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виробничої сільськогосподарської діяльності, однорідністю їх правового 
регулювання, соціально-економічним призначенням, місцем і роллю у 
сфері товарно-грошових відносин. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Конституція України у статті 43 проголошує право кожного 
громадянина нашої держави на належні, безпечні і здорові умови 
праці [1]. Також ці права закріплені в Законі України «Про охорону 
праці» [2]. 

Закон надає законодавче визначення охорони праці. Тобто охорона 
праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 
засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності 
людини у процесі трудової діяльності [2]. 

Державна політика в галузі охорони праці базується на певних 
принципах, зокрема: пріоритету життя і здоров’я працівників, повної 
відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і 
здорових умов праці; соціального захисту працівників, повного 
відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань; встановлення єдиних вимог з 
охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької 
діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; 
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інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 
використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов 
і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Існують певні права на охорону праці під час укладання трудового 
договору, зокрема, що під час укладання трудового договору 
роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про 
умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх 
впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за 
роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного 
договору. А в свою чергу працівник не може пропонуватися робота, яка за 
медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До 
виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують 
професійного добору, допускаються особи за наявності висновку 
психофізіологічної експертизи. 

Відповідно до наказу № 255 «Про затвердження Типового положення 
про службу охорони праці», служба охорони праці створюється на 
підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб [3]. 

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції 
служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва 
(суміщення) особи, які мають відповідну підготовку [3]. 

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання 
функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на 
договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох 
років і пройшли навчання з охорони праці. 

Служба охорони праці виконує цілий ряд функцій, передбачених ч. 3 
Типового положення про службу охорони праці. Серед них можна назвати 
наступні: 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 та ін. 

Також 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 
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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, 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. 

Отже, повинна існувати реалізація конституційного права працівників 
на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, 
безпечні і здорові умови праці, і це повинно регулюватися за участю 
відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і 
працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 
встановлення єдиного порядоку організації охорони праці в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

В АГРАРНОМУ ПРАВІ 

У сучасній Україні дослідження юридичної відповідальності за 
правопорушення у сфері аграрних відносин в умовах глобального 


