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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 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 
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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: 

 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 сільському господарстві та 
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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: 

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); 
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– 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 (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 місцевого самоврядування і 

організаційних ланок сільського господарства; сприяння у підготовці і реалізації 

державних та територіальних сільськогосподарських соціальних програм, 
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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 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; 
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– 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. 

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. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

що логічно поєднують вісім підрозділів, висновків і списку використаних джерел, 

що включає 164 найменування. Загальний обсяг роботи становить 241 сторінку, з 

яких основного тексту – 224 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан її 

наукової розробки, визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та методологічні 

засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову новизну, теоретичні 

та практичні результати, що були отримані дисертантом, висвітлено практичне 

значення одержаних результатів, а також вказано ступінь апробації результатів 

дослідження та наявність публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Праця в сільському господарстві як особливий вид професійної 

діяльності» складається з двох підрозділів, які присвячені дослідженню підстав 

диференціації правового регулювання праці в сільському господарстві та 

визначенню сутності працівників підприємств сільського господарства як особливої 

категорії суб’єктів трудового права. 
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У підрозділі 1.1 «Підстави диференціації правового регулювання праці в 

сільському господарстві» вказано, що система джерел трудового права як галузева 

система – це 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, 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 регламентування трудових відносин. Зазначений принцип 

позначає основні тенденції в розвитку системи права та її джерел. 

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. 

Відзначено, що в диференціації правового регулювання трудових відносин 

проявляються принципи гуманності та соціальної справедливості, оскільки вона 

має своєю метою встановлення такого становища учасників трудових 

правовідносин, за якого вони, незважаючи на ті особливості, відзнаки, обмеження, 

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

реалізації своїх трудових прав. 

Співвідношення єдності і диференціації правового регулювання праці в 

сільському господарстві – це явище непросте, воно 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 у проекті Трудового кодексу чітких 

критеріїв розмежування загальної і спеціальної нормотворчості. 

У підрозділі 1.2 «Працівники підприємств сільського господарства як 

особлива категорія суб’єктів трудового права» з’ясовано, що правовий статус 

працівника сільськогосподарського підприємства – це закріплена в нормах чинного 

законодавства системно впорядкована сукупність реальних прав, юридичних 

обов’язків та інтересів працівника, які охороняються законом, у сфері обраної ним 

суспільно корисної діяльності, яка гарантується державою і особистою 

відповідальністю працівника перед законом, суспільством і трудовим колективом. 
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За своїм соціально-економічним становищем сільськогосподарські 

працівники є саме найманими працівниками (за винятком членів КСГП, ВСГК, 

інших кооперативних підприємств), тому на них усіх 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. 

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. 

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. 

Особливості правового статусу найманих сільськогосподарських працівників 

проявляються 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. 

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 правоздатність невід’ємна від дієздатності, тому прийнято 

говорити про трудову правосуб’єктність. Правоздатність і дієздатність 

(правосуб’єктність) як реальні правові явища мають галузевий характер. Тому 

такий самий характер має правосуб’єктність сільськогосподарського працівника. 

Розділ 2 «Корпоративність дослідження правового регулювання праці в 

сільському господарстві» складається із трьох підрозділів і присвячений 

дослідженню становлення і розвитку правового регулювання праці в сільському 

господарстві України, міжнародних стандартів правового регулювання праці в 

сільському господарстві, правового регулювання праці в сільському господарстві 

зарубіжних країн. 

У підрозділі 2.1 «Становлення і розвиток правового регулювання праці в 

сільському господарстві України» відзначено, що особливість сучасного розвитку 

трудових відносин у галузі сільського господарства полягає в тому, що в аграрному 



9 

секторі економіки протягом останніх років відбувається процес реформування 

майнових та земельних відносин, що зумовило зміну не лише виробничих відносин, 

але й трудових. 

Зауважено на тому, що в кожній галузі економічної діяльності існують 

відмінності в сфері охорони праці, а саме в сфері реалізації прав громадян на таке 

право. Зумовлені вони певними об’єктивними обставинами. До однієї з таких 

галузей можна віднести сільське господарство, яке має свої характерні ознаки в 

структурних, організаційних і технологічних сферах своєї діяльності. Внаслідок 

цього в ній існує свій особливий механізм реалізації конституційного права 

громадян на охорону праці та захисту їх прав і свобод. 

Дореволюційний період зародження права на охорону праці у сільському 

господарстві (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) характеризувався зміною правового статусу 

селян, інтенсивною механізацією та капіталізацією сільськогосподарського 

виробництва, інтенсифікацією праці сільськогосподарських працівників. Вказані 

фактори у поєднанні зі збільшенням рівня травматизму, незадовільними умовами 

праці і підвищенням рівня освіченості сільського населення призвели до 

усвідомлення сільськогосподарськими працівниками 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 колгоспного права 

(1917–1967 рр.). 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.). 

Сучасний період (1991 р. – до сьогодення), 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 (триває з 2009 р.), якому притаманна тенденція до запозичення 

міжнародного досвіду у сфері охорони праці у сільському господарстві. 

У підрозділі 2.2 «Міжнародні стандарти правового регулювання праці в 

сільському господарстві» констатовано, що 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 
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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. 

На основі дослідження еволюції міжнародних сільськогосподарських 

відносин було виділено кілька стадій їх якісного розвитку та трансформації. 

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

У підрозділі 2.3 «Правове регулювання праці в сільському господарстві 

зарубіжних країн» зазначено, що створення законодавчої бази для розвитку 

сільського господарства посідає важливе місце в економічній політиці США, саме 

тому тут раніше, ніж в інших країнах світу, проявився суттєвий вплив держави на 

аграрну сферу діяльності. 

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. 

Для країн Східної Європи у період переходу до ринку 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 та у Нідерландах законів, які здійснюють комплексне 
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регулювання охорони виробничого середовища, що повинне бути пристосоване до 

фізичних і розумових потреб людини, його віку, умінь і здібностей, з наданням 

людині можливості самій впливати на умови своєї праці. 

У Росії кожен працівник сільського господарства, а також будь-якої іншої 

галузі, має право на працю, закріплене в 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, щорічну оплачувану відпустку, 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-гігієнічними, лікувально-

профілактичними та реабілітаційними заходами. 

У Білорусі відносини, пов’язані з застосуванням праці в сільському 

господарстві, іменуються аграрно-трудовими. Будучи урегульованими нормами 

права, вони стають правовідносинами. Ці правовідносини поділяються за 

суб’єктним складом і сферою функціонування: однією із їх сторін завжди виступає 

юридична особа або індивідуальний підприємець, які здійснюють діяльність у 

сільському господарстві. Сільськогосподарська праця відрізняється від всіх інших 

видів діяльності тим, що вона 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. 

Розділ 3 «Сучасний стан правового регулювання праці в сільському 

господарстві та шляхи його вдосконалення» складається із трьох підрозділів і 

присвячений дослідженню особливостей регулювання трудових правовідносин 

працівників сільського господарства, охорони праці працівників сільського 

господарства, правового регулювання соціально-партнерських відносин 

працівників сільського господарства. 

У підрозділі 3.1 «Особливості регулювання трудових правовідносин 

працівників сільського господарства» акцентується увага на тому, що 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 та 

охорони праці. 

Трудові відносини 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 і в інших сільськогосподарських підприємствах. 
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Мінімальні соціальні гарантії для найманих працівників встановлюються державою 

у Кодексі законів про працю України. 

Особливостями трудових правовідносин у сільськогосподарському 

виробничому кооперативі також є наявність двох 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, з членами 

кооперативу і з найманими працівниками обов’язково 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. 

У 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. 

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 рослинництві. Тому заробіток або винагорода за 

працю протягом цього періоду носить характер авансу. Конкретні розміри та форми 

додаткової оплати визначаються по кожній культурі, групі культур чи по виду 

продукції та залежно від її трудомісткості з урахуванням економічних можливостей 

господарства. 

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 і в інших 

сільськогосподарських підприємствах. Мінімальні соціальні гарантії для найманих 

працівників встановлюються державою у Кодексі законів про працю України. 

У підрозділі 3.2 «Охорона праці працівників сільського господарства» 

наголошується на тому, що 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 
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в сільському господарстві має свою специфіку. Для неї характерні певні власні 

ознаки, серед яких: а) земля є основним засобом виробництва; б) важливою 

характеристикою сільського господарства виступає родючість ґрунту; в) залежність 

від погодно-кліматичних умов; г) застосування сезонної роботи; ґ) проблемність 

щодо посилення урбанізації. 

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. 

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 миючі та 

знешкоджуючі засоби. 

Роботодавець створює на підприємстві службу охорони праці, яка 

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 притягуватися до 

адміністративної відповідальності. Відповідні стягнення 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. 

Підсумовано, що суть законодавства про охорону праці сьогодні повинна 

бути спрямована на визначення параметрів державного втручання в ринкові 

відносини з точки зору захисту життя і здоров’я людей під час виконання трудових 

обов’язків. Законодавство про охорону праці має бути пріоритетним і здатним 

спрямовувати розвиток підприємництва на створення здорових і безпечних умов 

праці на виробництві. 

У підрозділі 3.3 «Правове регулювання соціально-партнерських відносин 

працівників сільського господарства» відзначено, що в процесі ринкових 

перетворень в аграрному секторі економіки соціально-партнерські відносини в 

аграрних підприємствах зазнали і продовжують зазнавати суттєвих змін. Проблеми 

вдосконалення правового регулювання соціально-партнерських відносин на етапі 
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переходу до ринкової економіки завжди знаходилися в центрі уваги вчених-

правознавців. 

За роки існування України як самостійної незалежної держави прийнято 

значну кількість нормативних актів, спрямованих на поліпшення регулювання 

праці в сільському господарстві. До них варто віднести закони України «Про 

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

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

нормативно-правовими актами передбачені організаційно-правові форми 

діяльності сільгосптоваровиробників, їх структурний склад та форми організації 

виробництва. 

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). 

Зроблено висновок про те, що 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 десятиріч і всі 

її елементи відпрацьовувалися поступово. В Україні, враховуючи потреби 

сучасного етапу економічного розвитку, така система повинна бути створена у 

досить стислі строки. 

 

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 
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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 

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; 

 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; 
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 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. 

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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регулювання праці в сільському господарстві. У роботі визначено підстави 

диференціації правового регулювання праці в сільському господарстві, з’ясовано 

сутність працівників підприємств сільського господарства як особливої категорії 
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суб’єктів трудового права, проаналізовано становлення і розвиток правового 

регулювання праці в сільському господарстві України, досліджено міжнародні 

стандарти правового регулювання праці в сільському господарстві та правове 

регулювання праці в сільському господарстві зарубіжних країн. Виділено 

особливості регулювання трудових правовідносин працівників сільського 

господарства та охорони праці працівників сільського господарства, розглянуто 

правове регулювання соціально-партнерських відносин працівників сільського 

господарства. 

Ключові слова: сільське господарство, праця в сільському господарстві, 

правове регулювання праці, працівники, міжнародні стандарти, трудові 

правовідносини, охорона праці, соціально-партнерські відносини. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Пироговская В.А. Особенности регулирования труда в сельском 

хозяйстве. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию особенностей 

регулирования труда в сельском хозяйстве. В работе определены основания 

дифференциации правового регулирования труда в сельском хозяйстве, выяснена 

сущность работников предприятий сельского хозяйства как особой категории 

субъектов трудового права, проанализировано становление и развитие правового 

регулирования труда в сельском хозяйстве Украины, исследовано 

международные стандарты правового регулирования труда в сельском хозяйстве 

и правовое регулирование труда в сельском хозяйстве зарубежных стран. 

Выделены особенности регулирования трудовых правоотношений работников 

сельского хозяйства и охраны труда работников сельского хозяйства, 

рассмотрено правовое регулирование социально-партнерских отношений 

работников сельского хозяйства. 

Определено, что правовой статус работника сельскохозяйственного 

предприятия – это закрепленная в нормах действующего законодательства, 

системно упорядоченная совокупность прав, обязанностей и интересов работника в 

сфере выбранной им общественной деятельности, охраняемые законом. 

Отмечено, что специфическими особенностями отрасли сельского хозяйства, 

которые определяют экономические, организационные и юридические 

правоотношения при производстве сельскохозяйственной продукции, являются: 

 в сельском хозяйстве наряду с экономическими законами действуют 

биологические, не зависящие от человека, они накладывают заметный отпечаток на 

правовое регулирование отрасли; 
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 основным средством производства здесь есть земля, которая 

пространственно ограничена, ничем не заменима, обладает способностью при 

правильном использовании увеличивать плодородие; 

 в сельском хозяйстве используются такие средства производства как 

живые организмы и растения; 

 производство сельскохозяйственной продукции распространено на 

больших территориях, которые различны по своим природно-климатическим 

условиям; 

 в сельском хозяйстве не совпадают процессы производства и конечные 

результаты труда; 

 созданный продукт чаще всего является промежуточным и снова 

участвует в сельском хозяйстве; 

 занятость в сельском хозяйстве имеет сезонный характер. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, труд в сельском хозяйстве, правовое 

регулирование труда, работники, международные стандарты, трудовые 

правоотношения, охрана труда, социально-партнерские отношения. 

 

ANNOTATION 

 

Pirogovska V.O. Features of regulation of labour in agriculture. – The 

manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of legal sciences, speciality 12.00.05 – 

labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to complex research of features of regulation of labour in 

agriculture. In the work the grounds for differentiation of legal regulation of labour in 

agriculture were determined, essence of employees of enterprises of agriculture as a 

special category of labour law was revealed, the formation and development of legal 

regulation in agriculture in Ukraine was analyzed, international standards of legal 

regulation of labour in agriculture economy and regulation in agriculture in foreign 

countries were studied. Peculiarities of regulation of labour relations of agricultural 

workers and health workers in agriculture were determined, the legal regulation of social 

partnership of agricultural workers was considered. 

Keywords: agriculture, work in agriculture, regulation of labor, workers, 

international standards, labor relations, labor protection, social partnership. 
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