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У 1985 році був створений агропромисловий комплекс України – уні-
кальна структура, яка об’єднала сільськогосподарську, харчову, пере-
робну та суміжні галузі з чисельністю працюючих 7, 6 млн. чоловік, 
серед яких 63% складали працівники, сільськогосподарських підпри-
ємств, 2% – харчової та переробної галузі, 5, 2% – сільські будівельни-
ки решта – суміжні галузі, студентство та учнівська молодь.

Профспілкові організації згаданих галузей також об’єднались і створили республі-
канську організацію, яку очолював Республіканський комітет профспілки агропромис-
лового комплексу.

25 травня1990 року на базі республіканської організації профспілки на І з’їзді була 
створена самостійна Профспілка працівників АПК.

На всіх етапах становлення, розвитку ключовим завданням Проф-
спілки були і залишаються реалізація захисних функцій, насамперед 
у питаннях охорони, безпеки та гігієни праці.

Центральною фігурою Профспілки в питаннях охорони праці були технічні інспек-
тори, які здійснювали функцію державного контролю за станом безпеки праці на ви-
робництві, створенням здорових та безпечних умов праці, виконанням Комплексних 
планів поліпшення умов, охорони праці, санітарно-оздоровчих заходів, забезпечення 
ЗІЗ, організації навчання тощо.

У штаті Профспілки на той час було 269 технічних інспекторів, які працювали в Цен-
тральному та обласних комітетах та об’єднували навколо себе профспілковий актив з 
чисельністю понад 8 тисяч позаштатних технічних інспекторів та багатотисячну армію 
активістів з питань охорони праці, які охоплювали всі структурні ланки, від профгрупи 
до ЦК.

Десятки тисяч підприємств щорічно перевірялись, про що залишались десятки ти-
сяч приписів, які повинні були виконуватись і покращували умови праці. Всі новозбу-
довані та реконструйовані об’єкти приймались в експлуатацію лише за участі технічної 
інспекції праці Профспілки.

Тисячі посадових осіб, серед яких були і керівники, притягались до відповідальнос-
ті. Зупинялись цехи, дільниці і цілі підприємства, на яких техінспекцією були відмічені 
порушення регламентів з безпеки праці. Наприклад, у 1986 році за звітом технічної 
інспекції праці було оштрафовано більше 7 тисяч посадовців, звільнено 396 осіб, з них 
притягнено до кримінальної відповідальності 242 особи.

На виконання Комплексних планів поліпшення умов, охорони праці та санітар-
но – оздоровчих заходів лише в сільському господарстві залучались щорічно 65–70 
млн. рублів. Ветерани Профспілки, технічної інспекції з сумом згадують про 408 
підприємств, в тому числі 170 в сільському господарстві, які носили високе звання  
Підприємство високої культури виробництва.

ДОВІДКА ПРО ПРОФСПІЛКУ 
ПРАЦІВНИКІВ АПК УКРАЇНИ

Профспілка працівників агропромислового комплексу України створена 25.05.1990 року на 1 з’їзді 
Профспілки є правонаступником таких організацій:
– з 1973 по 1977 рр. – Українського республіканського комітету профспілки робітників і службовців 

сільського господарства та заготівель;
– з 1977 по 1986 рр. – Українського республіканського комітету профспілки  працівників сільського 

господарства;
– з 1986 по 1990 рр. – Українського республіканського комітету профспілки працівників агропро-

мислового комплексу.
 На момент утворення Профспілка об’єднувала більше 2 млн. членів – працівників різних підга-

лузей АПК: сільського господарства, харчової та переробної промисловості, сільських будівельників, 
меліораторів.

 Майже 10% від загальної чисельності Профспілки складали представники наукових установ та біль-
ше 30% – студенти та викладчі закладів аграрної освіти, студентська та учнівська молодь.

За станом на 01.01.2017 року вона об’єднує майже 500 тисяч членів. З них:
• у сільському господарстві – 140,1 тис.
• харчовій та переробній промисловості – 87,0 тис.
• у сільському будівництві – 3,7 тис.
• меліорації – 20,7 тис.
• Національній аграрній академії наук України – 9,6 тис.
• у інших галузях, обслуговуючих сільське господарство,    
• харчову та переробну промисловість – 28,0 тис.

Серед спілчан 113,8 тис. студентів аграрних вузів 1-1У рівнів акредитації, майже 55 тис. – учнівської 
молоді та 18 тис. пенсіонерів.

Структура Профспілки працівників АПК України складається із 4561 первинної 
профспілкової організації, 11 об’єднаних, 348 районних, 14 міських та 35 обласних 
організацій Профспілки, з яких 9 у харчовій та переробній промисловості.

Профспілка працівників агропромислового комплексу всі роки від свого створення і до цього часу 
була і є у складі Федерації профспілок України, по чисельності займає третє місце серед більше со-
рока профспілок, які входять до ФПУ, поступаючись бюджетним профспілкам освіти і науки та охорони 
здоров’я. Серед виробничих профспілок залишається найбільшою проф-
спілкою.

Профспілка понад 10 років співпрацює з міжнародними інституція-
ми: Національним координатором Міжнародної організації праці в Україні, представниками в Україні Фон-
ду ім. Фрідріха Еберта, Американського центру профспілкової солідарності, EFAТ (об’єднання європейських 
профспілок АПК) та більше 16 років з Міжнародним союзом IUF, який об’єднує профспілки сіль-
ського господарства, харчової та переробної промисловості, інших суміжних галузей більше 120 країн світу.
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Звичайно, аграрна галузь має високий ступінь травмонебезпечності. І це визнає 
весь світ. Але величезна робота з питань безпеки праці приносила свої результати.

Якщо в 1985 році в аграрному секторі Коефіцієнт частоти нещасних випадків скла-
дав 5,64, то в 1987році він зменшився до 5, 48.

Золотими літерами можна вписати 
прізвища технічних інспекторів в історію 
Профспілки: Володимира Левчен-
ка, Ніни Нечипоренко, Петра Ота-
маненка, Віктора Пономаренка, 
Євгенія Гури і це лише ті, які очолю-
вали технічну інспекцію праці Профспіл-
ки – головні технічні інспектори. Значний 
внесок у роботу галузевої інспекції з охо-
рони праці доклала Раїса Мазна, яка у 
найскладніші часи здійснювала контроль 
за станом охорони праці в галузі на по-
саді заступ-
ника Голови 

Профспілки. Нам не вдасться назвати усіх тих інспекто-
рів, які працювали в областях, районах. Їх прізвища всі 
пам’ятають, бо це були і є чесні, принципові, справедливі і 
висококваліфіковані знавці своєї справи. Низьким всі уклін 
за їх непросту і дуже необхідну роботу та багаторічну пра-
цю на профспілковій ниві.

90 роки минулого століття ха-
рактеризувались трансформацією 
аграрного сектору до ринкових 
умов, що зумовило необхідність 
проведення аграрної реформи. 
Напрями реформи – зміна від-
носин у сільському господарстві 
шляхом роздержавлення та прива-
тизації майна та землі радгоспів та 
колгоспів, формування приватно-
ринкових форм господарств.

В результаті проведення рефор-
ми на селі створився потужний сек-
тор дрібнотоварного сільськогоспо-
дарського виробництва: фермерів та 
особистих селянських господарств.

Реформувався у країні і державний нагляд за охороною праці. У 1993 році технічну 
інспекцію Профспілки передали до створеного Держтехнагляду.

Профспілці довелось реалізувати свої захисні функції в питаннях охорони праці в осно-
вному на громадських засадах. Вишукуючи нові форми та методи роботи Профспілка 
уклала з Держнаглядохоронпраці Угоду про співробітництво, яка включала в себе вза-
ємоузгодження планів роботи, практичних справ, тобто, була офіційною основою для вза-
ємодії, направленої на об’єднання зусиль у підвищенні ефективності в роботі.
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Однією із активних форм цієї роботи був щомісячний виїзд спільних бригад за участю 
начальника Департаменту агропрому, Держнаглядохоронпраці та заступника голови ЦК 
Профспілки в області. Виїзду передував аналіз звітності з питань безпеки праці на підпри-
ємствах агропромислового комплексу, який доповнювався перевіркою на місцях, закін-
чувався обговоренням стану справ та відповідних заходів на спільних нарадах обласних 
комітетів агропрому, Профспілки працівників АПК, у яких брали участь районні керівники, 
відповідальні працівники та профспілковий актив з питань охорони праці. Приймались 
спільні відповідні рішення та встановлювався контроль за їх виконанням.

Завдячуючи великій роботі Профспілки для працівників села був встановлений 
пільговий тариф при сплаті внесків до Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві у розмірі 0, 2%, що в рази нижче, ніж це потрібно було за роз-
рахунками.

Профспілка, звертаючись до господарських керівників, органів 
державної влади, співпрацюючи з Верховною Радою, домагалась ви-
рішувати питання охорони праці через нормотворчу діяльність.

На початок 2013року виробництвом сільськогосподарської продукції займалось 
55,8 тис. аграрних підприємств різних форм господарювання. Чисельність працюючих 
зменшилась удвічі і складала 3, 49млн.осіб.

Нині аграрний сектор відзначається великою багатоукладністю: від сімейних гос-
подарств, які базуються на власній праці, сільськогосподарських підприємств різних 
організаційно-правових форм до агрохолдингів, структур, які здійснюють великомасш-
табну концентрацію землі у своєму розпорядженні.

В Україні на сьогодні існує 100 агрохолдингів, земельні банки яких налічують від 
603 тис.га (агрохолдинг «Кернел»), 370 тис. га (агрохолдинг «Миронівський хлібопро-
дукт»), до 12тис. га (агрохолдинг «Кусто Агро»). Саме агрохолдинги є сьогодні голо-
вними суб’єктами в економіці, законодавстві цін в аграрному секторі. Вони володіють 
28% сільськогосподарських угідь.

Фермери вважають їх великим злом: вони монополізують аграрний ринок, виснажу-
ють землі, бо працюють на власний прибуток, а також унеможливлюють розвиток ма-
лих і середніх підприємств, не дбають про розвиток сіл, створюють на селі безробіття, 
що підтверджує наступний факт.

Проаналізовано, що агрохолдинг з земельним банком 1000 га створює 8-10 робо-
чих місць, в той час, як фермерське господарство з угіддями 200-300га – 6 робочих 
місць, тобто, ці структури, обладнані сучасною могутньою технікою більш ніж у 5 разів 
збільшують рівень сільського безробіття.

Отже, нові форми господарювання, відтік сільського населення до міст привели до 
зменшення кількості працюючих на селі.
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Проблема охоронипраці в АПК залишається однією із найгостріших в країні, про що 
свідчать статистичні дані. За даними Держстату сільське господарство за минулий рік 
посідає 5, харчова промисловість 9 місця по травматизму в країні

За даними організаційних ланок Профспілки у 2017 році на підконтрольних Проф-
спілці підприємствах сталося 129 нещасних випадків, що на 34 випадки більше до 
минулого року, 27 працівників було смертельно травмовано, що на 8 випадків більше 
минулорічних показників.

 Серед професій сільськогосподарського виробництва найнебезпечнішою залиша-
ється професія сільського механізатора. Техніка, яка сьогодні є у приватному корис-
туванні на малих і середніх підприємствах (здебільшого розпайована) є серйозним 
джерелом небезпеки. Адже, ресурс наявного в Україні машино-тракторного парку, 
сформований ще за часів колгоспів та радгоспів фізично і морально застарів, майже 
вичерпаний. При ресурсі роботи тракторів згідно з ТУ 8-10 років середній період екс-
плуатації цієї техніки на малих та середніх сільськогосподарських підприємствах вже 
перевищив 20 років.

Аналіз виробничого травматизму свідчить, що основними його причинами є від-
сутність або незадовільність системи управління охороною праці на підприємствах, 
низький рівень виконавчої і технологічної дисципліни, порушення вимог безпеки під 
час роботи устаткування, машин, механізмів, незадовільний стан виробничих об’єктів, 
засобів виробництва, незнання працівниками правил з охорони праці. За забезпечен-
ням засобами колективного та індивідуального захисту сільські трударі є найменш за-
хищеними у державі.

Сьогодні Профспілка налічує лише біля 500 тис членів. За фаховою належністю це: 
28% – працівники різних форм господарювання сільськогосподарського виробництва, 
17,5% – працівники переробної галузі, 34% – студентство, учнівська молодь, решта – 
інші суміжні галузі.

Таке суттєве зменшення членства у Профспілці пояснюється суттєвим зменшен-
ням числа зайнятих у всіх галузях АПК, новими структурними змінами у аграрному 
секторі, а саме створенням могутніх агрохолдингів, які суттєво підвищують рівень без-
робіття на селі. За повідомленням УНІАН тільки за 2017 рік понад 700 агропідприємств 
зазнали незаконних дій з боку агрохолдингів і були ними поглинуті.

Безпрецедентна за масштабами і темпами реформа в аграрному секторі, яку було 
проведено в Україні, до традиційних проблем охорони праці сільськогосподарських 
підприємств – складний фінансовий стан, невідповідність вітчизняної техніки вимогам 
нормативних актів з охорони праці, експлуатація машин, що виробили свій ресурс, до-
дала ще низку економічних та організаційних.

За цих обставин технічній інспекції Профспілки, яка сьогодні налічує 9 технічних ін-
спекторів, профспілковому активу галузі доводиться працювати у надзвичайно склад-
них умовах, коли втрачена галузева система управління охороною праці, виникли 
складнощі у кваліфікованому обслуговуванні з питань безпеки праці в нових агрофор-
муваннях, приватних підприємствах, фермерських, особистих селянських господар-
ствах. Клас професійного ризику галузі збільшується, багато підприємств працюють 
взагалі за межею професійного ризику.
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Втрачають здоров’я механізатори на тракторах та комбайнах застарілих конструк-
цій, доярки та інші тваринники, переміщаючи великі вантажі. Із різних причин, зокрема 
через обтяженість додатково власним господарством вони не мають змоги своєчасно 
звернутись за належною медичною допомогою. Медична реформа, яка нині реалізу-
ється в державі, як показують її перші наслідки, не принесе сільському жителю гідного 
медичного обслуговування.

Звичайно, Профспілка продовжує реалізувати соціальний аспект охорони праці, 
виконувати триєдине завдання: створити належні умови праці, навчити працюючих 
безпечним методам та надійно захистити потерпілого на виробництві.

З цією метою Представники Профспілки беруть участь у понад 90% розслідувань 
нещасних випадків на виробництві.

Щорічно Представниками Профспілки разом з технічною інспекцією проводиться 
більше 1200 обстежень (перевірок) підприємств або їх окремих підрозділів, в тому 
числі спільно з органами державного нагляду – 306.

В ході перевірок підприємств надсилається понад 400 висновків та подань до робо-
тодавців, органів управління і нагляду, комісій з трудових спорів, прокуратури, судам, 
тощо.

Щорічно Профспілка розглядає біля 800 письмових та усних звернень членів проф-
спілки з питань охорони праці, з яких майже 92% вирішується позитивно.

Найважливішою формою впливу Профспілки є колективно-договірне регулювання, 
яке вирішує понад 80% питань охорони праці. Профспілкові органи на місцях намага-
ються вирішити через колективні договори фінансування заходів з безпеки праці, за-
безпечення спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ, проведення медоглядів, встановлення пільг 
та компенсацій за шкідливі умови праці понад встановлені законодавством, тощо.

Охорона праці сьогодні в основному здійснюється на громадських засадах.Че-
рез відсутність ефективних методів впливу процвітає тотальна безавідповідальність 
аграрних роботодавців.

А між тим, МОП, визначаючи найвищу галузеву травмонебезпечність аграрного 
сектора, прийняла спеціальні Конвенції №129 від 1969р «Про інспекцію праці в сіль-
ському господарстві» та №184 від 2001р. «Про безпеку та гігієну праці в сільському 
господарстві».

З метою приведення законодавства з охорони праці в аграрному секторі вимогам 
ринкового законодавства, Україна ратифікувала ці Конвенції відповідно 8 вересня 
2004 року та 1 квітня 2009 року.

Конвенції передбачають визначення єдиного державного компетентного органу, який 
займається всім комплексом проблем безпеки праці в аграрному секторі від проведення 
державної політики, застосування законодавства, системи нагляду та контролю, пові-
домлення про нещасні випадки, реєстрацію, облік нещасних випадків, а також захисту 
працівників з питань відпусток, використання праці жінок, дітей та підлітків, тощо.

На жаль, згадані Конвенції в Україні не працюють. Більш того, Кабінет Міністрів 
України, всупереч ним, прийняв постанову №502 «Про тимчасові обмеження щодо 
здійснення заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності».

З огляду на те, що ступінь професійного ризику в аграрному секторі зростає, втра-
чена галузева система управління охороною праці, виникли серйозні проблеми квалі-
фікованого обслуговування нових агроформувань, малих приватних підприємств. В 
Україні мають бути реалізовані стандарти, визначені вищезгаданими Конвенціями.

Виконуючи вимоги Закону України «Про охорону праці», норм розділів «Охорона 
праці» Галузевих угод, які є конкретним втіленням норм вищезгаданого закону від-
повідно до галузевих особливостей і конкретних зобов’язань органів державного 
управління, роботодавців, Профспілка проводить значну роботу щодо забезпечення 
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудо-
вої діяльності, на належні безпечні і здорові умови праці.



Профспілка працівників АПК вважає,що ефективним засобом для забезпечення 
додержання роботодавцями норм з охорони праці є соціальна відповідальність бізне-
су та запровадження ефективних важелів впливу на їх діяльність. Ця вимога є сьогодні 
дуже злободенною в АПК, особливо з огляду на створення безпрецедентних струк-
тур – агрохолдингів, які всіляко нехтують зобов’язаннями не тільки по забезпеченню 
сільським трударя мналежних умов праці, а й гідної соціальної сфери, медичному, 
побутовому обслуговуванню.

Має бути економічна відповідальність за фінансування заходів з 
охорони праці на виробництві, особиста відповідальність: дисциплі-
нарна, адміністративна, кримінальна. Ці важелі мають бути нормами 
договірного регулювання охорони праці через Генеральну, Галузе-
ві Угоди, колективні договори на підприємствах та бути під пильним 
ефективним контролем держави та профспілок.
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