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ПРО ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

За умов сучасного рефор-
мування аграрного сектора еко-
номіки України досить актуаль-
ним залишається питання 
вдосконалення правового регу-
лювання оплати праці в сільсь-
когосподарських виробничих ко-
оперативах, трудові відносини в 
яких ґрунтуються на засадах 
членства. Важливість цього пи-
тання полягає в тому, що оплата 
праці є конституційним правом 
людини, яке повинно забезпечу-
ватися й гарантуватися неза-
лежно від сфери, в якій реалізує 
себе особа, але в той же час з 
урахуванням певної специфіки. 
Адже члени сільськогоспо-
дарських виробничих коопера-

тивів мають особливий правовий 
статус, який відрізняється від 
статусу осіб, трудові відносини 
яких ґрунтуються на трудовому 
договорі (контракті). 

Питанням оплати праці в 
сільськогосподарському вироб-
ництві присвятили свої роботи 
О.В. Гафурова, М.І. Палладіна, 
О.О. Погрібний [Див.: 3-5] та інші 
науковці.

Метою даної статті є роз-
криття основних принципів та 
особливостей оплати праці 
членів сільськогосподарських 
виробничих кооперативів і сфор-
мулювання пропозицій по вдоско-
наленню законодавства в цій 
сфері.
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Відповідно до ст. 48 Консти-
туції України «кожен має право 
на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, що включає 
достатнє харчування, одяг, жит-
ло». Основним джерелом забез-
печення достатнього життєвого 
рівня є заробітна плата, яку 
будь-який працівник отримує за 
виконану ним роботу.

Визначення поняття «за-
робітна плата члена сільськогос-
подарського підприємства» аг-
рарне законодавство не містить, 
але згідно ч. 1 ст. 94 Кодексу за-
конів про працю України [2; 1971. 
– Дод. до №50. – Cт.375] вона оз-
начає винагороду, обчислену, як 
правило, в грошовому виражен-
ні, яку власник або уповноваже-
ний ним орган виплачує праців-
никові за виконану ним роботу.

Особливість оплати праці 
членів сільськогосподарських 
виробничих кооперативів поля-
гає в тому, що вона ґрунтується 
на внутрішньогосподарських 
членських відносинах, оскільки 
поза ними – це категорія не аг-
рарного, а трудового права. Час-
тково це випливає з преамбули 
Закону України «Про оплату пра-
ці» [2; 1995. – №17. – Ст.121], де 
зазначається, що цей правовий 
акт визначає економічні, правові 
й організаційні засади оплати 
праці працівників, які перебува-
ють у трудових відносинах, на 
підставі трудового договору з 
підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм влас-
ності й господарювання. Отже, 
оплата праці, заснованої на 
членських правовідносинах, не 
входить до кола правового регу-
лювання зазначеного Закону.

Законом «Про сільськогос-
подарську кооперацію» [2; 1997. 
– №39. – Ст.261] даним підпри-
ємствам надано право самостій-
но визначати форми, систему, 
розміри оплати праці своїх членів 
з урахуванням норм і гарантій, 
установлених законодавством, і 
закріплювати їх у локальних ак-
тах. Підприємства мають змогу 
розробляти внутрішньогоспо-
дарські акти з урахуванням міс-
цевих умов, стану господарства, 
його економіки тощо. Це суттєво 
відрізняє правове впорядкуван-
ня норм оплати праці членів сіль-
ськогосподарських кооперативів 
порівняно із нормуванням вина-
городи для осіб, які працюють на 
умовах договору.

Звичайно, надання такої 
свободи аграрним підприємс-
твам – це доволі позитивний мо-
мент, що відповідає принципу 
диспозитивності в регулюванні 
аграрних правовідносин. До того 
ж локальні нормативні акти є 
найбільш динамічними: вони 
дозволяють оперативно втруча-
тися в регламентацію внутріш-
ньогосподарських правовідно-
син, коли це необхідно. Але на 
практиці багатьом підприєм-
ствам досить важко впорядкува-
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ти зазначені питання, не маючи 
відповідного нормативного 
підґрунтя, а тому вони залиша-
ються невирішеними або вирішу-
ються з порушенням установле-
них гарантій. З метою забезпе-
чення науково-практичної об-
ґрунтованості подібних локаль-
них актів за радянських часів 
було розроблено Рекомендації 
про оплату праці в колгоспах Ук-
раїнської РСР [6]. Керуючись 
ними, господарства на підставі 
свого статуту розробляли й при-
ймали на загальних зборах По-
ложення про оплату праці на під-
приємстві. За своєю юридичною 
природою зазначені Рекоменда-
ції є лише пропозицією, примір-
ним зразком. Це означає, що 
правила, які вони містять, не по-
роджують суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків ні для ор-
ганів самоврядування, ні для 
членів підприємства. До того ж з 
огляду на зміни, що відбулися в 
аграрному секторі України у 
зв’язку з реформуванням еконо-
міки, навряд чи можна вважати 
цей документ таким, що відпові-
дає сучасним реаліям. З нашого 
погляду, набагато ефективнішим 
було б прийняття нового, спе-
ціального нормативно-правово-
го акта, який встановлював би 
основні засади регулювання 
праці в аграрному секторі й ви-
нагороди за неї по кожній галузі 
сільськогосподарського вироб-
ництва з урахуванням всієї її 

специфіки. Крім того, підкресли-
мо ще раз, право на оплату пра-
ці є конституційним правом гро-
мадянина, а значить, воно по-
винно бути врегульовано зако-
нодавчо.

Важливим принципом опла-
ти праці в сільському господарс-
тві є її гарантованість. Цей при-
нцип закріплено в ст. 43 Консти-
туції, згідно з якою кожен має 
право на заробітну плату, не ни-
жчу від визначеної законом. 
Отже, держава в імперативному 
порядку встановлює мінімаль-
ний рівень заробітної плати, що 
є обов’язковим на всій території 
України для підприємств, уста-
нов, організацій усіх форм влас-
ності й господарювання та фізич-
них осіб.

Конституція України забез-
печує також своєчасність випла-
ти заробітної плати. Відомо, що 
специфічність сільськогоспо-
дарського виробництва полягає 
в розриві між періодом трудово-
го процесу й отриманими резуль-
татами. Інакше кажучи, доход 
підприємство отримує лише піс-
ля того, як продукція буде виро-
щена й реалізована, тобто по за-
кінченні сільськогосподарського 
року. Але, характеризуючи опла-
ту праці членів сільськогоспо-
дарських кооперативів, ми по-
винні підкреслити, що заробітну 
плату вони отримують не після 
підведення підсумків госпо-
дарського року й отримання при-
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бутку, а протягом року, тобто сис-
тематично, регулярно.

Оплата праці членів сільсько-
господарських кооперативів здій-
снюється за принципом розподілу 
відповідно до кількості та якості 
праці, який зумовлює матеріальну 
заінтересованість працівників у 
підвищенні кваліфікації, збільшен-
ні обсягів виробництва тощо, що 
взагалі є визначальним чинником 
успішної виробничо-господарської 
діяльності таких підприємств, 
рушійною силою економіки [1, 
с. 423]. Для реалізації цього при-
нципу важливе значення має за-
кріплення локальними актами під-
приємства відповідних норм ви-
робітку, які мають бути технічно-
обґрунтованими, заохочувати ма-
теріально працівника в збільшенні 
сільськогосподарської продукції. 
Тому сільськогосподарським коо-
перативам належить систематич-
но переглядати ці норми з ураху-
ванням конкретних умов підпри-
ємства, його технічної забезпече-
ності та інших чинників.

Основним джерелом гаран-
тованої оплати праці сільсько-
господарського кооперативу є 
валовий доход. На оплату праці 
йде визначена його Статутом, 
Положенням про оплату праці та 
виробничо-господарським пла-
ном господарства частина дохо-
ду підприємства, що становить 
фонд такої оплати. З огляду на 
значну залежність результатів 
аграрного виробництва від 

об’єктивних чинників, при фор-
муванні майнових фондів сіль-
ськогосподарського підприємс-
тва варта уваги, вважаємо, на-
ступна пропозиція. Якщо внаслі-
док несприятливих погодних 
умов, стихійного лиха чи інших 
причин господарством не буде 
одержано запланованого обсягу 
валового доходу й у зв’язку із 
цим виникне розбіжність між 
фондом оплати праці й виділе-
ними для цього з валового дохо-
ду коштами, то сума, якої бракує, 
має покриватися за рахунок кош-
тів спеціально створеного стра-
хового фонду. 

У зв’язку з тим, що члени 
сільськогосподарських підпри-
ємств займаються, як правило, 
ведінням особистого селянсько-
го господарства, організація за-
безпечення їх продуктами хар-
чування має істотне значення 
порівняно зі звичайними праців-
никами та службовцями. Тому в 
оплаті їх праці певну частку зай-
має натуральна її частина. Для 
задоволення таких потреб у сіль-
ськогосподарській продукції в 
кооперативах створюється нату-
ральний фонд оплати праці, з 
якого продукція видається в ра-
хунок оплати праці за розцінка-
ми, встановленими підприємс-
твом, але не вище її собівар-
тості. Вважаємо, що створення 
цього фонду має здійснюватися 
після того, як сформовано такі 
натуральні фонди підприємства, 
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як фуражний і насіннєвий, що за-
безпечить потреби господарства 
в кормах і насіннєвому матеріалі 
на майбутній рік. Таким чином, 
заробітна плата виплачувати-
меться за рахунок фондів, що є 
власністю юридичної особи – 
сільськогосподарського вироб-
ничого кооперативу.

Структура фонду оплати 
праці членів сільськогоспо-
дарського підприємства дозво-
ляє розрізняти в такій оплаті  
2 складові частини – основну й 
додаткову. Основна – це винаго-
рода за виконану роботу від-
повідно до встановлених норм 
праці, що встановлюється у виді 
тарифних ставок, відрядних роз-
цінок і посадових окладів; додат-

кова – заохочувальна винагоро-
да, що видається працівникові в 
заздалегідь визначених розмі-
рах за вироблену продукцію з 
урахуванням ї ї  к ількост і  і 
якості.

Отже, підсумовуючи наве-
дене вище можемо констатува-
ти, що право члена сільськогос-
подарського кооперативу на оп-
лату праці – це гарантоване пра-
во на отримання з фондів сіль-
ськогосподарського підприємс-
тва винагороди в грошовій і на-
туральній формах відповідно до 
обсягу та якості праці, затраче-
ної ним у суспільному виробниц-
тві в заздалегідь установлених 
нормах, передбачених локаль-
ними актами підприємства.
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