічними) особливостями 

організму працівника.  

Підстави, що входять до другої групи, він називає суб’єктивними. З 

точки зору вченого, до об’єктивних умов праці як критеріїв диференціації слід 

віднести: 

 важливість галузі виробництва для суспільства;  

 конкретні виробничі умови праці;  

 територіальне розташування підприємств;  

 кліматичні умови;  

 характер трудового зв’язку між сторонами трудового договору.  

Суб’єктивними підставами диференціації трудового законодавства в 

сільському господарстві є належність працівників до певної категорії: жінки, 

неповнолітні, інваліди, працюючі пенсіонери, наукові працівники та інші. 

Дослідник підкреслює і можливість диференціації законодавства про 

працю залежно від сфери дії правових норм. З цього погляду норми права він 

поділяє на загальні та спеціальні. «Загальні правові норми – норми, 

сформульовані без врахування особливостей виробництва й особистості. Вони 

поширюються на усіх без винятку працівників, застосовуються без винятків. 

До спеціальних відносяться норми, що поширюються на певне коло 
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працівників (жінок, молодь тощо) і визначають порядок звільнення особливих 

категорій працівників. Вони, у свою чергу, поділяються на норми винятки 

(норми, що регулюють працю сезонних і тимчасових працівників), норми-

доповнення (додаткові відпустки, пільги), норми-пристосування 

(встановлення особливого режиму праці)» [15, c. 106-107]. Отже, як можна 

побачити, принцип єдності та диференціації втілюється в життя у формі 

трудо-правових норм загального й спеціального характеру. Існування обох 

видів норм є логічним та обґрунтованим, оскільки деякі категорії працівників 

потребують інших умов праці, ніж визначені загальнотрудовими нормами. 

С.О. Іванов та Ю.П. Орловський зауважують, що за допомогою 

диференційованого регулювання трудових відносин забезпечується конкретне 

застосування правових норм з урахуванням як об’єктивних факторів, які 

конкретизують місце та умови роботи працівника, так і властивостей 

особистісного характеру, що віднесяться до самого працівника [16, c. 328].  

Ю.П. Орловський доводить, що слід виділяти й такий особистісний 

фактор диференціації правового регулювання праці як умови вступу певних 

категорій громадян на роботу [17, c. 56]. Наведене положення є 

обґрунтованим, так як нормами трудового права дійсно встановлюється 

різний порядок працевлаштування щодо тих чи інших категорій працівників. 

Зокрема, для неповнолітніх та випускників вищих навчальних закладів не 

може встановлюватися випробувальний термін, а щодо державних 

службовців, то останнім даний термін може встановлюватися понад 

закріплену тривалість щодо усіх працівників. 

З.Д. Григор’єва вважає, що в основі диференціації правового 

регулювання праці лежать об’єктивні, суб’єктивні та соціальні фактори. 

В.І. Прокопенко підкреслює, що законодавство України використовує різні 

критерії диференціації правового регулювання праці. Це ставлення 

працівників до майна підприємства, установи, організації, національна 

належність засобів виробництва, належність підприємства до державної 

форми власності, суспільна значущість трудової функції, що виконується 
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працівником, особливі природні, географічні і геологічні умови, умови 

підвищеного ризику для здоров’я, тривалість строку дії трудового договору, 

соціально-демографічні критерії [18, c. 84].  

О.В. Смирнов виділяє три напрями диференціації умов праці в нормах 

трудового права:  

 характер і особливості виробництва (галузева диференціація);  

 статево-вікові, кваліфікаційні та інші особливості працівників 

(суб’єктна диференціація);  

 місцезнаходження організації, у якій застосовується спільна праця 

(територіальна диференціація) [19, c. 29].  

Одним із визначальних елементів, що складають сутність діяльності 

аграрних підприємств, виступають трудові відносини, передусім членів 

виробничих кооперативів та фермерських господарств. Порівняно з іншими 

галузями виробництва праця в галузі сільського господарства має свої 

особливості, які разом із характером праці зумовлюють особливий режим 

робочого часу, часу відпочинку, оплати та охорони праці сільських 

працівників [20, с. 8]. Автор виділяє трудові правовідносини як специфічну 

рису сільськогосподарського виробництва. 

Р.З. Лівшиц констатує, що особливості регулювання праці в сільському 

господарстві деяких категорій працівників обумовлюється як об’єктивними 

(умовами праці), так і суб’єктивними (особистість працівника) факторами. 

Об’єктивні фактори – форма власності, умови та характер праці, 

природно-кліматичні умови, суб’єктивні фактори – стать, вік, стан здоров’я 

працівника, його професія [21, c. 30].  

На думку М.І. Іншина, завданням диференціації є індивідуалізація 

загальної правової норми стосовно окремих категорій працівників, які 

володіють неоднаковими здібностями або працюють у різних умовах [22,             

c. 140]. 

І.П. Греков наголошує, що однією з особливостей джерел трудового 

права є єдність та диференціація правового регулювання праці. «Норми 



22 
 

трудового права поділяються на дві групи: загальні норми, які поширюються 

на усіх працівників; спеціальні норми, які поширюються на окремі категорії 

працівників (неповнолітніх, жінок, інвалідів, працівників, зайнятих на роботах 

з шкідливими й небезпечними умовами праці, осіб, які працюють в районах з 

особливими природними, географічними та геологічними умовами).  

У співвідношенні загальних і спеціальних норм виявляється єдність та 

диференціація трудового права. Єдність одержує виявлення в загальних 

нормах, а диференціація – у спеціальних. Загальні норми, які обов’язкові для 

усіх власників чи уповноважених ними органів, можуть бути змінені лише у 

бік поліпшення стану працівників порівняно з чинним законодавством.  

Спеціальні норми конкретизують загальні, доповнюють їх, а в деяких 

випадках встановлюють винятки із загальних норм» [11, c. 55]. Єдність і 

диференціація трудового законодавства – нерозривно пов’язані сторони 

правового регулювання, які не існують окремо одна від одної. Неможливо 

врегулювати конкретні трудові правовідносини загальними правовими 

нормами. Без застосування диференціації правових норм не буде досягнуто 

рівноправності різних за професіями суб’єктів трудових правовідносин, які 

працюють в нерівних умовах [23, c.48]. 

У процесі реформування аграрного сектора, який відбувається в Україні 

вже протягом багатьох років, виникли нові господарюючі суб’єкти приватної 

форми власності, які є стороною трудових відносин – роботодавці. За умов 

ринкової економіки та наявності великої кількості власників 

сільськогосподарських підприємств актуальними стають питання правового 

регулювання трудових відносин у цій галузі. Незважаючи на прийняття низки 

законодавчих актів, залишаються проблеми, що потребують свого вирішення.  

Цілеспрямоване управління виробничою діяльністю трудових 

колективів сільськогосподарських підприємств досягається впровадженням і 

закріпленням наукових форм організації праці, тобто раціональних форм 

поєднання трудових ресурсів із засобами виробництва, які забезпечують 
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ефективність виробничого процесу при постійному поліпшенні соціальних 

умов праці селян. 

За роки існування України як самостійної незалежної держави прийнято 

значну кількість нормативних актів, спрямованих на поліпшення регулювання 

праці в сільському господарстві. Це закони України «Про селянське 

(фермерське) господарство», «Про господарські товариства», «Про 

сільськогосподарську кооперацію», «Про охорону праці». Ними та іншими 

нормативно-правовими актами передбачені організаційно-правові форми 

сільгосптоваровиробників, їх структурний склад та форми організації 

виробництва [3, c. 112]. 

Можливими формами організації виробництва на 

сільськогосподарських підприємствах є ділянки, цехи, ферми, бригади, ланки, 

відділення та інші виробничі підрозділи. Трудові відносини членів 

підприємства та найманих працівників регулюються законами України «Про 

сільськогосподарську кооперацію», «Про селянське (фермерське) 

господарство», «Про підприємства в Україні», статутами підприємств, 

правилами внутрішнього розпорядку, законодавством про працю. Статути та 

правила внутрішнього розпорядку відіграють важливу роль в організації праці 

і координації дій внутрішньогосподарських підрозділів (ланок, бригад, 

ділянок), а також підрозділів, притаманних товаровиробникам у галузі 

тваринництва [3, c. 110]. 

Організація та регулювання праці в агропромисловому комплексі 

будується на таких єдиних принципах: загальності праці, оплаті праці 

відповідно до її кількості та якості, правильного поєднання громадських і 

особистих інтересів, матеріальній заінтересованості працівників, охороні 

праці, свідомій трудовій дисципліні, планомірному використанні трудових 

ресурсів, відносинах товариського співробітництва і взаємодопомоги, 

творчому характері праці, активній участі колективу трудящих в управлінні 

виробництвом, можливості поєднання праці й навчання, матеріальній 

забезпеченості при непрацездатності тощо. Водночас здійснення зазначених 
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принципів організації праці в колективних сільськогосподарських 

підприємства має деякі особливості, зумовлені кооперативною природою 

останніх і особливостями виробництва. 

На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу суспільні 

відносини з організації праці в державних і колективних 

сільськогосподарських підприємствах дедалі більше зближуються, 

уніфікуються. Ця тенденція знайшла своє відображення і в законодавстві. 

Останніми роками прийнято значну кількість нормативних актів, які з єдиних 

позицій регулюють трудові відносини на підприємствах різних форм 

власності. 

Диференційовані акти законодавства – це нормативно-правові акти, що 

розробляються з урахуванням відмінностей у статусі суб’єктів сільського 

господарства, які є формою вираження норм аграрного права, в основі якої 

знаходиться диференціація правового регулювання аграрних правовідносин, 

що зумовлена утворенням нової системи виробничих відносин, заснована на 

різних формах власності та господарювання в умовах ринку. 

Співвідношення єдності і диференціації правового регулювання праці в 

сільському господарстві – явище непросте і вимагає науково обґрунтованого й 

практично виваженого підходу. Відсутність у чинному законодавстві про 

працю, зокрема у Кодексі законів про працю України, чіткої вказівки щодо 

співвідношення загальних та спеціальних положень ускладнює 

правозастосовну практику в сільському господарстві, створює плутанину, 

призводить до зниження ефективності регулювання трудових відносин. Цю 

прогалину в праві необхідно усунути шляхом встановлення у відповідних 

статтях Кодексу законів про працю України, а також проекті Трудового 

кодексу чітких критеріїв розмежування загальної і спеціальної 

нормотворчості. 

Загальна правова норма стосовно конкретної життєвої ситуації 

індивідуалізується з урахуванням різних чинників як суб’єктного та 

об’єктивного, так і соціального характеру , що в остаточному підсумку має 
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сприяти найефективнішому впливу норм трудового права на суспільні 

відносини, які ними регламентуються [3, c. 312]. 

Усі галузі вітчизняного права, у тому числі і трудове право, поділяють 

юридичні норми, зважаючи на їх функціональну роль у правовому 

регулюванні, на загальні та спеціальні. Конкретизація загальних положень 

законодавства про працю щодо окремих категорій працівників дозволяє 

констатувати, що правове регулювання суспільних відносин трудовим правом 

має власну специфіку у використанні на практиці загальних і спеціальних 

норм. Перша група норм закріплює принципові положення для всіх 

працівників без винятку та забезпечує єдність правової регламентації відносин 

у даній сфері. Друга група (спеціальні норми), передбачає визначені законом 

винятки із загального правила для особливих випадків [24, c. 12]. Зважаючи на 

наведене твердження, можна відмітити особливість дії спеціальних норм, 

зокрема у трудовому праві. Автор детально охарактеризував ознаки правових 

норм загальної та спеціальної дії, зазначаючи багатоаспектність останніх, 

оскільки вони можуть не тільки посідати місце загальних норм, а й 

доповнювати їх. 

Поширення нормативного акта рівною мірою і в однаковому обсязі на 

всіх осіб на даній території свідчить про загальну дію джерел. Якщо ж останні 

застосовуються тільки до певної групи осіб, то йдеться про їх спеціальну дію. 

Отже, категорія «загальна норма» поширюється на всіх працівників, а 

«спеціальна норма» – диференційовано, тобто вона спрямована на 

регулювання праці окремих категорій працівників. Саме в загальній і 

спеціальній дії нормативно-правових актів та правових норм про працю 

проявляється єдність і диференціація правового регулювання в трудовому 

праві. Важливим у науці трудового права є поділ усіх спеціальних норм на три 

основні групи: винятки, доповнення та пристосування. Якщо перша група 

норм визнає певний загальний припис неприйнятним для даної категорії 

працівників, встановлюючи тим самим для них певні обмеження, а друга 

передбачає додаткові пільги та гарантії, то третя група, не змінюючи обсягу 
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прав і обов’язків, установлених загальною нормою, деталізує порядок та 

способи їх застосування [25, c. 370]. 

Диференціація, що ґрунтується на виробничих умовах, в яких працівник 

виконує трудові обов’язки, спрямована на створення матеріальних та інших 

стимулів для осіб, що працюють у гарячих цехах, на підземних роботах тощо. 

Так, згідно зі ст. 167 КЗпП України роботодавець зобов’язаний безплатно 

забезпечувати працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою 

солоною водою [26, c. 23]. 

Диференціація може бути зумовлена характером трудового зв’язку. 

Зокрема, праця тимчасових та сезонних працівників поряд із загальними 

нормами регулюється також спеціальним законодавством: указами Президії 

Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року «Про умови праці тимчасових 

робітників та службовців» та «Про умови праці робітників та службовців, 

зайнятих на сезонних роботах». Перелік сезонних робіт затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року. Значна їх 

частина належить і до сфери сільського господарства. Диференціація у цьому 

випадку пов’язана з обмеженням трудових прав порівняно із загальними 

нормами. Наприклад, для працівників цих галузей передбачено додаткові 

підстави звільнення. 

Диференціація правового регулювання праці може бути також 

визначена наперед природно-кліматичними та географічними умовами праці. 

При цьому диференціація трудових відносин за територіальним чинником 

пов’язується із природно-кліматичними умовами відповідного району. Так, 15 

лютого 1995 року ухвалено Закон України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні», в якому передбачено пільги і гарантії для осіб, що 

працюють і проживають у цих місцевостях. У постанові Кабінету Міністрів 

України від 28 січня 2000 року «Про оплату праці, гарантії та компенсації для 

працівників, які направляються для роботи на антарктичну станцію «Академік 

Вернадський» встановлено, що за працівниками державних наукових установ 

та організацій, які направлені для наукової роботи на антарктичну станцію 
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«Академік Вернадський», зберігаються місце роботи (посада) і середній 

заробіток за основним місцем роботи протягом усього часу перебування в 

експедиції. Антарктичне польове забезпечення як компенсація за екстремальні 

умови роботи за Полярним колом здійснюється у національній валюті в 

розмірі, передбаченому для виплати добових під час службових відряджень у 

межах України, збільшених у 12 разів за кожний день перебування на станції 

«Академік Вернадський». Воно нараховується учасникам експедиції, які 

залишаються працювати на антарктичній станції на другий строк, з полярним 

коефіцієнтом 1,6. У разі проживання та роботи в умовах відриву від 

антарктичної станції антарктичне польове забезпечення підвищується на 20 

відсотків за кожну добу перебування у цих умовах [25, c. 412]. Диференціація 

правового регулювання трудових відносин може бути зумовлена 

територіальним чинником, в залежності від якого певні погодні умови здатні 

вплинути на умови та характер праці. Саме тому постає необхідність у 

деталізації певних аспектів трудової діяльності працівників, які здійснюють її 

в межах певної місцевості 

Суб’єктна група підстав диференціації містить обставини, що зумовлені 

особливостями працівника, і залежать від властивостей, які характеризують 

його особу. Внаслідок цього не можна погодитися з тим, що таку 

диференціацію називають суб’єктивною. Суб’єктивний – це той, що залежить 

від волі особи, а суб’єктний – той, що пов’язаний з особою людини. До 

суб’єктних критеріїв належать розбіжності, які зумовлюються не тільки 

фізіологічними особливостями особи працівника, а й ознаками або рисами 

його особистості, набутими ним у результаті соціальної практики. До цих 

особливостей, що враховуються трудовим законодавством, належать: стать, 

вік, стан здоров’я, родинний стан, соціально-правовий статус тощо. Суб’єктна 

диференціація порівняно з диференціацією за об’єктивними підставами є 

більш рухливою і мобільною [25, c. 57]. 

Суб’єктна диференціація, як правило, пов’язана з наданням певних пільг 

та гарантій окремим категоріям працівників – жінкам, неповнолітнім, 
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інвалідам, особам передпенсійного та похилого віку, працівникам із 

родинними обов’язками, особам, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС тощо. Однак диференціація норм трудового права за 

категоріями працівників передбачає не тільки наділення їх додатковими 

правами, пільгами та перевагами. У певних випадках така диференціація 

визначається необхідністю підвищити вимоги до виконання трудових 

обов’язків і встановити більш високу відповідальність за правопорушення у 

сфері праці. Отже, конкретний зміст диференціації за категоріями працівників 

зводиться до того, що спеціальними нормами для них встановлюються: 

особливий порівняно із загальним порядок прийому на роботу та звільнення з 

неї, особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку, оплати праці 

тощо [27, c. 143]. 

Соціальна диференціація об’єднує підстави, зумовлені усиновленням і 

вихованням працівниками-батьками малолітніх дітей, обов’язками щодо 

інших близьких родичів-членів сім’ї, які потребують піклування і допомоги. 

Соціальна диференціація посідає проміжне становище між диференціацією за 

об’єктивними чинниками і суб’єктною диференціацією. Якщо йдеться про 

правові норми праці жінок з огляду на їх материнські функції (враховуються 

фізіологічні особливості організму), то маємо справу із суб’єктною 

диференціацією, а якщо про норми, що стосуються працівників, які мають 

обов’язки стосовно інших найближчих родичів, то вона ближче до 

диференціації за об’єктивними чинниками, оскільки зумовлена наявністю 

родинних відносин, що мають об’єктивну природу. 

Традиційно підстави диференціації ділять на дві великі групи: суб’єктні 

і об’єктивні чинники. Суб’єктні чинники обумовлені особистістю працівника, 

а об’єктивні – іншими обставинами, не пов’язаними з працівником.  

Слід мати на увазі, що дана класифікація, так само як і будь-які інші, є 

умовною, оскільки одні й ті ж обставини можуть розглядатися і як суб’єктні, і 

як об’єктивні (так, неповна зайнятість працівника може бути обумовлена як 



29 
 

недостатньою завантаженістю виробництва, так і бажанням працівника із 

сімейними обов’язками більше часу проводити з дитиною).  

Використання вищевказаних диференційних підстав повинне 

ґрунтуватися на забезпеченні зазначеним особам здорових і безпечних умов 

праці та інших гарантій [28, c. 213].  

Об’єктивними підставами диференціації правового регулювання праці є 

статус (тип) наймача-юридичної особи (праця в організаціях з іноземними 

інвестиціями), специфіка діяльності організації (служба в державному 

апараті), територіальне розташування наймача (на територіях, що зазнали 

радіоактивного забруднення), характер і умови виконуваної роботи (робота за 

сумісництвом, праця тимчасових і сезонних працівників, надомників і 

домашніх працівників).  

В якості способів диференціації правового регулювання праці виступає 

формулювання законодавцем поряд із загальними правилами спеціальних 

норм, які можна поділити на:  

 норми-доповнення (норми-пільги і норми-погіршення), які 

встановлюють додаткові пільги і гарантії працівникам (подовжені трудові 

відпустки для інвалідів) або погіршують умови їх праці (контрактна форма 

найму);  

 норми-вилучення, які встановлюють винятки із загальних правил 

(заборона роботи за сумісництвом для керівника організації);  

 норми-пристосування, які включають варіанти застосування 

загального правила до конкретних умов праці та інших обставин (можливість 

встановлення неповного робочого часу) [29, c. 61].  

Таким чином, диференціація правового регулювання праці в сільському 

господарстві – це та специфіка в регулюванні трудових і пов’язаних з ними 

відносин, яка передбачена трудовим законодавством і локальними 

нормативними правовими актами і обумовлена різними чинниками (віком, 

здоров’ям працівника, галуззю економіки, специфікою роботи, наймача або 

території).  
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Професійний склад працівників сільськогосподарського підприємства 

неоднорідний. Розрізняють керівників, фахівців сільського господарства, осіб 

управлінського та обслуговуючого персоналу і кадри масових професій. 

Очолювати бригади, ділянки, ферми в кооперативних, корпоративних та 

інших підприємствах повинні кваліфіковані фахівці і керівники цих 

колективів. 

Державне сільськогосподарське підприємство очолює директор. Він 

призначається і звільняється з посади вищим органом або ж з ним укладається 

контракт. Заступник директора, головний бухгалтер і головні фахівці 

сільськогосподарського підприємства призначаються і звільняються з посад за 

поданням директора вищим органом [29, c. 68]. 

Відмінну від інших групу керівників становлять фахівці сільського 

господарства, їх правове становище регламентується Положенням про 

спеціаліста сільського господарства. Його дія поширюється на агрономів, 

інженерів усіх спеціальностей, зоотехніків, ветеринарних лікарів, економістів, 

бухгалтерів, які мають вищу або середню спеціальну освіту і працюють 

безпосередньо в кооперативах та інших сільськогосподарських підприємствах. 

Для здійснення контролю за господарською і фінансовою діяльністю 

правління та посадових осіб підприємства найвищим органом управління 

відкритим чи таємним голосуванням (як правило, строком на 3 роки) 

обирається ревізійна комісія. Підсумки перевірок та інших контрольних дій 

ревізійна комісія оформляє спеціальним актом, знайомить із ним правління та 

осіб, діяльність яких перевірялась, доповідає загальним зборам, які 

приймають рішення про затвердження акта. 

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає не лише 

його загальне забезпечення трудовими ресурсами, а й їх якісний склад. За 

інших однакових умов вищих результатів праці досягають ті підприємства, які 

краще забезпечені механізаторами (трактористами-машиністами, 

комбайнерами, водіями), майстрами рослинництва і тваринництва І і ІІ класів, 

спеціалістами з вищою та середньою спеціальною освітою. 
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А.В. Підгорний наголошує, що серед численних проблем, пов’язаних з 

виходом із кризового стану аграрного сектора економіки країни, однією з 

центральних на сучасному етапі є проблема підвищення ефективності 

виробництва [30, с. 126]. Отже, для вирішення кризових питань у нашій 

державі особливого значення набуває питання підвищення ефективності 

сільськогосподарської сфери. Сільськогосподарські працівники як структурні 

елементи аграрного комплексу повинні отримувати належне правове 

регулювання і, таким чином, удосконалювати дану галузь шляхом 

ефективного виконання своїх трудових обов’язків. 

Раціонально вести виробництво і підвищувати продуктивність праці 

кожне підприємство спроможне лише тоді, коли воно точно знає, коли, 

скільки та якої кваліфікації йому потрібні працівники, щоб своєчасно та 

якісно виконати необхідний обсяг робіт. Значною мірою ця проблема 

вирішується за допомогою складання календарного графіка робіт. У ньому 

визначаються площі під окремими видами сільськогосподарських культур, 

поголів’я різних видів тварин за статево-віковими групами, технологічний 

набір операцій з вирощування і догляду за ними, строки виконання окремих 

робіт і потреба в робочій силі відповідної кваліфікації. Оскільки потреба в 

робочій силі для обслуговування тваринництва майже постійна протягом 

календарного року, то графік доцільно складати лише по рослинницьких 

галузях. 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України [12] 

«законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду 

діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 

договором з фізичними особами». Одночасно чинне трудове законодавство 

передбачає, що особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, 

колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, 

працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються 

законодавством та їх статутами (ч.2 ст.3 КЗпП України). 
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У Законі України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» 

[31, с. 24] правовому регулюванню трудових відносин в колективних 

сільськогосподарських підприємствах присвячено окремий розділ під назвою 

«Праця та соціальний розвиток підприємства» (розділ 5 Закону). 

Згідно з ч. 1 ст. 19 цього Закону трудові відносини членів підприємства 

регулюються Законом і статутом підприємства, а громадян, які працюють за 

трудовим договором або контрактом – законодавством про працю України. На 

перший погляд, виходячи з такого законодавчого положення, законодавство 

про працю не мало б поширюватися на регулювання трудових відносин членів 

колективних сільськогосподарських підприємств. Проте в цій частині 

слушним видається висновок В.Ю. Уркевича, який зазначає, що «чинне 

законодавство виходить з концепції регламентування праці членів 

сільськогосподарських підприємств нормами аграрного законодавства з 

встановленням нормами трудового лише окремих гарантій, пов’язаних із 

застосуванням їх праці» [32,              с. 334]. 

Слід також зазначити, що в Законі України «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство» [12, c. 33] хоча й виділено окремий 

розділ, присвячений правовому регулюванню трудових відносин на 

підприємствах, проте більшість норм цього розділу мають бланкетний 

характер та не забезпечують спеціалізованого правового регулювання таких 

відносин. 

Важливе значення для правового регулювання трудових відносин членів 

колективних сільськогосподарських підприємств має Галузева угода між 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими 

об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового 

комплексу України на 2011-2013 роки, якою визначено особливості режиму 

праці та відпочинку, нормування та оплати праці, охорони праці та 

забезпечення соціальних пільг для працівників АПК.  

Оскільки праця в аграрному секторі економіки – це органічне 

використання природних якостей землі в процесі виробничої 
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сільськогосподарської діяльності, то тут трудові відносини, як справедливо 

відзначала Н.І. Титова, є, по суті, складними земельно-трудовими чи еколого-

трудовими відносинами [33, с. 149]. Крім того, трудові відносини в 

колективних сільськогосподарських підприємствах нерозривно пов’язані з 

членськими відносинами. Ці та інші фактори свідчать про необхідність 

спеціалізованого правового регулювання трудових відносин в колективних 

сільськогосподарських підприємствах. 

Тому на сьогодні існує невідкладна потреба у доповненні нормативно-

правових актів аграрного законодавства, що приймаються за суб’єктним 

принципом, нормами, які забезпечуватимуть спеціалізоване правове 

регулювання трудових відносин. Мова йде зокрема про Закон України «Про 

колективне сільськогосподарське підприємство», що потребує деталізації 

законодавчих положень, вміщених в розділі 5 «Праця та соціальний розвиток 

підприємства», та доповнення цього розділу спеціалізованими правовими 

приписами щодо застосування праці членів колективних 

сільськогосподарських підприємств. 

Важливим напрямом удосконалення диференціації правового 

регулювання трудових відносин у сільському господарстві, на наш погляд, є 

розробка і затвердження типових статутів різних видів сільськогосподарських 

підприємств, в яких можна максимально врахувати специфіку виробничої 

діяльності таких підприємств та особливості трудових відносин у сільському 

господарстві. 

 

 

1.2 Працівники підприємств сільського господарства як особлива 

категорія суб’єктів трудового права 

 

Праця в сільському господарстві, як і в інших галузях, – це 

цілеспрямована діяльність людини, спрямована на видозміну і пристосування 

предметів природи для задоволення своїх потреб. Люди, їх майстерність, 
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освіта є найбільш важливим складовим елементом продуктивних сил, що 

визначально впливає на стан економічного розвитку підприємств та 

конкурентоспроможність їх продукції. 

У процесі виробництва сільськогосподарської продукції його 

працівники вступають у різноманітні відносини, які потребують чіткої 

правової регламентації. 

Особи, зайняті в сільському господарстві, вправі працювати 

індивідуально, на сімейній основі або колективно, сумісно з іншими 

працівниками, шляхом кооперації праці і майна, тобто в фермерському 

господарстві, кооперативі, інших формуваннях. 

Правовий статус працівників сільськогосподарського сектора потребує 

детального теоретико-правового аналізу з метою встановлення актів 

правового регулювання їх трудової діяльності та визначення специфічних 

особливостей, якими характеризуються їх права та обов’язки, а також гарантії 

забезпечення. 

Питання визначення правового статусу сільськогосподарських 

працівників вирішувалось багатьма науковцями-теоретиками, серед яких: 

М.Г. Александров, С.С. Алексєєв, Л.Я. Гінцбург, В.М. Догадов, Ф.М. Левіант, 

І.Я. Кисельов, Р.З. Лівшиць, В.С. Венедиктов, Л.П. Гаращенко, Г.С. 

Гончарова, П.І. Жигалкін, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, А.Р. Мацюк, О.І. 

Процевський, В.І. Прокопенко, С.М. Прилипко, П.Д. Пилипенко, В.Г. Ротань, 

З.К. Симорот, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева 

та інші. 

Чинне законодавство України не містить поняття правового статусу 

сільськогосподарського працівника. Однак воно спеціально досліджувалося в 

юридичній літературі. Правовий статус працівника сільськогосподарського 

підприємства – це закріплена в нормах чинного законодавства системно 

впорядкована сукупність реальних прав, юридичних обов’язків та інтересів 

працівника, що їх охороняє закон, у сфері обраної ним суспільно корисної 
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діяльності, яка гарантується державою і особистою відповідальністю 

працівника перед законом, суспільством і трудовим колективом. 

Сільське господарство як одна із головних галузей матеріального 

виробництва, постачання продовольства для населення та сировини для 

промисловості, основне джерело доходу для сільського населення 

характеризується низкою особливостей, які чинять істотний вплив на рівень 

використання трудових ресурсів [34, с. 82]. Дана галузь національної 

економіки вимагає встановлення належного та диференційованого правового 

регулювання трудової діяльності сільськогосподарських працівників. 

За визначенням Л.В. Котової, найманий працівник – це залежний 

працівник, який здійснює в інтересах і за допомогою засобів виробництва 

роботодавця певну міру праці за певну плату з підпорядкуванням трудовому 

розпорядку [35, с. 73]. Отже, з даного положення виходить, що працівник – це 

безпосередній виконавець певної трудової діяльності, яка здійснюється з 

метою задоволення як інтересів роботодавця, так і власних інтересів. 

Сільськогосподарський працівник – це працівник, який перебуває у 

трудових відносинах з сільськогосподарським товаровиробником. 

Сільськогосподарські працівники є особливою категорією суб’єктів трудового 

права з наступних підстав [4]: 

1) до суб’єктів права юридична наука відносить учасників суспільних 

відносин (громадян та юридичних осіб), які на підставі чинного законодавства 

є носіями суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Суб’єктами права 

виступають громадяни, сільськогосподарські підприємства всіх форм 

власності та форм господарювання. Всі названі суб’єкти права за законом 

наділені специфічними властивостями, юридично закріпленим базовим 

становищем (правовим статусом), що дає їм можливість брати участь у 

конкретних правовідносинах. Серед них важливими є суспільні відносини у 

сфері праці. 

Правовий статус працівника сільськогосподарського підприємства – це 

закріплена в нормах чинного законодавства системно впорядкована 
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сукупність реальних прав, юридичних обов’язків та інтересів працівника, що 

їх охороняє закон, у сфері обраної ним суспільно корисної діяльності, яка 

гарантується державою і особистою відповідальністю працівника перед 

законом, суспільством і трудовим колективом. 

На думку О.В. Зайчука, правовий статус як юридична категорія не лише 

визначає стандарти можливої та необхідної поведінки, що забезпечують 

нормальну життєдіяльність соціального середовища, а й характеризує реальну 

взаємодію держави та особи [35]. У контексті правового статусу 

сільськогосподарського працівника дане визначення є коректним, адже 

сільське господарство безпосередньо реалізується через державну політику, 

що і підтверджує зв’язок людини та держави. 

За визначенням М.В. Кравчука, у структурі правового статусу виділяють 

такі елементи: суб’єктивний – юридичні права й обов’язки, передбачені 

Конституцією та іншими нормативно-правовими актами даної держави; 

законні інтереси; правосуб’єктність та громадянство (постійний юридичний 

зв’язок особи і держави, що проявляється у взаємних правах та обов’язках); 

юридичну відповідальність; правові принципи тощо [37, с. 78]. У даному 

визначенні правовий статус включає у себе широкий перелік структурних 

елементів, які у зв’язку один з одним забезпечують ефективне правове 

регулювання діяльності будь-яких осіб, у тому числі і сільськогосподарських 

працівників. 

Правовий статус сільськогосподарських працівників складається з трьох 

основних частин:  

а) конституційних прав, свобод і обов’язків громадян України;  

б) прав і обов’язків, закріплених галузевим законодавством для всіх 

найманих працівників;  

в) прав і обов’язків, що відображають специфіку правового становища 

працівників саме сільськогосподарських підприємств, а з переходом до 

багатоукладної економіки – сільськогосподарських підприємств всіх форм 
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власності, форм господарювання, а також найманих працівників селянських 

(фермерських) господарств; 

2) основні права, свободи і обов’язки громадян нашої держави 

закріплено в Конституції. Вони складають основу правового становища 

громадянина України і є єдиними для всіх працівників, в тому числі і для 

сільськогосподарських. 

Характерною ознакою нової Конституції України є те, що її ІІ розділ 

значно розширює і досить детально регламентує права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина. Відповідно до ст. З Конституції права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. 

Дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, 

Основний Закон України (ст. 36) надає право громадянам України вільно 

об’єднуватися у політичні партії та громадські організації для здійснення і 

захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів. Громадяни України також мають 

право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів [38]. 

Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 

або на яку вільно погоджується. Держава при цьому створює умови для 

повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у 

виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб [38]. 

Вперше в Основному Законі України (ст. 44) закріплено право тих, хто 

працює, на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 
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Конституція України (ст. 45) також гарантує всім, хто працює, право на 

відпочинок. А згідно зі ст. 46 Конституції громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, пе-

редбачених законом. 

Конституційні права і свободи громадян поєднуються з їхніми 

обов’язками та відповідальністю перед суспільством. Здійснення прав і свобод 

є невіддільним від виконання громадянином своїх обов’язків [38];  

3) за своїм соціально-економічним становищем сільськогосподарські 

працівники є саме найманими працівниками (за винятком членів КСГП, 

ВСГК, інших кооперативних підприємств), тому на них поширюється трудове 

законодавство. Важливе значення для характеристики правового статусу 

найманих працівників ДСП, КСГП, СпС, AT, TOB, ВСГК має ст. 2 КЗпП, яка 

визначає основні трудові права та обов’язки працівників. В ній, насамперед, 

конкретизується конституційне право громадян України на працю, тобто на 

одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою 

мінімального розміру, включно з правом на вільний вибір професії, роду 

занять і роботи, що забезпечується державою. 

Існують наукові погляди, суть яких полягає у виділенні норм, що 

регулюють трудові відносини в сільському господарстві, в один або декілька 

інститутів аграрного права. Так, В.З. Янчук пропонує виділити в аграрному 

праві такі правові інститути: а) правового регулювання робочого часу і часу 

відпочинку працівників; б) правового регулювання оплати праці;                                

в) дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників [39, с. 2; 40,               

c. 32-35]. Вважаємо, що дане твердження має право на існування, однак, слід  

пам’ятати, що, в першу чергу, працівник сільського господарства є суб’єктом 

саме трудового, а не аграрного права. 

Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про 

обмеження робочого дня та робочого тижня і на щорічні оплачувані 
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відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на об’єднання у 

професійні спілки та на вирішення трудових конфліктів (спорів) у 

встановленому законом порядку. Стаття 2 КЗпП гарантує також працівникам 

право на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на 

матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у старості, а 

також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на 

матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду за 

вирішенням трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або 

займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, 

встановлені законодавством. 

Ці трудові права і обов’язки складають основу спеціального правового 

статусу всіх найманих працівників. Однак особливості 

сільськогосподарського виробництва, зумовлені об’єктивними факторами, 

дають підставу говорити про специфіку умов праці найманих працівників у 

сільському господарстві. Такі особливості викликані тим, що на сільськогос-

подарське виробництво суттєво впливають природні фактори, сезонність, 

розбіжність робочого періоду (оранка, сівба) з періодом виробництва 

(дозрівання врожаю та його збір). В рослинництві і тваринництві діють 

біологічні фактори; рільництво має свої особливості, обумовлені якістю зе-

мель, родючістю ґрунтів тощо. Вказана специфіка сільськогосподарського 

виробництва суттєво впливає на особливості правового регулювання праці 

найманих сільськогосподарських працівників. 

Відповідно до ст. 7 КЗпП законодавством можуть встановлюватись 

особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку на підприємствах і 

в організаціях сільського господарства [12]; 

4) специфіку правового статусу найманих сільськогосподарських 

працівників порівняно з працівниками промисловості закріплено в численних 

нормативних актах. Важливе місце серед них займають Галузеві правила 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, 

установ, організацій сільського господарства від 10 січня 1985 року. Ці 
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Правила закріплюють основні обов’язки працівників і адміністрації названих 

утворень. 

Зокрема, сільськогосподарські працівники зобов’язані раціонально 

використовувати землю; забезпечувати збереження сільськогосподарських 

тварин і домагатися підвищення їх продуктивності; ефективно 

використовувати сільськогосподарську техніку – машини, верстати та інше 

обладнання; бережливо ставитися до інструментів, вимірювальних приладів, 

спеціального одягу та інших предметів, виданих працівникам; економко і 

раціонально витрачати паливо, енергію, добрива, корми, насіння та інші 

матеріальні ресурси. 

Перелік обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник сільського 

господарства за своєю спеціальністю, кваліфікацією або посадою, 

визначається тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій 

робітників, кваліфікаційним довідником посад службовців. 

У централізованому порядку приймаються посадові інструкції для 

керівників, спеціалістів і обслуговуючого персоналу ДСГП, на підставі яких 

господарства розробляють відповідні локальні нормативні акти; 

5) правовий статус спеціалістів сільського господарства визначає 

Положення про спеціаліста сільського господарства від 19 грудня 1977 року. 

На підставі цього нормативного акта сільськогосподарські підприємства з 

урахуванням місцевих умов приймають локальні положення або посадові 

інструкції для спеціалістів; 

6) особливості правового статусу найманих сільськогосподарських 

працівників мають місце при організації їх праці, її оплаті, при веденні 

підсобного господарства тощо. Однак найбільш суттєво ці особливості 

виявляються в регулюванні робочого часу і часу відпочинку працівників 

сільського господарства. Згідно зі ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого 

часу для працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень; 

7) у нормативних актах, прийнятих у централізованому порядку, 

неможливо передбачити вирішення всіх питань, що виникають у процесі 
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праці. На їх підставі і згідно з ними на кожному сільськогосподарському 

підприємстві всіх форм власності і форм господарювання розробляються і 

затверджуються локальні (місцеві) правові акти, які регулюють відносини, що 

не врегульовані законодавством [12].  

Так, на кожному сільськогосподарському підприємстві розробляються 

статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладається колективний 

договір, приймаються Положення про внутрішньогосподарський розрахунок, 

акти про впровадження колективного підряду, оренди, Положення про оплату 

праці, про преміювання, про матеріальне і моральне заохочення за досягнення 

в праці, про соціальний захист працівників тощо. Поєднання централізованої 

та локальної нормотворчості у сфері сільського господарства дозволяє 

забезпечити додержання на правовому рівні загальних закономірностей у 

регулюванні аграрних правовідносин і враховувати їхні особливості на окре-

мих підприємствах, розширювати господарську самостійність та ініціативу; 

8) зміст правового статусу сільськогосподарських працівників, окрім 

трудових прав і обов’язків, складають також управлінські, майнові й земельні 

права та обов’язки. Незалежно від форми власності підприємства наймані 

працівники користуються правом на житло, комунально-побутові послуги, 

соціально-культурне обслуговування; 

9) необхідною передумовою правового статусу сільськогосподарського 

працівника є його правосуб’єктність. Щоб працівник міг вступити в трудові 

правовідносини, він повинен володіти трудовою правоздатністю і   

дієздатністю. У трудових відносинах вказані поняття поєднані між собою, 

тому прийнято говорити про трудову правосуб’єктність. Правоздатність і 

дієздатність (правосуб’єктність) як реальні правові явища мають галузевий 

характер, відповідно такий самий характер має і правосуб’єктність 

сільськогосподарського працівника. 

Відповідно до чинного законодавства (ст 188 КЗпП) трудова 

правосуб’єктність встановлюється по досягненні громадянами 

шістнадцятирічного віку. За письмовою згодою одного з батьків або особи, що 
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його заміняє, можуть, як виняток, прийматись на роботу неповнолітні, які 

досягли п’ятнадцяти років. 

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття 

на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації для виконання легкої роботи, що не 

завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання 

час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за письмовою згодою 

одного з батьків або особи, що його заміняє; 

10) влаштування працівника на роботу оформляється трудовим 

договором (контрактом). При цьому при визначенні його трудової функції 

може бути врахована сезонність роботи, необхідність переведення на іншу 

роботу, потреба в працівнику, який володіє, крім основної, також і 

додатковими трудовими функціями та ін.; 

11) відповідно до ст. 21 КЗпП контракт є особливою формою трудового 

договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у 

тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації 

праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись 

угодою сторін. 

З метою вдосконалення порядку застосування контрактної форми 

трудового договору постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 

1994 року затверджено Положення про порядок укладання контрактів при 

прийнятті (найманні) на роботу працівників [33, c. 239]. 

Це Положення визначає порядок укладання контрактів при прийнятті 

(найманні) працівників на роботу на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форм власності, виду діяльності та галузі господарства. Але 

воно не поширюється на керівників підприємств державної форми власності. 

Контрактна форма трудового договору застосовується у випадках, 

прямо передбачених чинним законодавством. Контракт оформляється у двох 

примірниках між власником або уповноваженим органом, громадянином 

(працедавцем) і працівником та набуває чинності з моменту його підписання 
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або з дати, визначеної сторонами в контракті, і може бути змінений лише за 

угодою сторін, складеною в письмовій формі; 

12) важлива роль у правовому регулюванні трудових відносин 

працівників сільського господарства і визначенні їх правового становища 

належить професійним спілкам працівників агропромислового комплексу. 

Створена профспілка працівників агропромислового комплексу с самостійною 

і незалежною від будь-яких політичних, інших громадських організацій, 

державних, господарських і адміністративних органів. Вона покликана 

представляти і захищати економічні, соціальні, духовні та інші законні права 

та інтереси її членів перед державними, громадсько-політичними та 

господарськими органами. 

З метою захисту прав та інтересів сільськогосподарських працівників 

профспілки беруть активну участь у нормотворчості. Більшість правових актів 

із питань праці приймається тільки за погодженням з профспілковими 

організаціями або за їх участю, чи з урахуванням їхньої думки. Так, 

профспілковий комітет бере участь у розробці колективних договорів і угод, 

контролює їх виконання, стан охорони і умови праці, заробітної плати, 

додержання трудового законодавства, соціальної справедливості при 

розподілі житла, путівок, інших благ, які надаються з фондів економічного 

стимулювання і госпрозрахункового прибутку. 

Право професійних спілок представляти інтереси працівників 

агропромислового комплексу в галузі виробництва, праці, побуту і культури 

викладено також у главі XVI КЗпП. 

Спільна праця на будь-якому підприємстві повинна бути належним 

чином організована, а відносини між працівниками взаємоузгоджені. Таким 

чином, організація праці – це взаємоузгоджені, впорядковані трудові та інші 

суспільні відносини членів, учасників або акціонерів на основі принципу 

колективізму будь-якого сільськогосподарського підприємства. 

Основними принципами організації праці є:  
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 вільне використання своїх здібностей і майна при здійсненні 

підприємницької та іншої діяльності, не забороненої законом; врахування 

умов і особливостей виробництва і аграрної праці;  

 доцільність і корисність трудової, підприємницької діяльності 

селянських та інших професійних колективів у землеробстві, тваринництві, 

рослинництві, інших галузях виробництва;  

 переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;  

 правильне поєднання громадських і особистих інтересів;  

 матеріальна зацікавленість працівників тощо [33, c. 59]. 

Кожне аграрне підприємство функціонує за певної чисельності 

персоналу – сукупності працівників, які мають необхідний фізичний розвиток, 

знання, практичні навички для управління виробництвом, якісного і 

своєчасного виконання передбачених технологією робіт у сфері 

агропромислового виробництва [28, c. 311]. 

Кожне сільськогосподарське підприємство може ефективно працювати 

за умови, коли воно має необхідний професійний і кваліфікаційний склад 

працівників, доцільну кадрову структуру. При цьому під професією розуміють 

вид трудової діяльності, що вимагає для її здійснення відповідної суми 

спеціальних знань та навичок (оператор машинного доїння, тракторист-

машиніст, оператор тваринницького комплексу тощо). У межах професії 

можуть виділятися спеціальності, тобто її різновиди з вужчим характером 

трудової діяльності (в ремонтній майстерні, наприклад, можуть бути токарі 

(професія) різних спеціальностей – токар-розточувальник, токар-револьверник 

тощо). Аграрні підприємства можуть істотно відрізнятися за професійним 

складом своїх працівників, що зумовлено їх різною спеціалізацією та 

неоднаковим ступенем диверсифікації виробництва. Результати діяльності 

аграрного підприємства значно залежать від кваліфікації персоналу, яку 

можна визначити як ступінь підготовленості кожного працівника до 

виконання ним професійних обов’язків (функцій). За цим показником 
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робітників поділяють на чотири групи: висококваліфіковані, кваліфіковані, 

малокваліфіковані і некваліфіковані. 

Основні трудові обов’язки сільськогосподарських працівників 

закріплені в Кодексі законів про працю України і конкретизовані у Правилах 

внутрішнього трудового розпорядку конкретних підприємств. В них викладені 

певні норми, які регулюють внутрішньогосподарські відносини, закріплюють 

правила належної поведінки працівників підприємства, їхній правовий статус, 

регламентують відносини працівників між собою, а також з підприємством у 

процесі праці. Регламентація організаційно-управлінських, майнових, 

трудових, соціально-побутових та інших відносин визначається внутрішнім 

трудовим розпорядком аграрного підприємства. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку забезпечують ритм праці 

(робочі періоди), який повинен відповідати технології сільськогосподарського 

виробництва, вимогам охорони здоров’я працівників, гарантувати їх право на 

відпочинок. Додержання працівниками сільськогосподарських підприємств 

цих правил – неодмінна умова планомірної, узгодженої за часом і цілями 

роботи усього трудового колективу сільськогосподарського підприємства [25, 

c. 256]. 

У державних сільськогосподарських підприємствах Правила 

внутрішнього трудового розпорядку затверджуються за поданням власника 

або уповноваженого ним органу трудовим колективом і профспілковою 

організацією. За основу при їх розробці беруть Типові правила внутрішнього 

трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ і 

організацій від 30.07.1984, а також Галузеві правила внутрішнього трудового 

розпорядку для цих же суб’єктів від 10.01.1985. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку в кооперативних та 

корпоративних сільськогосподарських підприємствах приймаються 

загальними зборами членів, акціонерів. 
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Залежно від умов найму працівників (без визначення або з визначенням 

строку їх зарахування до складу трудового колективу) їх класифікують за 

такими категоріями (Схема 1.1): 

Схема 1.1 Класифікація сільськогосподарських працівників в залежності 

від умов найму 

 

1. Постійні працівники – це ті, які є членами підприємства або прийняті 

на роботу за наймом на невизначений термін. Засновники (учасники) 

приватних підприємств – сільськогосподарських виробничих кооперативів, 

ТОВ, СФГ, командитних товариств, товариств з додатковою відповідальністю, 

виступають членами цих підприємств, а тому їх правомірно відносити до 

даної категорії працівників. 

2. Тимчасові працівники – це ті, яких зараховують до складу трудового 

колективу тимчасово на термін до двох місяців. 

3. Сезонні працівники – це ті, яких зараховують до складу трудового 

колективу на термін від двох до шести місяців для виконання сезонних робіт 

[41, c. 31]. 

Отже, склад трудових колективів приватних підприємств формується за 

рахунок членів підприємств і найманих працівників з різними умовами найму 

на роботу. В державних аграрних підприємствах усі працівники є найманими і 

залежно від умов найму можуть бути віднесені до категорії постійних, 

тимчасових або сезонних працівників. 
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Загальна кількість працівників, яка є в списках підприємства, 

називається обліковим (списковим) складом. До облікового складу включають 

усі категорії постійних, тимчасових і сезонних працівників, прийнятих на 

роботу на один і більше днів, незалежно від того, знаходяться вони на роботі 

чи перебувають у відпустці, відрядженні, на лікарняному або тимчасово не 

працюють з інших причин [42, c. 200] 

Для визначення продуктивності праці і характеристики масштабів 

можливого залучення підприємствами робочої сили (їх трудового потенціалу) 

розраховують такий показник як середньооблікова кількість працівників. Вона 

обчислюється за двома варіантами: середньообліковою чисельністю штатних 

працівників спискового складу і середньообліковою чисельністю всього 

персоналу в еквіваленті повної зайнятості. 

За другим варіантом такого розрахунку в середньооблікову чисельність 

працівників, крім штатних, включають працівників позаспискового складу, які 

залучалися до роботи й одержували заробітну плату, а також враховують ту 

обставину, що окремі категорії працівників зайняті неповний робочий день. 

Наприклад, робітників, які працюють за договорами підряду (по них немає 

можливості підраховувати час їх роботи), переводять в еквівалент повної 

зайнятості (умовні працівники) діленням фактично нарахованої їм заробітної 

плати за звітний місяць на середню за цей же місяць заробітну плату одного 

працівника спискового складу, зайнятого в основній діяльності підприємства. 

Працівників, які прийняті на роботу на півставки, переведені (прийняті) згідно 

з чинним законодавством на неповний робочий день, переводять в умовні 

працівники так: відпрацьовані ними людино-години за звітний місяць ділять 

на тривалість робочого дня, одержаний результат потім ділять на кількість 

робочих днів у даному місяці. Це і буде середньоспискова за даний місяць 

чисельність цих працівників в еквіваленті повної зайнятості. Осіб, яких 

залучають до роботи на підприємстві за спеціальними договорами і які не 

перебувають у списковому складі (штаті) підприємства, переводять в умовні 
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працівники діленням нарахованої їм заробітної плати за звітний місяць на 

середню заробітну плату одного працівника спискового складу [43, c. 280]. 

Середньооблікову чисельність штатних працівників спискового складу і 

середньооблікову чисельність всього персоналу в еквіваленті повної 

зайнятості розраховують за кожний місяць і за рік. Зокрема, середньооблікову 

кількість працівників за місяць визначають підсумовуванням облікового 

складу працівників за всі дні місяця і діленням одержаного результату на 

кількість календарних днів у місяці. Середньооблікову кількість працівників 

за рік розраховують як середньоарифметичну величину від суми показників 

середньооблікової кількості за всі місяці року, поділену на 12. 

Для визначення продуктивності праці в сільському господарстві 

розраховують середньорічну кількість працівників, зайнятих безпосередньо в 

сільськогосподарському виробництві. Для цього середньооблікову кількість 

працівників множать на питому вагу затрат живої праці в сільському 

господарстві в усіх затратах живої праці підприємства [44, c. 55]. 

Персонал державних сільськогосподарських підприємств, залежно від 

сфери трудової діяльності його членів, класифікують на окремі групи (Схема 

1.2).  

Схема 1.2 Персонал державних сільськогосподарських підприємств 

залежно від сфери трудової діяльності його членів 
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До персоналу першої групи відносять працівників, зайнятих у 

рослинництві, тваринництві, садівництві, які здійснюють поточний ремонт 

будівель і споруд виробничого сільськогосподарського призначення, 

працівників транспорту, що переважно обслуговує сільськогосподарське 

виробництво. 

До персоналу другої групи включають працівників переробних цехів, 

цегельних заводів, столярень, працівників майстерень по ремонту техніки та 

працівників транспорту, що обслуговують промислове виробництво. 

До складу персоналу, зайнятого в обслуговуючих виробництвах, 

належать працівники складів, матеріально-технічного постачання, працівники, 

які здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд 

несільськогосподарського призначення, працівники транспорту, які 

обслуговують неосновне виробництво і непромислове виробництво, 

наприклад, комунальне господарство [44, c.56]. 

Приватні аграрні підприємства можуть використовувати дану 

класифікацію для аналізу свого персоналу за сферами діяльності й оцінки 

якості роботи. 

Принципово новим є положення Конституції, згідно з яким кожна 

людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед 

суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її 

особистості (ст. 23). Так, відповідно до ст. 65 Конституції захист Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних 

символів є обов’язком громадян України. Кожен зобов’язаний не заподіювати 

шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 

66). Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом (ст. 67). Згідно зі ст. 68 Конституції кожен зобов’язаний 

неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не 

звільняє від юридичної відповідальності [38]. 
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Названі основні конституційні права та обов’язки громадян України 

знайшли свій подальший розвиток і конкретизацію у відповідному 

законодавстві. 

При збереженні загальної тривалості робочого часу, встановленого 

чинним законодавством про працю для всіх працівників, режим роботи в 

сільськогосподарських підприємствах встановлюється з урахуванням 

сезонності сільськогосподарського виробництва, напруженості роботи в 

періоди року. 

Як можна побачити, правовий статус сільськогосподарських 

працівників є дещо ширшим аніж у звичайних працівників. Такі трудові 

правовідносини є особливими за своїм характером, а отже вимагають надання 

певних привілеїв та гарантій. 

Матеріальна відповідальність сільськогосподарських працівників є 

самостійним видом юридичної відповідальності. Її правову основу становить 

КЗпП та статут господарства. 

На сільськогосподарських підприємствах незалежно від форми 

власності, аналогічно як і на інших, режим робочого часу і відпочинку для 

працівників встановлюється відповідно до норм трудового законодавства 

України. 

Беручи до уваги специфіку виробництва, сільськогосподарські 

підприємства самостійно встановлюють режим робочого часу на підставі 

правил внутрішнього трудового розпорядку, які роботодавець і виборний 

орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) 

розробляють на основі типових правил та подають на розгляд і затвердження 

трудовому колективу [46, c. 250]. 

Враховуючи потребу проведення польових робіт в оптимальні строки за 

наявної технічної бази і трудових ресурсів, як правило, такі роботи, особливо 

під час жнив, тривають протягом усього світлового дня. Для забезпечення 

додержання нормальної тривалості робочого часу в цей період роботодавцем 

може запроваджуватися змінна робота. 
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У разі неможливості забезпечення нормальної тривалості робочого часу 

роботодавець відповідно до чинного законодавства може запроваджувати 

різноманітні, передбачені законом, його режими, зокрема: 

 підсумований облік робочого часу; 

 поділ робочого дня на частини; 

 гнучкий режим робочого часу; 

 режим ненормованого робочого дня. 

Як засвідчує практика, у разі неможливості забезпечення нормальної 

тривалості робочого часу найоптимальнішим варіантом у сфері 

сільськогосподарського виробництва є запровадження підсумованого обліку 

робочого часу. 

Право кожного робітника підприємства, незалежно від його 

організаційно-правової форми та форми власності, на основі якої воно 

створене, на працю в умовах, які відповідають вимогам безпеки і гігієни, є 

одним із конкретних принципів правового регулювання трудових відносин. 

Правовий статус працівника сільськогосподарського підприємства – це 

закріплена в нормах чинного законодавства, системно впорядкована 

сукупність прав, обов’язків та інтересів працівника у сфері обраної ним 

суспільної діяльності, які охороняються законом. 

Класифікація правового статусу за критеріями теж неоднозначна. З 

точки зору О.В. Зайчука та Н.М. Оніщенко, найбільш правомірною з 

класифікацій правового статусу за характером (змістом) є така: 1) загальний 

(конституційний); 2) спеціальний (родовий), який поділяється на галузевий та 

міжгалузевий статуси; 3) індивідуальний [36]. Такий розподіл правового 

статусу, на наше переконання, є найбільш доцільним, адже забезпечує чітке 

осмислення його сутності. 

Таким чином, розрізняють наступні види правового статусу: загальний, 

спеціальний, індивідуальний.  

Загальний і спеціальний правові статуси існують поза стадією реалізації.  
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Індивідуальний статус існує тоді, коли конкретна особа, тобто працівник 

сільського господарства, реалізує належні йому статутні права і обов’язки. За 

характером індивідуальний правовий статус динамічний, змінний.  

Основні права, свободи і обов’язки громадян закріплено в Конституції 

України. Вони складають основу правового становища громадян України і є 

єдині для всіх, в тому числі і для сільськогосподарських працівників. Зокрема, 

право на працю, право на відпочинок, право на соціальний захист, вільно 

об’єднуватися у політичні партії та громадські організації тощо. Важливо, що 

конституційні права і свободи громадян поєднуються з їх обов’язками. 

Трудові права і обов’язки складають основу спеціального правового 

статусу всіх найманих працівників, регулюються нормами трудового права. 

Фактично в КЗпП України знайшли конкретизацію конституційні права та 

обов’язки найманих працівників, якими є сільськогосподарські працівники (за 

винятком членів виробничих с/г кооперативів, інших кооперативних 

підприємств). 

Однак особливості сільськогосподарського виробництва дають підставу 

говорити про специфіку умов праці найманих працівників у сільському 

господарстві. Такі особливості викликані тим, що сільськогосподарська праця 

носить сезонний характер, пов’язана з обробітком землі, на результати праці 

суттєво впливають природні фактори, розбіжність робочого періоду (оранка) з 

періодом виробництва (дозрівання та збір урожаю). 

Зазначенні обставини, а також специфіка сільськогосподарського 

виробництва не дають можливості передбачити у нормативних актах, 

прийнятих в централізованому порядку, вирішення всіх питань з правового 

регулювання сільськогосподарського виробництва. У зв’язку з цим, на 

підставі чинного законодавства, на кожному окремому аграрному 

підприємстві приймаються локальні правові акти, які регулюють відносини з 

приводу праці, що не врегульовані централізованим законодавством (Статути, 

Положення про оплату праці, Правила внутрішнього трудового розпорядку 

тощо).  
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 Отже, специфіка сільськогосподарського виробництва впливає на 

особливості правового регулювання праці найманих сільськогосподарських 

працівників. Працівники підприємств сільського господарства є суб’єктами як 

аграрного, так і трудового права. Окрім трудових прав і обов’язків, зміст 

правового статусу сільськогосподарських працівників складають також 

управлінські, майнові і земельні права та обов’язки. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу 

суспільні відносини з організації праці в державних і колективних 

сільськогосподарських підприємствах дедалі більше зближуються, 

уніфікуються. Ця тенденція знайшла своє відображення і в законодавстві. 

Останніми роками прийнято значну кількість нормативних актів, які з єдиних 

позицій регулюють трудові відносини на підприємствах різних форм 

власності.  

2. За роки існування України як самостійної незалежної держави 

прийнято значну кількість нормативних актів, спрямованих на поліпшення 

регулювання праці в сільському господарстві. Це закони України «Про 

селянське (фермерське) господарство», «Про господарські товариства», «Про 

сільськогосподарську кооперацію», «Про охорону праці». Ними та іншими 

нормативно-правовими актами передбачені організаційно-правові форми 

сільгосптоваровиробників, їх структурний склад та форми організації 

виробництва. 

3. Під диференціацією трудового законодавства слід розуміти 

відмінності в змісті правового регулювання праці робітників і службовців 

різних категорій за певними стійкими ознаками. В основі диференціації 

лежать об’єктивні суспільні фактори, що визначають розходження в умовах 

праці і вимагають відображення в нормах. Ці фактори є суспільними 
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категоріями, держава враховує їх і надає їм значення. Одним з основних 

завдань сучасного трудового права є відтворення потреб суспільства в 

регулюванні відносин праці.  

4. Трудове право є однією з найважливіших ланок правової системи 

України, воно й повинне найбільшою мірою забезпечувати соціально-

правовий захист людини в сфері праці. Але свою захисну та регулюючу 

функцію чинне національне трудове законодавство наразі виконує не в повній 

мірі, оскільки характеризується безсистемністю, нестабільністю, 

дублюванням, суперечностями та великою кількістю відсильних норм, а 

також незабезпеченістю економічним і фінансовим підґрунтям та механізмом 

реалізації деяких норм трудового права. 

5. Сільське господарство (с/г) – це галузь народного господарства, 

метою діяльності якої є забезпечення населення продовольством, а цілого 

ряду галузей промисловості сировиною. 

6. Диференціація трудового законодавства – це встановлені 

державою відмінності в змісті і обсязі прав та обов’язків суб’єктів трудових 

відносин на певних підставах. Єдність правового регулювання трудових 

відносин базується на ст. 2-1 КЗпП, яка закріплює принцип рівності трудових 

прав, що конкретизується в інших статтях Кодексу та законодавчих актах про 

працю. Але відмінності у змісті праці та індивідуальних особливостях 

працівників зумовлюють необхідність диференційованого підходу до 

регулювання трудових відносин у сільському господарстві.  

7. У науці трудового права існують різні підходи вчених до 

визначення характеру й кількості критеріїв диференціації правового 

регулювання суспільно-трудових відносин. Підстави диференціації, які 

застосовуються в законодавстві про працю, поділяють на обумовлені: 

об’єктивними умовами праці, особистими (статевими, віковими, 

фізіологічними) особливостями організму працівника.  

8. Підстави, що входять до другої групи, називають суб’єктними. З 

точки зору вченого, до об’єктивних умов праці як критеріїв диференціації слід 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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віднести: важливість галузі виробництва для суспільства, конкретні виробничі 

умови праці, територіальне розташування підприємств, кліматичні умови, 

характер трудового зв’язку між сторонами трудового договору.  

9. Суб’єктними підставами диференціації трудового законодавства в 

сільському господарстві є належність працівників до певної категорії: жінки, 

неповнолітні, інваліди, працюючі пенсіонери, наукові працівники та інші. 

Диференціація також може бути зумовлена характером трудового зв’язку. 

Зокрема, праця тимчасових та сезонних працівників поряд із загальними 

нормами регулюється також спеціальним законодавством: указами Президії 

Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року «Про умови праці тимчасових 

робітників та службовців» та «Про умови праці робітників та службовців, 

зайнятих на сезонних роботах». Перелік сезонних робіт затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року. Значна 

кількість з них належить і до сільського господарства. Диференціація у цьому 

випадку пов’язана з обмеженням трудових прав порівняно із загальними 

нормами. Наприклад, для працівників цих галузей передбачено додаткові 

підстави звільнення. Диференціація правового регулювання праці може бути 

також визначена наперед природно-кліматичними та географічними умовами 

праці. 

10. Сільськогосподарський працівник – це працівник, який перебуває 

у трудових відносинах з сільськогосподарським товаровиробником.  

11. Праця в сільському господарстві, як і в інших галузях – це 

цілеспрямована діяльність людини, спрямована на видозміну і пристосування 

предметів природи для задоволення своїх потреб. Люди, їх майстерність, 

освіта є найбільш важливим складовим елементом продуктивних сил, що 

визначально впливає на стан економічного розвитку підприємств та 

конкурентоспроможність їх продукції. 
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РОЗДІЛ 2  

КОМПОРАТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

 

2.1 Становлення і розвиток правового регулювання праці в сільському 

господарстві України 

 

Проголошення України правовою, демократичною державою висуває 

пріоритет людини як найвищої соціальної цінності. Разом з тим об’єктивні 

закони соціального співіснування людини спричиняють необхідність її участі 

у суспільному розподілі праці, невід’ємним атрибутом якого є індивідуальний 

трудовий внесок кожного учасника суспільних відносин. Тому на 

конституційному рівні серед низки прав і свобод людини закріплено право на 

регулювання праці та її охорону незалежно від громадянства, соціального 

статусу, певних переконань, роду занять, сфери економічної діяльності, в якій 

вона реалізує свої здібності.  

Зміни, які відбувались в соціально-економічній та політичній сфері 

суспільства, спричинили створення суто нової правової системи, яка, 

відповідно, потребувала нового погляду. Розвиток ринкових відносин 

супроводжується принциповою необхідністю переосмислення та оновлення 

трудових відносин у сфері охорони праці. Це пов’язано з тим, що діючі 

правові категорії, методи та принципи є застарілими і не відповідають 

сучасним вимогам суспільства. Нинішні соціально-економічні умови 

потребують зовсім нового підходу до розуміння статусу суб’єкта 

правовідносин у сфері охорони праці, а також всього того, що стосується 

механізму реалізації прав, свобод та обов’язків учасників цих відносин і їх 

функціонального призначення. 

Всі зміни, які відбулись на території нашої держави за роки 

незалежності, безумовно позначились на розвитку усіх галузей народного 
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господарства, в тому числі і сільського господарства. На сьогодні досить 

ґрунтовно розглянуті питання щодо охорони праці в трудовому праві або 

питання стосовно правового регулювання праці та її особливостей. Однак 

проблеми з приводу правового регулювання охорони праці в сфері сільського 

господарства залишається поза увагою вчених. Тому дослідження даного 

питання є актуальним. 

Сучасний стан дослідження питання становлення і розвитку правового 

регулювання трудової діяльності сільськогосподарських працівників 

порушували у наукових роботах такі учені як П.Д. Пилипенко [47], 

Р.І. Латипов [48], Л.П. Грузінова [49], В.І. Прокопенко [18], Г.С. Гончарова, 

С.М. Прилипко [50], Д. Беркюссон [51], Д.В. Зеркалов [52], Ю.П. Орловський 

[53], В.В. Березуцький [54], Л.Є. Вінокурова [55], М.Л. Завражних [56], М.І. 

Іншин, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина [57], Л.О. Андріїва [58], С.В. Передерій 

[59], Б.С. Беззуб [60], В.Г. Грибан [61]. 

Майже кожна держава має Основний Закон, де закріплюються 

найважливіші та невід’ємні права людини і громадянина. Перелік таких прав 

формувався протягом значного проміжку часу під тривалим впливом певних 

чинників та факторів, які так чи інакше зачіпали різні аспекти життя людини. 

Так, і в Конституції України, а саме у другому розділі, передбачені права та 

свободи людини. Однак, треба зазначити, що конституційні права та свободи 

– це лише основні, фундаментальні права людини.  

Виникнення нових суспільних відносин завжди супроводжується 

появою певних правових норм, метою яких є врегулювання таких відносин. 

Вони потребують правового регулювання, оскільки існуючим правом не 

регулюються. Розвиваються такі суспільні відносини за визначеними 

правилами та у відповідному порядку, а також розкриваються через вихідні 

положення, засоби або характерні принципи. Як зазначав А.М. Колодій, поява 

таких загальносоціальних принципів є необхідною умовою виникнення 

принципів права та наступного їх закріплення у вигляді юридичних принципів 

і норм, що свідчить про їх актуальність для суспільства і необхідність 
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юридичного оформлення. Одночасно автор визначає такі принципи системи 

права: загальноправові (основні), міжгалузеві, галузеві та принципи інститутів 

права [62, с. 39]. 

Н.І. Василенька відзначає, що успіх аграрних підприємств, 

орієнтованих на нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної 

продукції, забезпечення продовольчої безпеки країни та проведення 

соціальної політики на селі, значною мірою залежить саме від персоналу 

аграрного сектора економіки, рівня підготовки працівників, зайнятих в 

аграрній сфері, продуктивності їх праці та розвитку кількісно-якісних її 

показників [63, с. 76]. Як можна зрозуміти з наведеного, ефективність усього 

сільськогосподарського сектору в Україні по суті залежить від трудової 

діяльності працівників. А отже, важливо встановити належне правове 

регулювання виконання ними своєї трудової функції з метою забезпечення 

реалізації загальнодержавної політики у даній сфері. 

Особливість сучасного розвитку трудових відносин у галузі сільського 

господарства полягає в тому, що в аграрному секторі економіки протягом 

останніх років відбувається процес реформування майнових та земельних 

відносин, внаслідок чого суттєво змінилися не лише виробничі відносини, але 

і трудові.  

Необхідно зауважити, що в кожній галузі економічної діяльності 

існують відмінності в сфері охорони праці, а саме в сфері реалізації такого 

права громадян. Зумовлені вони певними об’єктивними обставинами. До 

однієї з таких галузей можна віднести і сільське господарство, яке має свої 

характерні ознаки в структурних, організаційних і технологічних сферах 

діяльності. Внаслідок цього існує свій особливий механізм реалізації 

конституційного права громадян на охорону праці та захисту їх прав і свобод. 

Щодо історії, що стосується правового регулювання охорони праці, яка 

виникає в процесі виробництва необхідних благ для суспільства, то вона є 

значно простішою. Це насамперед пов’язано з тим, що індустріальна доба 

досить сильно відрізняється від доіндустріальної епохи В часи 
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рабовласництва та феодалізму головним способом виробництва був примус у 

процесі організації виготовлення певних матеріальних благ. 

Як зазначав В.М. Сирих, наукова думка повинна правильно 

відображати об’єктивний світ, бути істинною. А це зробити неможливо 

інакше, як ставши на плечі попереднім поколінням і засвоївши все те, що було 

досягнуто ними і збережено в сучасному, наявному стані науки [64, с. 33]. З 

даного твердження можна зробити висновок про важливість історико-

правового дослідження аспектів становлення правового регулювання 

трудових правовідносин працівників сільськогосподарської сфери. 

За визначенням В.Е. Теліпко, трудове право розвивалося протягом 

майже двох століть разом з формуванням капіталістичних суспільних 

відносин і склалося у самостійну галузь права після Другої світової війни. Вся 

історія трудового права – це, по суті, історія суспільного законодавства [65, с. 

11]. Неможливо не погодитися з твердженням науковця, адже праця становить 

фундамент будь-якого суспільства і дослідження генезису правового 

регулювання, яке стосується даного виду відносин, є важливим. 

На початку епохи індустріалізації виникають необхідні економічні 

передумови для використання вільної праці. Прихід до влади абсолютно 

нового класу – класу буржуазії, призвів, на відміну від попередніх часів, до 

кардинальних змін, пов’язаних з розвитком капіталістичних відносин у сфері 

економіки. Тому виникла гостра необхідність у вільній робочій силі. 

Вирішення даного питання стало можливим шляхом скасування кріпосного 

права та формального перетворення селян у відносно вільну верству 

населення. Саме ця подія й призвела до різкого збільшення нового, найбільш 

цінного товару – робочої сили. 

Перші кроки у напрямку формування визначення поняття «право на 

працю» були здійснені під час буржуазної революції у Франції. Політики 

звернули увагу на можливість вільної праці, однак ні у Декларації прав 

людини і громадянина, ні у Конституції Франції жодним словом не 

обмовились про право людини на працю. Бажання реалізації права на вільну 
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працю вбачались у працях таких мислителів XIX ст. як Мореллі, Бабеф, 

Роберт Оуен та інших. Шарль Фур’є, наприклад, писав: «Ми втратили цілі 

століття на дріб’язкові дискусії про права людини, але зовсім не думали про 

визнання найістотнішого права, права на працю, без якого всі інші 

перетворюються в нуль» [66]. 

Право на працю – це одне з фундаментальних прав людини, 

встановлене міжнародно-правовими актами й визнане всіма державами світу. 

Воно належить до групи соціально-економічних прав і в загальному сенсі 

відображає потребу людини створювати і здобувати джерела існування для 

себе та своєї сім’ї, реалізовувати власний творчий потенціал, виражати свою 

особистість [67, с. 102]. Це є безумовно істиною, адже право на працю 

виникло фактично одразу із виникненням людини і появою перших знарядь 

для здійснення праці. Проте, вже законодавчо закріплене право на працю 

з’явилося значно пізніше. 

Право на працю й умови його реалізації, за словами О.І. Процевського, 

визначають зміст усіх норм трудового права як правової галузі [68, с. 101]. 

Право на працю є фундаментальною основою існування даної галузі права. 

Воно стало базою для формування окремих трудо-правових інститутів. 

У країнах Західної Європи, Росії, США період першої половині XIX 

століття характеризувався розвитком промисловості та сільськогосподарської 

діяльності. Але внаслідок недосконалості техніки та технологій виробництва 

відбулись негативні зміни в навколишньому середовищі (забруднення 

відходами). У зв’язку з порушенням процесів виробництва в сільському 

господарстві збільшився рівень смертельних травмувань, виробничих хвороб, 

зменшилась тривалість життя людей, народжуваність, почались активні 

процеси деградації в природі. 

Першим, хто науково обґрунтував необхідність забезпечення безпеки 

праці людини, був польський натураліст В. Ястшембовський [69]. Саме він у 

1857 році опублікував роботу «Риси ергономіки», де йшлось про визначення 

поняття та особливості охорони праці. Вчений наголошував, що лише тоді, 
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коли техніка та процеси виробництва стануть безпечними, працівник також 

буде перебувати у безпеці. 

Однак при досить бурхливому розвитку трудового права, проблеми, що 

виникали у сфері найму робочої сили, все одно залишились. Питання щодо 

врегулювання експлуатації найманої праці, використання праці жінок та дітей 

на виробництві, роботи у нічних змінах, тривалості робочого часу, відсутності 

необхідної техніки та засобів безпеки залишились невирішеними. Такі 

проблеми як виробнича антисанітарія, жахливі умови проживання 

робітничого класу, жорстка система застосування штрафів на виробництві, а 

також рівень зарплати ніколи не цікавили начальників. Всі активні дії 

працівника, які стосувались захисту та відстоювання його інтересів, весь час 

придушувались, причому у багатьох випадках навіть з використанням сил 

армії. Проте в умовах зростння кількості страйків, масових протестів та 

заворушень держава була вимушена прийняти певні заходи щодо 

врегулювання суспільних суперечок для збереження соціальної стабільності. 

Розглянувши перші нормативні акти, ми зазначаємо, що вперше 

виникає реальна відповідальність роботодавців перед працівниками. Така 

сукупність правових приписів стала першим серйозним кроком до 

повноцінного правового регулювання охорони праці в фабричному та 

сільському виробництві Російської імперії. 

Запрваджувалися такі зміни, які стосувались прав працівників у сфері 

охорони праці:  

а) нормування робочого часу та часу відпочинку на виробництві;  

б) встановлення обмежень щодо праці жінок та неповнолітніх. Так 

стали забороняти використання праці осіб, які не досягли 12 років, а для осіб 

від 12 до 15 років встановлювались обмеження робочого часу. Був 

закріплений перелік днів, в які праця жінок та неповнолітніх заборонялась. 

Серед таких були святкові та недільні дні. Заборонялась праці у нічний час. 

Використання праці в умовах, які були шкідливими та небезпечними, 

можливе було тільки у разі згоди неповнолітнього;  
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в) створення спеціальних виробничих інспекцій, головним завданням 

яких було здійснення місцевого спостереження за станом охорони праці на 

виробництві. Від моменту їх створення, у 1882 році, дані органи постійно 

розвивалися та поглиблювали діяльність у своїй сфері;  

г) запровадження реальної відповідальності роботодавця перед 

працівником. Особливістю даного обов’язку було те, що він не залежав від 

його вини, однак залежав від вини робітника. 

У Російській імперії, до складу якої входила більша частина України, 

безпечність використання парових котлів, починаючи з 1843 року, 

контролювалась губернськими інженерами, а 1894 року цей нагляд було 

передано Фабричній інспекції Міністерства торгівлі та промисловості. 1 січня 

1885 року на території Росії набуває чинності Указ «Про працю малолітніх», 

відповідно до якого праця у промислових закладах дозволялася із 12-річного 

віку, а тривалість праці дітей віком від 12 до 15 років не повинна була 

перевищувати 8 годин на добу. Заборонялося використання дитячої праці в 

нічний час. 1886 року було видано  закон про правила розпорядку на фабриках 

і заводах, яким також врегульовувались окремі моменти, пов’язані з умовами 

праці робітників, а 1897 – закон про обмеження робочого дня до 11 годин і 

встановлення днів святкового відпочинку. Відповідно до закону від 7 червня 

1889 р. видання обов’язкових постанов з охорони життя та здоров’я 

працюючих стало виключно правом Головної служби з фабричних та 

гірничозаводських справ. Та все ж важкі та небезпечні умови праці ще 

зберігалися, що викликало численні страйки та заворушення [70, с. 6-7]. З 

огляду на це можна зробити висновок, що у той час були закладені правові 

основи, які дещо регламентували безпеку трудових правовідносин. 

В Україні становлення і розвиток трудового права як самостійної галузі 

відбувалось в радянський період її історії. Хоча до жовтня 1917 року вже 

почало складатись державне регулювання найманої праці, особливої галузі 

трудового права ще не виникло. Договір найму залишався в рамках галузі 

приватного цивільного права, державне ж регулювання взаємовідносин «між 
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працею і капіталом» лежало у сфері адміністративного (поліцейського) права і 

було неповним. Отже, в той період ще не склався єдиний упорядкований 

механізм правового регулювання праці, який міг би бути опосередкований 

особливою правовою галуззю [71, с. 60].  Дане твердження свідчить про те, 

що трудове право почало формуватися тільки на початку ХХ ст., не виходячи 

за межі суміжних галузей. 

У період з 1917 по 1921 роки на території України існували Українська 

Народна Республіка, Українська Держава та Західноукраїнська Народна 

Республіка, в період яких Україна мала певну обмежену самостійність. Саме в 

цей час відбуваються визвольні змагання, які, на жаль, завершилися невдачею, 

і більшість українських земель була включена до складу Української 

Соціалістичної Радянської Республіки, яка перебуваючи під контролем 

більшовицької Росії, у 1922 році увійшла до складу Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік. Під час існування Української Народної 

Республіки (надалі УНР) на території України застосовувалась законодавча 

база Російської імперії. 

З проголошенням УНР до повноважень України почало відноситись 

право на видання законів, які мали обов’язковий характер на території всієї 

держави. Тому поступово стало відбуватись створення трудового 

законодавства. Так, 28 листопада 1917 року було ухвалено Закон «Про 

робітничі комітети» [72, с. 24]. На початку 1918 року Центральна Рада УНР 

видала цілий ряд нових законів у галузі трудових відносин: «Про фабрично-

заводські комітети», «Про примирюючі камери», «Про зміну Положення про 

забезпечення робітників на випадок хвороби», «Про біржі праці» та «Про 

місцеві комісаріати праці» [4, с. 77]. Однак у сільському господарстві 

необхідного розвитку законодавство про охорону та регулювання праці не 

отримало. 

В умовах переходу влади на території України під повний контроль 

більшовицької Росії на наших землях починає запроваджуватись трудове 

законодавство РСФРР, яке базувалось на Декреті РНК від 29.10.1917 року про 
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восьмигодинний робочий день, а пізніше – Кодексі законів про працю від 

10.12.1918 року. Після входження УСРР до складу СРСР правове регулювання 

безпеки і гігієни праці в сільському господарстві України та інших видах 

діяльності починає врегульовуватись трудовим законодавством Радянського 

Союзу. Навіть власний Кодекс законів про працю, який з’явився в часи 

правління УСРР, був повною копією законодавства Союзу РСР. Не менш 

важливою особливістю є те, що з цього часу відбувається відокремлення від 

загальноєвропейських тенденцій правового регулювання безпеки і гігієни 

праці та поява власного, у руслі радянського права, правового регулювання 

[73,                   с. 98]. Наведене твердження надає змогу зробити висновок про 

певну закритість та самостійність у правовому регулюванні трудових 

відносин, оскільки вони не зазнавали впливу з боку тодішніх європейських 

країн. 

Кодекс законів про працю 1918 року хоча і враховував права та 

інтереси працівників і навіть деякі з них досить повно врегульовував, однак 

питання, які стосувались охорони та безпеки праці, були розглянуті досить 

поверхово. Положення, які були врегульовані даним кодексом, передбачали 

наступне:  

а) встановлення обмеженого робочого часу для неповнолітніх та 

певних пільг для жінок, що годують груддю; 

б) закріплення заборони праці осіб, які не досягли 16 років, а також 

використання праці жінок та неповнолітніх у нічний час; 

 в) визначення кола повноважень інспекції праці. Що стосується 

правил у сфері безпеки та гігієни праці, то у КЗпП 1918 року мова йшла лише 

про певні застереження, наприклад, санітарне обладнання робочого 

приміщення (освітлення, опалення тощо). Однак навіть вони вважались не 

питаннями охорони праці, а лише умови для нормальної та продуктивної 

праці.  

Кодекс законів про працю 1918 року зовсім не гарантував 

кардинального покращення положення робітників, а навіть навпаки. Так, 



65 
 

відповідно до політики «воєнного комунізму» запроваджувалася, наприклад, 

загальна трудова повинність. В.М. Догадов з цього приводу зазначає: «На все 

працездатне населення покладався обов’язок займатися тією чи іншою 

суспільно корисною працею (трудова повинність у широкому сенсі). 

Прийняття на роботу повинно було здійснюватися не в порядку добровільної 

згоди між підприємцем та особою, що наймається, а в примусовому порядку, 

при цьому особа, що направлялася на роботу, не могла відмовитися від 

запропонованої роботи за своєю спеціальністю. Робітники були закріплені за 

місцем роботи і не мали права без поважної причини залишити місце роботи. 

Особи, не зайняті суспільно корисною працею, примусово залучалися до 

виконання різноманітних громадських робіт, наприклад, до заготівлі дров чи 

розчищання снігу» [74, с. 62; 75, с. 14]. Таким чином, для працівників 

встановлювався примусовий характер працевлаштування, який, зокрема, 

передбачав використання сільськогосподарських працівників задля реалізації 

інтересів держави. 

Не менш важливим був факт прийняття нового Кодексу законів про 

працю від 30.10.1922 року, який замінив КЗпП 1918 року. Даний документ 

містив істотні відмінності порівняно зі старим кодексом. До питання 

правового регулювання охорони праці в сільському господарстві були 

включені такі сфери:  

1) обмеження використання праці неповнолітніх та жінок (заборона 

прийому на роботу осіб до 16 років, обмеження робочого часу неповнолітніх, 

заборона використання праці неповнолітніх та жінок на особливо тяжких або 

шкідливих виробництвах та на підземних роботах тощо), що були оформлені 

окремим розділом Кодексу;  

2) встановлення обов’язку підприємств, установ та організацій вживати 

необхідних заходів для усунення або зменшення шкідливих умов праці, 

попередження нещасних випадків, дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

відповідно до постанов Народного Комісаріату Праці;  
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3) встановлення норм щодо забезпечення захисту працівників від 

шкідливих умов праці (видача засобів захисту тощо);  

4) встановлення обов’язковості санкції інспекції праці, органів 

санітарно-промислового та технічного нагляду на початок роботи будь-якого 

підприємства; 

5) встановлення наглядових повноважень інспекції праці;  

6) запровадження соціального страхування усіх осіб найманої праці, 

що передбачало надання медичної допомоги, надання допомоги при 

тимчасовій втраті працездатності, надання допомоги по інвалідності, надання 

компенсацій членам сімей працівників у разі їх смерті [76, c. 344-368]. 

На початку 1921 року в радянських республіках, у тому числі і в УСРР, 

починає запроваджуватися нова економічна політика. У зв’язку з її 

проведенням виникає необхідність реформування трудового законодавства. 

Тому в 1922 році приймається новий Кодекс законів про працю УСРР, який 

був більш ліберальним, ніж попередній [74, с. 62]. Варто зазначити, що це 

стало вагомим кроком у розвитку трудового законодавства, адже сприяло 

удосконаленню окремих інститутів трудового права, зокрема таких як 

робочий час, оплати праці тощо. 

К.М. Варшавський наводить такі дані для порівняння кодексів 1918 та 

1922 років: «По діючому Кодексу 1918 р. заробітна плата визначалася 

обов’язковим для всіх тарифом; навпаки, К. 1922 р. передбачає лише 

встановлення мінімуму заробітної плати і мінімальні ставки оплати 

надурочних робіт. Таким же чином Кодекс 1918 р. твердо фіксував тривалість 

робочого дня, у той час як К. 1922 р. встановлює 8-годинний робочий день 

лише в якості максимуму, а колективні і трудові договори можуть 

передбачати подальше скорочення робочого часу. Щодо строків виплати 

винагороди Кодекс встановлює лише максимальні строки (не рідше, ніж кожні 

два тижні), але допускає і частішу виплату. Таким же чином К. встановлює 

лише мінімальну тривалість відпустки, але можливе і її подовження в порядку 

узгодження. Трудящі, «що тимчасово втратили працездатність, зберігають за 
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собою місце ˂…˃ на строк не менше двох місяців», але можуть домогтися для 

себе і більших строків тощо» [77, с. 20]. Отже, можна наголосити, що значним 

досягненням було встановлення гарантії, яка передбачала збереження місця 

роботи за певним працівником у разі втрати останнім працездатності. 

Як указує Я.А. Одовічена, у Кодексі законів про працю 1922 року 

законодавець уперше виділив главу, яка присвячувалася трудовому договору. 

Так, у ст.27 КЗпП УСРР давалося визначення трудового договору як угоди 

двох або більше осіб, за якою одна сторона (найнятий) дає свою робочу силу 

іншій стороні (наймачеві) за плату. З даного визначення ясно простежується 

відхід від цивілістичних позицій. У ньому мова йде про надання робочої сили, 

тобто про здатність працювати та виробляти якийсь продукт, а не про 

виконання конкретної роботи чи надання послуг [78, с. 34-35]. Тобто, 

передбачалося тлумачення праці як певного результату, який полягав у 

виробленні певного товару, продукту на користь роботодавця. 

У цей час поняття охорони праці в сільському господарстві набуває 

відомих для нас ознак, а саме: універсальності та безумовності обов’язків 

працівника під час виконання своєї роботи. На роботодавця покладається 

обов’язок забезпечення для працівника безпечних умов праці за трудовим 

договором; окремі заходи та правила визначаються підзаконними актами; 

функція контролю та нагляду покладається на інспекцію праці. Такими 

подіями охарактеризувався другий період (радянське право охорони праці в 

сільському господарстві в період НЕПу (1922-1929 рр.). 

Розвиток охорони праці за радянської влади характеризується багатьма 

суперечностями. Систематично і на різних рівнях приймалось багато рішень, 

спрямованих на покращання умов праці, зниження професійної 

захворюваності та виробничого травматизму, але вже навіть з того, що 

протягом десятиліть приймались одні й ті ж рішення щодо охорони праці, 

видно, що стан її залишався незадовільним. Причинами цього були низька 

ефективність виробництва через відсутність приватнопідприємницької 

ініціативи, переважна спрямованість суспільного виробництва на потреби 
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військово-промислового комплексу, прагнення будь-якою ціною утримувати 

лідируючі позиції військового потенціалу країни у світі [79, с. 8]. Саме тому, 

не дивлячись на проголошувані положення, питання забезпечення охорони 

праці сільськогосподарських працівників залишалося невирішеним. 

Подальшого розвитку правове регулювання охорони праці в 

сільському господарстві набуло в період командно-адміністративної системи 

(1929-1953 рр.). У цей час діє КЗпП 1922 року, але цілий ряд законодавчих 

актів істотно змінили його положення, зокрема, погіршено умови праці, 

знижено рівень правових гарантій для працівників, збільшено тривалість 

робочого часу [80,                c. 192].  

Прийнятий КЗпП був досить прогресивним та ефективним 

регуляторним актом для свого часу, втім після 1924 року посилилася 

централізація влади і почався наступ правлячого центру на права громадян, у 

тому числі трудові. Зокрема зазначена централізація проявлялася у 

встановленні більш жорсткої дисципліни, яка запроваджувалася відповідно до 

постанов РНК СРСР «Про заходи щодо зміцнення трудової дисципліни на 

державних підприємствах» від 06 березня 1929 року і «Про заходи щодо 

поліпшення виробничого режиму і зміцнення трудової дисципліни на 

підприємствах» від о5 липня 1929 року. Ці нормативно-правові акти були 

спрямовані на протидію порушенням на виробництві. У 1929 р. був введений 

скорочений календарно-робочий тиждень: на безперервно діючих 

підприємствах і установах – п’ятиденний, на всіх інших – шестиденний [81,               

с. 116]. Вказані заходи мали об’єктивний характер, оскільки радянська влада в 

міру формування тоталітаризму намагалася встановити контроль за усіма 

сферами діяльності громадян, а особливо за сільськогосподарським 

виробництвом. 

Цей період характеризувався підвищенням зацікавленості держави у 

результатах виробництва, тому безпека життя та здоров’я знову відійшли на 

другий план. Пріоритетність трудової функції супроводжувалась 

позбавленням можливостей для реалізації норм охорони праці, які в свою 
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чергу отримували другорядний характер. Таким чином, даний період в історії 

мав негативні наслідки для правового регулювання охорони праці та сприяв 

лише її деградації. 

У роки Великої Вітчизняної війни трудове право відійшло від своїх 

добровільно-демократичних засад та об’єднало в собі елементи кримінального 

та адміністративного права, тобто трудовий договір було замінено 

адміністративним актом [82, с. 255]. Отже, політика тоталітаризму, яка 

панувала на території України у той час, фактично зруйнувала диспозитивні 

засади до формування правового регулювання трудових правовідносин. 

Наступним етапом розвитку права охорони праці в сільському 

господарстві був період лібералізації радянської суспільної системи (1953-

1991 рр.). У період з 1953 по 1964 роки відбувалось стрімке скасування 

заходів, які стосувались примусової праці. Одночасно поновлювались гарантії 

для працівників та профспілкових організацій у регулюванні праці 

(Положення про права фабричного, заводського, місцевого комітету 

професійної спілки, затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 

липня 1958 року [83]). 

15 липня 1970 року було прийнято Закон СРСР «Про затвердження 

Основ законодавства Союзу РСР та союзних республік про працю» [12], а 

незабаром, 10 грудня 1971 року – Кодекс законів про працю Української РСР, 

який і на сьогодні з урахуванням усіх змін і доповнень регулює питання 

охорони праці в нашому законодавстві. Зміст КЗпП УРСР 1971 року свідчить, 

що правове регулювання охорони праці в сільському господарстві спрямоване 

на збереження та поглиблення тих напрямків дій, які закріплювалися ще у 

КЗпП 1922 року. Глава ХІ КЗпП присвячена саме охороні праці, а глави ХІІ та 

ХІІI стосуються регулювання питання використання праці жінок та 

неповнолітніх. 

В останній період була створена кінцева форма правового регулювання 

охорони праці в Україні. Навіть на сьогодні дане питання є досить актуальним 

та потребує постійного оновлення, тому прийняття спеціального Закону 
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України «Про охорону праці» у 1992 році було досить очікуваним. Цей Закон 

закріплює основні засади, що стосуються реалізації конституційного права 

громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності та 

визначає основоположні принципи політики держави у даній сфері. Також до 

змісту даного Закону відносять врегулювання правових відносин, які 

виникають в процесі трудової діяльності між роботодавцем і працівником та 

стосуються питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також 

встановлення єдиного порядку організації охорони праці в країні. 

Починаючи з 1994 року, в Україні розробляються національні, галузеві, 

регіональні та виробничі програми покращення стану та умов безпеки праці 

на виробництві. В ході їх реалізації були закладені основи для вдосконалення 

державної системи управління охороною праці, упровадження економічних 

методів управління, вирішення питань організаційного, наукового і 

нормативно-правового забезпечення робіт у сфері охорони праці. Розроблені 

засоби захисту працюючих, які раніше не передбачались в Україні; створено 

ряд засобів, що контролюють стан охорони та умови праці, небезпечні та 

аварійні ситуації; створена єдина автоматизована інформаційна система 

охорони праці тощо [62, с. 9-10]. 

Розглядаючи нинішній час, можна об’єктивно стверджувати, що стан 

охорони праці в Україні в сфері сільського господарства не задовольняє 

повною мірою всіх потреб суспільства. 

На думку А.С. Бочарникової, сучасний стан охорони праці в Україні не 

слід пояснювати тільки причинами об’єктивного характеру, а саме кризовим 

станом економіки та труднощами перехідного періоду. Однією з основних 

причин є й недоліки у правовому регулюванні охорони праці в умовах 

ринкової економіки. Доволі суперечливим у правовому регулюванні 

залишається також питання відповідальності сторін трудових правовідносин у 

сфері охорони праці [84, с. 217]. 

Стан економіки в державі та матеріально-технічна база підприємств 

також має суттєвий вплив на охорону праці в сільському господарстві. 
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Погіршення, які відбувались протягом минулих двох десятиліть, вплинули на 

виконання санітарно-гігієнічних норм та загальних правил у сільському 

господарстві. Із загальної кількості технічних засобів, які експлуатуються в 

країні, під облік потрапляє лише 30%. З них біля 50% вичерпали 

передбачений паспортом ресурс роботи, 20% не відповідають вимогам 

нормативних актів з охорони праці і лише 30% мають сертифікат. Аналіз 

причин аварій і травматизму в сільському господарстві у різні періоди 

показує, що основними чинниками є незадовільна організація робочих місць і 

проведення робіт з порушенням трудової і технологічної дисципліни, 

безвідповідальне ставлення керівників виробництва і безпосередніх 

виконавців до дотримання вимог безпеки праці. Тому особлива роль належить 

охороні праці як системі, яка має спрямовувати свої зусилля на забезпечення 

належного рівня безпеки праці та виробничого середовища [62, с. 11]. 

Загальні засади правового регулювання трудових відносин у 

сільському господарстві визначаються нормами трудового права. Проте 

особливості застосування праці у процесі виробництва сільськогосподарської 

продукції повинні регулюватися спеціалізованими правовими нормами. У 

зв’язку з цим важливим є питання щодо віднесення до предмета правового 

регулювання аграрного права трудових відносин у сфері 

сільськогосподарського виробництва. 

На нашу думку, забезпечення права на належні, безпечні та здорові 

умови праці, зокрема в сільському господарстві, здійснюється не лише 

нормами трудового права. Дані права регулюються також й іншими галузями 

права. Серед таких, наприклад, є цивільне право, де закріплюється 

матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника [85]. 

Аграрне право стосується питань саме в сфері сільського господарства. В 

адміністративному праві закріплюється адміністративна відповідальність за 

порушення норм охорони праці. Кримінальна відповідальність настає при 

вчиненні злочинів у галузі охорони праці і техніки безпеки і передбачена 

Кримінальним кодексом України (розділ X) [86].  
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Варто погодитися з науковцем, оскільки будь-які правовідносини 

захищаються державою шляхом встановлення різноманітних правових норм, 

які хоч і входять до іншої галузі права, проте забезпечують гарантію 

дотримання прав, що передбачені відповідними галузями. Існування як 

адміністративної, так і кримінальної відповідальності за порушення у галузі 

трудових правовідносин обумовлено, в першу чергу, ступенем тяжкості 

наслідків від таких правопорушень у сфері праці. 

Право соціального забезпечення закріплює порядок страхування та 

виплати при відшкодуванні при настанні нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань. Тобто, в межах нашої держави існує певний 

правовий механізм, який не тільки забезпечує визначення даного права, але і 

гарантує та захищає його від будь-яких посягань. Як вдало вказав 

В.І. Щербина, замало визначити трудові права працівників та інших учасників 

трудових відносин, їх ще слід надійно захистити від будь-яких порушень чи 

зазіхань [87, с. 14]. 

Трудові відносини, що складаються в процесі сільськогосподарської 

виробничої діяльності аграрних підприємств та інших суб’єктів 

сільськогосподарського виробництва, характеризуються істотними 

особливостями, що повинні знаходити своє відображення у змісті відповідних 

правових норм. Так, використання у процесі виробничої 

сільськогосподарської діяльності землі як основного засобу виробництва, 

залежність виробничого процесу від природних і кліматичних умов, його 

сезонний характер та інші особливості обумовлюють необхідність 

спеціалізованого правового регулювання трудових відносин у сільському 

господарстві [88, c. 14]. 

Оскільки праця в аграрному секторі економіки – це органічне 

використання природних якостей землі в процесі виробничої 

сільськогосподарської діяльності, то тут трудові відносини, як справедливо 

відзначає Н.І. Тітова, є, по суті, складними земельно-трудовими чи еколого-

трудовими відносинами [44, с. 149]. 
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Праця в сільському господарстві є настільки специфічною, що її не 

можна ототожнювати з працею в будь-якій іншій галузі економічної 

діяльності. Це потребує її особливого правового регулювання, в тому числі й 

охорони праці сільськогосподарських працівників через виокремлення 

правового підінституту охорони праці в сільському господарстві, який 

входить до правового інституту аграрних трудових правовідносин і за 

галузевою належністю є елементом системи аграрного права. 

Між тим, у сучасний період спостерігається тенденція до 

уніфікованого правового регулювання трудових відносин незалежно від виду 

діяльності та галузевої належності підприємств. Так, відповідно до ч. 1 ст. 3 

Кодексу законів про працю України законодавство про працю регулює 

трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також 

осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Одночасно 

чинне трудове законодавство передбачає, що особливості праці членів 

кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з 

іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами (ч. 2 

ст. 3 КЗпП України). 

Виходячи зі змісту наведених норм, зазначимо, що було б 

закономірним та доцільним регулювання особливостей трудових відносин у 

різноманітних сільськогосподарських підприємствах нормативно-правовими 

актами аграрного законодавства, які визначають правове становище 

господарюючих суб’єктів в АПК. Проте диференційовані нормативно-правові 

акти аграрного законодавства України (закони України «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську 

кооперацію», «Про фермерське господарство» тощо) містять переважно лише 

бланкетні норми про те, що трудові відносини у зазначених аграрних 

структурах регулюються трудовим законодавством. Такий підхід, очевидно, 

не є виправданим, оскільки трудове право як основна галузь права не може 
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враховувати специфічні особливості трудових відносин в аграрному секторі 

економіки [89, c. 55] 

У статутах сільськогосподарських підприємств, де б мали 

відображатись особливості виробничої діяльності відповідного суб’єкта 

аграрного господарювання, також майже не приділяється увага правовому 

регулюванню трудових відносин. Певною мірою специфіка трудової 

діяльності в сільськогосподарських підприємствах відображається у змісті 

колективних договорів та правил внутрішнього трудового розпорядку 

підприємств. 

Важливе значення в забезпеченні спеціалізованого правового 

регулювання трудових відносин у сільському господарстві мають норми 

Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики України, галузевими 

об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового 

комплексу, де визначено особливості режиму праці та відпочинку, 

нормування та оплати праці, охорони праці та забезпеченні соціальних пільг 

для працівників АПК. Угодою також визначено основні напрями 

нормотворчої діяльності Міністерства аграрної політики України у сфері 

регулювання трудових відносин в агропромисловому комплексі. 

Разом з тим, на сьогодні існує невідкладна потреба у внесенні 

доповнень до нормативно-правових актів аграрного законодавства, що 

приймаються за суб’єктним принципом, нормами, які б забезпечували 

спеціалізоване правове регулювання трудових відносин. 

Трудові відносини, що складаються в процесі сільськогосподарської 

виробничої діяльності аграрних підприємств та інших суб’єктів 

сільськогосподарського виробництва, характеризуються істотними 

особливостями, що повинні знаходити своє відображення у змісті відповідних 

правових норм [31, c. 55]. 

«Оскільки праця в аграрному секторі економіки – це органічне 

використання природних якостей землі в процесі виробничої 

сільськогосподарської діяльності, то тут трудові відносини по суті є 
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складними земельно-трудовими чи еколого-трудовими відносинами», – 

зазначає Н.І. Тітова [33, с. 149]. 

Порівняно з іншими галузями виробництва праця в сільському 

господарстві має свої особливості, які разом із характером праці зумовлюють 

особливий режим робочого часу, часу відпочинку, оплати та охорони праці 

сільських працівників. 

Перше ж розгорнуте визначення сільськогосподарського права як 

галузі права в літературі дає М.І. Козирь [90, с. 43-51]. Автор виділяє 

об’єктивні і суб’єктивні передумови формування сільськогосподарського 

права, дає поняття предмета цієї галузі права, методу, системи, розкриває 

значення сільськогосподарського права для підвищення ефективності 

правового регулювання суспільних відносин. 

Прихильники сільськогосподарського права по-різному розглядають 

цю галузь. Одні автори (М.І. Козирь, Н.І. Титова, Г.Ю. Бистров, О.А. 

Кічатова, В.В. Петров, М.В. Сторожев, Ф.М. Раянов, З.С. Бєляєва, Г.В. 

Чубуков, О.О. Погрібний, І.Е. Середа, В.І. Семчик) вважають, що 

сільськогосподарське право – це комплексна галузь права. Інші ж (В.С. 

Шелестов, Л.І. Левітін, О.О. Головко) стверджують, що сільськогосподарське 

право слід розглядати як самостійну галузь права. Ще дехто (В.В. Лаптєв, В.С. 

Мартем’янов, В.В. Тадевосян) вважають його підгалуззю чи розділом 

господарського права або (З.А. Павлович) агропромислового права. В 

аграрно-правовій науці були висунуті і заперечення щодо можливості 

існування сільськогосподарського права як галузі права (І.Ф. Панкратов, В.З. 

Янчук, І.Ф. Казьмін, В.М. Яковлєв, С.М. Братусь, Я.Я. Страутманіс, Р.З. 

Лівшиць), які зумовлені відсутністю в структурі права комплексних галузей та 

браком власного предмета правового регулювання. 

Таким чином, нами виділено такі періоди розвитку процесу правового 

регулювання праці в сільському господарстві:  

1) дореволюційний період зародження права на охорону праці в 

сільському господарстві (кінець ХІХ ст. – 1917 р.);  
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2) радянський період (1917-1991 рр.), який умовно можна розділити на 

три етапи:  

а) виникнення і становлення правового регулювання охорони праці в 

сільському господарстві на базі норм радянського трудового і колгоспного 

права (1917-1967 рр.);  

б) уніфікації правил техніки безпеки як для колгоспів, так і для 

державних сільськогосподарських підприємств (1967-1974 рр.); 

в) удосконалення правового регулювання охорони праці в сільському 

господарстві шляхом систематизації спеціального законодавства внаслідок 

створення Системи стандартів безпеки праці (1974-1991 рр.);  

3) сучасний період (триває з 1991 р.). Розглядаючи розвиток правового 

регулювання праці в сільському господарстві в період Незалежності можна 

виділити 3 етапи розвитку правового регулювання трудових відносин у 

сільському господарстві: I – починаючи з липня 1990 р. до лютого 1994 р., II – 

з лютого 1994 р. до грудня 1999 р. та III – з грудня 1999 р. дотепер. 

Отже, виділено три основні періоди історичного розвитку процесу 

правового регулювання охорони праці у сільському господарстві. 

Дореволюційний період зародження права на охорону праці у сільському 

господарстві (кінець ХІХ ст. – 1917 р.), який характеризується зміною 

правового статусу селян, інтенсивною механізацією та капіталізацією 

сільськогосподарського виробництва, інтенсифікацією праці 

сільськогосподарських працівників, що в поєднанні зі збільшенням рівня 

травматизму, незадовільними умовами праці і підвищенням рівня освіченості 

сільського населення, призвели до усвідомлення в сільськогосподарських 

працівників необхідності виборювати право на охорону праці та змусили 

царську владу законодавчо врегулювати питання трудових правовідносин у 

сільському господарстві актами фабричного законодавства.  

Радянський період (1917-1991 рр.), який умовно можна розділити на 

три етапи. Перший – це етап виникнення правового регулювання охорони 

праці у сільському господарстві на базі норм радянського трудового і 
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колгоспного права (1917-1967 рр.), що характеризується належністю 

нормативних актів до трудового законодавства, відсутністю диференціації 

спеціальних нормативних актів із охорони праці у сільському господарстві за 

галузями виробництва, їх переважно комплексний характер, приділення 

основної уваги вимогам техніки безпеки на механізованих роботах. Другий – 

це етап уніфікації правил техніки безпеки як для колгоспів, так і для 

державних сільськогосподарських підприємств (1967-1974 рр.). Третім є етап 

удосконалення правового регулювання охорони праці у сільському 

господарстві шляхом систематизації спеціального законодавства внаслідок 

створення Системи стандартів безпеки праці (1974-1991 рр.), де правове 

регулювання охорони праці у сільському господарстві, відображення її 

специфіки здійснювалося за допомогою поєднання загального законодавства з 

охорони праці та спеціальних галузевих нормативних актів (правил, 

положень, інструкцій тощо), для яких стає характерним поглиблення 

спеціалізації, звуження кола застосування, розмежування за виробничими 

процесами, сільськогосподарськими культурами, колом посадових чи 

службових осіб та категоріями працюючих.  

Сучасний період (триває з 1991 р.), який складається з етапу 

врегулювання відносин, що виникли після прийняття Закону України «Про 

охорону праці» (1991-2009 рр.), та етапу врахування в правовому регулюванні 

охорони праці в сільському господарстві норм міжнародного права, зокрема 

Конвенції Міжнародної організації праці № 184 про безпеку та гігієну праці в 

сільському господарстві (діє з 2009 р.), якому притаманна тенденція до 

запозичення міжнародного досвіду у сфері охорони праці у сільському 

господарстві. 

Таким чином, правова природа регулювання праці в сільському 

господарстві ґрунтується на основі визнання державою норм, правил та 

стандартів, які врегульовують питання охорону праці працівника на 

виробництві під час виконання ним трудової функції. Головною метою такого 

визнання є гарантування життя та здоров’я працівника в сільському 
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господарстві та намагання підтримати високий рівень його працездатності на 

роботі. 

Регулювання праці в сільському господарстві виступає складовою 

трудового права і представляє собою сукупність загальновизначених норм, 

правил та стандартів, які закріплюють права та обов’язки сторін у 

правовідносинах, головною метою яких виступає збереження життя та 

здоров’я працівників під час трудової діяльності на виробництві.  

Цілеспрямоване управління виробничою діяльністю трудових 

колективів сільськогосподарських підприємств досягається впровадженням і 

закріпленням наукових форм організації праці, тобто раціональних форм 

поєднання трудових ресурсів із засобами виробництва, які забезпечують 

ефективність виробничого процесу при постійному поліпшенні соціальних 

умов праці селян. 

Отже, на нашу думку, головними правовими нормами інституту 

регулювання праці в сільському господарстві виступають такі:  

1) норми організаційного та управлінського характеру, що діють в 

межах певного сільськогосподарського підприємства;  

2) закріплення чіткого переліку засобів індивідуального захисту з 

урахуванням особливостей виробництва;  

3) профілактика професійних захворювань;  

4) правове регулювання праці жінок та неповнолітніх;  

5) здійснення нагляду та контролю за дотриманням норм з охорони 

праці уповноваженими органами та посадовими особами;  

6) притягнення до відповідальності за умов порушення законодавства 

про охорону праці [45].  

Ми вважаємо, що така сукупність правових норм у сфері сільського 

господарства забезпечить повне та ефективне функціонування інституту 

охорони праці. 

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених розвитку 

правового регулювання праці, специфіка праці у сільському господарстві, яка 
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зумовлює особливості правового регулювання робочого часу, часу 

відпочинку, оплати та охорони праці, залишилася поза увагою дослідників у 

період реформування аграрного сектора економіки.  

Проведений нами історіографічний аналіз надав змогу сформувати 

історичні періоди, що характеризують процес утворення та розвитку трудових 

прав і гарантій саме у працівників сільськогосподарської сфери. Вивчення 

історичного генезису становлення положень трудового права, які стосуються 

трудової діяльності працівників сільськогосподарського сектора, є важливим, 

оскільки надає змогу визначити існуючі у кожному періоді тенденції та 

передбачити можливі шляхи подальшого розвитку галузі трудового права у 

даній сфері. 

Це свідчить про актуальність та необхідність проведення подальших 

наукових досліджень з проблем правового регулювання трудових відносин 

сільськогосподарських працівників у трудовому праві. Наукова й практична 

значимість зазначених питань, недостатня розробленість їх у науці трудового 

права, а також дискусійний характер багатьох проблем обумовили вибір теми 

цього дослідження. 

 

 

2.2 Міжнародні стандарти правового регулювання праці в сільському 

господарстві 

 

У сучасних умовах глобалізації світового розвитку значно зростає роль 

міжнародних норм і практики їх застосування для досягнення цілей 

економічного і соціального прогресу. Це пов’язано насамперед з тим, що 

серед вищих цінностей світового співтовариства широко визнані права і 

свободи людини, її честь і гідність у різних сферах життєдіяльності 

суспільства, серед яких провідна роль належить сфері праці.  

У науці трудового права широкого розповсюдження набули терміни 

«міжнародне трудове право» та «міжнародно-правове регулювання праці». В 
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одних випадках вони вживаються як тотожні поняття, в інших – у них 

виділяють певні відмінності, і кожен, маючи декілька визначень, 

використовується в різних значеннях. У широкому розумінні ними 

позначається узагальнення систем правових норм, що регулюють сферу праці 

на загальносвітовому, регіональному та національному рівні. У даному 

випадку акумулюється і зіставляється досвід міжнародних організацій і різних 

країн у правовому регулюванні праці.  

На відміну від міжнародного трудового права термін «міжнародно-

правове регулювання праці», по-перше, охоплює не тільки сукупність 

міжнародних трудових норм, але й норми різних галузей та інститутів 

міжнародного права, що регулюють або мають вплив на регулювання сфери 

праці. По-друге, ним позначаються не лише норми, але і механізм 

регулювання цими нормами відповідних суспільних відносин.  

Вивчення досвіду міжнародно-правового регулювання праці є одним із 

основних завдань науки трудового права. На основі наукових досліджень і 

відповідно з потребами практики збагачується міжнародно-правовим змістом 

викладання трудового права. Починає поширюватися практика поглибленого 

вивчення норм міжнародного права, що регламентують сферу праці, та 

порівняльного трудового права.  

Основні права людини у сфері праці, їх міжнародно-правова 

регламентація, механізм їх захисту та діяльність міжнародних організацій у 

сфері правового регулювання праці стали все більш широко висвітлюватися в 

публічному праві [91, c. 59].  

Зростаючу увагу держав, їх об’єднань і організацій до спільного 

регулювання соціально-трудових відносин демонструє Європейське право. На 

міжнародно-правовому регулюванні праці позначаються і заходи 

кримінально-правового характеру. Зазначені аспекти свідчать про зростаючу 

різнобічність у міжнародно-правовому регулюванні праці і необхідність 

комплексного підходу при вивченні і використанні норм міжнародного права 
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в національній системі правового регулювання суспільних відносин у сфері 

праці. 

Зародження міжнародно-правового регулювання у сфері використання 

найманої праці датується початком ХХ ст. Виникнення такого нового виду 

правового забезпечення було обумовлене існуванням певних факторів, серед 

яких потрібно виділити активізацію профспілкового руху, прагнення 

визначити та уніфікувати умови економічної конкуренції на міжнародному 

рівні тощо. 

До питання міжнародно-правового забезпечення неодноразово 

звертались провідні учені, фахівці з трудового права (П.Д. Пилипенко, 

З.Я. Козак, І.Я. Кісельов, А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова та ін.), які 

визначали необхідність приведення національного законодавства у 

відповідність із міжнародно-правовими актами з питань найманої праці. 

Однак все ще залишається не до кінця з’ясованим юридична природа 

вироблених у результаті цього правового регулювання міжнародно-правових 

стандартів безпеки та гігієни праці. 

Поняття «міжнародно-правовий стандарт» широко вживається як у 

науковій літературі галузевого спрямування, так і у деяких міжнародно-

правових актах з питань професійної безпеки та охорони здоров’я найманих 

працівників. Часто синонімом до нього пропонується використовувати термін 

«міжнародно-правова норма». Вважаємо, що одночасне використання як у 

нормотворчій діяльності, так і у наукових напрацюваннях різних, на нашу 

думку, понять для позначення одних і тих же правових явищ потребує 

детального з’ясування. Більше того, аналіз та чітке розмежування таких 

правових категорій як «міжнародно-правовий стандарт» та «міжнародно-

правова норма» дозволить ґрунтовніше охарактеризувати міжнародно-правові 

акти з питань професійної безпеки та охорони здоров’я найманих працівників, 

адже ці поняття часто вживаються у текстах відповідних актів. 

З’ясування суті терміна «міжнародно-правові стандарти» дозволяє нам 

охарактеризувати документи, які, власне, їх закріплюють у сфері професійної 
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безпеки та охорони здоров’я найманих працівників. Слід відзначити, що ідея 

необхідності гарантування безпеки виробництва і охорони здоров’я найманих 

працівників була сформульована ще у 1966 році.  

Зокрема, проголошене у Загальній декларації прав людини 1948 р. [92] 

право кожного на справедливі та сприятливі умови праці уточнювалося у ст. 7 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Передусім 

такими умовами вважалась також і робота в безпечних та здорових умовах 

праці (safe and healthy working conditions) [93].  

Проте у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, цей термін вико-

ристовувався у дещо зміненому вигляді, а саме як умови, що відповідають 

вимогам безпеки і гігієни. Тобто поняття «гігієна» фактично підмінило собою 

поняття «здоров’я». Використання оригінального терміна вдалося зберегти 

лише в англомовних країнах, де і дотепер звичну для нас «безпеку та гігієну 

праці» називають «професійною безпекою та здоров’ям» 

(«occupationalsafetyandhealth») найманих працівників. 

В.В. Жернаков визначає, що при реформуванні трудового 

законодавства «важливо без перебільшень оцінити здобутки держави та 

суспільства» й «ідентифікувати себе в часі». Для розвитку трудового права 

України не варто необдумано використовувати досвід правового регулювання 

соціально-трудових відносин у країнах Європи, який не свідчить про високий 

рівень забезпечення соціально-економічних прав працівників. Самобутність 

вітчизняного трудового права полягає, зокрема, в істотній соціальній 

спрямованості його норм, що залишилася нам у добру спадщину від часів 

Радянського Союзу, та яку слід розцінювати як надбання нашої високої 

правової культури. Отже, трансформація трудового права України під 

впливом європейської інтеграції має відбуватися з дотриманням таких 

принципових положень як поступовість, послідовність, продуманість, 

довгострокова стратегія, обов’язковість перехідного періоду адаптації [94, с. 

115, 118]. Дані основні засади мають сприяти адекватній оптимізації трудо-

правового регулювання й утворення ефективних правових норм та інститутів, 
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які матимуть змогу досконало регулювати трудо-правові відносини. Без 

чіткого планування, яке передбачатиме поетапну трансформацію трудового 

законодавства, видається неможливим здійснити перезавантаження даної 

сфери регулювання суспільних відносин. 

При збереженні соціальної спрямованості вітчизняного трудового 

права можливим є врахування закордонного досвіду правового врегулювання 

наглядово-контрольної діяльності та обов’язкова орієнтація законодавства 

України на міжнародні стандарти у цій сфері. «В умовах відкритого 

суспільства та інтеграції України до міжнародних структур постало питання 

про врахування міжнародного досвіду та адаптацію національного 

законодавства, у тому числі й трудового, до міжнародних стандартів»,  

доходить висновку Н.Б. Болотіна [95, с. 19].  

Входження України до складу Європейського Союзу обов’язково 

включатиме у себе розширення ринку праці та запровадження нових робочих 

місць. Саме тому пріоритетним є здійснення комплексного удосконалення 

національного трудового законодавства та гармонізації останнього з 

європейськими стандартами праці. 

Основний масив конкретних міжнародних стандартів з питань охорони 

праці міститься в актах МОП. Керуючись класифікацією актів МОП з приводу 

«міжнародних стандартів, що детально регламентують безпеку і гігієну 

праці», запропоновану І.Я. Кисельовим [83, с. 520-521], здійснимо ще більше 

узагальнення та виділимо акти, якими встановлюються міжнародні правила 

безпеки і гігієни праці, та акти, що спрямовані на забезпечення дотримання 

цих правил. Адже в рамках даного дослідження друга група актів має 

першочергове значення. До першої групи, на наш погляд, доцільно віднести: 

1) принципи національної державної політики в галузі безпеки та 

гігієни праці (Конвенція № 155 і Рекомендація № 164);  

2) загальні та галузеві правила з техніки безпеки і спеціальні технічні 

правила оснащення верстатів і машин захисними пристроями (Конвенція № 

119 і Рекомендація № 118);  
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3) правила з гігієни праці (повітря, шум, вібрація), забезпечення гігієни 

праці при використанні на виробництві хімічних речовин (конвенції № 148, 

177, рекомендації № 156, 177); галузеві правила з гігієни праці в 

промисловості, у торгівлі, в установах, на морському транспорті (Конвенція            

№ 120, Рекомендація № 120); санітарно-гігієнічні правила, що захищають 

працівників від виробничих загроз у вигляді небезпечних токсичних речовин: 

бензолу, азбесту, білого фосфору, канцерогенних речовин, свинцевих білил, 

радіації, спор сибірської виразки (з цих питань прийнято більше 10 

конвенцій);  

4) заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві 

(Конвенція № 174 і Рекомендація № 181);  

5) міжнародні стандарти стосовно перенесення і пересування вантажів 

(Конвенція № 127 і Рекомендація № 128); 

 6) медичний огляд трудящих, зайнятих на особливо шкідливих 

роботах (Рекомендація № 97).  

До другої: 

1) створення на підприємствах служб гігієни праці (Конвенція № 161 і 

Рекомендація № 171);  

2) інспекція праці у промисловості, торгівлі, сільському господарстві, у 

будівництві, на транспорті, в гірничодобувній промисловості (Конвенція № 

81, Протокол 1995 р. до Конвенції № 81, Конвенція № 129, рекомендації № 81, 

82, 133).  

Аналіз актів першої групи дозволяє стверджувати, що у всіх країнах 

Заходу існує розвинене законодавство, що встановлює значну кількість 

правил, техніко-юридичних стандартів [96, с. 263].  

Не менш важливим при характеристиці міжнародних стандартів у 

сфері нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства є таке 

спрямування діяльності ЄС як техніка безпеки і гігієна праці, що є одним з 

найбільш розвинутих напрямків діяльності співтовариства.  
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Європейський підхід до забезпечення охорони праці працівників 

передбачає широкий перелік правил та заходів щодо створення належних 

умов праці. Дана система регламентує усі основні аспекти забезпечення 

захисту життя та здоров’я працівників, а також їх прав, свобод і законних 

інтересів. 

Слід зазначити, що договірні обов’язки діють незалежно від 

зобов’язань з охорони праці, покладених на підприємця законодавством, і 

поряд з останніми [83, с. 114].  

Водночас закріплення обов’язку не може гарантувати його виконання 

всіма без винятку суб’єктами, щодо яких його закріплено. А тому, як вказує 

О.І. Наливайко, всі права, надані особистості і не забезпечені необхідними 

засобами захисту у випадку їх порушення, – це лише «декларативні права». 

Забезпечення прав, за визначенням науковця, є об’єктивною необхідністю [91, 

с. 13].  

Зобов’язання формувати спеціальні державні органи, призначенням 

яких є забезпечення реалізації законодавства з охорони праці, техніки безпеки 

тощо [97, с. 124] є одним з перших міжнародних стандартів, визначених МОП 

у цій сфері, на який слід звернути уваги при характеристиці специфіки 

правового регулювання нагляду та контролю за дотриманням трудового 

законодавства на міжнародному рівні.  

Як справедливо відзначають А.І. Андрющенко та І.М. Дубровський, 

нормативні документи, розроблені МОП, складають Міжнародний кодекс 

праці [98, с. 27].  

«Дотримання обов’язкових для виконання норм міжнародного права у 

тому вигляді, як вони викладені у конвенціях Міжнародної організації праці, 

має бути звичайною справою в кожній країні цієї планети», – вказує М. 

Зоммер [99, с. 36]. 

Найважливіший результат міжнародно-правового регулювання у сфері 

використання найманої праці, на думку І.Я. Кісєльова, полягає у створенні 

міжнародних трудових стандартів, серед яких в окрему групу виділяють 
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міжнародно-правові стандарти безпеки і гігієни праці. Науковець 

переконаний, що за допомогою міжнародних зусиль створено звід модельних 

актів з питань найманої праці, творче опрацювання яких – вкрай необхідна 

умова вдосконалення будь-якої національної системи трудового права [1, c. 

447-448].  

Змістом цих стандартів є концентроване відображення досвіду 

багатьох країн, результат ретельного відбору найбільш цінних і універсально 

значущих норм і положень національних систем трудового права, створення 

оригінальних синтетичних правил за участю юристів, які представляють чинні 

системи правового регулювання праці, підсумок зіткнення різних думок і 

підходів, різнорідних політичних сил та інтересів, ідеологічних концепцій, 

знаходження компромісних юридичних формул, трансформованих у 

міжнародні норми. 

Питання професійної безпеки та охорони здоров’я найманих 

працівників на міжнародному рівні у своїй практиці вирішують також 

структурні підрозділи ООН. Зокрема, належної уваги питанням небезпечних 

впливів на здоров’я найманих працівників приділяє у своїй діяльності 

Всесвітня організація охорони здоров’я. У 1994 р., наприклад, ця організація 

ухвалила Глобальну стратегію професійного здоров’я для всіх [100].  

Цього ж року було ухвалено Декларацію ВООЗ з питань професійного 

здоров’я для всіх. У 2006 р. на сьомій зустрічі представників центрів співпраці 

з питань професійного здоров’я ВООЗ було ухвалено Декларацію з питань 

здоров’я працівників, у якій наголошується, що подальше удосконалення 

правового регулювання у цій сфері є вкрай необхідним і потребує цілісного 

підходу [101]. 

Провідне місце серед основних джерел міжнародно-правового 

регулювання відносин у сфері гарантування найманим працівникам 

професійної безпеки та охорони здоров’я займають акти ще одного 

структурного підрозділу Організації Об’єднаних Націй – Міжнародної 

організації праці. З часу свого створення (1919 р.) і до сьогодні МОП приділяє 
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значну увагу регулюванню саме цих відносин, адже професійна безпека та 

здоров’я найманих працівників є невід’ємною частиною концепції гідної 

праці. 

 25 жовтня 1921 року була підписана Конвенція про права на 

організацію і об’єднання працівників у сільському господарстві, згідно з ч. 1 

якої кожен член Міжнародної організації праці, що ратифікував цю 

Конвенцію, зобов’язується забезпечити всім працюючим у сільському 

господарстві ті ж права на організацію і об’єднання, які мають працівники в 

промисловості, і скасувати всі законодавчі чи які-небудь інші постанови, 

спрямовані на обмеження цих прав стосовно працівників, зайнятих у 

сільському господарстві.  

У ст. 1 Конвенції про мінімальний вік допуску дітей на роботу у сільському 

господарстві говориться: «Діти віком до чотирнадцяти років не можуть бути 

прийняті на роботу або працювати в державних або приватних 

сільськогосподарських підприємствах, чи в яких-небудь їхніх філіях у години, 

встановлені для відвідування школи. Якщо вони використовуються на такого 

роду роботах у позашкільні години, то ця робота не повинна бути на шкоду 

їхньому відвідуванню школи».    

 Відповідно до Конвенції про страхування на випадок хвороби 

працівників у сільському господарстві від 1927 р. застрахована особа має 

право з початку хвороби і принаймні до закінчення періоду, встановленого 

для надання допомоги на випадок хвороби, на безплатне медичне 

обслуговування з боку дипломованого медичного працівника і на отримання 

достатньої кількості належних ліків і лікарських засобів. 

Згідно з Віденською Конвенцією про право міжнародних договорів 

проблема вирішується дуже просто: по-перше, стаття 26 «Pacta sunt servanda» 

говорить, що кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і 

повинен ними добросовісно виконуватись. По-друге, стаття 27 «Внутрішнє 

право і додержання договорів» застерігає: «Учасник не може посилатись на 
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положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним 

договору».  

Таким чином, недосконалість правової системи не може вплинути на 

найвищий статус міжнародних договорів, які набрали чинності на території 

України, в її законодавстві (звісно, після Конституції), навіть якщо ці 

договори і не включено офіційно до цього самого законодавства.  

Віденська Конвенція не обмежує можливості набрання чинності 

міжнародним договором виключно ратифікацією його парламентом. 

Вбачається, що надання згоди на обов’язковість міжнародного договору є 

волевиявленням суверенної держави, її відповідною дією, яка може 

виявлятися у різних формах та способах. У відповідності до положень 

Віденської Конвенції 1969 р. норми Закону України «Про міжнародні 

договори України» визначають внутрішні правила процедури надання згоди 

на обов’язковість міжнародних договорів України. Так, ст. 9 закріплює 

процедуру ратифікації, а також перелік міжнародних договорів, які 

потребують ратифікації: «Ратифікація міжнародних договорів України 

здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід’ємною 

частиною якого є текст міжнародного договору». На підставі підписаного та 

офіційно оприлюдненого Президентом України закону Голова Верховної Ради 

України підписує ратифікаційну грамоту, яка засвідчується підписом Міністра 

закордонних справ України, якщо договором передбачено обмін такими 

грамотами. 

До 2001 р. МОП прийняла понад 182 конвенцій і 190 рекомендацій (в 

Україні діють менше 1/3 цих конвенцій). Конвенції МОП для країни, яка до 

них приєдналася шляхом ратифікації, обов’язкові для виконання. МОП 

контролює це. Рекомендації МОП не підлягають ратифікації, але їх значення 

полягає в тому, що вони часто детально роз’яснюють конвенції, доповнюють 

їх, а рекомендації МОП з питань, не передбачених конвенціями, допомагають 

у вдосконаленні національного трудового законодавства. Багато рекомендацій 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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просто дублюють конвенції, допомагаючи тим країнам, які до відповідної 

конвенції не приєдналися.  

Основні трудові права людини були закріплені актами ООН. Ці трудові 

права конкретизують акти МОП, наприклад, про заборону примусової праці – 

Конвенція № 29 (1936 р.) та Конвенція № 105 (1957 р.). У Конвенції № 29 

розгорнуто дається поняття примусової праці, у Конвенції № 105 – розширені 

заходи щодо усунення примусової праці, в тому числі заборона її в якості 

заходів дисциплінарного стягнення. 

Велика кількість актів МОП конкретизує положення актів ООН про 

рівноправність у праці та заборону дискримінації у праці та зайнятості 

(конвенції № 100, 111, 117 та ін.), Загальних положень про зайнятість, Пакту 

ООН 1966 р. і, зокрема, про досягнення державами-учасниками повної 

продуктивної зайнятості, конкретизовано в ряді конвенцій і рекомендацій 

МОП, які стосуються головним чином питань захисту від безробіття груп 

населення, які не можуть конкурувати на ринку праці (інвалідів, жінок, 

молоді, людей похилого віку, трудящих-мігрантів) або розвитку певних 

галузей (сільського господарства, рибальства та ін.). Так Конвенція № 122 про 

політику в галузі зайнятості (1964 р.) проголошує активну політику держав у 

сприянні повній продуктивній і вільно обраній зайнятості працездатного 

населення. Ці положення закріплені в Законі України «Про зайнятість 

населення». Конвенції № 2 і 88 зобов’язують створювати безкоштовні органи 

(бюро) зайнятості для забезпечення повної зайнятості. 

На основі дослідження еволюції міжнародних сільськогосподарських 

відносин було виділено кілька стадій їх якісного розвитку та трансформації.  

Так, перший етап (40-60-ті роки ХХ ст.) характеризується 

технологічними зрушеннями в обробці землі та механізації виробничого 

процесу в сільському господарстві.  

Другий етап (70-80-ті роки ХХ ст.) характеризується розгортанням 

процесу агропромислової інтеграції, яка означала перехід сільського 

господарства на нову індустріальну, технологічну й організаційну основу, 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


90 
 

включаючи транспортування і збут перероблених сільськогосподарських 

продуктів, наприклад, готових до вживання товарів – розчинної кави, 

фруктових соків тощо. 

Третій етап (90-ті роки ХХ ст. – дотепер) відзначається стрімким 

розвитком таких біотехнологій і нових інформаційних технологій як 

генетично модифікований матеріал, клонування тощо, що сприяє зростанню 

продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин, а також створенню 

нових продуктів із заданими властивостями, спрямованими на задоволення 

специфічних потреб суміжних галузей і кінцевих споживачів. 

АПК (агропромисловий комплекс) – сукупність галузей народного 

господарства, зайнятих виробництвом продукції сільського господарства, її 

зберіганням, переробкою і доведенням до споживача (Рис. 2.1).  

Рис. 2.1 Стуктура АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПК 

Обслуговуючі галузі: 

 с/г маринування; 

 ПЕК; 

 хімічна. 

Сільське господарство 

Переробні галузі, 

зберігання: 

 харчова промисловість; 

 легка промисловість. 

Рослинництво: 

 рільництво: 

зернові, технічні, 

овоче-баштанні. 

 квітникарство; 

 садівництво; 

 виноградарство. 

Тваринництво: 

 скотарство; 

 свинарство; 

 птахівництво; 

 кролівництво; 

 рибальство; 

 бджільництво. 
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До I сфери АПК відносять галузі промисловості, які постачають 

сільському господарству засоби виробництва, а також галузі, які зайняті 

виробничо-технічним обслуговуванням сільського господарства. II сфера – 

власне саме сільське господарство. III сфера – галузі, які забезпечують 

заготівлю, переробку, зберігання, транспортування, реалізацію продукції. 

Інколи виділяють ІV сферу – інфраструктуру (дорожньо-транспортне 

господарство, зв’язок, матеріально-технічне обслуговування, систему 

зберігання, складське і тарне господарство, галузі нематеріального 

виробництва та ін.).  

Національне законодавство про кооперативи базується на принципах, 

рекомендованих Міжнародним кооперативним альянсом: відкритого членства, 

демократичного характеру управління, недопустимості збагачення одного 

члена кооперативу за рахунок інших, суворого обмеження процента 

нарахувань на капітал у випадку розподілу прибутку за паями, активного 

співробітництва кооператорів, проведення виховної та просвітницької роботи 

серед своїх членів [97, c.162].  

У 2009 році Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію 

Конвенції Міжнародної організації праці №184 2001 року про безпеку та 

гігієну праці в сільському господарстві». Конвенція спрямована на 

впровадження міжнародних стандартів у сфері охорони праці та адаптацію 

національного законодавства у сфері охорони праці, зокрема щодо безпеки та 

гігієни праці в сільському господарстві, до законодавства Європейського 

Союзу.  

Дотримання положень Конвенції мало сприяти зменшенню рівня 

виробничого травматизму і професійних захворювань в агропромисловому 

виробництві держави, а також поліпшення соціальної захищеності 

працівників. Зокрема, відповідно до Конвенції передбачається, що 

роботодавець здійснює оцінку ризиків щодо безпеки і здоров’я працівників і 

на основі цих результатів впроваджує заходи щодо дотримання безпеки 

сільськогосподарської діяльності, робочих місць, машин, обладнання, 
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хімічних речовин, інструментів і процесів, які перебувають під його 

контролем. Крім того, роботодавець забезпечує одержання працівниками 

сільського господарства, з урахуванням рівня їх освіти, достатньої та 

відповідної професійної підготовки і зрозумілих інструкцій з безпеки і гігієни 

праці. 

Система правової охорони безпеки праці та здоров’я працівників 

сільського господарства, створена ЄС, має такі основні розділи:  

 рамкові норми ЄС із техніки безпеки і виробничої санітарії;  

 вимоги до виробничих приміщень щодо забезпечення здорових та 

безпечних умов праці;  

 правила безпечного користування верстатами та іншим виробничим 

обладнанням; 

 правила користування засобами індивідуального захисту від 

виробничих травм та професійних захворювань;  

 правила забезпечення безпеки працівників на фізичних роботах під 

час перенесення і переміщення вантажів;  

 правила з охорони праці працівників на роботах із використанням 

дисплеїв; 

 захист працівників від особливо небезпечних джерел виробничих 

травм; 

 спеціальні правила із захисту здоров’я та безпеки на виробництві 

працівників добувної промисловості;  

 спеціальні правила щодо охорони праці працівників, що мають 

строкові трудові договори [83, с. 561].  

Відповідно до загального права, наймач зобов’язаний облаштовувати 

своїм працівникам здорові й безпечні умови праці як контрагент трудового 

договору, носій певних обов’язків у договірних відносинах. У західній 

літературі цей обов’язок зазвичай трактується як сукупність певних елементів, 

а саме: обов’язок забезпечити безпеку виробничих приміщень, устаткування, 
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технологічних процесів, обов’язок забезпечити працівників засобами 

індивідуального захисту, коли відсутні гарантії безпеки виробничого 

середовища, обов’язок надавати працівникові необхідну інформацію й 

навчити його безпечним способам праці, обов’язок проводити, якщо буде 

потреба, медичні огляди працівників.  

Однією з гарантій дотримання норм законодавства суб’єктами 

трудових правовідносин є створення в усіх країнах Заходу спеціальних 

державних органів, покликаних забезпечити реалізацію законодавства з 

охорони праці, техніки безпеки, видавати відповідні правила і стандарти, 

координувати роботу в цій царині всіх державних органів і неурядових 

установ (наприклад, Федеральна адміністрація з техніки безпеки та 

виробничої санітарії у США, Управління з техніки безпеки та гігієни праці у 

Швеції) [97, с. 124]. 

Конвенція МОП від 25.06.1969 № 129 про інспекцію праці в сільському 

господарстві [92] передбачає зобов’язання забезпечення існування системи 

відповідних інспекцій у сільському господарстві (ст. 3). Конвенцію 

ратифіковано Законом України від 08.09.2004 № 1986-IV.  

В Україні окремої інспекції праці у сільському господарстві не існує. 

Водночас, у ст. 7 Конвенції МОП № 129 передбачено альтернативу у 

створенні інспекції праці в сільському господарстві, яка б функціонувала як 

окрема системи органів або ж перебувала у структурі єдиного відомства 

інспекції праці. 

Отже, охоплення контролем Держпраці України дотримання 

законодавства про працю всіма підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними 

особами, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування не є порушенням міжнародних 

стандартів у сфері охорони праці, визначених МОП.  
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Інспектування у сфері сільського господарства відповідно до положень 

Рекомендації щодо інспекції праці в сільському господарстві 25.06.1969 № 

133 має особливість, яка має вияв у неможливості покладання на інспекторів 

праці функції примирення або арбітражу трудових спорів. Водночас, коли в 

сільськогосподарському секторі не існує спеціальних органів для цього, 

інспекторам праці може бути доручено тимчасове виконання функцій 

примирення.  

Але в цьому випадку держава повинна здійснювати заходи щодо 

поступового звільнення інспекторів від таких невластивих їм функцій, «щоб 

вони могли присвячувати більше часу безпосередньо інспекційній роботі на 

підприємствах» (п. 3 Рекомендації № 133).  

В Україні постійно діючим державним органом, створеним 

Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових 

спорів (конфліктів), є Національна служба посередництва і примирення (далі – 

НСПП) (п. 1 Положення про Національну службу посередництва і 

примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 

1998 року                      № 1258/98) [102].  

Одним із завдань цього органу є здійснення посередництва і 

примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), а 

також сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між 

ними.  

Також для вирішення трудового спору може бути сформовано 

примирну комісію (орган, призначений для вироблення рішення, що може 

задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який 

складається із представників сторін (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)») або трудовий арбітраж 

(орган, який складається із залучених сторонами колективного трудового 

спору (конфлікту) фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті 

колективного трудового спору (конфлікту) (п. 1.4 Положення про трудовий 
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арбітраж, затвердженого наказом Національної служби посередництва і 

примирення від 18.11.2008 № 135) [101].  

Отже, функції контролю за дотриманням трудового законодавства та 

примирення чи арбітражу трудових спорів в Україні покладено на різні 

інституції, що дозволяє виконати умову про присвячення робочого часу 

інспекторів праці на поставлені перед ними завдання, залишаючи примирення 

та арбітраж трудових спорів спеціально уповноваженим органам. Конвенція 

про служби гігієни праці 26.06.1985 № 171 [103] передбачає зобов’язання 

кожного члена МОП розробляти, здійснювати та періодично переглядати 

послідовну національну політику стосовно служб гігієни праці як служб, на 

які покладено в основному профілактичні функції та відповідальність за 

консультування роботодавця, працівників та їхніх представників на 

підприємстві з відповідних питань.  

Рекомендація щодо служб гігієни праці від 26.06.1985 № 171 [103] 

визначає, що служби гігієни праці в сільському господарстві повинні в 

основному здійснювати профілактичні функції. Конвенцію ратифіковано 

Законом України від 10.03.2010 № 1954-VI. Водночас єдиного органу гігієни 

праці в Україні ще немає, адже нагляд за виробничим середовищем, що 

передбачає:  

a) виявлення та оцінювання факторів виробничого середовища, які 

можуть несприятливо впливати на здоров’я працівників;  

b) оцінювання санітарно-гігієнічних умов на виробництві і факторів в 

організації праці, які можуть бути потенційно небезпечними для здоров’я 

працівників;  

c) оцінювання засобів колективного та індивідуального захисту;  

d) оцінювання, в разі потреби, впливу на працівників небезпечних 

факторів із використанням надійних і загальноприйнятих методів контролю;  

e) оцінювання систем захисту, призначених для ліквідації або 

зниження впливу небезпечних факторів [103] – здійснюється різними 
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державними органами у сфері нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства.  

Окрім указаних актів МОП, пункти 15, 16 і 17 Рекомендації МОП № 

198 про трудові правовідносини 2006 р. передбачають засадничі підходи до 

питань нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. 

Компетентний орган повинен вживати заходів із метою забезпечення 

дотримання й застосування законодавчих і нормативно-правових актів, які 

стосуються трудових правовідносини, відносно різних аспектів, розглянутих у 

цій Рекомендації, наприклад, взаємодопомоги служб інспекції праці з 

органами соціального забезпечення й податковими службами та їхньої 

співпраці. Що стосується трудових правовідносин, то національні органи 

регулювання питань праці й підлеглі їм структури повинні здійснювати 

регулярний моніторинг своїх програм і процедур нагляду за дотриманням 

встановлених вимог. Особлива увага повинна приділятися професіям і 

секторам, у яких значну частку становлять працюючі жінки [104, с. 920]. 

Загалом у сфері професійної безпеки і охорони здоров’я працівників 

ухвалено понад 40 конвенцій і рекомендацій, найголовнішими з яких є такі: 

 Конвенція 1947 р. № 81 про інспекцію праці у промисловості й 

торгівлі;  

 Конвенція 1964 р. № 115 про захист працівників від іонізуючої 

радіації;  

 Конвенція 1964 р. № 120 про гігієну в торгівлі та установах;  

 Конвенція 1964 р. № 121 про допомоги у випадках виробничого 

травматизму; 

 Конвенція 2001 року № 184 про безпеку та гігієну праці в сільському 

госпоцарстві;  

 Рекомендація 1953 р. № 97 щодо охорони здоров’я працівників на 

місцях роботи; 
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 Рекомендація 1960 р. № 114 щодо захисту працівників від іонізуючої 

радіації;  

 Рекомендація 1974 р. № 147 щодо боротьби з небезпекою, 

спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих 

умовах, та заходів профілактики;  

 Рекомендація 1981 р. № 164 щодо безпеки і гігієни праці та 

виробничого середовища. 

Аналіз міжнародно-правових актів, які регламентують стосунки 

професійної безпеки та охорони здоров’я найманих працівників, засвідчує, що 

їх регулювання не є справою винятково національного законодавства. 

Зафіксовані в міжнародних актах стандарти професійної безпеки та охорони 

здоров’я, незважаючи на свою прогресивність, повинні й надалі 

вдосконалюватися, враховуючи зміни у процесі праці, пов’язані з розвитком 

суспільних відносин. А приведення національного трудового законодавства у 

відповідність з ними є необхідною умовою для гарантування високого рівня 

соціального захисту працівників, особливо в частині поліпшення умов праці 

для захисту їх здоров’я та безпеки під час здійснення трудових обов’язків.  

Беручи до уваги те, що чинне трудове законодавство України все ще 

перебуває на стадії реформування, важливо також вивчити досвід 

міжнародно-правового регулювання відповідних відносин у сільському 

господарстві. Використання позитивних досягнень, які існують у цій сфері, 

сприятиме подальшому розвитку правового регулювання відносин у сфері 

професійної безпеки та охорони здоров’я найманих працівників, що 

безперечно може бути одним із пріоритетних напрямів подальших досліджень 

у науці трудового права. 

При здійсненні адаптації національного законодавства України до 

міжнародних стандартів у сфері праці у процесі євроінтеграції вирішальним 

для діяльності державних органів і посадових осіб, відповідальних за неї, має 

стати закріплений у Загальнодержавній програмі адаптації законодавства 

України принцип врахування законодавчих актів Європейського Союзу, який 
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повинен застосовуватися з огляду на економічні, політичні, фінансові та 

соціальні наслідки для України прийняття відповідних правових норм, 

адаптованих до вимог законодавства Європейського Союзу. 

Тому функціонування правової системи в Україні, яка має сприяти 

досягненню стабільності в суспільстві, гарантувати верховенство права, права 

людини й забезпечувати функціонування ринкової економіки, має не тільки 

бути завданням першого етапу (як це зазначено в Концепції від 21.11.2002), а 

й стати принципом усього євроінтеграційного процесу, зокрема й гармонізації 

законодавства про працю [94, с. 119]. 

Отже, сьогодні в Україні відбувається активний процес гармонізації 

національного законодавства з міжнародними стандартами в галузі 

регулювання та охорони праці, зокрема й стандартами, визначеними в актах 

МОП, та європейськими. При цьому Україна перебуває лише на першому 

етапі розвитку законодавства в напрямі євроінтеграції, оскільки поки що мова 

йде лише про вдосконалення системи права і законодавства задля досягнення 

стабільності в суспільстві, гарантування верховенства права, прав людини й 

забезпечення функціонування ринкової економіки. До другого етапу 

«правового забезпечення створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

і підготовки до асоційованого членства України в ЄС» ми ще не готові, а 

третій («укладення Угоди про асоційоване членство України з ЄС та 

підготовка розширеної програми гармонізації законодавства України із 

законодавством ЄС з метою забезпечення інтеграції України до спільного 

ринку ЄС») навіть не входить до плану на найближчу  перспективу. 

 

 

2.3 Правове регулювання праці в сільському господарстві зарубіжних 

країн 

 

Останніми роками перед багатьма країнами постає питання про 

необхідність посилення регулюючої ролі держави щодо 
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сільськогосподарського виробництва. Основними важелями державного 

регулювання вважаються: цінове регулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції; система оподаткування; кредитно-

фінансовий механізм; антимонопольна політика; регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; спеціальні цільові програми. 

Застосування цих важелів у різних країнах здійснюється по-різному. 

Якщо, наприклад, для країн колишнього СРСР характерна державна 

підтримка слабких неприбуткових господарств, то в США підтримку дістає 

лише ефективне високотоварне виробництво (близько половини субсидій 

отримують 15 відсотків великих фермерських господарств). 

В Італії державне регулювання сільського господарства (точніше 

втручання, адже Конституція Італії використовує саме цей термін) 

здійснюється  щодо розмірів земельних ділянок, режиму 

сільськогосподарських земель, їх поліпшення та перетворення, а також 

надання допомоги дрібним та середнім землевласникам [105, c.69]. 

Цікаво, що для країн Західної Європи характерним є не стільки 

внутрішнє державне регулювання відносин у сільському господарстві, скільки 

регулювання на рівні Європейського Союзу. Єдина аграрна політика країн ЄС 

стосується, перш за все, регулювання експорту та імпорту. Передбачено, 

наприклад, стягнення спеціальних платежів при імпорті в країни ЄС зернових 

культур, запроваджена система імпортних та експортних ліцензій на торгівлю 

яловичиною, зерновими, молоком та молочними продуктами за межами ЄС, 

передбачена виплата різниці між світовими цінами та цінами Євросоюзу.  

Більш високі ціни порівняно зі світовими встановлюються з метою 

підтримки своїх товаровиробників, але це стало обтяжливим для бюджету ЄС 

та окремих його членів. Тому нещодавно переглянуто сільськогосподарську 

політику Союзу. З метою зменшення дотацій аграрному сектору та 

припинення зростання видатків бюджетних коштів на дотації 

сільськогосподарським товаровиробникам були змінені квоти на окремі види 
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продукції, введені фінансові санкції за перевиробництво деяких продуктів 

тощо.  

Таким чином, здійснено перехід від цінової підтримки виробництва та 

експортних дотацій до прямої підтримки безпосередньо фермерів, що 

пов’язано зі скороченням використання виробничих факторів (землі, худоби) 

та передчасним виходом на пенсію. 

Створення законодавчої бази для розвитку сільського господарства 

посідає важливе місце в економічній політиці США, саме тому тут раніше, 

ніж в інших країнах світу, суттєво збільшився вплив держави на аграрну 

сферу діяльності. 

У 1980 році сільськогосподарське законодавство вийшло на перше 

місце, оскільки йому приділялося найбільше уваги з боку держави. Нові 

обставини, що склалися як у самій країні, так і на світовій арені, привели 

до того, що необхідно було переглянути деякі попередні принципи підходу до 

вирішення проблем сільського господарства і забезпечення продовольчої 

безпеки. Ці проблеми стали одними з найважливіших для Конгресу, що й 

знайшло своє відображення в законах, прийнятих у той період. 

До 1980-х років все сільськогосподарське законодавство орієнтувалося 

на підтримку сімейного фермерства. Закон 1985 року «Про продовольчу 

безпеку США» започаткував юридичні засади нового етапу розвитку 

сільського господарства. Він підтвердив підхід до сільського господарства як 

до особливої галузі економіки, яка має стратегічне значення для США, а 

також узятий країною курс на збереження широкого субсидіювання 

сільського господарства за рахунок бюджету. 

Цей нормативний акт легалізував нові погляди в підході до розвитку 

сільського господарства. На відміну від попередньої політичної лінії, 

закріпленої в законодавстві, в ньому визначилися такі два напрямки:  

1) стабілізація комерційного сільського господарства країни, що 

означала орієнтацію держави на розвиток великих господарств; 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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2) забезпечення належного рівня життя в сільських районах, що 

сприяло збереженню соціальної стабільності в сільській місцевості, а також 

введення нового механізму державного субсидіювання сільського 

господарства, який передбачав підтримку середнього фермера. 

Для країн Східної Європи початку перебудови було характерне суттєве 

обмеження втручання держави в розвиток аграрного сектора з метою 

досягнення так званого «ринкового саморегулювання» сільського 

господарства. Результатом такої політики стало різке загострення аграрної 

кризи в регіоні. Тому зараз створюється нова система державного 

регулювання сільськогосподарської сфери, спрямована як на впорядкування 

внутрішнього аграрного ринку, так і на регулювання зовнішньоекономічних 

зв’язків. 

Значною подією у розвитку трудового законодавства було прийняття у 

Скандинавських країнах і Нідерландах законів, що здійснюють комплексне 

регулювання охорони виробничого середовища, яке повинне бути 

пристосоване до фізичних і розумових потреб людини, її віку, умінь і 

здібностей, з наданням людині можливості самій впливати на умови праці.  

На початку ХХІ ст. у зарубіжних країнах сформувалася нова концепція 

охорони праці на сільськогосподарських підприємствах, сутність якої полягає 

у більш широкому розумінні охорони праці, що передбачає охорону здоров’я 

конкретного працівника (а не тільки його здатності до праці) з урахуванням 

його фізичних, фізіологічних, психологічних і ментальних особливостей.  

Якщо умови праці є безпечними і гігієнічними в цілому, відповідно до 

певних стандартів, обов’язки із забезпечення охорони праці на виробництві 

можна вважати виконаними. Саме так до останнього часу виглядала загальна 

ідея охорони праці. Однак, якщо мати на увазі здоров’я (або «професійне 

здоров’я») працівників, то з’являється обов’язок більш комплексної 

відповідальності. У такому разі виникає питання, в якому стані здоров’я 

працівник перебував до вступу у трудові відносини, чи не погіршився цей 
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стан у процесі трудової діяльності і чи не погіршиться цей стан надалі, в тому 

числі після завершення ним трудової діяльності.  

Тобто відбувається перехід від традиційного розуміння охорони праці 

як сукупності техніки безпеки, гігієни праці та виробничого середовища до 

більш широкого її розуміння як охорони професійного здоров’я (або охорони 

здоров’я у процесі трудової діяльності). 

Поступово нова цілісна концепція забезпечення безпечних і здорових 

умов праці, що ґрунтується передусім на стандартах МОП і ЄС у цій сфері, 

набула міцного фундаменту, стовпами якого стали наступні критерії: 

«системність», «комплексність», «превентивність», «гнучкість», 

«персоніфікація» та «співробітництво».  

Серйозна увага у законодавстві Західних країн приділяється питанням 

жорсткості на виробництві. Фізична і психологічна жорсткість (моббінг, 

буллінг, харасмент), яка нещодавно вважалася проблемою дисциплінарною, 

сьогодні також входить до сфери охорони праці.  

Законодавством Франції передбачено утворення на підприємствах з 

кількістю понад 250 працівників соціальної служби з проблем праці. Вона 

повинна координувати і заохочувати заходи адміністрації та комітету 

підприємства з вирішення соціальних питань, сприяти створенню на 

підприємстві сприятливого психологічного клімату, задоволеності усіх 

працівників працею, попередженню стресів, виробничого дискомфорту. 

Саме в 1990-ті роки в більшості держав було прийнято комплекс 

законів і підзаконних актів з найважливіших питань трудових відносин, 

частково обновлено багато інститутів трудового права. Слід зазначити, що 

інтенсивність законодавчих реформ, масштаби оновлення законодавства 

виявилися неоднаковими в різних країнах. 

В Україні, Білорусі, Казахстані, Молдові, Узбекистані, Киргизстані, 

Туркменістані в законодавство були внесені досить суттєві зміни, прийнято 

чимало нових законів та інших актів, в той час як у Грузії, Вірменії, 

Азербайджані законодавство про працю мало змінилося. Деякі держави 
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близького зарубіжжя (Туркменістан у 1993 р., Узбекистан у 1995 р.) визнали 

за необхідне провести кодифікацію трудового законодавства і замінити 

радянські кодекси новими національними кодифікаційними актами з питань 

праці. Ще в двох державах (Білорусі та Киргизстані) розроблені проекти 

нових трудових кодексів.  

В інших державах, судячи з наявних даних, передбачається видання в 

найближчому майбутньому законодавчих актів з праці, покликаних замінити 

діючі ще з часів СРСР закони та інші акти радянського трудового 

законодавства з тим, щоб новостворені інститути трудового права відповідали 

вимогам ринкової економіки, новим суспільним потребам, які виникли в 

результаті проведених реформ [106].  

У цих країнах нова кодифікація трудового законодавства розглядається 

як недалека перспектива. Разом з тим у всіх розглянутих країнах трудове 

право зберегло і з певним успіхом продовжує виконувати свої життєво 

важливі для суспільства функції, пом’якшуючи негативні для найманих 

працівників наслідки перебудови економіки на ринкових засадах, прояви 

«дикого капіталізму» і первинного накопичення капіталу. В умовах 

перехідного періоду захисна роль трудового права, його значення як 

соціального амортизатора і соціального стабілізатора особливо зростають. 

Всі трудові відносини, що виникають в сільському господарстві, 

регулюються трудовим законодавством. У зв’язку з тим, що сільське 

господарство має ряд відмінних особливостей, трудові відносини в ньому 

також відрізняються від інших за своєю суттю та функціонуванням. А отже, 

норми права, що регулюють виникнення, хід і припинення трудових відносин 

в сільськогосподарській галузі, відрізняються від трудового законодавства, 

наприклад, у торговельній, промисловій та інших галузях господарства. 

Вихідною точкою виникнення трудових відносин у сучасних умовах є 

укладення між роботодавцем і працівником трудового договору. Укласти 

трудовий договір на виконання сільськогосподарських робіт мають право 

особи, які досягли 16-річного віку. Однак при цьому дозволяється приймати 
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на роботу на сільськогосподарське підприємство підлітків, починаючи з 14 

років, за умови, що їх батьки, опікуни або піклувальники дають письмову 

згоду на це. 

Виникнення трудових відносин в сільському господарстві може бути 

пов’язане із створенням і реєстрацією селянського фермерського 

господарства. 

Слід підкреслити, що роботодавцем в сільському господарстві завжди 

виступає комерційна організація – юридична особа, яка має свій баланс і 

розрахунковий рахунок у банку. Виняток становить фермерське господарство, 

що не є юридичною особою, але має право при деяких обставинах 

використовувати у своїй діяльності найману працю. 

Отже, основою виникнення і регулювання трудових відносин є 

складання трудового договору. Відповідно до Конституцією РФ кожен 

громадянин має право на працю. Для укладення трудового договору 

необхідно звернутися в організацію, яка має перелік вакансій, які 

відповідають рівню освіти, знань, досвіду, кваліфікації і, що важливо в 

сільському господарстві, рівнем фізичного здоров’я майбутнього працівника.  

Ці критерії необхідно враховувати, так як працівнику прийдеться 

виконувати трудові обов’язки, підпорядковуватися внутрішньому трудовому 

розпорядку, дотримуватися техніку безпеки, міру праці, брати участь у 

роботах, пов’язаних із шкідливими умовами праці. В свою чергу роботодавець 

повинен враховувати, що він зобов’язаний виплачувати працівникові 

заробітну плату відповідно з освітою, стажем, спеціальністю, кваліфікацією 

працівника, в залежності від умов праці, в яких той буде працювати, залежно 

від соціального положення, якщо це жінка, підліток і т. д. 

Предметом трудового договору, тобто те, заради чого він полягає, є 

особиста трудова участь працівника у виробничому процесі. 

Трудовий договір повинен містити обов’язкові складові, без яких він буде 

недійсним, і необов’язкові, наявність яких не впливає на питання про 

правомірність укладення контракту. У договорі обов’язково має бути 
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зазначено фірмове найменування сільськогосподарського підприємства та 

офіційний статус роботодавця, чи то голова селянсько-фермерського 

господарства, голова правління відкритого акціонерного товариства, 

закритого акціонерного товариства, директор товариства з обмеженою 

відповідальністю та ін. Важливою й обов’язковою складовою трудового 

договору є юридично грамотне визначення трудової функції найманого 

працівника.  

Тут необхідно включити визначення професії працівника, його 

спеціальність, розряд (наприклад, слюсар VI розряду, майстер тваринництва I 

класу), досвід роботи. У трудовому договорі обов’язково повинна бути 

вказана посада, на яку наймається працівник. Крім того, що умови і порядок 

нарахування оплати праці повинні бути визначені в положенні про оплату 

праці на конкретному сільськогосподарському підприємстві, ці умови повинні 

спочатку фіксуватися в трудовому договорі [107, c.48]. 

Не менш важливою складовою є визначення в договорі строків початку 

роботи, її завершення (якщо договір укладається на строк менш 5 років). Крім 

того, з урахуванням обопільної згоди сторін (працівника і роботодавця) у 

трудовому договорі можуть бути зазначені умови його припинення, умови, що 

виникають при суміщенні робіт, про режим праці та відпочинку на даному 

сільськогосподарському підприємстві. Якщо працівник, перш ніж приступити 

до постійної роботи, зобов’язується пройти випробувальний термін, то умови 

випробування також можуть бути зареєстровані в трудовому договорі. 

Трудовий договір може включати й соціально-побутові умови, наприклад, 

питання про надання працівникам даного сільськогосподарського 

підприємства житла або можливості його отримання. 

Слід мати на увазі, що якщо договір містить такі умови, які явно 

погіршують становище найманого працівника, то ці умови слід вважати 

неправомірними. Іншими словами, навіть незважаючи на те, що вони існують 

у трудовому договорі, працівник захищений від їх виконання. Наприклад, 

відповідно до ТК РФ кожен неповнолітній працівник має право на скорочений 
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робочий день. І якщо в договорі вказані інші умови, то вони просто 

неправомірними, і, незважаючи на їх існування, підліток може працювати 

протягом скороченого робочого дня. 

Раніше при вступі на роботу досить було оформити договір в усній 

формі. Відділ кадрів на підприємстві оформляв лише трудову книжку. Зараз 

же по новому трудовому законодавству всі відносини між працівником і 

роботодавцем оформляються в письмовій формі, тобто складається трудовий 

договір. При цьому працівник знайомиться з усіма умовами свого подальшого 

найму і надалі різні конфлікти з приводу незнання, наприклад, правил 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, вирішуються абсолютно 

законно.  

Також підпис працівника в договорі юридично захищає його від 

неправомірних дій наймача, якщо дії останнього суперечать умовам договору. 

Тому тут виникає дуже важливий момент, який слід враховувати будь-якій 

людині при влаштуванні на роботу, а саме: перш ніж підписувати трудовий 

договір, необхідно ретельно ознайомитися з його змістом, паралельно 

обговорити всі спірні моменти з роботодавцем. Після вирішення всіх 

незрозумілих і спірних умов потрібно зважити всі "за" і "проти" [108, c.71].  

Тільки після підписання трудового договору сторони трудових 

відносин захищені нормами законодавства і зобов’язані виконувати всі умови 

цього документа. 

У відповідності з трудовим законодавством ні працівник, ні 

роботодавець в односторонньому порядку не мають права змінити умови 

договору. Наприклад, неправомірними діями роботодавця буде вважатися 

переклад працівника в рамках того ж підприємства на іншу роботу без згоди 

самого працівника. Таким переведенням вважається розпорядження 

роботодавця виконувати працівником іншу роботу, яка не відповідає рівню 

його освіти, спеціальності, кваліфікації, яка виконується в більш важких і 

шкідливих умовах праці, оплачується за іншою системою оплати праці і т. п.  
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Крім перекладу, на підприємстві можуть виникнути переміщення 

працівників. Переміщення працівника з однієї роботи на іншу виникає також у 

рамках дотримання трудового договору, коли умови нової роботи дозволяють 

працівникові виконувати свої трудові функції у відповідності із займаною 

посадою. Тому, повторюючись, необхідно все ж зазначити важливість 

прийняття працівником всіх умов трудового договору. 

Трудовий договір необхідно оформляти в кількох примірниках. 

Найманий працівник повинен простежити за тим, щоб один примірник 

договору залишився у нього. 

Згідно ст. 56 ТК РФ трудовий договір – угода між роботодавцем та 

працівником, відповідно до яким роботодавець зобов’язується надати 

працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови 

праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними 

правовими актами, що містять норми трудового права, колективним 

договором, угодами, локальними нормативними актами і даним угодою, 

своєчасно і в повному розмірі виплачувати працівникові заробітну плату, а 

працівник зобов’язується особисто виконувати певну цією угодою трудову 

функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що 

діють у даного роботодавця. Трудовий договір набирає чинності з моменту 

його підписання [109]. 

Необхідно концентрувати увагу і на вік працівника, з якого він має 

право укладати трудовий договір з відповідним підприємством. За законом 

будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку, має право укласти трудовий 

договір. Однак тут є деякі винятки. Якщо особа отримала основна загальна 

освіта, то трудовий договір можна укласти, трохи раніше – з 15 років. 

Можливі випадки і більш раннього дозволу на укладення трудового договору 

– з 14 років.  

Таке можливо, якщо у підлітка є письмова згода її батьків або 

піклувальника, якщо дана трудова діяльність не стане перешкодою на шляху 

отримання ним основного освіти. Таким чином, в даному випадку трудові 
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функції підліток буде виконувати у вільний від навчання час, наприклад, у 

період канікул. І, що найважливіше, трудова діяльність, якою збирається 

займатися підліток, не повинна негативно впливати на його здоров’я. 

У разі, якщо працівник звертається на підприємство, що має вільні 

вакансії по його спеціальності, і отримує необґрунтовану відмову в укладанні 

трудового договору, то така відмова неправомірний. Трудове законодавство 

захищає потенційних працівників від подібних ситуацій. 

Незаконним вважається і дискримінація за національністю, 

походженням людини, місця проживання, статі, раси, соціального статусу і т. 

п. Наприклад, заборонено відмовляти у роботі жінкам, які мають дітей, якщо у 

підприємства є для них вакансії. 

У випадку виникнення вищеперелічених відмови про прийом на 

роботу будь-який громадянин має право оскаржити дане рішення в суді. 

Крім трудового договору на сільськогосподарських підприємствах 

приймаються та оформляються також і інші документи. Так, при влаштуванні 

на роботу працівник повинен пред’явити паспорт, де містяться його особисті 

дані, необхідні керівництву для оформлення. 

Не менш важливим документом є трудова книжка. По ній можна 

простежити всі попередні офіційно оформлені місця роботи, трудовий стаж, 

який, як правило, враховується роботодавцем при призначенні працівника на 

яку-небудь посаду, займані працівником посади, причини звільнення або 

переведення на іншу роботу, посаду.  

У відповідності з трудовим законодавством Російської Федерації будь-

яка юридична особа, а в нашому випадку сільськогосподарське підприємство 

зобов’язане вести трудові книжки на кожного працівника. Якщо працівник 

займається за сумісництвом та іншою трудовою діяльністю, то за його 

бажанням в трудову книжку можна занести відповідну запис про суміщуваної 

роботи. При прийомі на роботу роботодавець також вимагає пред’явити йому 

диплом про освіту або спеціальну підготовку, а в разі, якщо це необхідно, – 
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свідоцтво про отримання категорії, розряду або про проходження курсів 

підвищення кваліфікації [109].  

Наприклад, якщо сільськогосподарському підприємству, де в цілях 

забезпечення проведення обліку та звітності встановлені комп’ютери, 

потрібно бухгалтер, керівник підприємства має право вимагати не тільки 

документ про освіту за курсом бухгалтерського обліку на 

сільськогосподарських підприємствах, але і документ, що підтверджує знання 

користування ПК (персонального комп’ютера) і бухгалтерської програми 1C.  

Таким чином, при прийомі на роботу бухгалтера роботодавець повинен 

бути впевнений в тому, що цей працівник володіє всіма необхідними 

знаннями та навичками, які потрібні для виконання його трудових функцій. 

Також, якщо роботодавець наймає на роботу тракториста, він обов’язково 

поцікавиться не тільки свідченням про отримання освіти за даною 

спеціальністю, але і наявністю прав на водіння тракторного агрегату. 

Після укладення сторонами трудового договору роботодавець 

оформляє наказ чи розпорядження про прийом на роботу працівника, який 

повинен відповідати змісту договору. 

Даний наказ оголошується працівнику протягом 3 днів. Потім 

працівник, ознайомившись зі змістом, підписує цей наказ. Причому якщо 

існує така необхідність, то працівник може вимагати від роботодавця 

залишити собі копію наказу. 

Для того щоб перевірити, чи дійсно кваліфікація, рівень знань і 

навичок працівника, його психологічна сумісність відповідають вимогам 

даного підприємства, роботодавець може призначити працівнику 

випробувальний термін, перш ніж він остаточно приступить до виконання 

своїх трудових обов’язків. Всі умови випробувального терміну зазначаються 

спочатку в трудовому договорі. Стаття 70 ТК РФ містить перелік працівників, 

для яких випробування не встановлюється [109]: 
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1) особи, обрані за конкурсом на заміщення відповідної посади, 

проведеним в порядку, встановленому трудовим законодавством і іншими 

нормативними правовими актами, що містять норми трудового права; 

2) вагітні жінки та жінки, що мають дітей у віці до півтора років; 

3) особи, які не досягли віку 18 років; 

4) особи, які закінчили мають державну акредитацію освітні установи 

початкового, середньої та вищої професійної освіти і вперше поступають на 

роботу за здобутою спеціальністю протягом одного року з дня закінчення 

навчального закладу; 

5) особи, обрані на виборну посаду на оплачувану роботу; 

6) особи, запрошені на роботу у порядку переведення від іншого 

роботодавця за погодженням між роботодавцями; 

7) особи, що укладають трудовий договір на термін до 2 місяців; 

8) інші особи у випадках, передбачених ТК РФ, іншими федеральними 

законами, колективним договором. 

Випробувальний термін для прийому на роботу максимально може 

тривати 3 місяці, не рахуючи часу, коли працівник був відсутній на роботі, 

наприклад, був на лікарняному. А для керівників організацій та їх заступників, 

керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних 

підрозділів організацій випробувальний термін не може перевищувати 6 

місяців (ст. 70 ТК РФ). 

Якщо працівник з якихось причин не підходить для даної роботи, то 

роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника із зазначенням 

цих причин до закінчення випробувального терміну. Працівник має право 

оскаржити таке рішення в суді. Якщо ж після закінчення строку випробування 

працівник продовжує виконувати свої трудові обов’язки, то вважається, що 

він пройшов позитивно всі умови випробувального терміну і далі його 

трудова діяльність регулюється трудовим договором та нормами трудового 

права на загальних підставах. 
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Отже, необхідно ще раз зазначити, що трудові відносини, що 

виникають між працівником і роботодавцем, починаються з підписання ними 

трудового договору (за винятком членів сільськогосподарського виробничого 

кооперативу) і тому повністю захищені умовами цього договору та нормами 

трудового законодавства. 

В процесі трудової діяльності людини на сільськогосподарському 

підприємстві можуть виникнути різні ситуації і навіть конфлікти. Всі 

розпорядження роботодавця і діяльність найманого працівника регулюються 

нормами трудового права і умовами трудового договору, якщо ці умови не 

обмежують прав працівника, даних йому законом. 

Ситуації, які виникають при виконанні працівником своїх трудових 

функцій, можуть бути наступного характеру: переведення та переміщення на 

іншу роботу, переведення працівника у разі виробничої необхідності, 

простою; поєднання працівником основної трудової діяльності з навчанням; 

настання тимчасової непрацездатності; нещасні випадки та ін. 

Всі можливі ситуації повністю регулюються цим законодавством. 

Як вже було сказано вище, переміщення працівника вважається законним за 

умови, що зворотне не обумовлено в трудовому договорі. Якщо ж 

роботодавець переводить працівника з однієї роботи на іншу, гіршу за 

умовами праці, за тяжкості або не відповідає його кваліфікації і рівня освіти, 

такий переклад буде вважатися законним, якщо він був проведений за згодою 

працівника.  

Переведення працівника на іншу роботу може бути разовий. Іншими 

словами, переведення на іншу постійну роботу, коли всі умови праці повністю 

змінюються остаточно, але також за згодою працівника. Переклад може 

носити тимчасовий характер. Такий переклад здійснюється протягом певного 

часу і з умовою, що за працівником зберігається його постійне місце роботи. 

У відповідності зі ст. 74 ТК РФ у разі виробничої необхідності роботодавець 

має право переводити працівника на строк до одного місяця на 

необусловленную трудовим договором роботу в тій же організації з оплатою 
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праці за виконуваній роботі, але не менше середнього заробітку по колишній 

роботі. 

Дана норма ТК РФ часто використовується в юридичній практиці при 

здійсненні переказів працівників сільського господарства з одного виду 

трудової діяльності на інший. 

Сільське господарство – виробнича сфера, піддається значним ризикам 

з боку природи, а саме: погодно-кліматичних умов, вірусів, інфекцій 

сільськогосподарських тварин на фермах і птахофабриках та ін. Наприклад, 

садівниче господарство знаходиться в зоні очікуваного штормового вітру і 

грози, тому керівництво даного господарства приймає рішення перевести всіх 

працівників на збір врожаю [109]. 

Як вже було сказано, якщо робота протипоказана працівникові за 

станом здоров’я, він може від неї відмовитися. Проте тимчасове переведення 

може мати місце і тоді, коли сам працівник за станом свого здоров’я має 

потребу в ньому. В такому випадку працівник переводиться на більш легкий 

вид діяльності. 

Виробництво рослинницької продукції в сільському господарстві має 

сезонний характер. І для того, щоб забезпечити на сільськогосподарському 

підприємстві цілорічну зайнятість працівників в зимовий час переводять на 

інші посади. Ці посади притаманні зазвичай підсобним, промислових та інших 

виробництв, не залежних від природно-кліматичних умов. Тому багато 

сільськогосподарські підприємства на сьогоднішній день намагаються 

організувати в своїй виробничій структурі переробні галузі. 

Протягом виробничої діяльності у працівника може виникнути 

необхідність у підвищенні свого рівня освіти або підвищення кваліфікації. 

Трудове законодавство гарантує працівникам сільського господарства право 

поєднувати свою трудову діяльність з навчальним процесом. Якщо працівник 

направляється роботодавцем або самостійно вступає до вищого навчального 

закладу незалежно від форми навчання (очна або заочна), то вона вправі 
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розраховувати на додаткову відпустку із збереженням середньої заробітної 

плати. 

У відповідності зі ст. 187 ТК РФ при направленні роботодавцем 

працівника для підвищення кваліфікації з відривом від роботи за ним 

зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата за основним 

місцем роботи. Працівникам, які направляються на підвищення кваліфікації з 

відкликанням від роботи в іншу місцевість, провадиться оплата відрядних 

витрат у порядку і розмірах, які передбачені для осіб, які направляються у 

службові відрядження. 

Сільське господарство – це сфера виробництва, де має місце важка 

праця, шкідливі і небезпечні умови праці. Згідно з нормами трудового права 

працівники, зайняті на таких виробництвах, а також водії транспортних 

засобів повинні обстежуватися в медичних установах, перш ніж приступити 

до трудової діяльності, а також щоб виявити придатність цих працівників до 

виконання їх трудової обов’язки і попередити різні професійні захворювання. 

Причому якщо вік працівника молодше 21 року, то він повинен проходити 

медичний огляд не рідше 1 рази в рік. У різних випадках сільськогосподарське 

підприємство (особливо на шкідливих роботах) може проводити і додаткові 

медичні огляди своїх працівників. З трудового законодавства випливає, що 

проходження регулярного медичного огляду є обов’язком працівника [109]. 

З особами, які беруть участь у виробництві сільськогосподарської 

продукції, у процесі виконання ним своєї трудової функції можуть виникнути 

різні нещасні випадки. 

У відповідності зі ст. 227 ТК РФ розслідуванню в установленому 

порядку як нещасні випадки підлягають події, в результаті яких постраждали 

було отримано тілесні ушкодження (травми), у тому числі заподіяні іншою 

особою; тепловий удар; опік; обмороження; утоплення, ураження 

електричним струмом, блискавкою, випромінюванням; укуси та інші тілесні 

ушкодження, завдані тваринами і комахами; пошкодження внаслідок вибухів, 

аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, стихійних лих та інших 
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надзвичайних обставин, інші ушкодження здоров’я, зумовлені впливом 

зовнішніх факторів, що спричинили за собою необхідність переведення 

постраждалих на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ними 

працездатності або смерті потерпілих. 

У відповідності зі ст. 229.2 ТК РФ до нещасних випадків, які сталися в 

результаті виробничої діяльності працівника, але не пов’язані з виробництвом, 

відносять наступні: 

1) смерть внаслідок загального захворювання або самогубства, що 

підтверджено в установленому порядку відповідно медичної організацією, 

органами слідства чи судом; 

2) смерть або пошкодження здоров’я, єдиною причиною яких стало за 

висновком медичної організації алкогольне, наркотичне або інше токсичне 

сп’яніння (отруєння) потерпілого, не пов’язане з порушеннями технологічного 

процесу, в якому використовуються технічні спирти, ароматичні, наркотичні 

та інші токсичні речовини; 

3) нещасний випадок, що стався при здійсненні постраждалим дій 

(бездіяльності), кваліфікованих правоохоронними органами як кримінально 

каране діяння. У вищезазначених ситуаціях також оформляється акт про 

нещасний випадок. 

Розробка і дотримання заходів по раціональному режиму праці і 

відпочинку спирається на солідну правову базу, що робить ці заходи 

обов’язковими для виконання. У цю базу входять загальнодержавні закони 

раціональної організації режиму праці і відпочинку: Конституція РФ, ТК РФ, 

Цивільний кодекс РФ (частини перша, друга і третя) (з ізм. і доп. від 20 

лютого, 12 серпня 1996 р., 24 жовтня 1997, 8 липня, 17 грудня 1999 р., 16 

квітня, 15 травня, 26 листопада 2001, 21 березня, 14, 26 листопада 2002 р., 10 

січня, 26 березня, 11 листопада, 23 грудня 2003 р., 29 червня, 29 липня, 2, 29, 

30 грудня 2004 р., 21 березня, 9 травня, 2, 18, 21 липня 2005 р., 3, 10 січня, 2 

лютого, 3, 30 червня, 27 липня 2006 р.). Разом з тим існують і 

внутрішньогосподарські нормативні акти. До них відносять статут 
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сільськогосподарського підприємства, колективний договір і правила 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Відповідно до ч. 4 ст. 37 Конституції РФ кожен працівник, у тому числі 

і працівник сільськогосподарського підприємства, має право на індивідуальні 

та колективні трудові спори з використанням встановлених федеральним 

законом способів їх дозволу, включаючи право на страйк. Згідно ст. 352 ТК 

РФ основними способами захисту трудових прав та законних інтересів 

працівників є: державний нагляд і контроль за дотриманням трудового 

законодавства, захист трудових прав працівників професійними спілками, 

самозахист працівниками трудових прав. 

У Росії кожен працівник сільського господарства, а також будь-якої 

іншої галузі, має право на працю, закріплене в ст. 37 Конституції РФ, в 

умовах, що відповідають вимогам безпеки і гігієни, на винагороду за працю 

без будь-якої дискримінації і не нижче встановленого федеральним законом 

мінімального розміру оплати праці, право на індивідуальні та колективні 

трудові спори, право на відпочинок у відповідності з трудовим договором у 

встановлені законодавством вихідні та святкові дні, щорічна оплачувана 

відпустка, право на встановлену законами тривалість робочого часу. Крім 

того, будь-який працівник, крім права на працю, має право на охорону 

здоров’я, що забезпечується соціально-економічними засобами, 

організаційно-технічними нормами, санітарно-гігієнічних, лікувально-

профілактичними та реабілітаційними підприємствами. 

Працю в сільському господарстві охороняється як нормами загального 

трудового права, так і специфічними нормами аграрного права. З 

вищесказаного можна зробити висновок, що за охороною праці та здоров’я 

працівників сільського господарства стежить правове законодавство, яке 

забезпечує відповідні умови праці, безпека життя і здоров’я працівників при 

виконанні ними своїх трудових функцій, умови, що сприяють оздоровленню 

працівників та ін 



116 
 

Охорона праці має ряд дуже важливих значень для працівників: правове, 

економічне та соціальне. 

Соціальне значення охорони праці пояснюється правами людини на 

життя, свободу, вільне використання своїх здібностей і майна для комерційної 

діяльності (не забороненої законом), право мати приватну власність, право 

вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці і т. д. 

Економічне значення охорони праці полягає в правильному обліку результатів 

праці працівника і гідної її оплати, зниження травматизму працівників і рівня 

професійних захворювань. 

Правове значення охорони праці – це насамперед дотримання законів 

та інших нормативних актів про охорону праці роботодавцем та працівником. 

Загальні вимоги з охорони праці та здоров’я працівників, установлені 

державою, не залежать від організаційно-правової форми підприємства. 

Правове регулювання охорони праці та здоров’я працівників здійснюється на 

основі федеральних законів, підзаконних актів, законодавства суб’єктів РФ, 

трудового договору, колективного договору, правил внутрішнього 

розпорядку, прийнятих на кожному сільськогосподарському підприємстві, та 

інших локальних нормативних актів. 

Наприклад, у Федеральному законі від 8 грудня 1995 р. N 193-ФЗ "ПРО 

сільськогосподарську кооперацію" (з ізм. і доп. від 7 березня 1997 р., 18 

лютого 1999 р., 21 березня 2002 р., 10 січня, 11 червня 2003 р.) говориться, що 

умови праці сільськогосподарського працівника, робітника у виробничому 

кооперативі, не повинні бути гіршими від умов праці, передбачених 

загальними нормами трудового права. А в Законі РРФСР від 22.11.1990 N 348-

1 "Про селянське (фермерське) господарстві" визначено, що голова 

господарства повинен забезпечити працівникам, які уклали з ним договір, 

безпечні умови праці. Тобто нормами трудового законодавства повинні 

підкорятися всі підприємства неухильно [108]. 

Система державних стандартів безпеки праці включає: вимоги щодо 

організації робіт, що забезпечують безпеку праці і організаційно-методичні 
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основи стандартизації в галузі безпеки праці, вимоги і норми за видами 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів; вимоги до виробничого 

обладнання, виробничих процесів, засобів захисту працюючих, будівель і 

споруд і т. д. 

Крім цього, існують ще й міжгалузеві правила, які застосовуються в 

різних галузях (наприклад, вимоги техніки безпеки при ремонті двигуна). 

26 червня 1992 р. Міністерством сільського господарства було випущено 

Положення про організацію роботи з охорони праці на підприємствах і в 

організаціях агропромислового комплексу РФ, яке було узгоджене з 

профспілковими організаціями та асоціацією селянсько-фермерського 

господарства і сільськогосподарських виробничих кооперативів. Це 

Положення діє на всіх підприємствах сільського господарства, що займаються 

комерційною діяльністю. 

До галузевим підзаконних актів належать, наприклад, Правила по 

охороні праці в рослинництві (затв. Наказом Міністерства сільського 

господарства РФ від 20 червня 2003 року N 889), Правила по охороні праці 

при зберіганні та переробці плодоовочевої продукції (затв. Наказом 

Міністерства сільського господарства РФ від 20 червня 2003 року N 898) та ін. 

акти. 

Спираючись на федеральне і регіональне законодавство про охорону 

праці, сільськогосподарські підприємства розробляють і приймають власні 

правила та стандарти про охорону праці. 

У відповідності зі ст. 221 Трудового кодексу Російської Федерації від 

30 грудня 2001 року N 197-ФЗ (ТК РФ) (з ізм. і доп. від 24, 25 липня 2002 р., 

30 червня 2003, 27 квітня, 22 серпня, 29 грудня 2004 р., 9 травня 2005 р., 30 

червня 2006 р.) роботодавець має право з урахуванням думки виборного 

органу первинної профспілкової організації або іншого представницького 

органу працівників і свого фінансово-економічного становища встановлювати 

норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття 

та інших засобів індивідуального захисту, поліпшують порівняно з типовими 
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нормами захист працівників від наявних на робочих місцях шкідливих і (або) 

небезпечних факторів, а також особливих температурних умов або 

забруднення. 

Роботодавець за рахунок своїх коштів зобов’язаний у відповідності з 

встановленими нормами забезпечувати своєчасну видачу спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, а також їх 

зберігання, прання, сушку, ремонт і заміну (ч. 3 ст. 221 ТК РФ). 

З метою створення безпечних умов праці роботодавець зобов’язаний 

забезпечити працівників лікувально-профілактичними та санітарно-

побутовими заходами [108]. 

Режим праці і відпочинку, прийнятий на сільськогосподарському 

підприємстві, повинен відповідати всім нормам трудового законодавства. В 

обов’язки роботодавця входить надання сприяння щодо проведення перевірок 

щодо нагляду за безпекою умов праці, а також при необхідності проводити 

об’єктивні розслідування нещасних випадків на виробництві. Від працюючих 

на підприємстві також вимагається належне виконання трудового 

законодавства, трудового договору, локальних нормативних актів 

підприємства, і, що особливо важливо, дотримання правил техніки безпеки. 

Не тільки керівник сільськогосподарського підприємства зобов’язаний 

стежити за дотриманням техніки безпеки, але і керівники структурних 

підрозділів (бригадири, завідуючі фермою та ін). Природно, в першу чергу 

необхідно стежити за тим, щоб при виробництві сільськогосподарської 

продукції використовувалася тільки справна техніка, обладнання, матеріали, 

відповідні супроводжуючих їх документів. Відомо, що трактори, 

сільськогосподарські машини та інше обладнання, що використовується при 

виробництві сільськогосподарської продукції, які є об’єктами підвищеної 

небезпеки, що обумовлено технічними і конструктивними характеристиками. 

Багато технологічні процеси в сільському господарстві також є потенційно 

небезпечними. 



119 
 

У сільському господарстві також часто відбуваються шкідливі і 

небезпечні виробничі процеси (в ковальському цеху, в підсобних 

виробництвах, при проведенні заходів щодо захисту рослин тощо). Всі ці 

особливості сільськогосподарського виробництва накладають певний 

відбиток на правову базу, що регламентує заходи щодо захисту прав 

працівників сільського господарства. 

На сільськогосподарському підприємстві за ініціативою керівництва 

може створюватися і комісія з охорони праці, до складу якої, як правило, 

входить профспілковий орган, представники роботодавця і працівників.  

В Росії існує державна політика з охорони праці, спрямована 

насамперед на прийняття різних законів і програм щодо забезпечення охорони 

праці працівників; здійснення контролю і нагляду за дотриманням 

законодавства з охорони праці; на поширення трудового досвіду з питань 

охорони праці; на здійснення захисту прав трудящих і т. д. Для того щоб 

максимально забезпечити працівникам дотримання їх прав у галузі охорони 

праці, забезпечити в господарстві дотримання всіх норм і правил безпеки, 

організується служба охорони праці. 

Згідно ст. 217 ТК РФ ця служба повинна обов’язково мати місце на 

підприємстві, чисельність працівників якого понад 50 осіб. Іноді замість 

служби в господарстві вводиться посада спеціаліста з охорони праці (як 

правило, це інженер), який повинен володіти знаннями і вміннями в галузі 

охорони праці, тобто мати відповідну освіту, а також досвід роботи в цій 

області. Якщо підприємству не вигідно організовувати службу по охороні 

праці, то вона має укласти цивільно-правовий договір з фахівцями або з 

організаціями, які працюють в цій області і надають послуги по охороні праці. 

У відповідності з трудовим законодавством РФ питання з охорони 

умов праці працівників, зайнятих в сільському господарстві, належать до 

компетенції роботодавця або групи роботодавців, якщо їх кілька на 

підприємстві. Особливо важливо підкреслити в питаннях про охорону праці 

права та обов’язки роботодавця і працівників [108]. 
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Безпосередньо в сільському господарстві сезонними роботами є весь 

виробничий процес. Особливо напруженими сезонними роботами вважаються 

весняно-польові роботи і роботи по збиранню сільськогосподарських культур. 

Сезонний договір може укладатися на термін не більше 6 місяців.  

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 р. N 310-IX 

"Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах" (в 

ред. від 26 січня 1983 р.) передбачалося, що стаж роботи для цих робочих 

вважається безперервним, якщо вони повністю відпрацювали сезон, на 

наступний сезон знову уклали трудовий договір і повернулися на роботу в 

установлений час. Причому в безперервний трудовий стаж не зараховується 

час міжсезонної перерви. Особливості регулювання праці тимчасових і 

сезонних працівників позначені гол. 45 – 46 ТК РФ. 

У Білорусії, відносини, пов’язані з застосуванням праці в сільському 

господарстві, іменуються аграрно-трудовими. Будучи урегульованими 

нормами права, стають правовідносинами. Ці правовідносини виділяються за 

суб’єктним складом й сфері функціонування: однією із сторін цього 

правовідношення завжди виступає юридична особа або індивідуальний 

підприємець, які здійснюють діяльність у сільському господарстві. 

Сільськогосподарська праця відрізняється від всіх інших видів тим, що 

він знаходиться в безпосередній залежності від законів природи, біологічних 

процесів, кліматичних змін. Сезонний характер роботи, регулярний режим 

праці, підсумований облік робочого часу, особливі вимоги до охорони праці – 

все це особливості регулювання трудових правовідносин в аграрному секторі 

Республіки Білорусь. В основу правового регулювання праці покладено 

гарантоване Конституцією Республіки Білорусь (ст. 41) право на працю як 

найбільш гідний спосіб самоствердження людини, тобто право на вибір 

професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностями, 

освітою, професійною підготовкою і з урахуванням суспільних потреб, а 

також на здорові і безпечні умови праці.  
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У підприємницької діяльності в сільському господарстві реалізація 

цього принципу має свою специфіку. Як відомо, професія рід занять – це не 

тотожні поняття. Якщо рід занять – це постійне заняття, певна трудова та інша 

діяльність, то професія виражає форму і ступінь поділу праці, його якість і 

складність. Виконання професійної діяльності доручається працівникові, має 

практичні навички виконання спеціалізованих трудових функцій.  

Рід занять – більш широка область діяльності людини. Вона може 

охоплювати ряд професійних і некваліфікованих робіт. Під родом занять може 

розумітися вся трудова діяльність осіб, зайнятих веденням селянського 

(фермерського) господарства. Вибір професії можливий тільки у колективних 

сільськогосподарських підприємствах, де є професійно спеціалізовані ділянки 

роботи. Але, як показує багаторічна практика, навіть широкі механізаторські 

професії (наприклад, тракторист-машиніст) не завжди знаходять своє 

застосування як постійний (протягом всього господарського року) вид роботи. 

Реалізувати своє право на працю громадянин може, вступаючи і в один 

із видів трудових правовідносин, які диференціюються за підставою їх 

виникнення: 

 укладення трудового контракту; 

 вступ в члени сільськогосподарського кооперативу (наприклад, 

колгоспу); 

 реєстрація в якості індивідуального підприємця. 

Суб’єктами трудових правовідносин є працівник і роботодавець. 

Правосуб’єктність громадянина, тобто здатність укласти трудовий договір, 

визначена ст. 21 Трудового кодексу Республіки Білорусь, і, за загальним 

правилом, виникає з шістнадцяти років. Однак при наявності письмової згоди 

одного з батьків (усиновителя, піклувальника) трудовий договір може бути 

укладений з особою, яка досягла чотирнадцяти років, для виконання легкої 

праці, не заподіює шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання. 

У члена сільськогосподарського кооперативу трудові відносини виникають не 
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раніше шістнадцяти років, у глави селянського (фермерського) господарства – 

з моменту державної реєстрації. 

Роботодавці – це сільськогосподарські комерційні організації, 

індивідуальні підприємці, належним чином зареєстровані та мають фонду 

оплати праці. В якості роботодавців можуть виступати такі суб’єкти 

господарської діяльності в Республіці Білорусь [110, c.78]: 

 господарські товариства і суспільства; 

 колгоспи; 

 радгоспи; 

 селянські (фермерські) господарства та ін. 

Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві 

Республіки Білорусь здійснюється на підставі Трудового кодексу Республіки 

Білорусь від 26 липня 1999 р. № 296-З, який був прийнятий Палатою 

представників 8 червня 1999 р. і схвалений Радою Республіки 30 червня 1999 

р. 

Професійний склад працівників радгоспів, колгоспів, селянських 

(фермерських) господарств, господарських товариств і товариств, а також 

інших сільськогосподарських підприємств, що функціонують в даний момент 

в Республіці Білорусь, не однорідний. Розрізняють керівних працівників, 

фахівців сільського господарства, осіб управлінського та обслуговуючого 

персоналу і працівників інших професій. 

В порядку підбору сільськогосподарських кадрів відбулися глибокі 

зміни. Так, за часів СРСР керівні працівники підбиралися з урахуванням 

багатопланових вимог до їх діловим і політичним якостям. Зараз же ставки 

робляться на особисті ділові якості працівників. 

Державне сільськогосподарське підприємство очолює директор. 

Колгосп очолює голова, який обирається на загальних зборах членів колгоспу. 

Трудовим кодексом Республіки Білорусь була введена контрактна система 

трудових відносин. Громадянин може запропонувати якого роботодавця 

укласти з ним трудовий контракт (договір), тобто угода, за якою працівник 
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зобов’язується виконати певну роботу за певною спеціальністю, кваліфікації 

чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядком, а 

роботодавець зобов’язується виплачувати йому заробітну плату і 

забезпечувати здоров’я і безпечні умови праці, передбачені законодавством, 

колективним договором і угодою сторін [110, c.189]. 

Предметом аграрно-трудового договору є регулярне особисте 

виконання трудової функції, тобто «живий» працю за певною спеціальністю, 

наприклад тракториста. Однією стороною тут обов’язково виступає фізична 

особа. Для того щоб не помилитися у трудових якостях претендента на робоче 

місце, керівник має право запропонувати надходить на роботу укласти 

трудовий договір з умовою попереднього випробування. Трудовий договір з 

такою умовою може бути укладений тільки за угодою сторін і тільки при 

прийомі на роботу. Такі вимоги ст. 28 Трудового кодексу Республіки 

Білорусь.  

Важливим є те, що в якості нормативно-правової бази для укладання 

контракту з керівником сільськогосподарського підприємства недержавної 

форми власності виступають: Трудовий кодекс Республіки Білорусь (особливо 

глава 18), законодавчі акти про юридичних осіб (зокрема Закон Республіки 

Білорусь «Про підприємства»), Декрет Президента Республіки Білорусь від 

26.07.1999 р. № 29 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення трудових 

відносин, зміцненню трудовий і виконавчої дисципліни», Указ Президента 

Республіки Білорусь від 06.02.1995 р. № 51 «Про заходи щодо подальшого 

розвитку сільськогосподарського виробництва», Указ Президента Республіки 

Білорусь від 02.02.2001 р. № 49 «Про деякі питання організаційно-правового 

забезпечення діяльності кількість радгоспів», який затвердив [110].  

Примірний статут колгоспу (сільськогосподарського виробничого 

кооперативу), та Положення про порядок укладання контрактів з керівниками 

сільськогосподарських підприємств недержавної форми власності, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 

12.04.1995 р. № 199. 
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Трудовий контракт з керівником сільськогосподарського підприємства 

недержавної форми власності полягає місцевим виконавчим і розпорядчим 

органом на строк, визначений статутом підприємства, але не менше одного 

року після обрання даного керівника підприємства на цю посаду загальними 

зборами (зборами уповноважених) членів підприємства.  

Прийнято вважати, що особливу групу керівників становлять фахівці 

сільського господарства. При цьому головними спеціалістами юридичних осіб 

можна вважати: економіста, агронома, зоотехніка, хіміка, рыбовода, ветлікаря, 

ревізора, енергетика, диспетчера, конструктора, юрисконсульта, метролога, 

радіолога, металурга, механіка, технолога, енергетика, зварювальника. У 

Республіці Білорусь особливо виділяється категорія фахівців сільського 

господарства підприємств, установ, організацій, розташованих у зонах з 

правом на відселення і подальшого відселення. Для даної категорії 

працівників сільського господарства передбачена приблизна форма трудового 

контракту Суспільно корисна діяльність людей різноманітна, і найбільш 

загальним вимірником кількості затраченої праці є робочий час.  

Згідно ст. 110 Трудового кодексу Республіки Білорусь, робочим 

вважається час, протягом якого працівник згідно з трудовим, колективним 

договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку зобов’язаний 

перебувати на робочому місці і виконувати свої трудові обов’язки. До 

робочого відноситься також час роботи, виконаної за пропозицією, 

розпорядженням або з відома наймача понад установлену тривалість робочого 

часу (понаднормова робота, робота у державні свята, святкові і вихідні дні). 

Конституційна вимога (ст. 43 Конституції Республіки Білорусь) обмеження 

робочого часу конкретизовано у ст. 112 Трудового кодексу Республіки 

Білорусь, в якій зазначено, що повна норма тривалості робочого часу не може 

перевищувати 40 годин на тиждень [110]. 

Тривалість робочого часу може бути по своїй повній нормі (40 годин 

на тиждень) або скороченою. При цьому скорочена тривалість робочого часу 
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– це встановлена законом тривалість робочого часу менше нормального, але з 

такою ж оплатою. Вона переслідує мету охорони здоров’я працівника.  

Так, згідно ст. 114 Трудового кодексу Республіки Білорусь для 

працівників молодше вісімнадцяти років встановлюється скорочена 

тривалість робочого часу: у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років – не 

більше 23 годин на тиждень, від шістнадцяти до вісімнадцяти років – не 

більше 35 годин на тиждень. 

Тривалість робочого часу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-

технічних навчальних закладів, які працюють протягом навчального року у 

вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної 

тривалості робочого часу, вищевказаного часу для осіб відповідного віку. 

Інвалідам I і II групи встановлюється скорочена тривалість робочого часу – не 

більше 35 годин на тиждень. 

Ст. 317 Трудового кодексу Республіки Білорусь визначає особливості 

регулювання робочого часу і часу відпочинку працівників організацій 

сільського господарства. Отже, робочим рослинництва, організацій сільського 

господарства встановлюється підсумований облік робочого часу за річний 

обліковий період (календарний або розрахунковий рік), при якому наймач має 

право [24]: 

1) в період напружених польових робіт (посів, догляд за посівами, 

заготівля кормів, збирання врожаю, оранка зябу та ін) у разі необхідності 

збільшувати тривалість щоденної роботи (зміни) до 10 годин, а з відома 

працівників – до 12 годин; 

2) компенсувати виникла переробку шляхом зменшення робочого дня 

(зміни) в інші періоди сезону або зимовий час або (та) шляхом надання інших 

днів відпочинку (з розрахунку один день відпочинку за вісім годин 

переробки). 

Робочим майстерень автотранспорту, складів та інших підрозділів, які 

обслуговують рослинництво, може встановлюватися підсумований облік 

робочого часу на окремі періоди напружених польових робіт, при якому 
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наймач вправі в ці періоди збільшувати тривалість щоденної роботи цих 

працівників до 10 годин, з тим щоб у середньому за кожний обліковий період 

тривалість робочого часу за графіком робіт (змінності) не перевищувала 

нормальної кількості годин. 

Робітникам тваринництва наймачем може встановлюватись робочий 

день, розділений не більше ніж на три частини, між якими передбачаються 

перерви тривалістю не менше двох годин, включаючи перерву для відпочинку 

і харчування. При цьому загальна тривалість робочого часу не повинна 

перевищувати для даної категорії робітників тривалості щоденної роботи. 

Час відпочинку в сільському господарстві – це вільний від роботи час, який 

особа використовує на свій розсуд. Трудовим законодавством передбачені 

наступні види часу відпочинку: 

 перерва для відпочинку і харчування; 

 додаткові спеціальні перерви; 

 щотижневі вихідні дні; 

 святкові дні; 

 відпустки. 

Під відпусткою розуміється звільнення від роботи за трудовим 

договором на визначений період часу для відпочинку і інших соціальних 

цілей зі збереженням колишньої роботи і заробітної плати. У відповідності зі 

ст. 156 Трудового кодексу Республіки Білорусь жінкам, які працюють у 

сільській місцевості, надається основний подовжений відпустку – не менше 28 

календарних днів, а працівникам з ненормованим робочим днем надається за 

роботу понад нормальну тривалість робочого часу, додаткова відпустка 

тривалістю до 14 календарних днів.  

Глава 13 Трудового кодексу Республіки Білорусь регулює дисципліну 

праці працівників. Стаття 193 Трудового кодексу Республіки Білорусь дає 

визначення трудової дисципліни. Відповідно до даної статті трудова 

дисципліна – обов’язкове для всіх працівників підпорядкування 

встановленому трудовому розпорядку і належне виконання своїх обов’язків. 
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Трудовий розпорядок для працівників визначається наступними 

локальними нормативними актами: 

1) правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

2) штатним розкладом; 

3) посадовими інструкціями працівників; 

4) графіками робіт (змінності); 

5) графіками відпусток; 

6) положеннями та інструкціями з охорони праці і техніки безпеки; 

7) колективними договорами, угодами; 

8) іншими локальними нормативними актами з питань охорони праці. 

Постановою Міністерства праці Республіки Білорусь від 5 квітня 2000 

р. № 46 були затверджені Типові правила внутрішнього трудового 

розпорядку. Ці Типові правила мають на меті забезпечення праці, зміцнення 

його дисципліни, раціональне використання робочого часу, поліпшення якості 

робіт, сприяння зростанню продуктивності праці. 

Затверджені на сільськогосподарському підприємстві правила 

внутрішнього трудового розпорядку обов’язкові як для працівників, так і для 

наймачів. Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні бути вивішені 

наймачем на видному місці. 

З 20 червня 1990 року земельні відносини в Узбекистані регулювалися 

Законом Про землю. Після проголошення незалежності, щорічно в цей Закон 

вносилися зміни і доповнення. 

30 квітня 1998 року Олій Мажлисом Республіки Узбекистан був 

прийнятий Земельний Кодекс. Необхідність прийняття Земельного Кодексу 

була продиктована рядом важливих причин [102].  

По-перше, щорічно вносяться зміни в який діяв до прийняття 

Земельного Кодексу Закон про землі були орієнтовані на надання можливості 

дехканам відчути почуття господаря на землю, на вироблену ними 

сільськогосподарську продукцію.  
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По-друге, земельне законодавство і сільськогосподарське 

законодавство потребували докорінної зміни, орієнтуючись на ринкові 

відносини. У Земельному Кодексі від 30 квітня 1998 року, в цілях здійснення 

реформ у сільському господарстві закріплено право довічного успадкованого 

володіння земельними ділянками дехканских господарств, встановлено інші 

види землекористування. 

В Указі Президента Республіки Узбекистан «Про найважливіші 

напрями поглиблення реформ в сільському господарстві» від 24 березня 2003 

року Міністерству юстиції разом з Міністерством сільського і водного 

господарства, Міністерством фінансів, Міністерством економіки Республіки 

Узбекистан, іншими заінтересованими міністерствами і відомствами 

доручалося у місячний термін внести до Кабінету Міністрів пропозиції про 

зміни і доповнення в чинне законодавство, що випливають із цього Указу. 

В Указі Президента Республіки Узбекистан «Про найважливіші 

напрями поглиблення реформ в сільському господарстві» від 24 березня 2003 

року передбачалося забезпечити широке розвиток орендних відносин як 

основної форми виробничих відносин в сільському господарстві. 

Зацікавленим міністерствам пропонувалося у місячний термін внести до 

Кабінету Міністрів пропозиції щодо здійснення комплексу заходів щодо 

переведення, починаючи з 2004 року, всіх ширкатних і фермерських 

господарств на орендну форму використання сільськогосподарських угідь.  

Стаття 3 Закону Республіки Узбекистан «Про сільськогосподарському 

кооперативі (ширкате) визначено основні принципи діяльності 

сільськогосподарського кооперативу (ширката), що встановлюють правовий 

статус працівників кооперативів [102]: 

 добровільність членства в кооперативі (ширкате) та безперешкодний 

вихід з нього; 

 обов’язкова трудова участь членів у діяльності кооперативу 

(ширката); 
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 внутрішньогосподарська організація виробництва продукції і праці 

переважно на основі договору сімейного (колективного) підряду; 

 оплата праці членів кооперативу (ширката) виходячи з обсягу, якості 

виробленої продукції (виконаних робіт); 

 розподіл кінцевого доходу (прибутку) між членами кооперативу 

(ширката) відповідно до їх майновими паями; 

 демократичний характер управління, рівні права у прийнятті рішень 

(один член кооперативу (ширката) – один голос); 

 контроль членів кооперативу (ширката) за його роботою в порядку, 

передбаченому статутом кооперативу (ширката); 

 використання земельних ділянок суворо за цільовим призначенням, 

забезпечення охорони земель і підвищення родючості ґрунту. 

Трудові відносини між фермером і найманими працівниками, 

включаючи членів сім’ї, ґрунтуються на трудових договорах у відповідності з 

чинним трудовим законодавством. 

У Статті 12 Закону Республіки Узбекистан «Про Дехканском 

господарстві) від 30 квітня 1998 року, з внесеними змінами та доповненнями 

визначено правовий статус працівників дехканского господарства.  

Крім того, в Законі (Стаття 13) визначені права та обов’язки голови 

дехканского господарства. Глава дехканского господарства має право:  

 без довіреності діяти від імені дехканского господарства;  

 укладати договори з юридичними і фізичними особами;  

 видавати доручення;  

 відкривати рахунки в банку. 

Глава дехканского господарства зобов’язаний забезпечувати захист 

інтересів і реалізацію прав дехканского господарства та його членів. 

Глава дехканского господарства може мати також і інші права та обов’язки, 

передбачені законодавством [102, c.90]. 
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Члени дехканского господарства зобов’язані особистою працею брати 

участь у виробничій діяльності дехканского господарства. Законодавством 

можуть бути передбачені й інші права та обов’язки членів дехканского 

господарства. 

Основним законодавчим актом, що забезпечує правове регулювання 

діяльності сільськогосподарських кооперативів, є Закон Республіки 

Узбекистан Про сільськогосподарському кооперативі (ширкате) від 30 квітня 

1998 року із внесеними до нього змінами та доповненнями. У Статті 1 цього 

Закону сказано, що Сільськогосподарський кооператив (ширкат) це 

самостійно господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, заснований 

на пайових засадах і переважно сімейному (колективному) підряді, 

добровільне об’єднання громадян для виробництва товарної 

сільськогосподарської продукції. 

Відносини, пов’язані із створенням, діяльністю, реорганізацією і 

ліквідацією сільськогосподарських кооперативів (ширкатов), регулюються 

цим Законом та іншими законодавчими актами. 

Якщо міжнародним договором Республіки Узбекистан встановлені 

інші правила, ніж ті, які містяться в законодавстві Республіки Узбекистан про 

сільськогосподарському кооперативі (ширкате), то приймаються правила 

міжнародного договору [111, c.70]. 

Основним правовим документом, який регулює діяльність 

сільськогосподарського кооперативу (ширката), є його статут. Основним 

законодавчим актом, який регулює відносини, спрямовані на організацію і 

здійснення діяльності фермерських господарств у Республіці Узбекистан є 

Закон Про фермерське господарство, (нова редакція) від 26 серпня 2004 року. 

Як сказано у статті 3 цього Закону фермерське господарство-це самостійний 

господарюючий суб’єкт, який веде товарне сільськогосподарське виробництво 

з використанням земельних ділянок, наданих в оренду.  
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Головою фермерського господарства є його засновник – фермер. 

Фермером може бути особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, має 

відповідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському господарстві. 

Правове становище господарства встановлюється у відповідності з 

законодавчими актами Республіки Узбекистан, особливе значення з яких 

відводиться Закону Про дехканском господарстві, прийнятим Олій Мажлисом 

Республіки Узбекистан 30 квітня 1998 року, з внесеними змінами від 

15.12.2000, 12.05.2001, 30.08.2003, 12.12.2003, 03.12.2004, 23.05.2005 р. р. 

Діяльність дехканского господарства ґрунтується на особистій праці членів 

господарства. У дехканском господарстві для виконання певної роботи 

можуть на тимчасовій основі залучатися інші особи на умовах трудового 

договору. 

Члени господарства підлягають державному соціальному страхуванню 

за умови здійснення дехканским господарством на добровільній основі 

внесків у позабюджетний Пенсійний фонд при Міністерстві фінансів 

Республіки Узбекистан. (Частина в редакції Закону РУз від 23.05.2005 р. N 

ЗРП-2)  

Облік трудової діяльності членів дехканского господарства, здійснює 

внески в позабюджетний Пенсійний фонд при Міністерстві фінансів 

Республіки Узбекистан за всіх членів дехканского господарства, провадиться 

головою дехканского господарства. (Частина в редакції Закону РУз від 

23.05.2005 р. N ЗРП-2) [111]. 

Час роботи в сільському господарстві зараховується в трудовий стаж 

на підставі документів, що підтверджують сплату внесків по державному 

соціальному страхуванню з оформленням трудової книжки в установленому 

порядку в районному відділі соціального забезпечення. (Частина в редакції 

Закону РУз від 23.05.2005 р. N ЗРП-2)  

Щодо членів сільського господарства, які працюють у 

сільськогосподарському кооперативі (ширкате), іншому 

сільськогосподарському або лісогосподарському підприємстві, установі, 
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організації, облік трудової діяльності і сплати внесків по державному 

соціальному страхуванню провадяться відповідно до даних кооперативом 

(ширкатом), підприємством, установою та організацією. (Частина в редакції 

Закону РУз від 30.08.2003 р. N 535-II)  

Призначення та виплата державних допомог по соціальному 

страхуванню і пенсій членам дехканского господарства здійснюються у 

порядку та на умовах, встановлених законодавством. 

Держава гарантує додержання прав і захист законних інтересів 

господарств, які здійснюють виробництво і реалізацію сільськогосподарської 

продукції. 

Основним правовим документом, який регулює діяльність 

сільськогосподарського кооперативу (ширката), є його статут [111, c.200]. 

В умовах переходу до ринкової економіки у сфері зайнятості населення 

Республіки Таджикистан виникли нові тенденції і проблеми. До їх числа, 

насамперед, належить абсолютне скорочення чисельності зайнятих в галузях 

матеріального виробництва. Це пов’язано з непідготовленістю багатьох 

підприємств до роботи в ринкових умовах. Склався в останні роки ринок 

праці характеризується диспропорцією між наявністю робочих місць, їх 

пропозицією і попитом на них. Цей процес посилюється в результаті 

перетворення прихованого безробіття у відкриту і приймає не тільки 

кількісний, але і якісний характер. Вираз невідповідності проявляється також 

у розбіжності професійної та кваліфікаційної підготовки робочої сили. 

Заслуговує на увагу і досвід розвинутих країн щодо забезпечення 

професійної безпеки і здоров’я у сфері атипових трудових договорів 

(дистанційна праця (телеробота), надомна праця, позикова праця, робота за 

строковим трудовим договором, робота на умовах неповного робочого часу).  

Так, законодавством більшості країн із розвинутою ринковою 

економікою передбачається обов’язок роботодавця проводити з працівниками, 

які працюють дистанційно, інструктаж щодо можливих небезпечних факторів, 

а також методів захисту від їх впливу на здоров’я. Законодавством також 
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надано роботодавцю можливість проводити як попередні, так і регулярні 

інспекційні перевірки робочих місць таких працівників на предмет 

відповідності вимогам професійної безпеки і здоров’я. У законодавстві 

України аналогічні норми відсутні.  

До інших нових тенденцій розвитку законодавства про безпеку і гігієну 

праці в сільських господарствах у західних країнах слід віднести такі:  

1) створення служб охорони здоров’я на підприємстві;  

2) створення на великих і середніх підприємствах комітетів із техніки 

безпеки і виробничої санітарії на двосторонніх засадах із представників 

роботодавця і працівників;  

3) регулювання участі працівників у здійсненні контролю за безпекою і 

гігієною праці;  

4) посилення відповідальності роботодавців за порушення вимог 

законодавства про безпеку і гігієну праці;  

5) поступове скасування нормативно-правових актів, що встановлюють 

спеціальну охорону праці жінок (крім охорони праці вагітних жінок і жінок-

матерів). 

У багатьох постсоціалістичних країнах діє великий масив нормативно-

правових актів, що регулюють відносини у сфері безпеки і гігієни праці. 

Поряд із регулюванням відносин із охорони праці у нових кодексах, у 

багатьох країнах діють відповідні закони та чисельні підзаконні нормативно-

правові акти. Значна увага питанням безпеки і гігієни праці приділяється в 

актах соціального діалогу, локальних нормативно-правових актах.  

У нових законодавчих актах про безпеку і охорону праці містяться 

визначення багатьох понять, докладно регулюються відповідні відносини. 

Так, у ст. 1 Закону Республіки Казахстан «Про безпеку і гігієну праці» від 28 

лютого 2004 року дається визначення 29 основних понять, у тому числі 

безпеки праці та гігієни праці. Безпека праці визначається як стан захищеності 

працівника, забезпечений комплексом заходів, що виключають шкідливий та 

небезпечний вплив на працівників у процесі трудової діяльності. Під гігієною 
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праці розуміється комплекс санітарно-гігієнічних заходів і засобів із 

збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу 

виробничого середовища і трудового процесу.  

Нова концепція регулювання праці зарубіжних країнах, що ґрунтується 

на міжнародних стандартах, пов’язується із розвитком превентивного підходу 

і підвищенням загальної культури професійної безпеки і здоров’я. Втім, 

зарубіжний досвід свідчить про одночасне посилення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері безпеки і здоров’я на виробництві, що у 

сучасних соціально-економічних умовах є цілком виправданим. Остання 

тенденція є характерною й для законодавства України. 

Проведений аналіз показав, що трудові відносини в сільському 

господарстві Росії, Білорусі, Узбекистану, Таджикистану регулюються 

трудовим законодавством, спеціальними законами та трудовими договорами. 

Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання, які функціонують в 

аграрному секторі цих країн та України, схожі, але мають певні відмінності. 

Вивчення законів цих країн дало змогу зробити не лише відповідні висновки, 

а й внести певні пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства.  

Автором обґрунтовується висновок про необхідність включення до 

нового Трудового кодексу України статті, яка регулювала б особливості праці, 

розподілу робочого часу і часу відпочинку сільськогосподарських 

працівників. Пропонується, зокрема, надати роботодавцю можливість у 

періоди напружених польових робіт:  

а) працівникам рослинництва збільшувати тривалість щоденної роботи 

(зміни) до 10 годин, а за згодою працівників – до 12 годин. А відпрацьований 

час понад норму компенсувати шляхом зменшення робочого дня (зміни) в 

інші періоди сезону чи зимовий час;  

б) працівникам тваринництва встановлювати робочий день розділений 

не більш ніж на три частини, між якими передбачати перерви тривалістю не 

менше двох годин, включаючи перерву для відпочинку і харчування;  
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в) працівникам майстерень автотранспорту, складів та інших 

підрозділів, що обслуговують рослинництво, встановлювати підсумований 

облік робочого часу, згідно із яким збільшувати тривалість щоденної роботи 

до десяти годин так, щоб в середньому за кожний обліковий період тривалість 

робочого часу не перевищувала нормативної кількості годин. 

Усе це свідчить про те, що правове регулювання праці в сільському 

господарстві зарубіжних країн має ряд новел порівняно з аграрним 

законодавством України.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Регулювання праці в сільському господарстві виступає складовою 

трудового права і являє собою сукупність загальновизначених норм, правил та 

стандартів, які закріплюють права та обов’язки сторін у правовідносинах, 

головною метою яких виступає збереження життя та здоров’я працівників під 

час трудової діяльності на виробництві.  

2. Цілеспрямоване управління виробничою діяльністю трудових 

колективів сільськогосподарських підприємств досягається впровадженням і 

закріпленням наукових форм організації праці, тобто раціональних форм 

поєднання трудових ресурсів із засобами виробництва, які забезпечують 

ефективність виробничого процесу при постійному поліпшенні соціальних 

умов праці селян. Головними правовими нормами інституту регулювання 

праці в сільському господарстві виступають такі: норми організаційного та 

управлінського характеру, що діють в межах певного сільськогосподарського 

підприємства, закріплення чіткого переліку засобів індивідуального захисту з 

урахуванням особливостей виробництва, профілактика професійних 

захворювань, правове регулювання праці жінок та неповнолітніх, здійснення 

нагляду та контролю за дотриманням норм з охорони праці уповноваженими 



136 
 

органами та посадовими особами, притягнення до відповідальності за умов 

порушення законодавства про охорону праці.  

3. Виокремлено наступні періоди розвитку процесу правового 

регулювання охорони праці в сільському господарстві:  

I. Період «зародження» права на охорону праці в сільському 

господарстві (кінець ХІХ ст.-1917 р.);  

II. Радянський період (1917-1991 рр.), який можна поділити на наступні 

види: а) право охорони праці в період «воєнного комунізму» (1917-1921 рр.); 

б) право охорони праці в сільському господарстві в період НЕПу (1921-1929 

рр.); в) право охорони праці в сільському господарстві в період командно-

адміністративної системи (1929-1953 рр.); г) право охорони праці в сільському 

господарстві в період лібералізації радянської суспільної системи (1953-1991 

рр.), 

III. Сучасний період (триває з 1991 р.). Впродовж кожного періоду 

суспільство постійно потребувало підвищення рівня контролю за охороною 

праці.  

4. Трудові відносини в сільському господарстві Росії, Білорусі, 

Узбекистану, Таджикистану регулюються трудовим законодавством, 

спеціальними законами та трудовими договорами. Організаційно-правові 

форми суб’єктів господарювання, які функціонують в аграрному секторі цих 

країн та України, схожі, але все ж мають певні відмінності. Аналіз законів цих 

країн дав змогу зробити не лише відповідні висновки, а й внести певні 

пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства.  
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 РОЗДІЛ 3. 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ І ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

 

3.1. Особливості регулювання трудових правовідносин працівників 

сільського господарства 

 

На сьогодні характерною ознакою правового інституту регулювання 

праці в сільському господарстві є його комплексність. Дана ознака 

проявляється у поєднанні загальних норм трудового законодавства та 

спеціальних правових норм. Перші, в свою чергу, регулюють питання 

гарантій у сфері охорони праці для всіх працюючих, а вже спеціальні норми 

дозволяють дослідити особливість регулювання праці працівників, зайнятих у 

сільському господарстві. 

Сучасний стан дослідження особливостей правового регулювання 

трудової діяльності працівників сільськогосподарської сфери 

характеризується наявністю теоретико-правових напрацювань таких 

науковців, як В. Буряк [112], Н. І. Титової [113; 114], В. І. Титової [115], В. М. 

Гриньової [116], М. В. Шульги [117], В. Н. Жушман [118; 119], П. Ф. Кулинич 

[120], О. М. Кісілєвич [60], О. І. Кульчицька [121], В. Ю. Уркевич [122], В. З. 

Янчук [123], О. Герасимов [124], Г. Є. Бистрова [125], Г. Л. Нетесюк [126], Є. 

К. Пашутінський [127], Н. В. Осадча [128], М. В. Хоменко [129], Н. В. Іванчук 

[130], В. Г. Буткевич [131], С. Я. Лихова [132], М. І. Камлик [133], В. С. Цвіх 

[134] та інших.  

Не применшуючи науковий внесок даних науковців, ми наголошуємо 

на необхідності глибоко-теоретичного дослідження особливостей трудо-

правових відносин у сфері сільського господарства. 

Трудові правовідносини, що складаються в процесі 

сільськогосподарської виробничої діяльності аграрних підприємств та інших 
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суб’єктів сільськогосподарського виробництва, характеризуються істотними 

особливостями, що повинні знаходити своє відображення у змісті відповідних 

правових норм. 

Трудові правовідносини – це двосторонні відносини працівника з 

власником або створюваним ним підприємством по виконанню за винагороду 

роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають формою 

закріплення суб’єктивних трудових прав і обов’язків. 

Але не всі правовідносини, сутність яких є у виконання якихось робіт є 

трудовими, це було б надзагальною характеристикою. Поряд із цим, з 

безпосередньо трудових відносин виникає безліч правовідносин, що є 

похідними по-відношенню до трудових. Ознакою таких похідних відносин є 

те, що їх існування можливе лише при виникненні трудових відносин, але за 

своїм змістом, учасниками, правовими наслідками, вони не можуть бути 

віднесені до трудових [135, c.36]. 

Наприклад, до трудових відносин відносяться обов’язки працівника 

виконати певні роботи за трудовим договором, але не відносяться до трудових 

відносини між роботодавцем та Пенсійним фондом з приводу сплати збору на 

пенсійне страхування з винагороди цього правника за трудовим договором, 

хоча існування останніх можливе лише за умови існування перших. 

Праця у фермерському господарстві має свої особливості. Трудове 

законодавство мусить регулювати трудові правовідносини не лише найманих 

працівників, які працюють у фермерському господарстві, а і його членів, що 

надаватиме однакові гарантії для всіх працівників щодо оплати праці, 

відпочинку, робочого часу, оплати та охорони праці.  

Особливість сучасного розвитку трудових правовідносин у галузі 

сільського господарства полягає в тому, що в аграрному секторі протягом 

останніх років відбувається процес реформування майнових та земельних 

відносин, унаслідок чого змінилися не лише виробничі відносини, а й трудові 

[107, c.142] 
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Згідно із Кодексом законів про працю трудове законодавства регулює 

трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також 

осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами (ч. 1 ст. 3) 

[136]. До даного переліку також включаються і агропромислові підприємства. 

За загальним правилом трудові відносини між працівником та 

роботодавцем виникають з моменту укладення трудового договору, одним з 

найважливіших положень якого в обов’язковому порядку виступає 

забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи. Даний обов’язок 

покладається на роботодавця. Однак в окремих випадках існують певні 

винятки з правила. Це стосується кооперативів та їх об’єднань, колективних 

сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, оскільки, 

наприклад, фермерське господарство, може бути створене одним 

громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або 

членами сім’ї.  

Трудові правовідносини, які виникають в ньому регулюються 

Статутом фермерського господарства (ст. 1 Закону України «Про фермерське 

господарство»), а отже, укладення трудового договору не потрібне. В той же 

час члени господарства можуть наймати працівників на умовах трудового 

договору (контракту).  

Обов’язок створення безпечних умов праці покладається на голову 

фермерського господарства. Згідно з ч. 5 ст. 27 Закону України «Про 

фермерське господарство» голова фермерського господарства створює 

безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий 

договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої 

гігієни та санітарії, пожежної безпеки [4].  

За таким самим принципом діють і всі інші, при цьому гарантії щодо 

зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді повинні відповідати чинному 

законодавству про працю. 
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Забезпечення реалізації норм охорони праці на підприємстві 

покладається на роботодавця, в фермерському господарстві – на голову 

господарства (ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» [4]), в 

сільськогосподарському кооперативі – на кооперативну організацію (ст. 36 

Закону України «Про кооперацію» [137]), в колективному 

сільськогосподарському підприємстві – на підприємство (ст. 20 Закону 

України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» [138]). Даний 

обов’язок здійснюється шляхом сприяння повноцінному функціонуванню 

системи управління охороною праці, яка створюється суб’єктом 

господарювання.  

Згідно з ч. 1, 2 ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство», 

трудові правовідносини у фермерському господарстві базуються на основі 

праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має 

право залучити до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором [4]. 

Трудовий договір (контракт) укладається з найманими працівниками у 

письмовій формі. В ньому необхідно зазначити термін дії договору, умови 

праці та відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна 

оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо). 

Сторонами в договорі слід вважати: фермерське господарство (в особі його 

голови) і особу, яка залучається до роботи в господарстві. Це підтверджується 

ч. 2 ст. 4 Закону України «Про фермерське господарство», в якій зазначено, 

що голова представляє інтереси господарства перед підприємствами, 

установами, організаціями та окремими громадянами. Крім того згідно з ч. 5 

ст. 27 вказаного Закону, голова фермерського господарства також несе 

відповідальність за створення безпечних умов праці, забезпечує дотримання 

вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки як 

для членів свого господарства, так і для громадян, з якими укладено трудовий 

договір [139]. 

Таким чином, сторонами трудових правовідносин у фермерському 

господарстві можуть бути як члени господарства, так і наймані працівники. 
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Трудові відносини між найманими працівниками та роботодавцем – 

фермерським господарством, що базуються на трудовому договорі, є 

предметом правового регулювання трудового права. Трудові відносини за 

участю членів фермерських господарств регулюються аграрним правом. Це 

пояснюється тим, що до предмету правового регулювання трудового права 

належать відносини з використання найманої праці. Якщо ж особа є 

одночасно і членом фермерського господарства, і працівником, то в такому 

разі наймана праця відсутня, тобто немає підстав для поширення трудового 

права, окрім функцій охорони праці та захисту трудових прав [140, с. 61]. 

Найманими працівниками у фермерському господарстві визнаються ті 

особи, що подали заяву про прийняття на роботу. На них видається наказ про 

прийняття на роботу, з ними укладається трудовий договір, робиться 

відповідний запис у трудовій книжці [141]. 

Проблема захисту трудових прав селян набула особливої актуальності 

з огляду на процеси реформування, які відбуваються на селі. На жаль, питання 

правового регулювання праці в сільськогосподарських підприємствах залиши-

лись поза увагою науковців, а також не знайшли чіткого вирішення ні в аграр-

ному, ні в трудовому законодавстві. 

Необхідно виділити дві категорії особливостей, які впливають на тру-

дові відносини в будь-яких сільськогосподарських підприємствах.  

По-перше, в науковій літературі звертається увага на особливий харак-

тер сільськогосподарської праці, який проявляється, насамперед, у галузевій 

специфіці таких підприємств. Це – використання земель сіль-

ськогосподарського призначення як основного засобу виробництва, вплив на 

ефективність та характер такої праці погодних і кліматичних умов, її сезонний 

характер, невідповідність тривалості виробництва продукції тривалості робо-

чого часу, неможливість завчасного визначення наслідків праці, високий 

рівень виробничого ризику тощо.  

У свою чергу, вищезазначені обставини обумовлюють певний порядок 

організації та нормування праці, умови її оплати, встановлення робочого часу 
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і часу відпочинку, особливості в охороні праці (її організації, порядку розгля-

ду нещасних випадків на аграрних підприємствах, відшкодування шкоди, 

заподіяної здоров’ю сільськогосподарських працівників) тощо. Тобто основні 

засади сільськогосподарської праці є однаковими для працівників усіх 

підприємств, які здійснюють свою діяльність в аграрному секторі економіки, 

незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності. 

Враховуючи те, що вищезазначені питання стосуються всіх пра-

цівників агропромислового комплексу, їх основних трудових прав та гарантій 

їх захисту, необхідно зазначити, що вони повинні регулюватися саме на зако-

нодавчому рівні. У сучасному аграрному законодавстві відсутній нормативно-

правовий акт, який би регулював особливості праці в агропромисловому ком-

плексі. Зважаючи на незадовільний стан нормативної бази, на практиці 

підвищується значення колективно-договірного регулювання трудових відно-

син у сільському господарстві.  

На галузевому рівні ці відносини регулюються Галузевими угодами, 

які укладаються між Міністерством аграрної політики України, галузевими 

об’єднаннями підприємств та профспілкою працівників агропромислового 

комплексу України на відповідний період.  

В них закріплюються норми щодо нормування і оплати праці, встанов-

лення для підприємств галузі мінімальних гарантій заробітної плати відпо-

відно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки за мінімальною межею, 

мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці 

окремих професійних груп і категорій працівників галузі, встановлення 

мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці й зайня-

тості, трудових відносин, умов і охорони праці, житлово-побутового, медич-

ного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку; 

умов зростання фонду оплати праці (ст. 8 Закону України «Про колективні до-

говори і угоди» від 1 липня 1993 p.). 

Нині саме цей документ практично є єдиним комплексним актом, якій 

відбиває особливості сільськогосподарської праці. Але слід зазначити, що 
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умови галузевої угоди обов’язкові тільки для сторін, що ведуть на 

підприємствах колективні переговори і укладають колективний договір. Зва-

жаючи на те, що далеко не на кожному підприємстві такий договір укла-

дається, велика кількість недержавних сільськогосподарських підприємств за-

лишаються поза межами її регулювання [142, c.289]. 

Крім того, слід звернути увагу, що особливості правового становища 

членів сільськогосподарських виробничих кооперативів і фермерських 

господарств також впливають на формування специфіки трудових правовідно-

син у цих підприємствах. По-перше, члени формують відповідні фонди таких 

підприємств, беруть участь у розподілі прибутків, несуть ризик втратити свою 

частку, мають право на свою частку в разі виходу з підприємства тощо. Тому 

в науковій літературі їх навіть називають працюючими власниками.  

По-друге, вони беруть участь в управлінні справами таких 

підприємств. 

По-третє, повинні приймати обов’язкову трудову участь у їх діяль-

ності. Саме ці ознаки не дають можливості ототожнити членів таких 

підприємств з найманими працівниками. Таким чином, правовий режим їх 

праці набуває істотних відмінностей порівняно з умовами, передбаченими 

трудовим законодавством. Саме вони і повинні бути відображені у спеціаль-

ному законодавстві, яке регулює основні питання діяльності цих підприємств, 

а також в їх статутах. 

Встановлення таких особливостей не повинно погіршувати правове 

становище членів (учасників) зазначених суб’єктів господарювання або спри-

яти зменшенню обсягу їхніх трудових прав порівняно з трудовим законодав-

ством. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, 

молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про 

працю (ст. 3 КЗпП України). 

Трудові відносини членів кооперативу (об’єднання) регулюються Зако-

ном, законодавством про працю, статутом та правилами внутрішнього розпо-

рядку кооперативу (ст. 35 Закону України «Про сільськогосподарську коопе-
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рацію»). На жаль, з тексту Закону України «Про сільськогосподарську коопе-

рацію» не зрозуміло, які ж особливості щодо регулювання зазначених відно-

син у ньому встановлено, крім права кооперативу самостійно визначати 

форми і систему оплати праці його членів і найманих працівників (ч. 3 ст. 35).  

Враховуючи, що основна мета створення і діяльності будь-якого коопе-

ративу – це підвищення добробуту його членів, рівня їх соціальних прав, у 

Законі необхідно передбачити розділ, який би регулював ці питання. До речі, 

в законах України «Про кооперацію» (ст. 35), «Про колективне сільськогоспо-

дарське підприємство» (ст. 21) та «Про споживчу кооперацію» (ст. 14) 

закріплено обов’язок кооперативів щодо забезпечення соціально-економічних 

гарантій їх членів. Особливості ж правового регулювання праці учасників гос-

подарських товариств взагалі не враховуються в чинному законодавстві. Зако-

ном України «Про фермерське господарство» також не встановлено жодних 

особливостей в регулюванні трудових відносин його членів. Передбачено 

лише, що вони регулюються статутом (ст. 27). 

Що стосується гарантій трудових прав працюючих членів, то на голову 

фермерського господарства та сільськогосподарського кооперативу лише по-

кладається обов’язок створювати безпечні умови праці для членів господар-

ства, забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та 

санітарії, пожежної безпеки (ст. 27 Закону України «Про фермерське госпо-

дарство» та ст. 36 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»). 

Крім того, кооператив несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю 

членів кооперативу (об’єднання) фізичних осіб внаслідок виконання ними 

своїх службових обов’язків, відповідно до законодавства (ст. 36). 

Питання про юридичні факти, які призводять до виникнення трудових 

відносин у таких підприємствах, також є спірними. Для того щоб дати 

відповідь на нього, необхідно зазначити, що трудові відносини в сільськогос-

подарських виробничих кооперативах та фермерських господарствах виплива-

ють із членства. Особа набуває право на одержання роботи в зазначених 

суб’єктах господарювання з моменту виникнення членських відносин і воно 
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зберігається за нею протягом усього часу перебування в таких правовідноси-

нах. Звісно особа може брати трудову участь у таких підприємствах, не набу-

ваючи членства в них, але в такому випадку вона буде виступати як найманий 

працівник [4]. 

Слід зазначити, що тільки членства для виникнення трудових відносин 

недостатньо. Необхідною умовою їх виникнення в сільськогосподарських 

виробничих кооперативах є рішення відповідного органу кооперативу про 

доручення особі конкретної роботи. Воно не може бути прийняте в односто-

ронньому порядку, оскільки правління (голова) повинне враховувати, що 

працівник має право на вільний вибір професії, роду занять і роботи (ст. 2 Ко-

дексу законів про працю України). У ньому має бути зазначено: трудову 

функцію особи, посаду, її місце роботи, час початку роботи та інші суттєві 

умови, необхідні для виникнення трудових правовідносин.  

Згідно з законодавством про працю трудовий договір вважається укла-

деним у випадках видання власником або уповноваженим ним органом наказу 

про прийняття на роботу згідно із заявою працівника, а також і тоді, коли він 

був фактично допущений до роботи, хоч ніякі документи при прийнятті на ро-

боту не оформлялися.  

Таким чином, наявність рішення правління (голови) про прийняття у 

члени кооперативу згідно із заявою працівника (якщо в ньому визначено тру-

дову функцію особи, її місце роботи та час початку роботи) свідчить про те, 

що трудовий договір укладено. Тобто трудовий договір у сільськогосподарсь-

ких виробничих кооперативах практично укладається в усній формі (за бажан-

ням заявника може бути оформлений і в письмовій формі). Це можна вважати 

однією з основних особливостей оформлення трудових відносин саме в зазна-

чених суб’єктах господарювання.  

Необхідно зазначити також, що трудові договори у виробничих коопе-

ративах не можуть бути строковими, адже трудові відносини тісно пов’язані з 

членством, яке є постійним. Крім того, з членами кооперативів не повинно до-

пускатись укладення трудових контрактів.  
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Адже, по-перше, сфера застосування контрактів визначається законами 

України (ч. 3 ст. 21 КЗпП України). По-друге, як правило, контракт укла-

дається на певний строк (ч. 3 ст. 21 КЗпП України). По-третє, при його укла-

денні існує тільки письмова форма (п. 3 ст. 24 КЗпП України). Крім того, кон-

тракт може мати невигідні для особи умови, наприклад, додаткові підстави 

розірвання договору (п. 8 ст. 36 КЗпП України) тощо. 

Як і в кооперативах, виникнення трудових відносин в фермерських гос-

подарствах пов’язане із інститутом членства. В таких господарствах членство 

носить сімейно-родинний характер, кількість родичів є невеликою і вони без-

посередньо зацікавленні в кінцевих результатах своєї праці, тобто 

відбувається максимальне поєднання їх підприємницької та трудової діяль-

ності. 

На відміну від виробничих кооперативів та фермерських господарств, у 

господарських товариствах виникнення трудових відносин пов’язане не з 

інститутом членства, а з трудовим договором (контрактом), оскільки участь у 

таких товариствах не передбачає обов’язкового виконання особою певної тру-

дової функції. 

Для виконання статутних завдань і цілей кооператив (об’єднання) 

може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є членами коопе-

ративу. За згодою сторін між кооперативом та найманим працівником може 

укладатися договір у формі контракту (ст. 35 Закону України «Про сільсько-

господарську кооперацію»).  

У даному випадку, трудовий договір (контракт) укладається з особами, 

які залучаються до роботи в фермерському господарстві, та які не є його чле-

нами (роз’яснення Міністерства юстиції, Міністерства праці та соціальної 

політики України «Щодо застосування положень статті 3 Закону України 

«Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. № 973, в частині пра-

вомірності оформлення трудових відносин шляхом укладання трудового дого-

вору з членами (головою) фермерського господарства» від 5 грудня 2007 р. № 

21-46-846/ №013-1866-3). 



147 
 

Крім того, відповідно до ст. 6 Закону України від 21 вересня 2006 р. 

«Про управління об’єктами державної власності» та ст. 65 ГК України, най-

мання на роботу керівника підприємства, установи та організації, що є у дер-

жавній власності, здійснюється шляхом укладання з ним контракту.  

Особливості укладання, переукладання, продовження терміну дії та 

розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики, встановлені 

наказом Міністерства аграрної політики України від 21 березня 2007 р. № 201. 

Так, контракт з керівником підприємства, що належить до сфери управління 

вищезазначеного міністерства, може бути укладений на термін від 1 до 5 

років.  

Наймання на роботу керівника державного підприємства, здійснюється 

міністерством через укладання з ним контракту за погодженням з місцевою 

державною адміністрацією та Кабінетом Міністрів України. Контракт набуває 

чинності з моменту його підписання сторонами і є підставою для видання на-

казу про призначення керівника на посаду з дня, встановленого у контракті. 

Час роботи членів (учасників) зараховується до загального трудового 

стажу на підставі записів у трудових книжках. Трудові книжки ведуться на 

всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх 

форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є 

співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) госпо-

дарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників 

за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню (п. 1.1 

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої 

наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального 

захисту України від 29 липня 1993 р. № 58). 

Припинення трудових відносин повинне відбуватися на підставах, пе-

редбачених законодавством про працю. У разі звільнення осіб, які працювали 

в фермерському господарстві за трудовим договором, або припинення член-

ства в ньому після відповідних записів у трудових книжках, зроблених голо-
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вою такого господарства, трудовий стаж у ньому підтверджується підписом 

керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та завіряється печат-

кою місцевого органу державної виконавчої влади (абз. 3 п. 4.1 Інструкції про 

порядок ведення трудових книжок працівників). 

Як уже зазначалося вище, на членів (учасників) вищезазначених 

суб’єктів господарювання повинні розповсюджуються мінімальні соціальні 

гарантії, закріплені Конституцією України та трудовим законодавством.  

Так, згідно із Конституцією України кожний має право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло (ст. 48). Кодексом законів про працю України передбачено, що основ-

ним елементом, який визначає життєвий рівень громадян, є одержувана ними 

заробітна плата – винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

ним роботу (ч. 1 ст. 94). У законодавчому порядку держава встановлює її 

мінімальний розмір, що є обов’язковим на всій території України для 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та 

фізичних осіб (ч. 4 ст. 95). 

Конституцією України гарантується своєчасне одержання заробітної 

плати (ч. 7 ст. 43). Так, вона повинна виплачуватися працівникам не рідше 

двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти ка-

лендарних днів (ч. 1 ст. 115 КЗпП України). Законом України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. 

мінімальний розмір оплати праці віднесено до державних соціальних гарантій.  

У випадках затримання виплат по заробітній платі працівникам нарахо-

вуються компенсації за кожен місяць затримки (п. 2 постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок компенсації 

працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів 

її виплати» від 20 грудня 1997 р. № 1427). 

Мінімальні гарантії в оплаті праці осіб, які перебувають у трудових 

відносинах на підставі трудового договору з підприємствами, установами, 
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організаціями усіх форм власності та господарювання, закріплено в Законі 

України «Про оплату праці». Його дія поширюється на акціонерів (учасників) 

господарських товариств, які є найманими працівниками, а також на членів 

сільськогосподарських виробничих кооперативів, адже, як зазначалось вище, 

фактично з ними укладаються трудові договори в усній (письмовій) формі на 

невизначений термін. 

Що стосується фермерських господарств, то згідно із Методичними ре-

комендаціями з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських 

(фермерських) господарствах, затвердженими наказом Міністерства аграрної 

політики України від 2 липня 2001 р. № 189, одержаний господарством дохід 

визначається за видами діяльності та в цілому по господарству. Він змен-

шується на суму витрат за рахунок прибутку.  

Визначений дохід розподіляється між членами господарства про-

порційно трудовому внеску кожного з них і використовується для визначення 

заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно з чинним законо-

давством (п. 7). Оплата праці членів господарства здійснюється за результата-

ми господарської діяльності з прибутку після покриття витрат, сплати по-

датків, зборів та інших платежів або іншим чином за домовленістю.  

Враховуючи наведене, доходи, що одержують від фермерського госпо-

дарства його засновники (голова та члени), слід розглядати як доходи, що ви-

плачуються юридичною особою у зв’язку з розподілом чистого прибутку на 

користь її засновників (власників) (лист Державної податкової адміністрації 

України «Про оподаткування членів фермерських господарств» від 25 квітня 

2006 р. №7720/7/17-0717). 

У сучасних умовах оплата праці членів кооперативів здійснюється 

згідно з принципом розподілу за працею з єдиного фонду оплати праці цього 

кооперативу. З метою забезпечення права селян на гарантовану заробітну 

плату Галузевою угодою між Міністерством аграрної політики України, галу-

зевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропроми-

слового комплексу України на 2006- 2008 pp. передбачено, що частка фонду 
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оплати праці (без нарахувань) у валових (операційних) витратах підприємства 

не може бути меншою за 30 відсотків (термін дії зазначеної Галузевої угоди 

було продовжено на 2009 p.). 

Оплата праці виплачується, як правило, у грошовій формі. Виплати на-

турою допускаються законодавством лише як виняток (ч. 1 ст. 94 КЗпП 

України) та в тих галузях і за тими професіями, де така оплата є бажаною для 

працівників або звичайною, крім товарів, перелік яких затверджений постано-

вою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 244 (зокрема: усіх 

видів алкогольних напоїв, включаючи спирт і виноматеріали; коконів шовко-

пряду, вовни (сировина), продукції звірівництва, хутра, шкіри та шкірсирови-

ни, коренеплодів цукрових буряків, племінного поголів’я тварин тощо). 

Основними критеріями при визначенні розмірів натурального фонду 

підприємства повинні бути рівень виробництва продукції, забезпечення по-

треб громадського виробництва, розумні потреби працівників господарства в 

тому чи іншому виді продукції, спеціалізація господарства тощо. Враховуючи 

вищевикладене, працівникові за виконану норму праці нараховують заробітну 

плату (у грошовій формі), а після, з урахуванням умов колективного договору 

та ст. 23 Закону України «Про оплату праці» (щодо обмеження натуроплати), 

здійснюють нарахування та виплату натури (лист Міністерства праці та 

соціальної політики України від 24 вересня 2007 р. № 675/13/84-07). При ви-

платі натуральної частини оплати праці правлінням має бути встановлено 

мінімальну ціну продукції (але не вище її собівартості). Крім того, щоб уник-

нути необмежених виплат натурою, Законом України «Про оплату праці» пе-

редбачено, що розмір виплат натурою не може перевищувати 30 відсотків (ч. 

3 ст. 23). 

Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система 

оплати праці, яка включає тарифні ставки, тарифні сітки та схеми посадових 

окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) (ст. 96 КЗпП 

України). Тарифна система, а особливо рівень тарифних ставок, у кожному 

господарстві може бути різним і залежатиме від ефективності господарювання 
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та рівня доходів підприємства або колективу. Галузевою угодою між 

Міністерством аграрної політики України, галузевими об’єднаннями 

підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу 

України на 2006-2008 роки встановлено мінімальний гарантований розмір та-

рифної ставки робітника 1-го розряду з 1 грудня 2008 р. – 682 грн у розрахун-

ку на місяць, або 4,08 грн за годину [6, c.78]. 

Практика виробила дві основні системи оплати праці, які застосо-

вуються як у «чистому» вигляді, так і з різними модифікаціями – погодинну і 

відрядну. При відрядній системі оплати праці розмір основної заробітної 

плати визначається за відрядними розцінками за обсяг виконаної роботи або 

за одиницю виробленої продукції (праця винагороджується за тарифними 

ставками за виконання норми). її сутність полягає в тому, що заробіток 

працівника перебуває у прямій залежності від індивідуального виробітку, і за 

кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийня-

тою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку на дану роботу [6].  

При погодинній оплаті праця винагороджується за відпрацьований ро-

бочий час (за встановленими погодинними, денними і місячними тарифними 

ставками). За цією системою оплати праці відсутній зв’язок між оплатою 

праці і кінцевим результатом роботи. Може застосовуватись при оплаті праці 

конюхів, скотарів по догляду за бугаями, прибиральниць. 

Акордна форма оплати праці – оплата праці за кінцевим результатом. 

Остаточний розрахунок проводиться за акордним нарядом після прийняття 

всього обсягу робіт, про що складається акт. 

З метою посилення стимулювання праці членів кооперативу можуть за-

стосовуватися погодинно-преміальна, відрядно-преміальна та акордно-

преміальна оплата праці.  

Відрядно-преміальна система передбачає оплату праці за виконання 

денної норми виробітку або її частини, а також за обслуговування тварин і 

птиці за встановленою нормою, виходячи з визначеного для цієї роботи та-

рифного розряду та відповідної денної тарифної сітки оплати праці. За якісне і 
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своєчасне виконання робіт нараховується премія у відсотках від основного 

заробітку за відрядною розцінкою.  

Погодинно-преміальна система оплати праці передбачає оплату за 

відпрацьовані години, виходячи з розряду виконуваної роботи і погодинної 

(денної) тарифної ставки, що цьому розряду відповідає. За якісне виконання 

робіт нараховується премія у відсотках від одержуваного заробітку. Таку си-

стему оплати праці рекомендується застосовувати на роботах, на яких не 

можна встановити норми виробітку або норми обслуговування (робота 

обліковця, касира, сторожа) [6, c.90]. 

При акордно-преміальній системі оплата праці провадиться за підсум-

ковими результатами роботи, тобто за вироблену продукцію або за певний 

закінчений цикл робіт. Крім оплати за встановленими розцінками, за одиницю 

продукції виплачуються премії у відсотках від вартості надпланової продукції 

або від суми економії прямих затрат (зниження собівартості продукції). Так 

оплачується праця бригад (ланок), зайнятих у рослинництві. 

У сільськогосподарських підприємствах розрізняють основну і до-

даткову оплату праці.  

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговуван-

ня, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для служ-

бовців. Вона виплачується за:  

 виконання обсягу робіт за нормами виробітку чи нормами обслуго-

вування та встановленими розцінками відповідно до прийнятих у кооперативі 

тарифних ставок для погодинної оплати;  

 відпрацьований час за погодинною системою оплати праці, згідно з 

прийнятими тарифними ставками та посадовими окладами управлінського та 

обслуговуючого персоналу;  
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 виготовлену продукцію за акордно-преміальною та погодинно-

преміальною системою оплати праці з урахуванням її якості та кількості [79, 

c.70].  

На погляд ряду науковців, основна оплата має включати ще й надбавки 

та доплати у розмірах, встановлених відповідними правовими актами. До них 

можна віднести, зокрема, ті, що передбачені КЗпП України та є обов’язковими 

для виплати усім категоріям працівників: надбавки та доплати до тарифних 

ставок та посадових окладів: за керівництво бригадами (бригадиру не звільне-

ному від основної роботи), за звання майстра та кваліфікацію, за суміщення 

професій (посад) (ст. 105); розширення зон обслуговування чи збільшення об-

сягу виконуваних робіт, за працю на важких роботах, на роботах зі шкідливи-

ми і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, гео-

графічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здо-

ров’я (ст. 100); оплата щорічних та додаткових відпусток, грошова компен-

сація за невикористану відпустку, оплата праці у святкові і неробочі дні (ст. 

107); вночі (ст. 108); надурочного часу (ст. 106) та ін. Вони є постійними і 

обов’язковими для застосування підприємствами всіх форм власності, тобто 

виступають як мінімальні соціальні гарантії для будь-якої категорій працюю-

чих. 

Треба зазначити, що основні особливості оплати праці залежать від 

виду робіт, які виконуються у сільськогосподарському виробництві, що і 

зумовлює застосування певних видів заохочень. У суспільстві дуже мало сфер 

діяльності людини, в яких період від початку прикладання своїх сил у процесі 

виробництва до досягнення кінцевих результатів, є таким тривалим, як у рос-

линництві. Тому заробіток або винагорода за працю протягом цього періоду 

носить характер авансу. Конкретні розміри та форми додаткової оплати визна-

чаються по кожній культурі, групі культур чи по виду продукції та залежно 

від її трудомісткості з урахуванням економічних можливостей господарства. 

Зважаючи на провідну роль механізованих робіт у сільському гос-

подарстві, оплаті праці трактористів-машиністів завжди приділялася велика 
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увага. Для всіх механізаторів, які працюють у сільськогосподарському вироб-

ництві, встановлюється єдина професія – тракторист-машиніст сільськогоспо-

дарського виробництва [42, c.169].  

Галузевою угодою між Міністерством аграрної політики України, галу-

зевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропроми-

слового комплексу України на 2006-2008 роки передбачено виплату надбавок: 

трактористам-машиністам І класу – 20%, II – 10% тарифної ставки. Крім того, 

для цієї категорії працівників повинна вводитися підвищена оплата праці при 

збиранні врожаю в оптимальні строки і без втрат на період перших днів масо-

вого збирання. 

Так, листом Міністерства аграрної політики України «Рекомендації 

щодо оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств усіх форм 

власності на збиранні врожаю зернових 2002 року» від 14 червня 2002 р. № 

37-22-12/5716 було передбачено проводити оплату праці в перші 10 днів масо-

вого збирання врожаю (за умови виконання змінних норм виробітку) тракто-

ристам-машиністам – за розцінками, збільшеними на 60 відсотків, іншим 

працівникам – на 15 відсотків. Крім того, при збиранні зернових культур трак-

тористам-машиністам і їх помічникам, які працюють на комбайні, за виконан-

ня агрегатом протягом доби не менше двох змінних норм, рекомендується на-

раховувати додатково 20 відсотків основного заробітку. 

У тваринництві також застосовують як відрядну, так і погодинну 

форми оплати праці. Нараховується оплата за натуральними показниками, 

тобто за живою вагою худоби, за одержання приплоду, а також одержання 

яєць птахофермами, меду – пасіками, надою молока на фермах та ін. 

З метою матеріального і морального стимулювання своїх працівників 

на підприємстві може застосовуватись і преміювання. Його необхідно 

відрізняти від додаткової оплати праці. Так, розмір останньої нараховується 

добре працюючому колективу (бригаді) залежно від обсягу чи вартості вироб-

леної сільськогосподарської продукції.  
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Преміальна оплата – це заохочувальні виплати, які розраховуються від 

основного заробітку. Джерелом коштів для преміювання є чистий прибуток та 

інші понадпланові надходження. Нарахування премій регулюється виключно 

локальними нормативними актами, а тому кожний кооператив залежно від 

конкретних умов виробництва та результатів своєї господарської діяльності 

встановлює відповідне преміювання за показниками, розробленими в госпо-

дарстві [23].  

Так, показниками преміювання можуть бути: підвищені проти норм 

надої молока, приросту тварин, збереження молодняка різних тварин, забезпе-

чення товарного виходу овочевої та іншої продукції тощо (п. 4.3.4 Рекомен-

дацій щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особи-

стого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затвердже-

них наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 

1999 р. № 44). Зниження (позбавлення) премії може проводитися за спеціаль-

ними підставами, а саме: за порушення виробничої, технологічної дисципліни; 

повернення продукції внаслідок незадовільної якості; прогул; поява на роботі 

в нетверезому стані та ін. 

Недостатній рівень правової регламентації аграрних трудових відносин 

вимагає прийняття комплексного уніфікованого нормативно-правового акта, 

який урахував би всі особливості оплати праці в сільськогосподарських 

підприємствах. 

Особливості використання робочого часу та часу відпочинку членами 

сільськогосподарських виробничих кооперативів повинні відбиватись у їх 

Правилах внутрішнього розпорядку з урахуванням мінімальних гарантій, які 

встановлюються законодавством про працю.  

Так, тривалість робочого часу не може бути більшою ніж 40 годин на 

тиждень (ч. 1 ст. 50 КЗпП України). Самостійно встановлюючи на локальному 

рівні тривалість робочого тижня – п’ятиденний з двома вихідними днями чи 

шестиденний з одним вихідним – сільськогосподарські підприємства повинні 

дотримуватися в останньому випадку положення, що тривалість щоденної ро-
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боти не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин – 

при тижневій нормі 36 годин, 4 години – при тижневій нормі 24 години (ст. 52 

КЗпП України).  

Крім того, напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи 

повинна скорочуватися на 1 годину (виняток передбачено для працівників, 

яким встановлено скорочений робочий день (ст. 53 КЗпП України). У сільсь-

когосподарському виробництві може застосовуватись і скорочений робочий 

час. Так, чинним законодавством передбачено встановлення скороченого ро-

бочого тижня для працівників, зайнятих на роботах з пестицидами, 

агрохімікагами та у галузі ветеринарної медицини (не більше 36 годин (п. 27 

Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, 

робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 

тощо. 

В особливих випадках (посівна, збір врожаю) можуть застосовуватись 

надурочні роботи, але з урахуванням встановлених граничних норм, які не по-

винні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох 

днів поспіль і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП України).  

Припустимим є залучення окремих працівників до робіт у святкові дні, 

коли припинення робіт неможливе через виробничо-технічні умови (ч. 3 ст. 73 

КЗпП України). Це стосується необхідності невідкладного ремонту агрегатів, 

проведення вантажно-розвантажувальних робіт, роботи на тваринницьких 

фермах, у рослинництві, у період напружених польових робіт (посівна, догляд 

за посівами, заготівля кормів, збір урожаю, оранка зябу). Робота у вихідний 

день компенсується за згодою працівника і власника наданням іншого дня 

відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП України). 

Для зайнятих у тваринництві та на інших роботах з безперервним цик-

лом, а також для механізаторів у напружені часи робіт може вводитися 2-

змінна чи 3-змінна робота. Порядок чергування змін встановлюється Правила-

ми внутрішнього розпорядку. У тих галузях, де обсяг робіт нерівномірно роз-
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поділяється протягом дня (наприклад, для тваринників час годівлі і доїння 

корів призначається у певний час), робочий день може бути поділений на ча-

стини, з умовою, що загальна тривалість роботи не повинна перевищувати 

встановленої тривалості робочого дня (ст. 60 КЗпП України).  

Також у сільськогосподарському виробництві застосовується режим 

ненормованого робочого часу, який встановлюється для певної категорії 

працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. Міра 

праці таких працівників визначається не тільки тривалістю робочого часу, а й 

колом обов’язків і обсягом виконаних робіт навантаженням) (п. 1 Рекомен-

дацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем 

щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 

р. № 7).  

Списки посад, робіт та професій з ненормованим робочим днем затвер-

джуються колективним договором, угодою (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України 

«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.). Так, у Галузевій угоді між 

Міністерством аграрної політики України, галузевими об’єднаннями 

підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу 

України на 2006-2008 роки передбачено, що до них належать: керівники та їх 

заступники, головні бухгалтери та їх заступники; начальники, майстри, 

завідувачі та інші керівники структурних підрозділів, цехів, відділів, служб, 

дільниць, виробництв, ферм тощо та їх заступники, головні та провідні 

спеціалісти тощо. В сільськогосподарських підприємствах відповідні списки 

повинні розроблятися правлінням та затверджуватися загальними зборами і 

приєднуватися до Положення про оплату праці. 

У зв’язку з особливостями у сільськогосподарському виробництві 

може застосовуватися підсумований облік робочого часу, який введено поста-

новою Ради Міністрів СРСР «Про режим робочого часу робітників радгоспів 

та інших державних підприємств сільського господарства» від 24 травня 1962 

р. № 475.  
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Такий облік робочого часу використовувався для працівників, зайнятих 

у рослинництві, а також для робітників ремонтних майстерень, автотранспор-

ту, складів та інших підрозділів, які обслуговують рослинництво. Його три-

валість за обліковий період не повинна перевищувати нормативного числа ро-

бочих годин (ст. 61 КЗпП України). Обліковий період визначається за кален-

дарем (це може бути рік) з розрахунку шестиденного робочого тижня, семиго-

динного робочого дня (чи відповідного скороченого робочого дня) з урахуван-

ням скорочення робочого часу напередодні вихідних днів до 5 годин і напере-

додні святкових і неробочих днів – на 1 годину. 

 Розрахована таким чином норма робочого часу має бути реалізована 

шляхом виходу на роботу за графіком. Збільшення тривалості роботи цієї ка-

тегорії працівників до 10 годин на день у період напружених польових робіт 

компенсувалося зменшенням тривалості роботи в інші періоди. Надурочною 

роботою при підсумованому обліку робочого часу є робота понад встановлену 

тривалість робочого часу за обліковий період [108]. 

Право на відпочинок, гарантоване ст. 45 Конституції України, забезпе-

чується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Як і для 

інших категорій працюючих, для робітників, зайнятих у сільському госпо-

дарстві, це право включає:  

1) право на відпочинок протягом робочого дня (зміни);  

2) право на щоденний безперервний відпочинок;  

3) право на щотижневий безперервний відпочинок;  

4) право на відпочинок у святкові дні;  

5) право на відпустку.  

Не зупиняючись докладно на розкритті змісту права на відпочинок, 

лише зазначимо, що при його реалізації керівництво сільськогосподарських 

підприємств зобов’язане дотримуватися гарантій, встановлених Кодексом 

законів про працю України. Так, слід врахувати, що, крім перерв для відпо-
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чинку і харчування, які не включаються в робочий час і не оплачуються, зако-

нодавством передбачені перерви, які входять до складу робочого часу. У разі 

роботи на відкритому повітрі, а також у неопалюваних приміщеннях, у холод-

ну пору року при визначеній температурі та силі вітру робітникам повинні на-

даватися перерви для обігрівання та відпочинку (ст. 168 КЗпП України) тощо. 

У сільському господарстві можуть застосовуватись особливі види 

відпочинку. Так, при використанні засобів малої механізації для профілактики 

перевтоми протягом робочого дня рекомендовано застосовувати короткочасні 

перерви (5-7 хв) та мікропаузи (2-3 хв) для відпочинку та проведення 

спеціальних гімнастичних вправ на розслаблення м’язів плечового пояса, рук 

та ніг. 

 Кількість таких перерв може складати 7-10 для осіб до 50 років та 10-

12 для підлітків та осіб старшого віку (п. 8.5 Державних санітарних правил по 

обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарсь-

кого виробництва ДСП 3.3.2.040-99, затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1999 р. № 40). Порядок 

надання таких перерв, їх тривалість та кількості протягом робочого дня 

(зміни) кооперативи повинні врегульовувати у своїх правилах внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Надання щотижневих днів відпочинку працівникам сільського го-

сподарства пов’язане з рядом особливостей. Так, у рослинництві та інших га-

лузях виробництва, які мають сезонний характер, дні відпочинку можуть пе-

реноситися на вільний від роботи час. Працівникам тваринництва та інших га-

лузей з безперервним процесом виробництва дні відпочинку повинні надава-

тися згідно з графіком, затвердженим керівником виробничого підрозділу. 

Членам сільськогосподарських кооперативів надаються відпустки у порядку, 

передбаченому Законом України «Про відпустки». 

Крім основних щорічних відпусток, у сільському господарстві також 

передбачене застосування додаткових відпусток для працівників виробництв, 
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цехів, професій і посад зі шкідливими і важкими умовами праці, згідно з по-

становою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290.  

Зокрема це такі категорії працівників, як: тваринник, зайнятий догля-

дом за тваринами на свинокомплексах, оператор цехів для приготування 

кормів (у тваринництві, птахівництві), робітник, безпосередньо зайнятий пе-

реробкою солодцю; оброблювач харчових продуктів і тари, зайнятий оброб-

кою хмелю сірчистим газом тощо.  

Крім того, встановлено додаткову відпустку за особливий характер 

праці відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, 

робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 

навантаженням або виконується в особливих природних географічних і гео-

логічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290. Це:  

 працівники, безпосередньо зайняті навантажуванням, розвантажу-

ванням, транспортуванням отрутохімікатів, що застосовуються для боротьби 

зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, а також прот-

руєного зерна;  

 проведенням хімічного прополювання бур’янів;  

 обліком осередків комах-алергенів;  

 тваринник з догляду за бруцельозними та туберкульозними тварина-

ми тощо. 

Одним із основних обов’язків працівників сільськогосподарських 

підприємств є обов’язок неухильно дотримуватися дисципліни праці, без якої 

неможлива організована робота жодного з суб’єктів господарювання.  

Порушення трудової дисципліни – невиконання чи неналежне виконан-

ня з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою 

застосування заходів дисциплінарного впливу. 

 Слід звернути увагу, що згідно з Конституцією України діяння, які є 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них ви-

значаються виключно законами України (ст. 92). Кодексом законів про працю 
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України встановлено вичерпний перелік стягнень, які можуть застосовуватися 

до працівника за порушення трудової дисципліни: догана або звільнення (ст. 

147).  

Відповідно суб’єкти господарювання не мають права в своїх статутах 

встановлювати перелік санкцій та порядок їх застосування. Всупереч законо-

давству, широке розповсюдження отримала практика застосування штрафів як 

одного з видів дисциплінарних стягнень. 

Крім того, Законом України «Про оплату праці» передбачено, що 

відрахування із заробітної плати (сюди ж належать і премії, які передбачено 

системою оплати праці) можуть провадитися тільки у випадках, передбачених 

законодавством (ч. 1 ст. 26). Що ж стосується позбавлення премій та винаго-

род за результатами роботи за рік, то воно може передбачатись у локальних 

нормативно-правових актах, але в них повинні встановлюватись конкретні 

умови та порядок такого позбавлення [73].  

Треба врахувати, що позбавлення премії, яке передбачене системою 

оплати праці (при застосуванні відрядно-преміальної, погодинно-преміальної 

та акордно-преміальної систем) не можуть застосовуватись як захід дис-

циплінарного впливу. Взагалі ж питання про надання підприємствам права са-

мостійно встановлювати види дисциплінарних стягнень не може бути 

вирішене позитивно (зокрема у локальних нормативних актах), оскільки без-

посередньо зачіпає права працівників і може погіршити їх становище. 

Правове забезпечення підготовки кадрів для села здійснюється 

відповідно до норм чинного законодавства України. Зокрема, загальні поло-

ження щодо освіти містяться у цілій низці нормативно-правових актів. Насам-

перед, це закони України «Про освіту» від 23 травня 1991 p., «Про вищу 

освіту» від 17 січня 2002 p., «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 

1998 p., «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р., «Про пріори-

тетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народ-

ному господарстві», а також постанови Кабінету Міністрів України «Про за-

твердження Положення про державний вищий навчальний заклад» від 5 ве-
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ресня 1996 р. № 1074, «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місце-

вості» від 29 червня 1999 р.№ 1159. 

Законодавством України визначаються основні форми підготовки 

спеціалістів і підвищення їх кваліфікації. Відповідно до Закону України «Про 

освіту», підготовка спеціалістів для села може здійснюватися через загальну 

середню освіту, професійні навчально-виховні заклади, вищу освіту, підви-

щення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Професійні навчально-виховні за-

клади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації гро-

мадян за державним замовленням, а також за договорами з підприємствами, 

установами, організаціями, окремими громадянами. Професійні навчально-ви-

ховні заклади можуть мати одне або декілька базових підприємств (об’єднань, 

організацій), для яких вони готують робітничі кадри і відносини з якими регу-

люються на основі договорів. 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 

фінансування наукових досліджень з проблем соціального розвитку села та аг-

ропромислового виробництва здійснюється в основному за рахунок державно-

го бюджету. Дослідні та дослідно-експериментальні господарства є са-

мостійними у визначенні своєї господарської діяльності, розвитку зв’язків з 

промисловими підприємствами та зарубіжними партнерами. Доходи від 

освоєння науково-технічних нововведень в агропромисловому виробництві 

протягом 5 років не оподатковуються. 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» у 

всіх вищих навчальних закладах (університетах, інститутах), коледжах, 

технікумах тощо встановлюється квота прийому сільської молоді, яка є 

обов’язковою для виконання. Порядок та умови квотування, а також викори-

стання випускників визначаються урядом. Так, постановою Кабінету 

Міністрів України «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місце-

вості» затверджено Порядок встановлення квоти підготовки фахівців для аг-
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ропромислового комплексу, залізничного транспорту, митних органів і 

соціальної сфери сільської місцевості у вищих навчальних закладах. Згідно із 

вказаним Порядком встановлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків 

обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності 

у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у 

вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 

відсотків – в інших вищих навчальних закладах. 

У разі коли обсяги підготовки спеціалістів з тієї чи іншої спеціальності 

не забезпечують потреб села, відповідні міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади можуть коригувати плани прийому абітурієнтів, збільшуючи 

їх кількість у межах загальних обсягів державного замовлення та ліцензовано-

го обсягу на підготовку фахівців. 

Чинне трудове законодавство передбачає, що особливості праці членів 

кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з 

іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами [12]. 

Тобто законодавством, що регулює діяльність фермерського 

господарства, та статутом господарства визначаються лише «особливості», а 

основні питання праці в них повинні регулюватися трудовим правом. 

Це пояснюється тим, що трудове право як основна галузь права, 

визначаючи загальні засади регулювання трудових правовідносин, не може 

врахувати специфічні особливості таких відносин у сфері 

сільськогосподарського виробництва. 

Законодавством про працю визначаються гарантії щодо зайнятості, 

охорони праці, праці жінок, молоді та інвалідів, а особливості трудової 

діяльності членів фермерського господарства регулюються законодавством 

щодо вказаного підприємства та його статутом [12].  

Тобто держава на законодавчому рівні закріпила певний мінімум 

вимог, які мають бути дотримані при здійсненні трудової діяльності у 

фермерському господарстві. 
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Саме тому трудові правовідносини у виробничих кооперативах та 

фермерських господарствах базуються на основі праці їх членів. У разі 

виробничої потреби вони мають право залучати до роботи інших громадян за 

трудовим договором (контрактом). Наймана праця використовується в інших 

сільськогосподарських підприємствах. Мінімальні соціальні гарантії для 

найманих працівників встановлюються державою у Кодексі законів про 

працю України. 

Необхідно виділити дві категорії особливостей, які впливають на 

трудові правідносини в будь-яких сільськогосподарських підприємствах. По-

перше, в науковій літературі звертається увага на особливий характер 

сільськогосподарської праці, який проявляється, насамперед, у галузевій 

специфіці таких підприємств.  

Це використання земель сільськогосподарського призначення як 

основного засобу виробництва, вплив на ефективність та характер такої праці 

погодних і кліматичних умов, її сезонний характер, невідповідність тривалості 

виробництва продукції тривалості робочого часу, неможливість завчасного 

визначення наслідків праці, високий рівень виробничого ризику тощо [143]. 

У свою чергу, вищезазначені обставини обумовлюють певний порядок 

організації та нормування праці, умови її оплати, встановлення робочого часу 

і часу відпочинку, особливості в охороні праці (її організації, порядку 

розгляду нещасних випадків на аграрних підприємствах, відшкодування 

шкоди, заподіяної здоров’ю сільськогосподарських працівників) тощо.  

Тобто основні засади сільськогосподарської праці є однаковими для 

працівників усіх підприємств, які здійснюють свою діяльність в аграрному 

секторі економіки, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності. 

Враховуючи те, що вищезазначені питання стосуються всіх 

працівників агропромислового комплексу, їх основних трудових 

правовідносин та гарантій їх захисту, необхідно зазначити, що вони повинні 

регулюватися саме на законодавчому рівні.  
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На жаль, у сучасному аграрному законодавстві відсутній нормативно-

правовий акт, який би регулював особливості правовідносин в 

агропромисловому комплексі.  

Зважаючи на незадовільний стан нормативної бази, на практиці 

підвищується значення колективно-договірного регулювання трудових 

правовідносин у сільському господарстві [144]. 

Таким чином, правовий режим їх праці набуває істотних відмінностей 

порівняно з умовами, передбаченими трудовим законодавством. Саме вони і 

повинні бути відображені у спеціальному законодавстві, яке регулює основні 

питання діяльності цих підприємств, а також в їх статутах. 

Таким чином, особливість сучасного розвитку трудових правовідносин 

у галузі сільського господарства полягає в тому, що в аграрному секторі 

економіки протягом останніх років відбувається процес реформування 

майнових та земельних відносин, і це змінило не лише виробничі відносини, 

але і трудові.  

Велике значення при регулюванні трудових правовідносин в 

фермерському господарстві мають локальні правові акти, а саме його статут. 

Вважаємо, що для полегшення їх підготовки в конкретному випадку слід 

затвердити Примірний статут, який би надавав реальну правову допомогу 

фермерським господарствам в регулюванні трудових правовідносин у цій 

сфері.  

З одного боку, його встановлення на державному рівні може 

розцінюватися як деяке втручання у локальне регулювання праці в аграрному 

секторі, але воно направлене на вирішення надто важливої проблеми 

запобігання порушенню трудових законних прав та інтересів працівників 

фермерських господарств.  

У проекті Трудового кодексу України також слід передбачити 

особливості регулювання трудових правовідносин членів таких господарств. 

Нагадаємо, що особливостями трудових правовідносин у 

сільськогосподарському виробничому кооперативі також є наявність двох 
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категорій працівників: членів кооперативу та найманих працівників, а 

стороною трудових правовідносин, а саме роботодавцем, є кооператив – 

юридична особа. Трудові правовідносини працівників-членів виробничого 

кооперативу крім загальних статей КЗпП України регулюються спеціальними 

статтями чинного трудового законодавства, обов’язково з членами і з 

найманими працівниками укладається трудовий договір. Статутами або 

іншими нормативним актами кооперативу може бути визначений перелік 

посад, які можуть займати виключно члени кооперативу, а трудові 

правовідносини членів виробничого кооперативу виникають із складу 

юридичних фактів: членства та трудового договору, а з найманими 

працівниками – лише з трудового договору. 

Наприклад, праця в сільському господарстві має певні особливості, які 

впливають, зокрема, на режим робочого часу та час відпочинку 

сільськогосподарських працівників. З їх урахуванням запропоновано проект 

ТК України доповнити статтею, яка б надавала можливість працівникам 

рослинництва у весняно-літній період, на відміну від осінньо-зимового, 

працювати з більшою тривалістю робочого часу. На думку автора, для 

працівників рослинництва в обов’язковому порядку має встановлюватися 

підсумований облік робочого часу за річний обліковий період; для 

працівників майстерень автотранспорту, складів та інших підрозділів, що 

обслуговують рослинництво, може встановлюватися підсумований облік 

робочого часу на окремі періоди польових робіт, пов’язані з підвищеними 

навантаженнями. При цьому роботодавець повинен мати право в такі періоди 

збільшувати тривалість щоденної роботи цим працівникам до десяти годин, 

але, щоб у середньому за кожний обліковий період тривалість робочого часу 

за графіком робіт (змінності) не перевищувала нормативної кількості годин. 

Застосування у виробництві гнучких графіків роботи сприятиме 

покращенню трудової дисципліни працівників, підвищенню ефективності 

роботи та продуктивності праці. Отже, в колективних договорах 

сільськогосподарських структур, зокрема в розділі «Робочий час», необхідно 
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передбачати зобов’язання сторін про застосування гнучкого режиму робочого 

часу. 

Організація оплати праці сільськогосподарських працівників повинна 

здійснюватися на основі внутрішньогалузевої диференціації, що передбачає 

визначення співвідношень у рівнях посадових окладів залежно від 

кваліфікації, складності та умов праці. 

Пропонуємо удосконалити ст. 15 Закону України «Про оплату праці» 

шляхом доповнення її ч. 4, в якій закріпити норму щодо встановлення в 

колективному договорі мінімальної погодинної заробітної плати для 

відповідних категорій працівників не нижче двох відсотків рівня мінімальної 

заробітної плати. Це гарантуватиме високий рівень заробітної плати тим 

працівникам, які мають високу кваліфікацію, необхідний досвід, вищу 

спеціальну освіту, та зменшить відтік трудових кадрів із села. А трудова 

функція працівника є необхідною умовою трудового договору і обов’язково 

повинна визначатися угодою сторін, а не технологічною інструкцією, як це 

передбачено у проекті ТК України [98, c.40]. 

Однак, у статутах фермерських господарств недостатньо повно 

враховуються особливості трудових відносин. Вирішення цих та інших 

проблем, пов’язаних з трудовою діяльністю у фермерських господарствах, має 

як теоретичне, так і практичне значення. 

Саме тому на сьогоднішній день існує невідкладна потреба у 

доповненні нормативно-правових актів аграрного законодавства, що 

приймаються за суб’єктним принципом, нормами, які б забезпечували 

спеціалізоване правове регулювання трудових правовідносин. 

В даний час доцільним видається розробка і затвердження типового 

статуту фермерського господарства, який би затверджувався Міністерством 

аграрної політики та продовольства України, як спеціально уповноваженим 

органом управління агропромисловим комплексом. Це сприяло б 

ефективному і якісному регулюванню особливостей трудової діяльності 

працівників у сільському господарстві. 
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3.2. Охорона праці працівників сільського господарства 

 

Одним з основних трудових прав людини є право на здорові та 

безпечні умови праці, проголошене в міжнародних актах, національному 

законодавстві. Забезпечення закріпленого у частині четвертій ст.43 

Конституції України права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці 

здійснюється за допомогою комплексу правових норм, які традиційно 

включаються до інституту «Охорона праці» як складової системи трудового 

права.  

Значні економічні втрати і негативний вплив на здоров’я працівників 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, великих 

промислових аварій викликає стурбованість громадськості на міжнародному і 

національному рівнях. За оцінками МОП, щорічно у світі від нещасних 

випадків і захворювань, пов’язаних з трудовою діяльністю, гине понад 2,3 

млн. працівників, а біля 337 млн. людей стають жертвами нещасних випадків 

на виробництві. Майже 6 тис. працівників гинуть на робочих місцях кожний 

день – це один смертельний випадок кожні 15 секунд. Загальна кількість 

нещасних випадків на виробництві досягає 270 млн. на рік. Захворюваннями, 

пов’язаними з трудовою діяльністю, страждають біля 160 млн. людей.  

В останні роки, незважаючи на досягнення науково-технічного 

прогресу, зазначені цифри не тільки не скорочуються, а й продовжують 

поступово збільшуватися. Визнаючи глобальні масштаби виробничого 

травматизму, професійних захворювань і загибелі людей на виробництві та 

необхідність вживання подальших заходів з метою їх скорочення, МОП 

приділяє значну увагу питанням безпеки і гігієни праці у своїй нормотворчій 

діяльності. Ці питання були у центрі уваги МОП з часу її створення та 

продовжують залишатися основоположною вимогою відносно досягнення 

цілей Програми гідної праці у сучасний період.  

За останні роки в Україні за даними органів Держгірпромнагляду хоча і 

відбувається зниження рівня виробничого травматизму, в тому числі зі 
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смертельними наслідками (у 2015 році порівняно з минулим роком рівень 

загального травматизму знизився майже на 5,4 %, а смертельного – на 4,6%), 

проте цей рівень продовжує залишатися високим і у 2-2,5 рази перевищує 

рівень показників США та країн ЄС.  

Зазначені дані свідчать про відсутність у національній юридичній 

практиці ефективного механізму забезпечення конституційного права 

кожного на належні, безпечні і здорові умови праці. Чинне законодавство 

України потребує удосконалення у напрямку приведення його у відповідність 

з міжнародними і європейськими трудовими стандартами, урахування 

позитивного законодавчого досвіду зарубіжних країн.  

Питання охорони праці в сільському господарстві врегульовуються не 

тільки національними нормативними джерелами, а й деякими міжнародними 

актами, зокрема Конвенцією Міжнародної організації праці № 184 про 

безпеку та гігієну праці в сільському господарстві 2001 року, ратифікованою 

Законом України від 01 квітня 2009 року, Директивою 89/391/ЄЕС 

Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 1989 року про впровадження 

заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і захисту здоров’я 

працівників під час роботи [145] та іншими.  

Регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації 

названих заходів зі створення безпечних умов праці у сільському 

господарстві, здійснюється за допомогою законодавчих та інших нормативних 

актів загального і спеціального призначення. Загальні норми поширюються на 

забезпечення охорони праці у всіх галузях народного господарства. До 

головних з них належать: Кодекс законів про працю України, Господарський 

кодекс України, Закони України «Про охорону праці», «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську 

кооперацію», «Про кооперацію», «Про фермерське господарство», «Про 

пожежну безпеку», «Про пестициди і агрохімікати», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» та інші, не менш 

важливі норми та закони [73]. 
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При цьому необхідно наголосити, що чинне законодавство про 

охорону праці поширюється на всіх працівників, що перебувають у трудових 

відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності і господарювання, в тому числі з окремими роботодавцями, 

фермерськими господарствами, а також на членів кооперативів та їх 

об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств та фермерських 

господарств.  

Загальні засади та особливості правової охорони життя працівників та 

членів сільськогосподарських підприємств визначені у Правилах охорони 

праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених Наказом МНС 

України 26 листопада 2012р. №1353 та зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України 14 грудня 2012р. за №2075/22387. Ці правила поширюються 

на всіх суб’єктів господарювання не залежно від форми власності та 

організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у сільському 

господарстві та встановлюють вимоги до охорони праці під час одержування 

продукції рослинництва, тваринництва, вирощування сільськогосподарських 

культур на відкритому грунті та в теплицях [73]. 

Базу джерел в сфері охорони праці складають правила, норми, стан-

дарти, інструкції, об’єднані в Державний реєстр нормативно-правових актів з 

охорони праці. Серед них можна виокремити такі:  

1) інструкції, положення, правила, що належать до міжгалузевих нор-

мативних актів, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяль-

ності, наприклад Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Положення 

про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) тощо. Вони 

розробляються, затверджуються та переглядаються Державним комітетом 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляд);  

2) примірні інструкції, положення тощо, які розробляються і 

затверджуються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, 
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науковими об’єднаннями, котрим надане таке право, погоджуються з 

Держгірпромнаглядом, наприклад «Примірна інструкція для тракториста-

машиніста сільськогосподарського виробництва», розроблена Українським 

науково-виробничим інженерним центром по охороні праці у сільському 

господарстві відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці;  

3) нормативні акти з охорони праці, що використовуються на 

спеціальних підприємствах. Вони розробляються на основі примірних 

інструкцій керівниками структурних підрозділів і служб. Як правило, такі 

інструкції розробляють за видами робіт чи за професіями [146, с. 32-33]. 

В.Ц. Жидецький, А.В. Мельников звертають увагу на правове та 

економічне значення поняття «охорона праці». Правове значення охорони 

праці розглядається в трьох аспектах:  

1) як основоположна категорія організації праці й трудового права; 

 2) як правовий інститут трудового права, що являє собою сукупність 

інтегрованих між собою правових норм, спрямованих на збереження в процесі 

трудової діяльності життя та здоров’я працівників;  

3) як складова частина (елемент) трудових правовідносин, що полягає в 

суб’єктивному праві кожного працівника на працю в умовах, що виключають 

вплив шкідливих і небезпечних виробничих факторів або не перевищуючих 

допустимі рівні такого впливу, що закріплено, насамперед, індивідуальним 

трудовим договором (контрактом) із працівником, а також іншими 

договорами про працю.  

Економічне значення охорони праці вчені вбачають у високій 

продуктивності праці, зниженні витрат на оплачування хвороби, компенсацій 

за важкі та шкідливі умови праці тощо [146, с. 7]. 

Отже, економічне значення охорони праці полягає в зменшенні пільг та 

різноманітних компенсацій поряд з покращенням умов і підвищенням безпеки 

праці. Це можливо при дотриманні вимог, закріплених у ст. 7 Закону України 

«Про охорону праці» та у ч. 2 ст. 153 Кодексу законів про працю України. 
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Положення даних статей визначають, що на виробництві всі умови праці на 

робочому місці повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону 

праці.  

Особливу увагу слід звертати на забезпечення безпеки під час 

технологічних процесів, роботи машин (в тому числі і 

сільськогосподарських), устаткування, механізмів та будь-яких інших засобів 

виробництва. Як писав І. І. Мельник, шлях України до Європейської спільноти 

супроводжується впровадженням новітніх технологій у сільському 

господарстві, які дають змогу підвищувати врожайність 

сільськогосподарських культур [147].  

Умови користування засобами колективного та індивідуального 

захисту, що застосовуються працівником, а також їх стан, мають відповідати 

всім вимогам, які передбачені в нормативно-правових актах про охорону 

праці. Виконання перелічених вимог повинно бути як з боку працівника, так і 

з боку роботодавця. 

Звертаючись до охорони праці саме в сільському господарстві, 

необхідно зазначити, що її метою виступає створення для працівників 

сприятливих умов праці, до яких слід віднести:  

а) зниження рівня виробничого травматизму;  

б) запобігання виникненню професійних захворювань у працівників 

під час виконання ними своїх трудових обов’язків тощо. Здійснення 

поставленої мети відбувається за рахунок реалізації всіх існуючих 

нормативно-правових норм.  

В Конвенції МОП про безпеку і гігієну праці в сільському господарстві 

№ 184 від 21 червня 2001 року зазначається, що сільське господарство 

охоплює сільськогосподарську і лісогосподарську діяльність, яка 

здійснюється сільськогосподарськими підприємствами, включаючи 

рослинництво, лісництво, тваринництво, бджільництво, первинну переробку 

продукції рослинного і тваринного походження власником підприємства чи 

від його імені, а також використання і обслуговування машин, обладнання, 
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устаткування, інструментів і сільськогосподарських агрегатів, в тому числі 

будь-які процеси, зберігання, операції чи транспортування на 

сільськогосподарському підприємстві, які безпосередньо пов’язані із 

сільськогосподарським виробництвом [145]. Тобто, сільське господарство 

охоплює собою не лише безпосереднє культивування та догляд за земельними 

ділянками, а й безліч інших видів діяльності людей, що навправлена на їх 

матеріальне забезпечення, забезпечення продуктами харчування тощо. Дана 

діяльність є комплексною та характеризується багатограністю, що обумовлена 

складним характером сільськогосподарської сфери. У ст. 4 Закону України 

«Про охорону праці» законодавець закріпив принципи державної політики в 

галузі охорони праці. Державна політика в галузі охорони праці базується на 

таких принципах [148]: 

1) пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

2) підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці; 

3) комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

4) соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 

5) встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності; 

6) адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров’я та психологічного стану; 
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7) використання економічних методів управління охороною праці, 

участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству; 

8) інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

9) забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони 

здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення 

консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між 

усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на 

місцевому та державному рівнях; 

10) використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва [148]. 

Спеціальні принципи, що стосуються охорони праці в сільському 

господарстві та на яких базується державна політика в сільськогосподарській 

сфері, зазначаються у п. 4 наказу Міністерства аграрної політики України 

«Про Концепцію з організації охорони праці в аграрному секторі економіки в 

нових умовах господарювання» від 15 вересня 2000 року № 182 [145]. 

Державна політика в аграрному секторі економіки в питаннях охорони 

праці і профілактики виробничого травматизму базується на принципах:  

1) комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

міжнародних стандартів, національних, державних та галузевих програм з 

урахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля;  

2) використання економічних методів управління охороною праці;  

3) удосконалення системи управління охороною праці в аграрному 

секторі економіки;  
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4) організації навчання керівників і працівників підприємств з питань 

охорони праці;  

5) забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та 

об’єднань громадян у вирішенні проблем охорони здоров’я, гігієни та безпеки 

праці;  

6) співробітництва і проведення консультацій між власниками та 

працівниками при прийнятті рішень з охорони праці;  

7) міжнародного співробітництва в питаннях охорони праці, 

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і 

підвищення безпеки праці;  

8) сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування у створенні на добровільних засадах недержавних формувань 

з охорони праці для:  

а) кваліфікованого професійного обслуговування підприємств, у складі 

яких відсутні посади відповідних спеціалістів з питань охорони праці;  

б) обстеження робочих місць на предмет відповідності їх вимогам 

безпеки і гігієни праці, надання рекомендацій щодо усунення недоліків з 

питань охороні праці, допомоги у розробці поточних і перспективних планів 

поліпшення стану охорони праці;  

в) консультативного обслуговування власників та спеціалістів 

підприємств з питань охорони праці;  

г) організації своєчасного забезпечення підприємств законодавчими та 

нормативно-правовими актами з питань охорони праці;  

 д) кваліфікованої допомоги в організації забезпечення засобами 

захисту працюючих;  

е) отримання дозволу від органів нагляду за охороною праці на початок 

роботи підприємства [145]. 

Концепція з організації охорони праці в аграрному секторі економіки в 

нових умовах господарювання також містить механізм реалізації її принципів. 
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Функціональними складовими даного механізму виступають правовий, 

економічний, соціальний, організаційний, інформаційний, науковий та 

кадровий елементи.  

В сфері охорони праці правовий елемент забезпечує реалізацію прав і 

свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими нормативно-

правовими актами; розробку пропозицій, які стосуються вдосконалення 

чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці, а також пожежної 

безпеки і безпеки дорожнього руху та участь у їх розробці; сприяння 

створенню добровільних громадських об’єднань працівників і спеціалістів з 

питань охорони праці.  

Функція економічного елемента полягає у фінансовому забезпеченні 

виконання Національної, державних, галузевих і регіональних програм, 

спрямованих на профілактику нещасних випадків, на охорону життя і 

здоров’я працюючого населення.  

Головними завданнями економічного елемента виступають:  

 інвестування на здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

вимог безпеки та охорони праці в окремих галузях агропромислового 

виробництва; відшкодування матеріальної компенсації за шкоду, заподіяну 

здоров’ю працюючого;  

 розробка, удосконалення процедури залучення страхових 

організацій до вирішення питань профілактики нещасних випадків і 

профзахворювань та участі у фінансуванні профілактичних заходів;  

 диференціація страхових відрахувань підприємств. 

В сільському господарстві людина обмежена щодо впливу на 

виробничі процеси. Це пов’язано з тим, що об’єктом діяльності в цій галузі 

виробництва виступають живі організми, а саме: рослини і тварини. Біологічні 

процеси, які протікають за певними законами природи, об’єктивно вимагають 

пристосування всього ритму виробництва до ритму природи. Діяльність в 

сільському господарстві має свою специфіку. Для нього характерні певні 

власні ознаки, серед яких:  
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а) земля є основним засобом виробництва;  

б) важливою характеристикою сільського господарства виступає 

родючість ґрунту;  

в) залежність від погодно-кліматичних умов;  

г) характерність застосування сезонної роботи;  

д)проблемність щодо посилення урбанізації. 

 Найголовнішою ознакою діяльності сільськогосподарських 

підприємств виступають відносини, які виникають між членами підприємств 

щодо обробітку землі. 

Сільське господарство є найважливішою галуззю, яка визначає 

життєвий рівень населення, його добробут, продовольчу безпеку країни. У 

сільському господарстві виробляється продукція, що бере участь у багатьох 

галузях народного господарства, забезпечуючи для країни додаткову 

зайнятість. Важливо зазначити специфічні особливості даної галузі, які 

визначають економічні, організаційні та юридичні правовідносини при 

виробництві сільськогосподарської продукції: 

1) у сільському господарстві поряд з економічними законами діють 

біологічні, які не залежать від людини і накладають помітний відбиток на 

правове регулювання галузі; 

2) основним засобом виробництва тут є земля, яка просторово-

обмежена, нічим не замінима, володіє здатністю при правильному 

використанні збільшувати родючість; 

3) у сільському господарстві використовуються такі засоби 

виробництва, як живі організми і рослини; 

4) виробництво сільськогосподарської продукції поширене на великій 

території, які різні за природно-кліматичними умовами; 

5) у сільському господарстві не збігаються процеси виробництва і 

кінцеві результати праці; 

6) створений продукт найчастіше є проміжним і знову бере участь у 

сільському господарстві в переробляються галузях промисловості; 
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7) зайнятість у сільському господарстві має сезонний характер. 

Дані особливості роблять помітний вплив на правове регулювання 

трудових відносин, на складання і застосування правил з безпеки праці в 

сільському господарстві та охорони прав трудящих працівників у цій галузі. 

До недавнього часу правові проблеми охорони життя та здоров’я 

працівників сільського господарства під час праці в основному 

досліджувалися в рамках трудового та аграрного права. Звичайно, багато 

теоретичних положень та висновки, що містяться в них, можна і потрібно 

використовувати і в даний час. 

Однак дослідження в них проводилися в рамках колишніх 

сформованих організаційно-правових форм сільськогосподарського 

виробництва, до переходу ринкових механізмів господарювання. Багато 

сучасних аспектів організації охорони життя та здоров’я працівників 

сільського господарства під час праці в попередніх дослідженнях не могли 

отримати відповідної розробки. 

Головною метою охорони праці на сільськогосподарському 

підприємстві є прийняття необхідних заходів запобігання виробничого 

травматизму. Тому передбачення небезпеки травмування повинно стати 

необхідною складовою частиною прогнозування техніко-економічного 

розвитку підприємств і, по можливості, виключення причин його настання 

[149, c.76] 

Забезпечення безпечних і здорових умов праці працівників сільського 

господарства необхідно в даний час приділяти підвищену увагу, тому що в 

умовах становлення ринкової економіки проблеми охорони праці стають 

одними з найбільш гострих. Досить зазначити, щобільше половини 

підприємств промисловості і сільського господарства відносяться до класу 

максимального професійного ризику.  

Від незадовільного стану справ з охороною праці країна щорічно несе 

великі людські, фінансово-економічні, матеріальні й моральні втрати. 

Забезпечення безпеки виробництва та охорони праці працівників 
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сількогосподарських підприємств – це одна з основних проблем національної 

безпеки країни.  

З метою гарантування безпеки здоров’я та життя працівників 

сільськогосподарських підприємств України прийнято низку нормативно-

правових актів, які становлять основу правової охорони праці в аграрному 

секторі економіки.  

Правова охорона здоров’я працівників сільського господарства – це 

система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактики заходів та засобів, спрямованих на 

збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової 

діяльності, яка чинна на основі відповідних законодавчих та інших 

нормативно-правових актів. 

Працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами 

праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням 

(молоком або рівноцінними харчовими продуктами), мають право на 

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення робочого 

часу, додаткову оплачувану відпустку, оплату праці в підвищеному розмірі та 

інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством 

порядку. 

На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на 

роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими температурними 

умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами 

спеціальний одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також 

змиваючі та знешкоджуючі засоби. 

Відповідно до законодавства роботодавець зобов’язаний відшкодувати 

шкоду працівнику, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному обсязі 

втрачений заробіток, а також сплатити потерпілому (членам сім’ї та 

утриманцям потерпілого) одноразову допомогу, а також відшкодувати 

моральну шкоду. Відшкодування моральної шкоди провадиться в тому разі, 
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коли небезпечні і шкідливі умови праці призвели до моральних втрат 

потерпілого, його фізичних і моральних страждань, порушення його 

нормальних життєвих зв’язків, а також інших негативних наслідків, які 

вимагають від нього додаткових зусиль по організації свого життя [1]. 

Роботодавець створює на підприємстві службу охорони праці. Служба 

охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і 

прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. За порушення 

нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових 

осіб органів державного нагляду з питань безпеки, охорони праці винні 

можуть притягатись до сплати штрафу. Штрафи накладаються керівниками 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці та їх місцевих 

органів. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати двох відсотків 

місячного фонду заробітної плати підприємства. 

Державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про 

охорону праці є правила, стандарти, положення, інструкції та інші документи, 

обов’язкові для виконання. 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-

яких господарських органів, громадських об’єднань, політичних формувань, 

місцевих державних адміністрацій та місцевих рад і діють відповідно до 

положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Органи 

державного нагляду за охороною праці встановлюють порядок опрацювання і 

затвердження положень, інструкцій та інших актів про охорону праці, що 

діють на підприємствах, розробляють типові документи з цих питань. 

Відповідно до Положення про службу охорони праці в системі 

Міністерства аграрної політики України, затвердженим Державним комітетом 

України по нагляду за охороною праці 9 березня 1994року, роботодавцем або 

уповноваженим ним органом на підприємствах, установах, організаціях 

незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання 

правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-

економічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
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нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці, 

створюється служба охорони праці, її ліквідація допускається лише в разі 

ліквідації підприємства. Служба охорони праці залежно від чисельності 

працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у 

вигляді групи фахівців чи одного фахівця, в тому числі за сумісництвом. В 

управлінні сільського господарства та продовольства районної 

держадміністрації ця служба охорони праці підпорядковується безпосередньо 

начальнику районного управління. 

З урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва 

загальні вимоги названих законодавчих актів конкретизуються у спеціальних 

нормативних актах, а саме: в різних правилах, інструкціях, положеннях 

стосовно виконання робіт із сільгоспмашинами, отрутохімікатами, тваринами 

тощо. До системи нормативних актів, що забезпечують належні умови праці у 

сільськогосподарських та інших підприємствах АПК, можна віднести також 

локальні нормативні акти, які приймаються органами управління 

сільськогосподарських підприємств, зокрема, Статути, Правила внутрішнього 

розпорядку колективних підприємств, виробничі інструкції, пам’ятки та інші 

посібники з техніки безпеки і виробничої санітарії тощо [95, c.81]. 

Система джерел трудового права відрізняється від джерел інших 

галузей права тим, що в регулюванні трудових відносин важливе місце 

займають локальні (місцеві) норми права, що приймаються безпосередньо на 

підприємствах, в установах, організаціях власником або уповноваженим ним 

органом за погодженням з трудовим колективом чи профспілковим комітетом. 

Завдяки локальному регулюванню трудових відносин розвиваються 

демократичні засади у виробничій діяльності. Співвідношення ж локального і 

централізованого регулювання є показником демократизму чинної правової 

системи суспільства. Локальна нормотворчість здійснюється безпосередньо 

учасниками трудових відносин, які беруть участь у створенні цих норм, 

можуть впливати на їх зміст. Це дає можливість працівникам знати обсяг 

належних їм прав та обов’язків, що визначені локальними нормами, 
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максимально пристосовуючи їх для реалізації своїх інтересів і задоволення 

потреб [150, с. 2-3]. 

Управління охороною праці на підприємстві – це врегульована 

нормами чинного законодавства сукупність дій та повноважень посадових та 

службових осіб, які реалізують їх шляхом аналізу поданої інформації про стан 

охорони праці на всіх робочих місцях з метою покращення цього стану або 

підтримання його на необхідному рівні відповідно до поставлених вимог. Для 

належного здійснення підготовки, прийняття та реалізації управлінських 

рішень до даного процесу залучаються всі службові особи підприємства. 

Серед них керівники господарств, головні спеціалісти, інженери служби 

охорони праці, а також відповідні громадські, відомчі та державні органи. 

Головне завдання введення управління охороною праці на виробництві 

полягає у тому, щоб надати охороні праці комплексності та плановості. 

Головною метою є максимальне покращення умов праці на виробництві, 

запобігання дорожньо-транспортних пригод, пожеж, професійних 

захворювання та травматизму, а також поліпшення культури та ефективності 

виробництва у сільському господарстві. 

При створенні системи управління охороною праці необхідно: а) 

закріпити чіткий перелік тих нормативно-правових актів, законів та 

підзаконних актів, які певним чином регулюють питання охорони праці в 

сільському господарстві; б) визначити небезпечні та шкідливі виробничі 

фактори, які найбільшою мірою можуть впливати на умови та безпеку праці. 

Серед них: види робіт, об’єкти та машини, механізми, устаткування 

підвищеної небезпеки; в) встановлення пріоритетних напрямків та завдань 

функціонування охорони праці на виробництві; г) розробка плану роботи по 

досягненню поставлених завдань та цілей. 

У зв’язку з тим, що саме роботодавець (голова фермерського 

господарства, кооперативна організація, колективне підприємство) несе 

відповідальність за умови та безпеку праці, на нього покладається обов’язок 

по створенню відповідних служб та призначенню посадових осіб з розподілом 
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між ними прав, обов’язків і відповідальності в галузі охорони праці. Така 

необхідність пояснюється тим, що саме спеціальні служби та їх посадові 

особи вирішують конкретні питання з охорони праці; затверджують 

інструкції, де визначають функції, обов’язки, права та відповідальність 

працюючих. Служби та посадові особи також необхідні для визначення 

порядку реалізації покладених завдань та контролю за додержанням 

законодавства. Так, відповідно до Правил охорони праці в 

сільськогосподарському виробництві, затверджених Міністерством 

надзвичайних ситуацій України від 26.11.2012 року, в розділі другому 

загальних вимог у п. 2.2 [146] зазначено, що до обов’язків роботодавця 

відноситься створення служби охорони праці, яка здійснює свою діяльність 

відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого 

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України 

від 15 листопада 2004 року № 255. 

Служба охорони праці створюється відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про охорону праці» та п. 1.4 Типового положення про службу 

охорони праці, затвердженого наказом Держпромгірнагляду від 15 листопада 

2004 року № 255. Вона підконтрольна та підпорядкована безпосередньо 

роботодавцю. Останній разом зі службою охорони праці розробляє та 

затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства. 

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 

50 і більше осіб. У випадку, коли кількість працюючих на підприємствах є 

меншою ніж 50 осіб, функції служби охорони праці можуть здійснюватись 

працівниками з відповідною підготовкою в порядку сумісництва (суміщення).  

Коли кількість працюючих осіб на підприємстві є меншою ніж 20 

чоловік, то в таких випадках можуть спеціально залучатись сторонні 

спеціалісти. Такі спеціалісти повинні відповідати певним критеріям ( мати не 

менше трьох років виробничого стажу, успішно пройшли навчання з питань 

охорони праці тощо) та здійснювати свою діяльність на умовах договору. 
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Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації 

підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою. 

Сільськогосподарська праця – це не лише робота, це спосіб життя 

певного кола людей. Дана праця виокремлюється серед інших професій та 

посад. Головним трудовим фактором тут виступає людина, тому її 

захищеність та безпека в сфері охорони праці в сільському господарстві є 

найголовнішим завданням держави. Зауважимо, що людський фактор 

визначають як складну внутрішню програму людини, представлену 

консервативною базисною (генетичною) програмою і динамічною 

надбудовною (соціальною) частиною, які є мірилом оцінки людиною всіх 

явищ природного світу. Це фільтр, через який кожна людина по-різному 

оцінює одне й те ж явище [151, с. 8]. 

Особливу роль в процесі правового регулювання охорони праці в 

сільському господарстві відіграє принцип підвищеної охорони праці окремих 

категорій сільськогосподарських працівників. Вчений Ф.М. Раянов у своїх 

працях виокремлював дану засаду правового регулювання охорони праці в 

сільському господарстві. Він пов’язував дію цього принципу з тим, що в 

сільськогосподарському виробництві посильну трудову участь приймають 

особи зі зниженою працездатністю: підлітки, жінки, інваліди [91, с. 53].  

На сьогодні принцип підвищеної охорони праці окремих категорій 

сільськогосподарських працівників не втратив своєї актуальності, однак 

потребує певного уточнення. Насамперед, гарантії, які надаються працюючим 

жінкам, молоді та інвалідам закріплюються лише в нормах загального 

законодавства. Тому виникає проблема щодо відмінностей охорони праці 

категорії працюючих жінок, зайнятих в сільському господарстві від категорії 

жінок, що працюють в інших галузях економіки [152, с. 37-39]. Додаткові 

гарантії, які надаються жінкам, можна умовно поділити на декілька груп.  

Перша група – загальні вимоги, які стосуються охорони праці всіх 

жінок, передбачені в наступних нормативно-правових актах: ст. 10 Закону 

України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року [2] забороняє 
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застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або 

небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних 

робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних з санітарним та побутовим 

обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення 

речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно 

до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я»; подібні заходи передбачає і ст. 174 КЗпП 

України: «Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на 

роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на 

підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт 

по санітарному та побутовому обслуговуванню) [136]. 

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення 

речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Перелік 

важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 

забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і 

переміщення важких речей жінками затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.  

Заборона щодо використання праці жінок на певних видах 

виробництва передбачена і в наказі Міністерства охорони здоров’я «Про 

затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» від 29 

грудня 1993 року № 256. Також існує перелік робот, на які поширюються 

обмеження щодо залучення жінок до підіймання і переміщення речей, вага 

яких є більшою, ніж та, що передбачена граничними нормами, затвердженими 

наказом Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження граничних норм 
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підіймання і переміщення важких речей жінками» від 10 грудня 1993 року № 

241. 

Друга група гарантій включає вимоги, що стосуються хорони праці 

вагітних жінок та жінок, що мають дітей певного віку. Дані положення 

закріплені в статтях 176-186 КЗпП України. Наприклад, ст. 176 забороняє 

залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до 

нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження 

[136]. 

Для жінок, які зайняті в сільському господарстві, існують свої певні 

особливості умов праці. Їх ознаки закріплюються в переліку 

сільськогосподарських робіт, на яких праця жінок заборонена, а також у 

Рекомендації Міжнародної організації праці щодо праці жінок у нічний час у 

сільському господарстві № 13 від 25 жовтня 1921 року. В даній рекомендації 

Генеральна конференція Міжнародної організації праці рекомендує кожному 

члену Міжнародної організації праці вжити заходів з метою регламентації 

нічної праці жінок, які працюють за наймом на сільськогосподарських 

підприємствах, таким чином, щоб забезпечити надання їм періоду відпочинку, 

який відповідає їхнім фізичним потребам і становить щонайменше дев’ять 

годин, причому цей період має бути у міру можливості безперервним [17].  

Недоліком охорони праці в сільському господарстві є те, що 

залишається неврегульованим питання щодо інвалідів. Лише на рівні 

загального законодавства відбувається його врегулювання.  

Так, у ст. 12 Закону України «Про охорону праці» [2] від 14 жовтня 

1992 року вказується, що підприємства, які використовують працю інвалідів, 

зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій 

медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, 

вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним 

особливостям цієї категорії працівників. 

У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний 

організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів 
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відповідно до медичних рекомендацій. Залучення інвалідів до надурочних 

робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згодою та за умови, що це не 

суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії. Також 

загальні положення про охорону праці інвалідів містить ст. 172 КЗпП України 

та Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 

21 березня 1991 року. 

Охорона праці в сільському господарстві такого кола осіб як 

неповнолітні має притаманні лише їй особливості. До таких характерних 

ознак можна віднести встановлення мінімального віку для членів 

фермерського господарства (в ст. 3 Закону України «Про фермерське 

господарство» від 19 червня 2003 року [4] зазначено, що членами 

фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які 

досягли 14-річного віку). Відповідно до положення ст. 188 КЗпП України не 

допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років, але як 

виняток, у разі згоди одного із батьків або особи, що його замінює, можуть 

прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років. Проаналізувавши 

положення ч. 1 ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» від 19 

червня 2003 року, де вказано, що трудові відносини у фермерському 

господарстві базуються на основі праці його членів, ми дійшли висновку, що 

неповнолітні особи не тільки працюють у вільний від навчання час та 

допомагають своїм родичам у виконанні певних робіт, а й є рівноправними 

членами господарства. 

Тому, на нашу думку, необхідно більш детально розглянути сферу 

регулювання охорони праці в сільському господарстві стосовно 

неповнолітніх. В даному випадку слід керуватись не тільки спеціальними 

нормами права, а й загальними нормами законодавства про працю (гл. ХІІІ 

«Праця молоді» КЗпП України, наказом Міністерства охорони здоров’я «Про 

затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей 

неповнолітніми» від 22 березня 1996 року № 59). В ст. 11 Закону України 

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р зазначено про заборону залучення 
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неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або 

небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних 

робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса 

яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку 

важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних 

норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються 

центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я. 

Також необхідно враховувати особливості окремих видів 

сільськогосподарських робіт, на яких використання праці неповнолітніх 

заборонено ДНАОП 0.03-8.07-94 «Перелік важких робіт і робіт із шкідливими 

і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 

неповнолітніх», затверджений наказом МОЗ України від 31 березня 1994 року 

№ 46. На практиці також можуть використовуватись інші локальні 

нормативними актами з охорони праці в сільському господарстві з 

врахуванням спеціалізації того чи іншого сільськогосподарського 

підприємства. 

Державна політика в галузі охорони праці сьогодні повинна бути 

побудована на науковому осмисленні того, що відбувається переходу від 

соціалістичних виробничих відносин до ринкової економіки і розроблятися з 

огляду не стільки на економіку, а скільки на забезпечення прав працівників на 

здорові та безпечні умови праці. Такий поворот пояснюється не тільки тим, 

що в нашій країні сьогодні приймається ідеологія ринкової економіки, де 

головною дійовою особою виступає підприємець, але і тим. що ми 

конституційно продекларували про формування правової держави, де права 

людини і громадянина неминуче виходять на перше місце [153]. 

Чинне законодавство не передбачає детальний порядок відрахування та 

виконання коштів на охорону здоров’я працівників праці. Однак необхідність 

в таких відрахувань та встановлення порядку використання цих коштів 

очевидна. 
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Тому слід було б розробляти відповідні централізовані, науково 

обґрунтовані рекомендації. На підставі цих рекомендацій кожне 

сільськогосподарське підприємство могло б прийняти відповідні локальні 

акти для внутрішньогосподарського регулювання цих відносин. 

Розробка локальних правових актів на підприємствах незалежно від 

форми власності та видів діяльності має здійснюватися з додержанням вимог, 

передбачених у Порядку опрацювання і затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, 

затвердженого Держкомнаглядохоронпраці України від 21 грудня 1993 р. 

№132.  

Осмислюючи напрямки вдосконалення правової охорони праці в 

сільському господарстві в сучасних умовах, необхідно сказати, що 

дотримання вимог законодавства про охорону праці повинно бути 

активізовано і самими працівниками, Конституційним правом громадян на 

безпечні та здорові умови праці повинні бути забезпечені заходами 

самозахисту людей. Працівники повинні активно захищати свої конституційні 

права.  

Сьогодні ця активність ще дуже низька, внаслідок відсутності 

відповідних для цього умов. По-перше, не налагоджена інформація населення 

про діяльність підприємств і підприємців в області створення на виробництві 

безпечних і здорових умов. По-друге, залишається неясним механізм впливу 

на здоров’я людей різних умов праці, ступінь токсичності отрутохімікатів, 

пестицидів і т. п. По-третє, не налагоджений моніторинг охорони праці в 

сільському господарстві, не об’єктивно виявляє конкретні небезпеки в процесі 

сільськогосподарського виробництва, щоб можна було пред’явити претензії і 

відповідні позови. 

В цілому, для активізації діяльності самих працівників, а також 

громадян у сфері реалізації їх прав на безпечні і здорові умови праці, сьогодні 

ще не вистачає відповідної інформації про стан справ на підприємствах, 
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чіткого юридичної механізму. В законодавстві про охорону праці повинен 

знайти відображення і цей юридичний механізм. 

Вдосконалення правової охорони праці в сільському господарстві 

вимагає і організації відповідного наукового забезпечення. Наукові 

дослідження в області охорони праці в сільському господарстві на сьогодні 

практично згорнуті.  

Тому в сільському господарстві не ведеться робота по оновленню та 

вдосконаленню правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших 

відомчих нормативних актів.  

Відповідно новим умовам організації правової охорони праці в 

сільському господарстві, повинна бути створена нова схема державного та 

внутрішньогосподарського управління охороною праці. У цій схемі 

законодавчій гілці влади відводиться роль творця правової основи поліпшення 

і забезпечення здорових і безпечних умов праці. Державне керування 

охороною праці покладається, в основному, на виконавчу гілку влади. При 

цьому державне управління охороною праці будується на основі розробки і 

затвердження відповідних програм з конкретним фінансовим забезпеченням. 

З урахуванням ситуації, що складається в області охорони праці в 

агропромисловому комплексі України, слід поставити питання про 

формування відносно самостійної сфери діяльності держави: про організацію 

державного управління охороною праці в аграрному секторі.  

Питаннями створення й забезпечення здорових і безпечних умов праці 

в сільському господарстві (та й в агропромисловому комплексі в цілому) 

повинна займатися спеціальна ланка на кожному щаблі управління сільським 

господарством.  

До теперішнього часу локальне правове регулювання відносин у сфері 

охорони праці сильно розладналося, і на сільськогосподарських 

підприємствах багатьох локальних актів в області охорони праці немає. До 

того ж в сучасних умовах повинні бути істотно оновлені соціальні 

призначення та зміст цих локальних актів.  
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Згідно зі ст. 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на 

підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового 

виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними 

центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або 

незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну 

підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці 

[2]. 

Відповідно до чинного законодавства за службою охорони праці 

закріплюється низка функцій, серед яких: розробка комплексних заходів з 

охорони праці; перевірка дотримання працівником вимог нормативно-

правових актів з охорони праці; складання звітності з охорони праці на 

підприємстві за встановленими формами; проведення вступного, 

періодичного, позапланового інструктажу та навчання з охорони праці; 

розгляд скарг, заяв працівників з питань охорони праці; участь у розслідуванні 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві тощо. 

Як додатковий орган, який створюється з метою пропорційної участі 

працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на підприємстві, в установі, організації будь-якої 

форми власності та виду діяльності, виступає Комісія з питань охорони праці. 

Вона створюється за рішенням трудового колективу і складається з 

представника роботодавця та професійної спілки, а також уповноважених 

найманими працівниками осіб, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших 

служб підприємства відповідно до Типового положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 

21 березня 2007 року № 55 [147]. Комісія здійснює свою діяльність як 
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постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що раз на рік звітує про 

виконану роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу. 

Враховуючи все вищенаведене, ми дійшли висновку, що серед 

суб’єктів охорони праці в сільському господарстві ми можемо виокремити не 

тільки роботодавця та працівника, а також службу з охорони праці та 

додатковий орган, який створюється з метою пропорційної участі працівників, 

– комісію з питань охорони праці. Останній орган існує на підприємствах, в 

установах та організаціях будь-якої сфери діяльності. Вказане свідчить про 

різноманітність суб’єктного складу правовідносин в сфері охорони праці.  

У ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року 

вказується, що охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, 

спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці 

[2]. Також дане право закріплюється в основоположних міжнародних 

нормативних актах з прав людини – Європейській соціальній хартії (ст. 3), 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (ст. 7) та в 

інших джерелах права. 

Стаття 2 Закону України «Про охорону праці» передбачає те, що його 

дія поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. 

Державна політика в галузі охорони праці визначається, відповідно 

до Конституції України, Верховною Радою України [148].  

Головною метою її діяльності є створення необхідних, безпечних і 

здорових умов праці на виробництвах, а також запобігання нещасним 

випадкам та професійним захворюванням. Однак, в Основному законі нашої 

держави закріплені лише основні засади охорони праці. Так, ані в розділах, в 

яких передбачаються повноваження державних органів влади, ані у ст. 92, де 

зазначено перелік питань, які визначаються виключно законами, не 

врегульовується питання охорони праці.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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З огляду на це, ми пропонуємо, відредагувати положення ст. 92, а саме 

п. 6, де вказано, що виключно законами України визначаються: основи 

соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади 

регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, 

материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; 

екологічної безпеки [148]. На нашу думку, необхідно доповнити дане 

положення фразою «засади регулювання праці та її охорони». 

Враховуючи те, що права людини на охорону праці відносяться до 

«позитивних прав» людини, забезпечення даного права на практиці залежить 

від активних дій держави, яка повинна гарантувати можливість їх дійсної 

реалізації. Це можливо тоді, коли буде створена необхідна нормативно-

правова база, яка переслідувала мету забезпечення можливості реалізації 

соціального захисту людини в процесі здійснення трудових обов’язків. 

Таким чином, з урахування всього вищенаведеного, можна 

стверджувати, що інституційні принципи, які присутні в сфері охорони праці 

в сільському господарстві розкривають загальні та особливі ознаки даного 

інституту. Встановлено класифікацію принципів правового регулювання 

охорони праці у сільському господарстві через пропозицію їх поділу на три 

групи: загальноправові, галузеві та спеціальні. Загальноправові принципи – це 

принципи гуманізму, рівності перед законом, демократизму, законності. 

Галузеві принципи це принципи тісного взаємозв’язку трудових і земельних 

правовідносин, належного гарантування захисту прав та свобод селян 

незалежно від виду та форм ведення сільськогосподарської діяльності, 

постійного покращення механізму правового регулювання, включаючи 

запозичений зарубіжний досвід, державного регулювання аграрного сектору. 

До спеціальних принципів віднесено такі: циклічний характер заходів із 

охорони праці, який пов’язаний з сезонністю праці сільськогосподарський 

працівників, урахування особистих характеристик працівника в процесі його 

роботи з живими організмами (насамперед з тваринами) при здійсненні 
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трудової діяльності, підвищений рівень охорони праці окремих категорій 

сільськогосподарських працівників. 

 

 

3.3. Правове регулювання соціально-партнерських відносин працівників 

сільського господарства 

 

Зміна економічної, політичної, соціальної систем держави спричинює 

зростання та загострення соціальних конфліктів. Світовий досвід показує, що 

одним з найефективніших чинників врегулювання соціальних протиріч, є 

інститут соціального партнерства, основною метою якого є збалансування 

соціально-економічних інтересів працівників, роботодавців і держави. 

Діяльність суб’єктів соціального партнерства спрямована не на сліпе 

відстоювання власних інтересів будь-якою ціною, а на пошук прийнятних 

варіантів поведінки для усіх учасників, визначення взаємних поступок і 

компромісів. 

Одним з нагальних завдань у здійсненні соціально-економічних 

реформ є створення повноцінної правової та нормативної бази з питань 

соціального партнерства. В Україні поступово формується нормативне 

підґрунтя запровадження соціального партнерства: прийнято ряд нормативно-

правових актів, що визначають систему та суб’єктів соціального партнерства, 

принципи його реалізації, окремі види актів соціального партнерства та 

порядок їх укладення; ведеться робота над прийняттям нових законів з 

соціального партнерства, нового Трудового кодексу Україну.  

Серед дослідників, які аналізували питання соціального партнерства у 

трудовому праві, можна виділити наступних: Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктов, 

У. А. Волинець, К. М. Гусов, І. О. Гуменюк, В. В. Жернаков, С. О. Іванова, І. 

Я. Кисельов, А. І. Кудряченко, Л. О. Костін, О. І. Процевський, Г. І. Чанишева, 

О. М. Ярошенко та інші. 
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У радянській економічній і соціальній науках оцінка змісту 

соціального партнерства у зарубіжних країнах переважно зводилась до 

бездоказових тверджень, що відносини, засновані на його принципах, не є 

характерними для буржуазних суспільств і їх висвітлення в наукових 

дослідженнях було пропагандистською спробою, з одного боку, показати 

напругу, що виникає на основі експлуатації трудового народу, а з іншого боку 

– дещо поверхнево розкривати притаманні для західних країн механізми 

розв’язання соціальних протиріч. У полоні цих тверджень перебували не лише 

рядові громадяни, а й більшість науковців, оскільки здійснення реального 

аналізу соціально-економічних відносин між працівниками в капіталістичних 

країнах було неможливим через відсутність і закритість інформації, перш за 

все недоступність чи сфальсифікованість наукових публікацій зарубіжних 

учених-спеціалістів з цих питань. 

Лише у перші роки, коли не стало панівної ідеології пристаркуватої 

компартійної номенклатури, почала доходити дійсно правдива інформація про 

ті господарські механізми, котрі дозволили розвиненим капіталістичним 

країнам вирішувати соціальні проблеми розвитку суто соціалістичними, 

людяними методами. Те, що почали говорити про наявність реального 

соціалізму у цих країнах, багато в чому відповідало дійсності. Перш за все 

мова йде про надзвичайно високий ступінь розвитку соціального партнерства, 

про ті широкі можливості, котрі відкриває механізм соціального партнерства 

для вирішення найгостріших соціально-економічних проблем суспільного 

розвитку. Це стало значним імпульсом для глибокого вивчення та суттєвого 

переосмислення домінуючих у нашій уяві досить вузьких поглядів на цю 

проблему. 

Унаслідок наукового аналізу цього питання, яке в роки 

трансформаційних перетворень в Україні стало особливо актуальним у 

практичному плані, адже мова йшла про стратегічне завдання: яким шляхом 

розвивати сутнісні соціально-економічні зміни – шляхом всебічного 

розгортання відносин панування-підкорення, чи через розвиток соціального 
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партнерства громадян і всіх інших господарюючих суб’єктів, була 

підготовлена й опублікована монографія. 

Згідно ідеології «держави всезагального благоденства» і «соціальної 

держави», соціальна політика має сприяти стабілізації суспільства, 

улагодженню конфліктів та утвердженню солідарності й партнерства. Саме у 

післявоєнний період у деяких країнах Західної Європи завдяки зусиллям 

держави було розроблено та затверджено систему мінімальних стандартів 

соціального забезпечення громадян, гарантованих державою. Підсумком такої 

діяльності держави стала досить чітка фіксація тієї частини соціально–

трудових відносин (мінімальна заробітна плата, середня тривалість робочого 

тижня, відпусток, розміри соціальної допомоги тощо), які держава 

гарантувала. Одночасно держава визначила сферу, де соціально–трудові 

питання могли стати предметом переговорів найманих робітників і власників 

капіталу (питання оплати праці, зайнятості, соціального забезпечення, що 

встановлюються понад гарантований державою мінімум). Завдяки зусиллям 

держави у більшості європейських країн було створено національні 

соціально–економічні ради, до складу яких входили представники об’єднань 

підприємців, профспілок та держави [154, с. 134]. Можна констатувати, що 

метою соціального партнерства безумовно є розширення соціально-трудових 

прав, свобод, а також законних інтересів громадян і забезпечення їх реалізації. 

Соціальне партнерство – це система взаємозв’язків між 

представниками найманих працівників (переважно профспілками) – з одного 

боку, роботодавцями та їх об’єднаннями – з другого, і державою та органами 

місцевого самоврядування – з третього, що виражається у взаємних 

консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених 

принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і 

держави [155, с. 2]. Отже, як можна побачити, що правовідносини у сфері 

соціального партнерства є багатоаспектними та характеризуються широким 

коло суб’єктів трудового права, які залучаються для здійснення спільної мети. 
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Відносини соціального партнерства можуть сприяти суспільній злагоді 

та спростити ціннісне включення України у світове співтовариство, що 

базується на правових і демократичних принципах свободи особи, 

толерантності та ліберальної економіки. Подібні завдання актуалізовані 

необхідністю розвитку українського суспільства, тому вимагають системного 

вивчення соціального партнерства наукою з державного управління. Також 

необхідне теоретичне осмислення культурних і ціннісних факторів 

формування соціального партнерства, ідеології становлення партнерських 

відносин у суспільстві, ціннісних основ формування і відновлення соціального 

партнерства у традиційному соціумі в умовах трансформації загального 

регіонального і поліетнічного простору [156, с. 140]. Як можна встановити, 

трудові правовідносини у сфері соціального партнерства направлені на 

встановлення загальнодержавного благополуччя і задоволення потреб та 

інтересів усіх учасників даних відносин, у тому числі і держави. 

Запровадження соціального партнерства в зарубіжних країнах 

засвідчило його ефективність як чинника соціальної стабільності, що дозволяє 

говорити про необхідність активізації цього процесу також і в Україні. На 

сьогоднішній день в Україні розвиток форм соціального партнерства 

проходить досить повільно, що обумовлено політичними та соціально-

економічними факторами. Законодавство про соціальне партнерство в Україні 

ще тільки формується. Його недосконалість, а також безліч порушень прав 

працюючих громадян роботодавцями приводить до існування дуже гострих 

соціально-трудових конфліктів, для вирішення яких бракує адекватних 

правових механізмів. Подолання такої ситуації потребує державно-правового 

регулювання й формування нормативної бази, яка б сприяла поліпшенню 

відносин між сторонами соціально-партнерських відносин та уникненню 

соціальних конфліктів, у зв’язку з чим особливо вагомим є розроблення 

пропозицій щодо розвитку соціального партнерства в Україні [157, с. 235]. 

Варто погодитися з науковцем, оскільки навіть існуючий вузький перелік 
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нормативно-правових актів, які регламентують положення щодо соціального 

партнерства не здатний адекватно регулювати трудові правовідносини. 

Соціально-партнерські відносини в сільському господарстві є 

найприйнятнішим методом оптимізації досягнення балансу інтересів 

роботодавців та найманих працівників. Відносини соціального партнерства 

мають колективний характер, бо в їх основі лежить колективний інтерес 

об’єднань працівників – професійних спілок з одного боку, а з іншого – 

об’єднань власників-акціонерів, спілок підприємств. 

Правовою основою соціального партнерства в Україні є національні 

законодавчі та нормативні акти, які регулюють соціально-трудові відносини.  

Порівняно з іншими галузями виробництва праця в галузі сільського 

господарства має свої особливості регулювання соціально-партнерських 

відносин, які разом із характером праці зумовлюють особливий режим 

робочого часу, часу відпочинку, оплати та охорони праці сільських 

працівників. 

Соціально-трудові відносини – це система взаємних погоджень, 

компромісів, угод і договорів між роботодавцями і найманими працівниками 

за участю держави. Формування соціально-трудових відносин пройшло 

чотири етапи свого розвитку – від ранньокапіталістичного, при повній 

незахищеності працівників від роботодавця, до соціального партнерства. 

Соціальне партнерство – це система відносин між працівниками, 

роботодавцями та виконавчою владою, які виступають сторонами соціального 

партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів, 

направлена на врахування інтересів працівників і роботодавців шляхом 

взаємних переговорів, консультацій, в досягненні та укладенні сторонами 

угод, колективних договорів і в прийнятті спільних рішень. Сторонами 

соціального партнерства є працівники, роботодавці, органи державного 

управління та місцевого самоврядування в особі уповноважених ними 

представників. Формами соціального партнерства є організаційні, правові і 

економічні заходи в сфері соціально-трудових і пов’язаних із ними 
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економічних відносин та вирішення соціально-трудових конфліктів [96, c.33]. 

Отже, соціальне партнерство становить собою систему трьохсторонніх 

правовідносин, які направлені на регулювання інтересів у процесі здійснення 

трудової діяльності, а також гарантування її здійснення. Важливо зазначити, 

що органи державної влади відіграють особливу роль у трудо-правових 

відносинах, оскільки реалізують загальну політику у сфері працевлаштування 

та забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 

трудового права. 

На сьогодні наша держава впевнено стала на шлях радикальних 

ринкових реформ. Їх епіцентром є земельна та аграрна реформи, головна мета 

яких полягає в тому, щоб перевести сільське господарство на засади 

багатоструктурної аграрної економіки, створити можливість виникнення 

нових форм господарювання на селі, заснованих на праві приватної власності 

на землі сільськогосподарського призначення. Серед них – важливий і 

юридично досить чітко визначений такий суб’єкт господарювання, як 

фермерське господарство. 

Україна – велика аграрна держава. Її сільське господарство – одна з 

основних галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у 

житті суспільства. Тому налагодження ефективного сільськогосподарського 

виробництва є одним із найважливіших завдань для держави. Варто сказати, 

що в Україні, яка після набуття незалежності почала вводити ринкові закони в 

основу економічної системи, пройшло кілька етапів земельної та аграрної 

реформ, їх головною метою було створення можливості виникнення нових 

форм господарювання на селі, переважно, заснованих на праві приватної 

власності на землі сільськогосподарського призначення. Серед цих форм 

особливе місце посідає діяльність такого суб’єкту аграрних відносин, як 

фермерське господарство. Однак, не зважаючи на тривалу історію правового 

регулювання фермерських господарств в Україні, для нього сьогодні є 

характерними численні прогалини та недоліки [158, с. 38]. 
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З розвитком у нашій державі фермерського укладу виникає багато 

проблем, що стосуються правового регулювання як трудових так і соціально-

партнерських відносин у сфері праці в фермерських господарствах як членів 

господарства, так і тих осіб, які не є членами господарства (найманих 

працівників) [159, c.152]. 

Законодавство України про соціальне партнерство ґрунтується на 

Конституції України і складається з Кодексу законів про працю України, 

цього Закону, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про 

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

зайнятість населення» та інших нормативно-правових актів, виданих 

відповідно до нього. 

У сучасний період відбувається «реконструкція» відносин, тісно 

пов’язаних з трудовими. Передусім з цих відносин виділилася і за новим 

соціальним змістом, і за законодавчим забезпеченням група колективних 

трудових відносин.  

На нашу думку, цю групу складають відносини: соціального 

партнерства з участі трудових колективів у встановленні колективних умов 

праці, з участі трудових колективів в управлінні організаціями, щодо 

укладення і виконання колективного договору і колективних угод на 

галузевому, регіональному і національному рівнях, щодо діяльності 

професійних спілок та інших органів представництва трудових колективів у 

соціально-трудових відносинах та із застосування трудового законодавства, з 

приводу утворення об’єднань роботодавців та їхньої діяльності, з вирішення 

індивідуальних і колективних трудових спорів [45, c.66]. 

Суттєвою особливістю сучасного періоду є те, що з розвитком 

соціального партнерства в сільському господарстві, колективні відносини 

вийшли за рамки підприємств і створили нову соціально-трудову вертикаль, 

що пронизує тканину трудових відносин від рівня конкретного підприємства 

до загальнонаціонального рівня. 
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У соціальному партнерстві держава виконує особливу роль – 

встановлення у законодавстві мінімальних стандартів і гарантій у сфері 

трудових відносин, а також здійснює пряме регулювання певних відносин і 

передбачає судовий захист у всіх випадках порушення трудових прав 

працівників і трудових колективів. 

Колективні трудові відносини – це середовище буття індивідуальних 

трудових відносин. Вони зайняли рівноправне місце з індивідуальними 

трудовими відносинами. Більше того, індивідуальні трудові відносини за тією 

правовою моделлю, котра складається у даний час, не можуть існувати без 

колективних правовідносин, оскільки для всіх роботодавців є обов’язковими 

зобов’язання, які визначені Генеральною, галузевою, регіональною угодами, а 

також колективним договором (інша справа, що зміст колективних угод поки 

що далекий від необхідного, але це питання вдосконалення правового 

регулювання, а не суті самої правової моделі). Слід визнати, що 

організаційний елемент властивий не тільки колективним правовідносинам, 

але рівною мірою й індивідуальним. Що являють собою інститути оплати 

праці, дисципліни праці, робочого часу як не організацію індивідуальних 

трудових відносин? За всіма елементами індивідуальних трудових відносин 

простежується зв’язок з колективними трудовими відносинами. 

Система колективно-договірного регулювання має кілька рівнів. 

Колективний договір знаходиться на найнижчому її рівні, оскільки прийнятий 

на конкретному підприємстві, в установі, організації, і має враховувати 

положення угод вищого рівня. У багатьох країнах Європи, колективні 

договори виступають, як джерело рівноправного законодавчого трудового 

права, а в деяких країнах їх значення в правовому регулюванні праці 

перевершує роль законодавства. Колективний договір регулює в межах 

підприємства практично всі відносини між роботодавцем і трудовим 

колективом [160, с. 194]. 

Трудові права і обов’язки складають основу спеціального правового 

статусу всіх найманих працівників, регулюються нормами трудового права. 
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Фактично в КЗПП України знайшли конкретизацію конституційні права та 

обов’язки найманих працівників, якими є сільськогосподарські працівники (за 

винятком членів виробничих с/г кооперативів, інших кооперативних 

підприємств). 

Однак, особливості сільськогосподарського виробництва дають 

підставу говорити про специфіку умов праці найманих працівників у 

сільському господарстві. Такі особливості викликані тим, що 

сільськогосподарська праця носить сезонний характер, пов’язана з обробітком 

землі, на результати праці суттєво впливають природні фактори, розбіжність 

робочого періоду (оранка) з періодом виробництва (з періодом дозрівання та 

збору врожаю). 

Зазначенні обставини, а також специфіка сільськогосподарського 

виробництва не дають можливості передбачити у нормативних актах, 

прийнятих в централізованому порядку, вирішення всіх питань з правового 

регулювання сільськогосподарського виробництва. У зв’язку з цим, на 

підставі чинного законодавства, в кожному окремому аграрному підприємстві 

приймаються локальні правові акти, які регулюють відносини з приводу праці 

що не врегульовані централізованим законодавством (Статути, Положення 

про оплату праці, Правила внутрішнього трудового розпорядку тощо).  

Специфіка сільськогосподарського виробництва впливає на 

особливості правового регулювання праці найманих сільськогосподарських 

працівників.  

Окрім трудових прав і обов’язків зміст правового статусу 

сільськогосподарських працівників складають також управлінські, майнові і 

земельні права і обов’язки. 

Специфіка і особливості правового статусу найманих 

сільськогосподарських працівників також закріплені Галузевими правилами 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, 

установ, організацій сільського господарства від 10 січня 1985 р. Положенням 

про спеціаліста сільського господарства від 19 грудня 1977 р. [161, c.17]. 
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Таким чином, можна зазначити, що правове становище працівників 

сільськогосподарської сфери регулюється як загальними нормативно-

правовими трудового законодавства, так й підзаконними і локальними актами, 

що деталізують окремі аспекти сільськогосподарської діяльності та участі у 

ній працівників. 

Отже, розглянемо докладніше правове регулювання соціально-

партнерських відносин працівників в сільському господарстві.  

Цілеспрямоване управління виробничою діяльністю трудових 

колективів сільськогосподарських підприємств досягається впровадженням і 

закріпленням наукових форм організації праці, тобто раціональних форм 

поєднання трудових ресурсів із засобами виробництва, які забезпечують 

ефективність виробничого процесу при постійному поліпшенні соціальних 

умов праці селян. 

За роки існування України як самостійної незалежної держави 

прийнято значну кількість нормативних актів, спрямованих на поліпшення 

регулювання праці в сільському господарстві. Це закони «Про селянське 

(фермерське) господарство», «Про господарські товариства», «Про 

сільськогосподарську кооперацію», «Про охорону праці». Ними та іншими 

нормативно-правовими актами передбачені організаційно-правові форми 

сільгосптоваровиробників, їх структурний склад та форми організації 

виробництва. 

Можливими формами організації виробництва на 

сільськогосподарських підприємствах є ділянки, цехи, ферми, бригади, ланки, 

відділення та інші виробничі підрозділи. Структура господарства 

встановлюється залежно від його розмірів, виробничого напряму, 

внутрішньогосподарської спеціалізації, розміщення виробництва, 

прогресивних форм організації праці та інших умов виробництва. Кожне 

сільськогосподарське підприємство самостійно визначає форми оплати праці 

його членів та інших працівників. Трудові відносини членів підприємства та 

найманих працівників регулюються законами України «Про 
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сільськогосподарську кооперацію», «Про селянське (фермерське) 

господарство», «Про підприємства в Україні», статутами підприємств, 

правилами внутрішнього розпорядку, законодавством про працю. Статути та 

правила внутрішнього розпорядку відіграють важливу роль в організації праці 

і координації дій внутрішньогосподарських підрозділів (ланок, бригад, 

ділянок), а також підрозділів, притаманних товаровиробникам у галузі 

тваринництва. 

Структурні виробничі підрозділи сільськогосподарського кооперативу 

створюються правлінням підприємства і затверджуються загальними зборами 

з відображенням про це в статуті [139, c.152]. 

Найстарішою формою організації праці є бригади. Спочатку вони 

створювалися за територіальною ознакою – бригада-двір. Проте самі бригади 

за спеціалізацією були різноплановими: спеціалізовані механізовані 

тваринницькі, рослинницькі бригади. Пізніше з’явилися будівельні бригади, 

комунальні, дорожні бригади тощо. У сільськогосподарських підприємствах, 

відповідно до їх спеціалізації, створюються ланки, бригади, дільниці, цехи, 

ферми, загони тощо. 

Для державних сільськогосподарських підприємств притаманні такі 

структурні виробничі підрозділи, як постійні виробничі бригади, ланки, 

механізовані загони для виконання спеціалізованих робіт і т. ін. 

У великих сільськогосподарських підприємствах можуть створюватися 

галузеві і багатогалузеві, а також комплексні бригади. 

Найбільшим структурним підрозділом є ділянка. Вона може 

складатися, залежно від спеціалізації товаровиробника, з різних формувань, 

наприклад ферми, бригади. Ланка – це внутрішньо-бригадне 

(внутрішньоструктурне) стійке формування. Останнім часом у зв’язку з 

розвитком підсобних підприємств та промислів почали з’являтися такі 

виробничі підрозділи, як цехи та відділення. 
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Керівництво внутрішньогосподарськими структурними підрозділами 

здійснюють ланкові, бригадири, завідуючі відділеннями, цехами, фермами, 

ділянками. 

Згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку 

сільськогосподарського підприємства керівник виробничого підрозділу 

встановлює особисто або через фахівців (ланкових, бригадирів, завфермами) 

завдання членам сільськогосподарського підприємства на виконання робіт з 

урахуванням їх виробничої кваліфікації, віку, стану здоров’я; знайомить їх з 

нормативами виробітку, розцінками за обсяг виконаних робіт; забезпечує 

працівників необхідними для роботи засобами виробництва, а при потребі і 

транспортом для поїздки на роботу; закріплює за ланками та окремими 

працівниками техніку, робочу худобу тощо; найбільш раціонально 

організовує працю робітників, створює безпечні умови праці, здійснює 

контроль за якістю і строками робіт, облік праці і заробітку кожного члена 

підприємства, забезпечує дотримання трудової дисципліни; вживає заходів 

щодо ефективного використання і збереження державного майна та майна 

підприємства, організовує ремонт будинків, споруд, транспортних засобів та 

інвентаря [162, c.15]. 

Так, ланковий організовує роботу ланки і бере участь у ній разом з 

усіма працівниками, допомагає керівникові підрозділу в підрахунку заробітків 

членів ланки, здійснює контроль за якістю робіт, несе відповідальність за 

виконання виробничого завдання та розпоряджень керівника виробничого 

підрозділу і фахівців. Бригадир організовує роботу бригади, веде облік 

виконаної роботи її членами (ланками), здійснює контроль за якістю робіт, 

передає дані в підрахунку заробітків, несе відповідальність за виконання 

виробничого завдання перед керівництвом підприємства тощо. 

При здійсненні виробничої і господарської діяльності підрозділів 

втілюються методи організації і стимулювання праці, які забезпечують в 

умовах ринкових відносин залежність розмірів заробітної плати працівників 

від кінцевих результатів сільськогосподарського року. 
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Нормуванням робочого часу визначаються межі періодів, коли 

працівники повинні бути на підприємстві і виконувати свої обов’язки. 

Тривалість і розпорядок робочого дня в підприємстві, порядок надання 

вихідних днів, щорічних оплачуваних відпусток, а також мінімум трудової 

участі його працездатних членів, порядок проходження випробувального 

строку регламентується правилами внутрішнього розпорядку підприємства, 

які здебільшого розробляються на підставі Примірних правил внутрішнього 

розпорядку. 

У напружені періоди сільськогосподарських робіт у разі виробничої 

необхідності правління підприємства може змінювати час початку і 

закінчення роботи проти вказаного в розпорядку дня, керівники підприємств 

можуть призначати працівників на роботу в нічний час. Для працівників 

підприємств, зайнятих у тваринництві та на інших роботах, пов’язаних з 

безперервним циклом виробництва, а також для механізаторів у напружені 

періоди сільськогосподарських робіт вводиться двозмінна або тризмінна 

робота. 

У виробничих підрозділах зі змінною організацією праці розробляється 

і затверджується правлінням підприємства графік роботи з урахуванням 

прийнятої технології виробництва. Перехід працівника з однієї зміни в другу 

відбувається, як правило, через кожний тиждень. Основою для тимчасового 

звільнення від роботи є листок непрацездатності, довідка по догляду за 

хворим, а також дозвіл правління або керівника виробничого підрозділу у 

зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків, передбачених 

законодавством, та за іншими поважними причинами. 

Тривалість робочого часу працівників державних 

сільськогосподарських підприємств регулюється Кодексом законів про працю 

України. Його норми визначають скорочену тривалість робочого часу, 

тривалість щоденної роботи, роботи напередодні святкових, неробочих і 

вихідних днів, роботу в нічний час, початок і закінчення роботи, поділ 
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робочого дня на частини (статті 50—65 КЗпП). Ці норми мають 

конституційний характер.  

Так, ст. 45 Конституції України проголошує: «Кожен, хто працює, має 

право на відпочинок». Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи в нічний час. У сільському господарстві виконання цих 

конституційних вимог має свої особливості. Голові підприємства, його 

заступникам, головним (старшим) фахівцям, а також членам підприємства, які 

працюють у тваринництві та інших галузях господарства з безперервним 

процесом виробництва, вихідні дні надаються за графіком, затвердженим 

правлінням. Членам підприємства, що працюють у суспільному виробництві, 

надається оплачувана відпустка, її тривалість визначають загальні збори 

підприємства [38]. 

Трудове законодавство України визначає час відпочинку працівників, 

зайнятих на роботах у державних сільськогосподарських підприємствах, 

зокрема перерву робочого дня для відпочинку і харчування, вихідні, святкові і 

неробочі дні, а також щорічні відпустки (статті 66-84 КЗпП). 

Важливе значення для характеристики правового статусу найманих 

працівників господарських товариств має ст. 2 КЗпП4, яка визначає основні 

трудові права найманих працівників. У ній, насамперед, конкретизується 

конституційне право громадян України на працю, тобто на одержання роботи 

з оплатою праці, не нижче встановленого державою мінімального розміру, в 

тому числі право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, що 

забезпечується державою. 

Працівники мають право на відпочинок, відповідно до правил 

обмеження робочого дня та робочого тижня, на щорічні оплачувані відпустки, 

право на здорові та безпечні умови праці, на об’єднання у професійні спілки 

та на вирішення трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом 

порядку. Стаття 2 КЗпП гарантує також працівникам право на матеріальне 
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забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі 

хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну 

допомогу в разі безробіття, право на звернення до суду за вирішенням 

трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної 

посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, 

встановлені законодавством [17, c.34] 

Ці трудові права становлять основу спеціального правового статусу 

всіх найманих працівників. Однак особливості сільськогосподарського 

виробництва, зумовлені об’єктивними факторами, дають підставу говорити 

про специфіку умов праці найманих працівників у сільському господарстві.  

На сільськогосподарське виробництво суттєво впливають природні 

чинники – сезонність, розбіжність робочого періоду (наприклад, оранка, 

сіяння) з періодом виробництва (наприклад, достигання врожаю). У 

рослинництві й тваринництві діють біологічні фактори; рільництво має свої 

особливості, зумовлені якістю земель, родючістю ґрунтів тощо. Названа 

специфіка сільськогосподарського виробництва суттєво впливає на 

особливості правового регулювання праці найманих сільськогосподарських 

працівників. 

Стаття 7 КЗпП визначає, що законодавством можуть встановлюватись 

особливості регулювання робочого часу й часу відпочинку на підприємствах і 

в організаціях сільського господарства. 

Перелік обов’язків (робіт), що виконуються кожним працівником 

господарського товариства за своєю спеціальністю, кваліфікацією або 

посадою,, визначається тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій 

робітників, кваліфікаційним довідником посад службовців. 

Особливості правового статусу найманих працівників господарських 

товариств найбільш суттєво виявляються в регулюванні робочого часу й часу 

відпочинку. Згідно зі ст. 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу для 

працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. За умови збереження 

загальної тривалості робочого часу, встановленого чинним законодавством 
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про працю для всіх працівників, режим роботи в сільськогосподарських 

підприємствах встановлюється з урахуванням сезонності 

сільськогосподарського виробництва, напруженості роботи в періоди року. 

З метою раціонального використання робочого часу дирекція 

сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю та правління 

сільськогосподарських акціонерних товариств мають право за погодженням з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) у період напружених польових робіт (посів, догляд за 

посівами, заготівля кормів, збирання врожаю, оранка тощо), в разі виробничої 

потреби, збільшувати тривалість робочого дня для працівників, зайнятих у 

рослинництві, але не більше, ніж на 10 год. У менш напружені періоди 

польових робіт робочий день відповідно скорочується до 5 год., а за бажанням 

працівників – не обмежувати цими годинами. Для обліку відпрацьованого 

працівниками часу, згідно зі ст. 61 КЗпП, запроваджується підсумований 

облік робочого часу з тим, щоб тривалість його за поточний період не 

перевищувала нормальної кількості робочих годин [12, c.179]. 

Дирекція сільськогосподарського товариства з обмеженою 

відповідальністю та правління сільськогосподарського акціонерного 

товариства за погодженням із виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) господарства мають право у 

період напружених польових робіт, у разі виробничої потреби, залучати 

працівників до роботи у встановлені дні відпочинку з наданням натомість 

інших днів відпочинку по закінченні кожного періоду напружених польових 

робіт. При цьому підрахунок днів відпочинку може проводитись за період, що 

не перевищує 2 місяців. 

У рамках локальної нормотворчості кожне господарське товариство 

розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про 

оплату праці, про преміювання, матеріальне й моральне заохочення 

працівників, соціальний захист працівників, укладає колективний договір та 
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інші локальні нормативні акти, якими регулюються трудові відносини в 

господарському товаристві. 

Зміст правового статусу сільськогосподарських працівників, які є 

співвласниками майна господарських товариств, становлять, окрім трудових 

прав і обов’язків, управлінські, майнові й земельні права та обов’язки. 

Незалежно від форми власності товариства, наймані працівники користуються 

правом на житло, комунально-побутові послуги, соціально-культурне 

обслуговування тощо. 

Неодмінною передумовою правового статусу сільськогосподарського 

працівника є його правосуб’єктність. Відповідно до ст. 188 КЗпП, трудова 

правосуб’єктність встановлюється по досягненні громадянами 16-річного 

віку. За згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть, як 

виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. 

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається залучати до 

роботи учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх 

спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає 

шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по 

досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що 

його замінює. 

Влаштування працівника на роботу оформляється трудовим договором 

(контрактом). При цьому, визначаючи його трудової функції може бути 

врахована сезонність роботи, необхідність переведення його на іншу роботу, 

потреба у працівникові, який володіє, крім основної, також і додатковими 

трудовими функціями тощо. 

Контрактна форма трудового договору застосовується у випадках, 

передбачених чинними законами. Контракт оформляється у двох примірниках 

– між власником або уповноваженим органом і працівником – та набуває 

чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в 

контракті, і може бути змінений лише за письмовою угодою сторін [163, c.59]. 



211 
 

Перехід до ринкової економіки спричинив реформування 

сільськогосподарських підприємств. Нині вони займаються виробництвом, і 

їхньою головною метою є отримання максимального прибутку, підвищення 

рентабельності. Розвиток аграрного сектору економіки за останнє десятиріччя 

привів до значної диференціації господарських типів аграрних формувань. 

З’явилися дві нові форми господарювання – фермерські господарства й 

агрохолдингові компанії, а також почали стрімко розвиватись особисті 

селянські господарства. Проте значна частина працездатного сільського 

населення втратила робочі місця в суспільному секторі економіки й 

відповідний “соціальний пакет” 

Зважаючи на нинішню складну соціальну ситуацію у селах, потрібно 

привертати увагу вчених, чиновників і практиків до розроблення й реалізації 

заходів щодо підвищення соціальної ефективності сільського господарства та 

сталого розвитку сільських територій, зокрема:  

1) удосконалення організаційно-економічного механізму земельних 

відносин (розвиток орендних відносин, обмеження кількості учасників і площ 

земельних масивів аграрних формувань, встановлення нормативів зайнятості в 

суспільному секторі аграрної економіки, формування належного контролю за 

родючістю сільськогосподарських земель);  

2) розширеного відтворення основних засобів сільськогосподарських 

товаровиробників (удосконалення амортизаційної, інвестиційної політики, 

фінансово-кредитного механізму; підтримка сільськогосподарського 

машинобудування, нововведень у агротехніці й технології);  

3) державної підтримки й надання пріоритету соціально-економічному 

розвиткові села (удосконалення системи оплати праці, соціального захисту й 

пенсійного забезпечення працівників сільського господарства; розвиток 

несільськогосподарських видів діяльності; формування соціального 

партнерства між членами сільської громади, сільським бізнесом і 

управлінським корпусом сільських територій та ін.).  
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У межах останнього напряму розроблено нову концепцію й методичні 

засади формування соціального партнерства в системі управління розвитком 

сільських територій та дієвої мотивації роботи керівних кадрів органів 

управління сільськими територіями щодо створення сприятливих умов 

життєдіяльності й праці у селах. 

Таким чином, можна зробити висновок, що формування соціальної 

держави не можливе без ефективної взаємодії органів державної влади з 

об’єднаннями й організаціями, які представляють соціально-економічні й 

політичні інтереси різних груп населення, передусім таких визначальних в 

економічному аспекті груп як наймані працівники і роботодавці.  

Для становлення й розвитку соціальне орієнтованої ринкової 

економіки важливо формування саме української національної моделі 

соціальної взаємодії. Могутнім суспільно-політичним чинником становлення 

в Україні соціальної держави має стати усвідомлення і практична реалізація 

державною владою, об’єднаннями роботодавців, найманих працівників, 

суспільством в цілому основних принципів соціального партнерства. 

Важливим елементом системи соціального партнерства, що забезпечує 

її дієвість і мобільність, є механізм партнерських відносин, основу якого 

складають способи, процедури, форми, методи взаємодії, система контролю 

виконання прийнятих договорів та угод, організаційно-функціональні 

структури. 

Організаційне забезпечення механізму соціального партнерства 

включає в себе діяльність узгоджувальних і примирних комісій, трудового 

арбітражу, експертних аналітичних та консультаційних груп, контроль за 

виконанням угод, застосування санкцій, створення системи науково-

методичного, кадрового й інформаційного забезпечення. 

Однак в Україні на цей час існуючу систему соціального партнерства 

ще не можна назвати цілісною й ефективною на всіх рівнях. Недоліки 

функціонування цієї системи в нашій країні значною мірою обумовлені 

нерозвиненістю елементів її механізму, зокрема правового, нормативного та 
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організаційного забезпечення. Не чітко структуровані суб’єкти соціального 

партнерства, не чітко визначено їхній статус. Актуальними залишаються 

проблеми здійснення комплексного системного моніторингу стану соціально-

трудових відносин на національному та інших рівнях, підвищення на цій 

основі їх керованості. Розвиток соціального партнерства сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, а відтак 

вирішенню важливих і складних завдань економічного та соціального 

відродження України [164, c.11]. 

Основними напрямами державної політики зайнятості визначені: 

сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно 

функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в 

установах та організаціях усіх форм власності, сприяння підготовці робочої 

сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам 

ринку праці; підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку 

підприємництва, сприяння підвищенню якості робочої сили, розвитку системи 

професійного навчання кадрів упродовж усього життя з урахуванням потреб 

ринку праці, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, 

підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку 

праці; соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у державній службі 

зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості, забезпечення 

соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном; сприяння 

розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної 

і вільно обраної зайнятості. 

Сьогодні підвищення якості механізму правового регулювання 

соціально-партнерських відносин стає можливим лише за рахунок 

удосконалення відповідного законодавства. Цей процес полягає у створенні 

найвідповіднішого механізму законодавчого регулювання стану нинішніх 

соціально-партнерських відносин, виходячи з їх особливостей.  

Аграрні відносини як динамічніші, гнучкіші у своєму розвитку 

вимагають постійного пристосування до них приписів правового 
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регулювання. Тому процес удосконалення полягає у взаємному узгодженні 

параметрів цих двох систем. Найоптимальнішим напрямом удосконалення 

законодавства, що врегульовує такі відносини, є його систематизація шляхом 

кодифікації. 

Ми можемо запропонувати розвиток партнерських відносин, через 

налагодження структурних взаємозв’язків за допомогою соціального 

партнерства, координація співпраці органів місцевого самоврядування, їх 

асоціацій та об’єднань з професійними об’єднаннями працівників 

агропромислового комплексу з метою консолідації інтересів місцевого 

самоврядування та працівників АПК на територіальному та місцевому рівнях:  

 консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та організаційних 

ланок сільського господарства; 

 сприяння у підготовці та реалізації державних та територіальних 

сільськогосподарських соціальних програм, спрямованих на розвиток 

місцевого самоврядування; 

 розробка пропозицій щодо формування та реалізації державної 

політики у сфері місцевого самоврядування та сільського профспілкового 

руху; 

 вивчення та розповсюдження практики застосування законодавства з 

питань місцевого самоврядування та діяльності професійних спілок в Україні; 

 проведення системних комунікативних заходів щодо розвитку 

місцевого самоврядування та профспілкової роботи у сільській місцевості, 

запровадження тематичних рубрик у друкованих засобах масової інформації; 

 вивчення кращих практик місцевого самоврядування та сільського 

профспілкового руху з метою поширення зазначеного досвіду в інших 

регіонах; 
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 забезпечення інформаційно-консультаційного супроводу питань 

застосування органами місцевого самоврядування та колективами 

сільськогосподарських підприємств міжнародного досвіду; 

 проведення спільних організаційних, комунікативних, 

інформаційних та інших заходів, спрямованих на розвиток місцевого 

самоврядування та соціального захисту сільського населення. 

Це сприятиме реалізації державної політики в аграрному секторі та 

реалізації пріоритетного кластеру розвитку сільського господарства, виходячи 

з таких пріоритетів: 

 відродження сільського господарства та українського села, 

подолання бідності на основі об’єднання зусиль органів місцевого 

самоврядування, бізнесу і громадських організацій на засадах соціального 

партнерства; 

 комплексного розвитку сільських територій, який базуватиметься на 

потужній економічній платформі; 

 нарощування виробництва та підвищення конкурентоспроможності 

продукції аграрного сектору на інноваційній основі; 

 розвитку інфраструктури аграрного ринку, застосування механізмів 

захисту прав вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників; 

 розбудови аграрного сектору через відродження 

сільськогосподарської кооперації для створення нових можливостей 

ефективної сімейної праці з виробництва молока, м’яса іншої продукції 

тваринництва; 

 стабілізації зайнятості, створення нових робочих місць у селах та 

селищах України, скорочення рівня безробіття та підвищення заробітної плати 

сільських трудівників; 

 реалізації та захисту прав громадян і юридичних осіб на землю та 

майно. 
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На нашу думку, важливим фактором становлення нових соціально-

трудових відносин працівників сільського господарства у державі є створення 

й функціонування системи соціального партнерства як ідеології суспільства. 

Проте рівень суспільної свідомості, економічні труднощі та зниження 

життєвого рівня населення орієнтують суб’єктів договірних відносин швидше 

на конфліктну форму вирішення суперечок, ніж на злагоду й взаєморозуміння. 

Необхідно враховувати й ту обставину, що в економічно розвинутих країнах 

формування системи соціального партнерства відбувалося протягом 

десятирічь, і всі її елементи поступово відпрацьовувалися. В Україні, 

враховуючи потреби сучасного етапу економічного розвитку, така система 

повинна бути створена у досить стислі строки. 

Соціальне партнерство є важливим трудо-правовим інститутом, а 

також інструментом, що реалізує загальнодержавні інтереси у забезпеченні 

працевлаштування працівників сільськогосподарського сектору, а також 

наданні останнім усіх необхідних умов щодо реалізації свого права на працю. 

Окрім того, соціальне партнерство надає можливість затвердити статус 

роботодавців та гарантувати їм задоволення їх інтересів, що є важливою 

умовою у розвитку національної економіки, зокрема у сфері сільського 

господарства. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Особи, зайняті в сільському господарстві, вправі працювати 

індивідуально, на сімейній основі або колективно, сумісно з іншими 

працівниками, шляхом кооперації праці і майна, тобто в фермерському 

господарстві, кооперативі, інших формуваннях. 

2. Спільна праця на будь-якому підприємстві повинна бути належним 

чином організована, а відносини між працівниками взаємоузгоджені. Таким 
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чином, організація праці – це взаємоузгоджені, впорядковані трудові та інші 

суспільні відносини членів, учасників або акціонерів будь-якого 

сільськогосподарського підприємства на основі принципу колективізму. 

3. Основні трудові обов’язки сільськогосподарських працівників 

закріплені в Кодексі законів про працю України і конкретизовані у Правилах 

внутрішнього трудового розпорядку відповідних підприємств. В них 

викладені певні норми, які регулюють внутрішньогосподарські відносини, 

закріплюють правила належної поведінки працівників підприємства, їхній 

правовий статус, регламентують відносини працівників між собою, а також з 

підприємством у процесі праці. Регламентація організаційно-управлінських, 

майнових, трудових, соціально-побутових та інших відносин визначається 

внутрішнім трудовим розпорядком аграрного підприємства. 

4. Під терміном «охорона праці в сільському господарстві» слід 

розуміти сукупність правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 

засобів у сфері сільського господарства, які у сукупності забезпечують 

гарантування життя та здоров’я працівників сільського господарства та 

підтримують високий рівень їх працездатності в процесі трудової діяльності.  

5. Правова природа охорони праці в сільському господарстві 

ґрунтується на основі визнання державою норм, правил та стандартів, які 

відносяться до охорони праці, для захисту працівників під час виконання 

ними трудової функції.  

Суспільні відносини, які виникають під час охорони праці в сільському 

господарстві, мають ознаки однорідності та відокремленості. Особливістю 

даних відносин є характерний лише для них суб’єктний склад, який включає 

роботодавців і працівників, а також службу з охорони праці та додатковий 

орган, який створюється з метою пропорційної участі працівників – комісію з 

питань охорони праці. 

6. Визначено головні норми охорони праці в сільському господарстві, 

серед який виокремлюють: норми організаційного та управлінського 
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характеру, що діють в межах певного сільськогосподарського підприємства, 

норми, що закріплюють чіткий перелік засобів індивідуального захисту з 

урахуванням особливостей виробництва, норми профілактики професійних 

захворювань, норми правового регулювання праці жінок та неповнолітніх, 

норми нагляду та контролю за дотриманням вимог з охорони праці 

уповноваженими органами та посадовими особами та норми притягнення до 

відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. 

7. Характерною ознакою правового інституту охорони праці в 

сільському господарстві на сьогодні є комплексність. Дана ознака 

проявляється у поєднанні загальних норм трудового законодавства та 

спеціальних правових норм. Загальні регулюють питання гарантій у сфері 

охорони праці для всіх працюючих, а спеціальні дозволяють дослідити 

особливості охорони праці працівників, зайнятих у сільському господарстві. 

Таким чином, відбувається поєднання загальновизнаних принципів 

охорони праці та спеціальних норм права, що стосуються принципів охорони 

праці саме в сфері сільського господарства. Головне призначення спеціальних 

принципів – це відображення характерних особливостей охорони праці в 

галузі сільського господарства з урахуванням специфіки роботи. 

8. Основні засади державної політики в галузі охорони праці 

визначаються в Законі України «Про охорону праці» та в наказі Міністерства 

аграрної політики України «Про Концепцію з організації охорони праці в 

аграрному секторі економіки в нових умовах господарювання». Положення 

цих нормативних актів поширюються і на сферу правового регулювання 

охорони праці в сільському господарстві з урахуванням притаманних цій 

галузі особливостей. 

Законодавство України про соціальне партнерство ґрунтується на 

Конституції України і складається з Кодексу законів про працю України, 

законів України «Про соціальне партнерство», «Про колективні договори і 

угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», 
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«Про зайнятість населення» та інших нормативно-правових актів, виданих на 

їх виконання. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання щодо комплексного дослідження особливостей 

регулювання праці в сільському господарстві. Проведений аналіз дозволяє 

зробити ряд висновків та надати низку авторських пропозицій. До найбільш 

важливих з них слід віднести наступні: 

1. Диференціація правового регулювання праці в сільському 

господарстві – це та специфіка в регулюванні трудових і пов’язаних з ними 

відносин, яка передбачена трудовим законодавством, локальними 

нормативними правовими актами і обумовлена різними чинниками (віком, 

здоров’ям працівника, галуззю економіки, специфікою роботи, наймача або 

території); 

Об’єктивними підставами диференціації правового регулювання праці є 

статус (тип) наймача-юридичної особи (праця в організаціях з іноземними 

інвестиціями), специфіка діяльності організації (служба в державному 

апараті), територіальне розташування наймача (на територіях, що зазнали 

радіоактивного забруднення), характер і умови виконуваної роботи (робота за 

сумісництвом, праця тимчасових і сезонних працівників, надомників і 

домашніх працівників). 

2. Правовий статус працівника сільськогосподарського підприємства 

– це закріплена в нормах чинного законодавства, системно впорядкована 

сукупність прав, обов’язків та інтересів працівника у сфері обраної ним 

суспільної діяльності, які охороняються законом. 

Правовий статус сільськогосподарських працівників складається з трьох 

основних частин:  

1) конституційних прав, свобод і обов’язків громадян України;  

2) прав і обов’язків, закріплених галузевим законодавством для всіх 

найманих працівників;  

3) прав і обов’язків, що відображають специфіку правового становища 

працівників саме сільськогосподарських підприємств, а з переходом до 
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багатоукладної економіки – сільськогосподарських підприємств всіх форм 

власності, форм господарювання, а також найманих працівників селянських 

(фермерських) господарств. 

Специфіку правового статусу найманих сільськогосподарських 

працівників порівняно з працівниками промисловості закріплено в численних 

нормативних актах. Важливе місце серед них займають Галузеві правила 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, 

установ, організацій сільського господарства від 10 січня 1985 року. Ці 

Правила закріплюють основні обов’язки працівників і адміністрації названих 

утворень. Сільськогосподарські працівники зобов’язані раціонально 

використовувати землю; забезпечувати збереження сільськогосподарських 

тварин і домагатися підвищення їх продуктивності; ефективно 

використовувати сільськогосподарську техніку – машини, верстати та інше 

обладнання; бережливо ставитися до інструментів, вимірювальних приладів, 

спеціального одягу та інших предметів, виданих працівникам; економно і 

раціонально витрачати паливо, енергію, добрива, корми, насіння та інші 

матеріальні ресурси. 

3. Періоди розвитку процесу правового регулювання праці в 

сільському господарстві:  

1) дореволюційний період зародження права на охорону праці в 

сільському господарстві (кінець ХІХ ст. – 1917 р.);  

2) радянський період (1917-1991 рр.), який умовно можна поділити на 

три етапи:  

а) виникнення і становлення правового регулювання охорони праці в 

сільському господарстві на базі норм радянського трудового і колгоспного 

права (1917-1967 рр.);  

б) уніфікація правил техніки безпеки як для колгоспів, так і для 

державних сільськогосподарських підприємств (1967-1974 рр.); 
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в) удосконалення правового регулювання охорони праці в сільському 

господарстві шляхом систематизації спеціального законодавства внаслідок 

створення Системи стандартів безпеки праці (1974-1991 рр.);  

3) сучасний період (1991 р. – до сьогодення). У ньому за аналогією з 

попереднім періодом також можна виділити 3 етапи розвитку правового 

регулювання трудових відносин у сільському господарстві: I – з липня 1990 р. 

до лютого 1994 р., II – з лютого 1994 р. до грудня 1999 р., III – з грудня              

1999 р. до сьогодення. 

4. Етапами розвитку та трансформації еволюції міжнародних 

сільськогосподарських відносин є: перший етап (40-60-ті роки ХХ ст.) 

характеризується технологічними зрушеннями в обробці землі та механізації 

виробничого процесу в сільському господарстві; другий етап (70-80-ті роки 

ХХ ст.) характеризується розгортанням процесу агропромислової інтеграції, 

яка означала перехід сільського господарства на нову індустріальну, 

технологічну й організаційну основу, включаючи транспортування і збут 

перероблених сільськогосподарських продуктів, наприклад, готових до 

вживання товарів – розчинної кави, фруктових соків тощо; третій етап ( триває 

з 90-х років ХХ ст.) відзначається стрімким розвитком таких біотехнологій і 

нових інформаційних технологій як генетично модифікований матеріал, 

клонування тощо, що сприяє зростанню продуктивності 

сільськогосподарських рослин і тварин, а також створенню нових продуктів із 

заданими властивостями, спрямованими на задоволення специфічних потреб 

суміжних галузей і кінцевих споживачів. 

5. Тенденціями розвитку законодавства про безпеку і гігієну праці в 

сільському господарстві західних країн є:  

 створення служб охорони здоров’я на підприємстві;  

 створення на великих і середніх підприємствах комітетів із техніки 

безпеки і виробничої санітарії на двосторонніх засадах із представників 

роботодавця і працівників;  
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 регулювання участі працівників у здійсненні контролю за 

безпекою і гігієною праці;  

 посилення відповідальності роботодавців за порушення вимог 

законодавства про безпеку і гігієну праці;  

 поступове скасування нормативно-правових актів, що 

встановлюють спеціальну охорону праці жінок (крім охорони праці вагітних 

жінок і жінок-матерів). 

6. Особливостями правового становища членів 

сільськогосподарських виробничих кооперативів і фермерських господарств, 

що впливають на формування специфіки трудових правовідносин у цих 

підприємствах, є:  

 їх члени формують відповідні фонди таких підприємств, беруть 

участь у розподілі прибутків, несуть ризик втратити свою частку, мають право 

на свою частку в разі виходу з підприємства тощо. Тому в науковій літературі 

їх навіть називають працюючими власниками; 

 їх члени беруть участь в управлінні справами таких підприємств; 

 вони повинні брати обов’язкову трудову участь у їх діяльності. 

Саме ці ознаки не дають можливості ототожнити членів таких підприємств з 

найманими працівниками.  

7. Правова охорона здоров’я працівників сільського господарства – 

це система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової 

діяльності, яка чинна на основі відповідних законодавчих та інших 

нормативно-правових актів. 

8. Встановлено класифікацію принципів правового регулювання 

охорони праці у сільському господарстві через пропозицію їх поділу на три 

групи: загальноправові, галузеві та спеціальні. 

Загальноправові принципи – це принципи гуманізму, рівності перед 

законом, демократизму, законності.  
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Галузеві принципи – це принципи тісного взаємозв’язку трудових і 

земельних правовідносин, належного гарантування захисту прав та свобод 

селян незалежно від виду та форм ведення сільськогосподарської діяльності, 

постійного покращення механізму правового регулювання, включаючи 

запозичений зарубіжний досвід, державного регулювання аграрного сектора.  

До спеціальних принципів віднесено такі: циклічний характер заходів із 

охорони праці, який пов’язаний з сезонністю праці сільськогосподарських 

працівників, урахування особистих характеристик працівника в процесі його 

роботи з живими організмами (насамперед з тваринами), підвищений рівень 

охорони праці окремих категорій сільськогосподарських працівників. 

9. Специфічними особливостями галузі сільського господарства, які 

визначають економічні, організаційні та юридичні правовідносини при 

виробництві сільськогосподарської продукції, є: 

 у сільському господарстві поряд з економічними законами діють 

біологічні, які не залежать від людини і накладають помітний відбиток на 

правове регулювання галузі; 

 основним засобом виробництва тут є земля, яка просторово 

обмежена, нічим не замінна, володіє здатністю при правильному використанні 

збільшувати родючість; 

 у сільському господарстві використовуються такі засоби 

виробництва як живі організми і рослини; 

 виробництво сільськогосподарської продукції поширене на великі 

території, які різні за природно-кліматичними умовами; 

 у сільському господарстві не збігаються процеси виробництва і 

кінцеві результати праці; 

 створений продукт найчастіше є проміжним, він знову бере участь 

у сільському господарстві; 

 зайнятість у сільському господарстві має сезонний характер. 
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