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Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії 

 

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ 
 
 
Іншин Микола Іванович 
д.ю.н., професор, академік НАПрН 
України, завідувач кафедри трудового 
права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,  
Заслужений юрист України 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 

Політика – система цілей та засобів їх досягнення тієї чи іншої держави 
у сфері внутрішнього і зовнішнього життя1. Термін «політика» означає 
стратегію і тактику регулятивної, управлінської діяльності, що визначає цілі і 
завдання розвитку певної сфери суспільного життя, включно з обранням і 
практичним застосуванням тих або інших шляхів і засобів досягнення цих 
цілей2. 

Можна виокремити такі функції політики: 
- всеосяжна організація суспільних явищ; 
- вираз провідних інтересів наявних груп і прошарків суспільства; 
- регулятивно-контрольний вплив на життя, діяльність, відносини 

людей, соціальних груп, націй, народів, країн, раціоналізація виникаючих 
суперечностей між соціальними групами, їхнього цивілізованого вирішення 
через діалог громадян і держави; 

- інтеграція різних прошарків населення за рахунок їх підпорядкування 
інтересам цілого; 

- соціалізація особистості через її включення в складний світ соціальних 
стосунків; 

- спадкоємності й інноваційності соціального розвитку як суспільства 
загалом, так і окремої особистості3. 

Соціальна політика – явище історично обумовлене. Підтримуємо точку 
зору Г. Лопушняк, що соціальна політика – явище суспільно-історичне: вона 

1Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – С. 672. 
2Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; відп. ред. В.Г. Кремінь. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 87. 
3Політологічний енциклопедичний словник: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – К.: Генеза, 1997. – 
С. 258. 
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з’являється разом з виникненням держави, спрямована на узгодження 
спільної діяльності людей та утвердження загальнодержавних пріоритетів і є 
регулятором взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів, а 
також суспільного та індивідуального життя людини. На жаль, серед 
науковців та практиків поширена думка, що природа соціальної політики 
пов’язана, передусім, із тим, що суспільство складається з економічно 
сильних та економічно слабких індивідів (домогосподарств), а вона сама є 
інститутом, який має підтримувати слабких, створюючи умови для реалізації 
принципу соціальної справедливості1. Так, Дж. Стюарт трактує соціальну 
політику як сферу державної діяльності, відповідальну за створення системи 
соціального захисту та надання такого захисту, що включає соціальні 
послуги та виплати2. О. Яременко вважає, що соціальна політика в вузькому 
розумінні – «діяльність суб’єктів соціальної політики, спрямована на захист 
груп населення, неспроможних до самозахисту та самозабезпечення, 
організація соціальних служб»3. Таке трактування, на думку Г. Лопушняк, є 
звуженим, неповним. Це призводить до ототожнення соціальної політики із 
соціальним захистом або із соціальним забезпеченням. 

Поняття соціальної політики багатоаспектне. Найбільш поширеними є 
визначення соціальної політики, в яких вона розглядається як: 

І. Діяльність держави та її органів, а в окремих випадках і недержавних 
організацій чи окремих суб’єктів, з приводу забезпечення членам суспільства 
комфортних умов життя та розвитку. 

«Соціальна політика – це діяльність держави з управління розвитком 
соціальної сфери суспільства, спрямована на задоволення інтересів і потреб 
населення»4. Стаття 1 Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми 
соціальної політики 1962 р.5 визначає соціальну політику як діяльність 
держави на досягнення добробуту й розвитку населення, а також на 
заохочення його прагнення до соціального прогресу. У цілому, на думку 
О. Крентовської, соціальна політика виступає як зовнішня форма вираження 
соціальної функції держави і є комплексною характеристикою державного 

1Лопушняк Г. Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави // Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 246. 
2The Blackwell Encyclopedia of Social Work / Ed. by Davies M. – Oxford: Blackwell Publishers, 2000. – Р. 322.  
3Яременко О.О. Соціальна політика: теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та 
ефективності реалізації: Монографія. Статті. Виступи. Інтерв'ю / О.О. Яременко. – К.: Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України; УІСД ім. О. Яременка, 2006. – С. 27. 
4 Див.: Головатий М.Ф. Соціальна політика: політико-правові засади та уособливості управління 
соціальними процесами / М.Ф. Головатий // Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій. – К.: 
МАУП, 2002. – 376 с. 
5Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики № 117, Міжнародний документ 
від 22.06.1962 № 117 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_016. 
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управління, що включає доктринальну, нормативну, організаційну, 
інструментальну, процедурну складові, за допомогою яких держава реалізує 
соціальну функцію. У свою чергу, цільові установки й ціннісні пріоритети, 
покладені в основу типологізації соціальної політики, так само як і форми, 
засоби, методи її практичного втілення, дають змогу говорити про специфіку 
соціальної сутності держави на різних етапах її соціально-історичного і 
політико-правового розвитку1. 

ІІ. Система засобів і способів впливу на суспільні процеси з приводу 
забезпечення членам суспільства комфортних умов життя та розвитку. 

Так, Ю.Д. Юрченко вважає, що поняття «соціальна політика», яке є 
похідним від поняття «соціальна держава», у сфері соціального захисту 
населення можна визначити як систему правових, організаційних та інших 
заходів державних органів і недержавних установ та організацій, що 
враховують економічний потенціал країни і сформовані для підтримання 
соціальної стабільності у суспільстві, створення умов для забезпечення 
добробуту працездатних осіб та належного рівня життя тих, хто через 
непрацездатність та інші життєві обставини не має достатніх засобів для 
існування2. Ю.М. Бондаренко соціальну політику держави визначає як 
планомірну діяльність організацій та установ, уповноважених державою 
виступати від її імені, що спрямована на врегулювання соціальної сфери. 
Вчений пропонує таке тлумачення сутності соціальної політики. Це система 
заходів, які спрямовані на регулювання державними і громадськими 
організаціями соціальних відносин у реформуванні системи страхування, 
охорони праці, здоров’я, пенсійного забезпечення, політики зайнятості та 
інших галузей соціальної політики відповідно до стандартів ЄС3. 

ІІІ. Система відносин між соціальними групами з приводу забезпечення 
членам суспільства комфортних умов життя та розвитку. 

Соціальна політика, як стверджує В.П. Горбатенко, – це не стільки 
система заходів, скільки система взаємовідносин та взаємодій між 
соціальними групами, соціальними прошарками, центром та головною метою 
яких є людина, її соціальний захист, добробут, соціальний розвиток і 
соціальна безпека. Розвиток постсучасного суспільства формує необхідність 
олюднення політики, що формулюється у проблемному полі політичної 

1Крентовська О. Дослідження моделі соціальної політики держави як складної функціональної системи // 
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2 . – С. 202. 
2Юрченко Ю.Д. Державне управління у сфері соціального захисту населення: теоретико-методолгічні 
аспекти: автореф. дис.  канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Юрченко Ю.Д., НАДУ. – К., 2006. – С. 7. 
3Бондаренко Ю.М. Державне управління соціальним захистом населення в умовах європейської інтеграції 
України: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Бондаренко Ю.М., Класичний приватний 
університет. – Запоріжжя., 2008. – С. 3, 6. 
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науки як «людський вимір політики»1. О. Сергієнко виділяє декілька підходів 
учених щодо проблем визначення дефініції «соціальна політика», 
зазначаючи, що один із них виходить з необхідності регулювання насамперед 
соціально-трудових відносин, тобто відносин праці та капіталу, найманих 
працівників та роботодавців, а всі інші соціальні заходи будуються на 
регулятивній основі2. 

Узагальнюючи думки вчених, у цілому можна дійти висновку, що 
соціальна політика, загалом, – це система цілей і засобів досягнення 
державою добробуту суспільства та окремих його членів, комфортного їх 
існування. 

Значення ж соціальної політики у житті сучасного суспільства важко 
переоцінити. Як зазначає О. Крентовська, соціальна політика в розвинутих 
країнах відіграє ключову роль у розвитку сучасного суспільства, є умовою 
його політичної стабільності, соціально-економічної ефективності і 
міжнародної конкурентоспроможності. Водночас підходи до розв’язання 
соціальних проблем багато в чому залежать від моделі соціальної політики, 
яка обрана даним суспільством3. Соціальна держава реалізує свої соціальні 
завдання в умовах, коли у демократичному (громадянському) суспільстві 
багатоманітність ідеологій та суб’єктів породжує різноманітність та 
множинність стратегій соціальної політики4. 

Моделі соціальної політики найрізноманітніші. Для проведення 
типологізації чи класифікації моделей соціальної політики науковці та 
політичні діячі свого часу використовували різноманітні критерії та 
принципи, як-то: історичні умови формування соціальної політики держави; 
характеристику нормативних політичних принципів та ідеології держави; 
глибину державного втручання в економічну та соціальну сфери; ступінь 
охоплення соціальних потреб населення державними соціальними 
програмами, обсяг соціальних виплат та частка внутрішнього валового 
продукту (ВВП), що йде на фінансування соціальної сфери, тощо. 

Одна з перших спроб класифікації соціальної політики країн належить 
Р. Тітмусу. Він виділяв три моделі такої політики залежно від її сутності, 
об’єктів і механізмів, які характеризують еволюцію теорій соціальної 

1Див.: Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: монографія / 
В.П. Горбатенко. – К.: Видавн. Центр «Академія», 1999. – 240 с. 
2Див.: Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні / О. Сергієнко // Україна в аспекти 
праці. – 2002. – № 1. – С. 31-37. 
3Крентовська О. Дослідження моделі соціальної політики держави як складної функціональної системи // 
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2 . – С. 199. 
4Гошовська В.А. Людина як суб’єкт і об’єкт соціальних відносин: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, 
Л.І. Ільчук; уклад. Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – С. 43. 
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політики. На початковому етапі соціальна політика являла собою підтримку 
окремих верств населення, на наступному етапі вона переходить до 
соціального страхування і лише на заключному етапі соціальна політика – це 
цілісна система захисту населення в цілому, де державі відводиться 
вирішальна роль1. 

Проте більшість сучасних науковців дотримуються двох класичних 
концепцій захисту населення на випадок виникнення соціальних ризиків, 
яких, до речі, дотримується Європейська комісія, а саме: 

1. Континентальна система німецького державного діяча, першого 
канцлера Отто фон Бісмарка (1815-1898), ідея якої полягає в організації 
соціального захисту на основі взаємної допомоги і соціального страхування 
працюючого населення; соціальні допомоги в рамках соціального 
страхування призначалися лише за категоріями працюючого населення та 
залежно від їх доходів. 

2. Атлантична система англійського економіста Уільяма Генрі Беверіджа 
(1879-1963), головний принцип якої полягає у забезпеченні мінімального 
споживчого бюджету всього населення держави2. 

Найбільшою популярністю серед учених користується наступна 
класифікація моделей соціальної політики: соціал-демократична, 
консервативна, ліберальна, корпоративістська, католицька і рудиментарна. 
Хоча в документах ЄС виділяють дві моделі соціальної політики: 
беверіджську та бісмарківську. Всупереч поширеній думці, наведеній вище, 
інша половина науковців вважає, що скільки країн, стільки й моделей 
соціальної політики. Проте окремо виділяють такі моделі соціальної 
політики: американська, шведська, німецька, японська, англосаксонська, 
загальноєвропейська3. 

Початок 90-х років ХХ ст. ознаменувався новими підходами до типології 
соціальних держав та їх правових систем. Найбільшу популярність здобула 
класифікація правових систем соціальних держав запропонована Еспрінг-
Андерсоном. Відповідно він виокремлює консервативну, ліберальну та 

1 Цит. за: Крентовська О. Дослідження моделі соціальної політики держави як складної функціональної 
системи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2 . – 
С. 200. 
2Див.: Мельник О. Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад розвитку 
середнього класу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові 
України. – 2010. – № 1. – С. 276–277. 
3Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики: уроки для України // Вісник Національної 
академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 221, 223. 
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соціал-демократичну моделі правових систем, які відповідно відображають й 
соціальну політику цих країн1. 

В.В. Собченко вважає, що для визначення необхідних перетворень у 
соціальній сфері доцільніше визначати моделі соціальної політики, 
ґрунтуючись на трьох підставах: тип базової дії (соціальна допоміжність, 
соціальне опікування, соціальне страхування, соціальний розвиток), тип 
суб’єкта соціальної відповідальності (патерналістська, солідарна, 
корпоративна, ліберальна моделі), тип відносин «держава – ринок» 
(адміністративна, добродійна, стимулююча моделі). 

Виходячи з цього, існуючу нині модель соціальної політики в Україні 
вчена пропонує описати таким чином: 

– за типом базової дії: соціальна допомога й соціальне опікування з 
елементами соціального страхування; 

– за типом суб’єкта соціальної відповідальності: патерналістська 
модель з елементами солідарної; 

– за типом відносин «держава – ринок»: адміністративна модель з 
елементами добродійної. 

Одночасно, на думку В.В. Собченко, перспективною моделлю 
соціальної політики для України слід вважати соціальний розвиток з 
елементами соціального страхування за типом базової дії; ліберальну модель 
з елементами корпоративної й солідарної за типом суб’єкта соціальної 
відповідальності; стимулюючу модель з елементами добродійної за типом 
відносин «держава – ринок». І саме з урахуванням такої моделі доцільно 
здійснювати трансформацію державного управління системою соціального 
захисту населення2. 

Модель соціальної політики України, на думку Ю.М. Бондаренка, 
повинна базуватися на достатньо складному соціальному механізмі, дія 
складових якого має бути диференційована по групах населення. Тобто в 
межах такого механізму необхідно побудувати ієрархізовану систему, в якій 
мають бути закладені різні підходи до різних верств і груп населення. При 
цьому, корекція соціальної політики України за умов трансформації 
суспільства повинна йти шляхом реформування системи соціального захисту, 
який є об’єктивною економічною категорією, що пов’язана з відтворенням, 

1Оніщенко Н.М. Характеристики правових систем: критерії типології та принципи права // Порівняльне 
правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, 
О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, О.М. Редькіна, за участі К.О. Черніченка. – К.: Інститут держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Київський 
університет права НАН України, 2006. – С. 202, 203. 
2Собченко В.В. Трансформація системи державного управління соціальним захистом населення: автореф. 
дис.  канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Собченко В.В., ХРІДУ НАДУ. – Харків, 2005. – С. 4. 
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збереженням та розвитком основної продуктивної сили суспільства – 
людського потенціалу1. 

В Україні внаслідок трансформаційних процесів набула глобальних 
масштабів поляризація суспільства. В соціальному плані воно поділилось 
практично на дві частини: найбагатші верстви населення, які отримують 
надприбутки та мають привілеї, і соціально уразливі верстви населення, які 
потребують відповідної державної допомоги і становлять більшість 
населення країни. Соціальна нерівність у сучасному українському суспільстві 
створює негативний економічний ефект, який досить яскраво спостерігається 
в динаміці соціально-економічного розвитку національної економіки. Крім 
того, Г. Лопушняк звертає увагу на три ключові проблеми соціальної 
політики України, які в разі їх не вирішення, можуть призвести до 
катастрофічних наслідків для суспільства і держави: 

1. Досягнення конкурентоспроможності національного ринку праці 
видається можливим тільки за умови гідної оплати праці, яка буде стимулом 
активізації населення до трудової діяльності. 

2. Питання формування соціально-відповідального бізнесу на часі 
пов’язано з величезними ризиками, які багато хто на сьогодні не усвідомлює. 
І першим з них є демографічна криза. За розрахунками науковців Інституту 
демографії та соціальних досліджень НАН України, на період до 2050 р., в 
Україні може залишитись від 25 до 42 млн. українців2, а за розрахунками 
Організації Об’єднаних Націй на період до 2025 р. – від 32 до 36 млн. А ще 
через 100 років український етнос може взагалі зникнути. 

3. Ще однією досить суттєвою проблемою є дефіцит кваліфікованої 
робочої сили в умовах масового безробіття населення. Сьогодні професійно-
технічна освіта готує офіціантів, перукарів, бухгалтерів, в той час такі 
робітничі спеціальності, як токар, електрогазозварник, фрезерувальник та 
інші є непрестижними. Більше того, відсутні бази їх практичної підготовки. 
Така сама ситуація спостерігається і у вищій школі: ведеться масова 
підготовка юристів, економістів, а попит абітурієнтів на інженерів-механіків, 
інженерів-електриків практично відсутній3. 

Уявляється, що історія нашої країни, ментальність її громадян, дають 
підстави говорити про необхідність побудови держави з соціально-

1Бондаренко Ю.М. Державне управління соціальним захистом населення в умовах європейської інтеграції 
України: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Бондаренко Ю.М., Класичний приватний 
університет. – Запоріжжя., 2008. – С. 17. 
2Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (кол. авт.) / за ред. чл.-кор. НАНУ, д-ра 
екон. наук, проф. Е.М. Лібанової. – К.: Укр. центр соц. реформ, 2006. – С. 111. 
3Лопушняк Г. Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави // Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 247, 249. 
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демократичним правовим спрямуванням політики. Така модель передбачає 
відповідальність усього суспільства за долю його членів. Це перерозподільна 
модель соціальної політики, за якої багатий платить за бідного, здоровий за 
хворого, молодий за старого. Основним суспільним інститутом, що здійснює 
такий перерозподіл, є держава. Фінансовими механізмами перерозподілу 
служать державний бюджет і державні соціально-страхові фонди1. 

Етнонаціональні традиції суттєво впливають на становлення 
громадянського суспільства в процесі розвитку соціальної держави. Аналіз 
сучасного стану пострадянського суспільства методами соціологічних 
досліджень та експертної оцінки, проведений В.П. Єлагіним виявив, що 
свідомість населення сучасної України має суперечливий, амбівалентний 
характер і являє собою досить сприятливий ґрунт для формування двох форм 
традиційних культур – колективістської та індивідуалістичної, що містять як 
конструктивні саморегулятори (посилення здорового індивідуалізму, 
сприйняття приватної власності тощо), так і деструктивні (соціальне та 
майнове розшарування, ідеалізація західних цінностей тощо). Ідея 
колективної взаємопідтримки переважає над принципом індивідуального 
самозабезпечування, що дає підстави стверджувати про наявність у 
підсвідомості українського суспільства тяжіння до ідеології солідаризму та 
соціал-демократичних моделей державної політики2. 

Термін «шведська модель» з’явився наприкінці 1960-х рр., коли іноземні 
спостерігачі стали відзначати успішне сполучення у Швеції швидкого 
економічного зростання з політикою реформ на тлі відносної соціальної 
безконфліктності в суспільстві. Відзначається надзвичайно високою часткою 
ВВП, яка розподіляється через бюджет (понад 50%); соціальна політика тісно 
пов’язана з державним регулюванням економіки, що має чітко виражену 
соціальну спрямованість3. Соціально-демократична модель Скандинавських 
країн соціальної політики передбачає, що держава бере на себе значну частку 
відповідальності за соціальний захист населення. Модель вважається 
найбільш соціалізованою, тобто економіка найбільшою мірою працює на 
задоволення потреб членів суспільства. Ця модель найбільш характерна для 
країн, де існує потужний середній клас, а інститути громадянського 
суспільства є рівноправною та активною силою на політичній арені країни. 

1Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики: уроки для України // Вісник Національної 
академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 225. 
2Єлагін В.П. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку соціальної держави: автореф. дис. 
докт. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Єлагін В.П., НАДУ. – К., 2013. – С. 27. 
3Цит. за: Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики: уроки для України // Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 224. 
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Модель визначає основним політичним завданням держави забезпечення 
повної зайнятості населення країни. Вона вирізняється серед решти основних 
моделей домінуванням ідеї рівності та солідарності у здійсненні соціальної 
політики, профілактичними заходами у сфері зайнятості, жорсткою 
політикою доходів, високим рівнем соціального захисту населення, що 
забезпечується переважно за державні кошти. Соціальна політика тісно 
пов’язана з державним регулюванням економіки, соціальна політика є метою 
економічної діяльності держави1. 

На сучасному, перехідному, етапі формування сталої соціальної 
політики в Україні можливо є необхідність повернення до так званої 
корпоративної моделі соціальної політики, яка набула широкого 
застосування не тільки у колишніх соціалістичних країнах, а й у країнах 
Заходу. 

Корпоративістська модель має кілька назв: а) європейська 
(континентальна) – відповідно до її геополітичного положення; 
б) інституційна. Центральний принцип, однак, у всіх один – ринкові 
відносини та запровадження страхування під державним наглядом. Завдяки 
системі соціального страхування корпоративістська модель базується на 
принципі досягнень, де праця визначає подальше соціальне забезпечення. 
Проблеми виникають щодо тих верств населення, які не працюють постійно 
або взагалі не працевлаштовані, тому змушені розраховувати на місцеві 
благодійні органи і громадську допомогу, зазвичай не дуже велику2. 
Відповідно, корпоративістська модель соціальної політики веде до появи 
подвійного суспільства, описаного одним німецьким соціологом як Перша і 
Друга Реальність3. 

У цій моделі відповідальність за долю своїх працівників несе 
корпорація, підприємство, організація чи установа, де даний працівник 
трудиться. Підприємство, стимулюючи працівників до внесення 
максимального трудового вкладу, пропонує йому різні види соціальних 
гарантій у вигляді пенсійного забезпечення, часткової оплати медичних, 
рекреаційних послуг та освіти (підвищення кваліфікації). Фінансовою 
основою є кошти підприємств і корпоративних соціальних фондів4. 

1Цит. за: Мельник О. Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад 
розвитку середнього класу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при 
Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 277. 
2Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики: уроки для України // Вісник Національної 
академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 222 – 223. 
3Цит. за:Григорьева И.А. Социальная политика в 90-х годах: модели и приоритеты / И.А. Григорьева. – 
СПб.:Образование-Культура, 1997. – С. 18–19.  
4Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики: уроки для України // Вісник Національної 
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На наш погляд, корпоративістською можна назвати й японську модель 
соціальної політики. Вона передбачає проведення політики вирівнювання 
доходів, особливу політику використання робочої сили (система довічного 
найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології 
колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними 
суб’єктами у розв’язанні соціально-економічних проблем, виділення питань 
підвищення життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів1. 

Країною, де максимально повно реалізовані принципи консервативної 
моделі, є Німеччина. Консервативна модель характеризується високим 
рівнем правової захищеності, жорсткими нормами трудового права, 
орієнтованими на збереження робочих місць, поширеністю тарифного 
регулювання з незначною диференціацією заробітної плати2. Означена 
модель дістала високу оцінку спеціалістів МОП, хоча має певні недоліки: 
зростання безробіття, ускладнення доступу на ринок праці молоді та інших 
малозахищених громадян, послаблення стимулюючої ролі заробітної плати, 
зниження темпів соціально-економічного зростання3. 

Складові соціальної політики – проблема вкрай дискусійна. С.І. Бичков 
вказує на єдність трьох головних складових соціальної політики: 1) соціальна 
допомога, що гарантує громадянам, які опинилися за межами бідності і 
неспроможні через різні причини забезпечити собі життєвий мінімум, 
можливість психофізичного виживання в кризових соціально-економічних 
умовах; 2) соціальне забезпечення, що гарантує нормальний рівень існування 
людини і відшкодування втрат регулярного прибутку, компенсація 
додаткових втрат у зв’язку з інфляційними процесами, упередження причин, 
що призводять до втрати регулярного прибутку внаслідок припинення 
виробництва тощо; 3) соціальні послуги, що забезпечують високий рівень 
трудової активності, участі у громадському житті (програми професійної 
перекваліфікації, створення додаткових робочих місць та ін.). Такий підхід 
передбачає зміну соціальних функцій держави. З одного боку, вона повинна 
створювати умови для того, щоб населення було спроможне власними 
силами вирішувати більшість соціальних проблем. З другого – необхідно 
надавати певну допомогу громадянам та їх родинам, якщо вони не можуть 

академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 225. 
1Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики: уроки для України // Вісник Національної 
академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – С. 224. 
2Там само, С. 223. 
3Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. – 3-тє вид., 
випр. і допов. – К.: Т-во «Знання» КОО, 2007. – С. 410. 

16 
 

                                                                                                                                                                                                    



Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії 

 
власними силами з різних причин (хвороби, інвалідності, похилого віку 
тощо) підтримувати необхідний мінімальний життєвий рівень1. 

Нині, на наш погляд, соціальна політика – це діяльність орієнтована на 
стимулювання розвитку суспільства у різних аспектах його буття. Тому, 
слушною є думка А. Колота, що соціальна політика не може бути 
ефективною, якщо її об’єктом є виключно соціально уразливі верстви 
населення, які, безумовно, потребують уваги з боку держави і суспільства в 
цілому. Умови, необхідні для підтримки соціально уразливих груп 
непрацюючого населення, створюються зайнятими в суспільному 
виробництві, на яких можуть і повинні поширюватися заходи щодо їх 
соціальної підтримки та розвитку2. Це підтверджується і досвідом 
розвинених країн, який свідчить, що в умовах інноваційного розвитку 
збільшення суспільного та індивідуального багатства, а також розвиток 
самого суспільства неможливі без проведення активної, системної соціальної 
політики. При такій політиці «…система соціального захисту є не просто 
актом гуманності суспільства, а незаперечним мотивом, стимулом діяльності 
працюючих, де чільне місце посідають напрями соціальної політики, що 
пов’язані із забезпеченням подальшого розвитку існуючої економічної та 
господарської систем»3. За таких умов соціальна політика стає домінуючим 
напрямом державної політики, створюючи тим самим можливості для 
процвітання країни та підвищення рівня життя кожного її громадянина4. 

Отже всіляке стимулювання економічно-активного населення – це 
запорука ефективності реалізації другої складової соціальної політики – 
підтримки тих співгромадян, які знаходяться в скрутних умовах. 

Соціальна політика реалізується через законодавство, разові заходи і 
соціальні програми, розраховані на тривалий термін. Державні соціальні 
програми розробляються, затверджуються, реалізуються і фінансуються 
державою, її відповідними органами5. 

В Україні прийнята низка таких документів. Зокрема, Концепція 
соціального забезпечення населення України6, однак вона охопила тільки 

1Див.:Бичков С.І. Теоретичні аспекти формування системи соціального захисту населення // Державне 
управління: теорія та практика. – 2006. – № 1. 
2Див.:Колот А. Міфи соціальної політики, або з чого слід розпочати формування нової моделі / Анатолій 
Колот // Дзеркало тижня. – 2010. – 23-29 січ. – № 2 (781). 
3Див.: Давидюк О.О. Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні / 
О.О. Давидюк; Центр перспект. соц. дослід. – Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua/index.php?option 
4Лопушняк Г. Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави // Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 2. – с. 247. 
5Див.:Социальные функции государства в истории его развития. Понятие «социальное государство» // 
http://lawtoday.ru/razdel/biblo/pravoved/DOC_022.php. 
6Концепція соціального забезпечення населення України. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 
21 грудня 1993 р. № 3758-XII // Відомості Верховної Ради України від 08.02.1994 — 1994 р., № 6, стаття 31. 
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частину напрямків соціальної політики сучасної соціальної держави. І 
стосуються вони переважно забезпечення найбільш незахищених верств 
населення. У 1994 р. Верховною Радою України було прийнято постанову 
«Про звернення громадян з соціальних питань», якою передбачалась 
розробка Концепції соціальної політики1. 

Слід зазначити, що окрім Конституції України базовим політико-
правовим актом соціальної політики держави необхідно розглядати Закон 
України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»2. 
Проте, судячи з його змісту, складається враження, що це закон про 
закріплення мінімального утримання громадян України, а не про стандарти і 
гарантії соціального захисту. 

У вересні 2006 р. ратифіковано Європейську соціальну хартію 
(переглянуту)3, яка зобов’язує Україну формувати у законодавстві мінімальні 
гуманітарні стандарти соціальної держави. Так, ст. 14 Хартії гарантує 
громадянам право на користування послугами соціальних служб. Держава 
зобов’язана контролювати якість послуг таких служб з метою забезпечення 
прав споживачів, повагу до людської гідності та основних свобод людини. 
Право захисту людини від бідності та соціального відчуження гарантує ст. 30 
Хартії. У ній зазначається, що проживання в умовах бідності порушує 
насамперед гідність людини. 

На наш погляд, вкрай важливе правове значення мають довгострокові 
соціально-економічні програми. Саме вони стають дороговказами для 
розробки чи удосконалення трудового та соціального законодавства. Для 
прикладу можна привести Концепцію довгострокового соціально-
економічного розвитку РФ на період до 2020 р.4. 

Класичним прикладом організаційно-правової форми реалізації 
соціальної політики в Україні слід розглядати Соціальну програму подолання 
та запобігання бідності на період до 2015 р.5. У програмі, зокрема, 
передбачалось, удосконалення механізму оплати праці та соціального 
діалогу, як основних чинників створення умов для гідної праці. Уявляється, 

1Цит. за: Гошовська В.А. Людина як суб’єкт і об’єкт соціальних відносин: навч.-метод. матеріали / 
В.А. Гошовська, Л.І. Ільчук; уклад. Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – С. 30. 
2Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-ІІІ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» // Офіційний вісник України від 17.11.2000 — 2000 р., № 44, стор. 1, стаття 1876, код акту 
17042/2000. 
3Європейська соціальна хартія (Переглянута 03.05.96 р.). Хартію ратифіковано із заявами Законом України 
№ 137-V від 14.09.2006 р. // Офіційний вісник України вiд 18.10.2006 – 2006 р., № 40, стор. 37, ст. 2660. 
4Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г.» // СЗ РФ. – 2008. – № 47. – ст. 5489. 
5Соціальна програма подолання бідності та запобігання бідності на період до 2015 року. Затв. Кабінетом 
Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 1057 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 80. – Ст. 2946. 
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що саме Соціальна програма подолання бідності стала передвісницею для 
розробки Концепції соціального розвитку України. 

Представлений проект Концепції соціального розвитку України на 2013 
– 2023 роки1 суттєво переорієнтовує соціальну політику зі споживацької на 
розвиток людини, зокрема, працюючої, активної людини. 

Основні орієнтири та концептуальні напрями соціального розвитку 
України на 2013-2023 роки: 

1. Інституційне підґрунтя соціального розвитку. 
2. Розвиток трудового потенціалу. 
3. Демографічні процеси. 
4. Реформування професійної освіти. 
5. Підвищення якості робочої сили. 
Важливим елементом Концепції є визначення етапів реалізації завдань 

розвитку трудового потенціалу: 
1. Розвиток сфери зайнятості, національного та регіональних ринків 

праці. 
2. Трудова міграція та вирішення пов’язаних з нею проблем. 
3. Реформування системи оплати праці. 
4. Розвиток систем соціального страхування та пенсійного забезпечення, 

в т.ч. недержавних. 
5. Удосконалення системи соціальної підтримки найбільш вразливих 

категорій громадян. 
6. Посилення ефективності соціального діалогу. 
7. Розвиток системи корпоративної соціальної відповідальності. 
Реалізація державної соціальної політики не можлива без діяльності 

системи державних органів, які виконують певні соціальні функції. 
Поділяємо точку зору О.М. Курєнного, який зазначає: «Право нічого не варте 
без державного апарату, який здатний реально та ефективно здійснювати 
наглядові і контрольні функції. У зв’язку з цим на порядок денний постає 
питання про відновлення Міністерства праці та розвитку його функцій»2. У 
2012 р. у РФ після тривалої перерви було відновлено діяльність Міністерства 
праці та соціального захисту. Згідно з п. 5.4 Положення про Міністерство 
праці та соціального захисту3 на нього покладається узагальнення практики 
застосування законодавства і проведення аналізу реалізації державної 

1Концепція соціального розвитку України на 2013–2023 роки: Проект // http://www.twirpx.com/file/1634580/. 
2Куренной А.М. Современные тенденции в правовом регулировании социально-трудовых отношений // 
Трудовое право в России и за рубежом. – 2009. – Пилотный выпуск. – С.  4. 
3Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве 
труда и социальной защиты РФ // СЗ РФ. – 2012. – № 26. – cт. 3528. 
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політики у встановленій сфері діяльності. Таке узагальнення дає можливість 
визначити ефективність правових норм, виявити потреби у вдосконаленні 
окремих положень, у врегулюванні нових відносин1. 

Важливим та цікавим є досвід сучасного Китаю, який одночасно вирішує 
кілька функціональних завдань у сфері державного управління. А саме: 
реалізацію економічної моделі «одна держава – два устрої: континентальний 
Китай та острів Тайвань» з одночасним переходом від централізованої 
системи планової економіки до закритої. Питаннями реалізації даного 
проекту переймається спеціально створене Міністерство праці. До 
безпосередніх його завдань належать: розробка методології селекції кадрів, 
їх підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та контролю2. 

Проте не варто тішити себе ілюзіями на рахунок того, що, якщо назву 
Міністерства соціальної політики України змінити на Міністерство праці та 
соціального захисту України, то щось суттєво зміниться у соціальному 
захисті громадян чи ситуації на ринку праці3. Не можна перебільшувати 
значення держави в реалізації соціальної функції. На наш погляд, саме 
соціальна діяльність роботодавців – це запорука ефективності реалізації 
соціальної політики держави. Обмеженість ресурсів, широта суспільних 
потреб вимагають залучення до реалізації соціальної політики тих суб’єктів 
громадянського суспільства, які є вираженням його певних потреб. Йдеться й 
про волонтерські організації, благодійні фонди тощо. Але ніде так багато не 
об’єднано людей як на підприємствах, в установах, організаціях, де люди 
працюють, де вони проводять значну частину свого найпродуктивнішого часу. 

У радянський період підприємства були основними провідниками 
державної централізованої політики у соціальній сфері. Тому зміст 
соціальних програм було чітко визначено і він відповідав вимогам ідеології 
радянської держави. Матеріальною основою більшості соціальних гарантій 
виступали соціальні фонди держави і підприємств. Соціальні виплати і 
гарантії працюючим фінансувалися частково із коштів, які відраховувалися 
підприємством безпосередньо державі, і частково коштів, що залишалися на 
підприємстві. У цей період підприємства виступали основним суб’єктом 

1Иванов А.Б. К вопросу об источниках кодификации трудового законодательства // Российский ежегодник 
трудового права. № 8. 2012 / Под ред. д-ра юрид. наук Е.Б. Хохлова. – СПб., 2013. – С. 127. 
2Див.: Міненко М. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів у розвинених європейських країнах: 
досвід для України / М. Міненко // Вісн. УАДУ. – № 4. – c. 464 – 470. 
3Див.: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 389/2011 «Про Положення про Міністерство 
соціальної політики України» // Офіційний вісник Президента України від 18.04.2011 — 2011 р., № 9, стор. 
53, стаття 542; Указ Президента України від1 грудня 1997 р. № 1319/97 «Про Положення про Міністерство 
праці та соціальної політики України» // Офіційний вісник України — 1997 р., № 49, С. 13, код акту 
4417/1997; Указ Президента України від 23 жовтня 1996 р. № 988/96 «Про Положення про Міністерство 
соціального  захисту населення України»// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988/96/print1419586831354839. 
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соціальної політики, забезпечуючи своїх працівників цілим набором 
соціальних пільг і виплат. Звичайно, обсяг і зміст пільг, які надавалися, 
залежав від галузі і розмірів підприємства, та його стратегічного значення 
для країни. Проте отримання працівниками «базового мінімуму» 
гарантувалося державою. Можливості держави в радянський період 
дозволяли забезпечити виконання певного обсягу за кожним із напрямків 
соціальної політики, так що основні групи реципієнтів соціальних пільг, такі 
як «незахищені верстви», «економічно активне населення», та інші ставали 
об’єктами державної політики, яка реалізувалася підприємствами. 

Колишні радянські підприємства, у своїй більшості, зберегли хоча б 
мінімум соціальних пільг та деякі об’єкти соціальної інфраструктури, і в 
подальшому не збираються від них відмовляться. Підприємства нового 
приватного сектора на етапі свого становлення не спішили розробляти 
подібні системи. Нині вони стали задумуватися і поступово «будувати» 
соціальну політику, по-перше, у відповідь на стимули зовнішнього 
середовища (конкуренція, вплив місцевої влади, законодавства); по-друге, 
усвідомлюючи, що настав новий етап розвитку фірми, коли виникає потреба 
виконувати в комплексі соціально-економічні та виробничі функції1. 

Проте, лише один факт залишається беззаперечним – роботодавець – 
соціально відповідальний суб’єкт, він є повноцінним суб’єктом державної 
соціальної політики, а тому не може усуватися від реалізації соціальної 
функції, бо отримання прибутку – не єдина ціль існування підприємств. 
Підтвердженням цьому є положення абз. 2 преамбули Господарського 
кодексу України2, в якій зазначається, що Господарський кодекс України має 
на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, 
розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності 
суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог 
Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній 
системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами. 

Соціальні функції держави – є продовженням її соціальної політики. 
Кожна цивілізована держава здійснює політику, спрямовану на створення 
системи соціального забезпечення та охорони здоров’я, працевлаштування 
населення, підтримку незаможних громадян, недопущення соціальних 
конфліктів і потрясінь у суспільстві тощо. Соціальна функція держави – одна 
з важливих функцій держави, яка виражається в її активному впливі на 

1Див.: Евгения Плотникова. Социальная политика современных российских предприятий: традиции и 
инновации // SOCCNTR@PSU.RU. 
2Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19 
– 20, 21 – 22. – ст. 144. 
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соціальну сферу життєдіяльності суспільства, здатності здійснювати 
ефективну соціальну політику в інтересах найширших верств населення1. 

О. Мельник наводить природні, на її думку, функції соціальної держави, 
а саме: 1) недопущення зростання соціальної напруженості; 2) передбачення 
й компенсування негативних проявів ринкової економіки для громадян; 
3) реформування системи соціального забезпечення2. 

У процесі еволюції правові, владні й економічні функції держави, 
особливо соціальні функції, присутні в тій або іншій формі на всіх етапах її 
функціонального розвитку, їх вплив і кількість постійно зростає. У сучасних 
умовах соціальні функції держави стають домінуючими3. Соціальні функції 
держави не залишаються у незмінному вигляді, вони розвиваються, 
розширяються, наповнюються новим змістом залежно від «конкретно-
історичних умов людської життєдіяльності і породжують у конкретному 
суспільстві конкретний вид суспільних відносин…»4. Функції соціальної 
держави появляються у ході еволюційного розвитку держави, і їх поява 
пов’язана зі зміною домінування відносин держава – суспільство на 
відносини держава – особа5. 

Вважаємо, що нині основними напрямками соціальної політики, а 
відповідно й основними соціальними функціями сучасної держави треба 
визнати: 

– гарантування оптимальних умов для забезпечення добробуту кожного 
члена суспільства; 

– сприяння продуктивній зайнятості населення; 
– постійний розвиток «людського потенціалу»; 
– всебічна підтримка тих, хто вже чи ще не може себе належно 

забезпечити. 
Саме правове забезпечення функціонування означених напрямків 

діяльності сучасної соціальної держави має стати пріоритетним для органів 
законодавчої та виконавчої влади України на сучасному етапі розвитку 
країни. 

 

1Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – С. 164. 
2Мельник О. Реформування системи соціального забезпечення як механізм формування засад розвитку 
середнього класу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові 
України. – 2010. – № 1. – С. 274. 
3Єлагін В.П. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку соціальної держави: автореф. дис. 
докт. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Єлагін В.П., НАДУ. – К., 2013. – С. 11. 
4Никитин В.А., Отюцкий Г.П. Теоретико-методологические вопросы социальной работы. – М.: Изд-во 
Московского гуманитарного университета, 2006. – С. 7. 
5Функции социального государства // http://voluntary.ru/dictionary/985/word/funkci-socialnogo-gosudarstva#a4. 
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СОЦІАЛЬНІ ІДЕЇ В ПОЛІТИЧНИХ ТЕОРІЯХ: ПРОБЛЕМИ 
ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 

В основі своїй будь-яке суспільно-політичне вчення передбачає ідейно-
політичну, економічну, соціальну та культурну складові. У різні періоди 
розвитку політичної думки і практики державотворення ці складові 
наповнювалися різним змістом і баченням шляхів розв’язання проблем 
існування людської спільноти. Звернення до цих проблем обумовлено тим, 
що всі соціал-демократичні та соціалістичні ідеї тим чи іншим чином 
впливали на формування трудового права на усіх етапах його становлення й 
розвитку. У цій статті будуть використані різні погляди на соціалізм як 
найбільш оптимальну для сучасності і справедливу для більшості людей 
форму політичної організації суспільства. Хоча й до тепер в Україні подібна 
точка зору піддається нищівній критиці. Однак вважаємо, що відкидати 
соціалізм, як базову соціально-економічну модель сучасної України, є 
принаймні не серйозно. Досвід багатьох країн Європейського Союзу дає 
підстави для ґрунтовного аналізу цієї моделі при побудові сучасної 
української держави. 

Для будь-якої моделі соціалізму притаманні деякі спільні соціально-
економічні характеристики. Вони ж впливають на формування законодавства 
тих країн, де використовується соціал-демократична чи соціалістична модель 
розвитку суспільства. 

Перш за все необхідно зрозуміти, що розуміють під терміном 
«соціалізм». Е. Фромм зазначає, що кожна суспільна і економічна формація – 
це не тільки особлива система відносин між речами і суспільними 
інститутами, але й система людських відносин. Будь-яку теорію і практику 
соціалізму необхідно перевіряти на те, який рід відносин між людьми вона 
створює1. 

Марксизм визначає соціалізм як суспільно-економічну формацію з 
переважанням суспільної власності на засоби виробництва. На основі 

1Див.: Эрих Фромм. Гуманитарный социализм // http://avtonom.org/old/lib/theory/fromm/humsoc. 
html?q=lib/theory/fromm/humsoc.html. 

23 
 

                                                             



Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії  
 
філософських ідей соціалізму була також створена політична ідеологія, що 
висуває за мету та ідеал побудову суспільства, в якому: 

- відсутня експлуатація людини людиною та соціальний гніт; 
- стверджуються соціальна рівність і справедливість. 
Відповідно до цієї ідеології, головним способом досягнення поставлених 

цілей є поступова відміна права приватної власності на засоби виробництва. 
Передача власності на засоби виробництва із приватних рук під громадський 
контроль провадиться для усунення експлуатації людини людиною, 
зниження відчуження людини від результатів її праці, зниження 
диференціації доходів, забезпечення вільного і гармонічного розвитку кожної 
особистості. При цьому зберігаються елементи економної нерівності, але 
вони не повинні бути перепоною для досягнення вищезазначеної мети1. 

М.І. Туган-Барановський вважає, що першою характерною рисою 
соціалізму є те, що соціалістичне суспільство є суспільством, в основу якого 
покладено певну задумку, певну правову ідею, в протилежність сучасному 
суспільству, несвідомому комплексу суспільної взаємодії2. Соціалістичним 
суспільством Й.А. Шумпетер іменує інституціональну систему, за якої 
контроль над засобами виробництва і самим виробництвом знаходиться в 
руках центральної влади або, інакше говорячи, де приналежність економіки 
до суспільної сфери, а не до приватної сфери – справа принципу3. 

Отже, коли йдеться про подібну політичну систему – роль держави у 
життєзабезпеченні суспільства є визначальною. Взяти хоча б положення 
ст. 1 Конституції України4 про те, що Україна соціальна держава, ст. 13, що 
держава забезпечує соціальну спрямованість економіки, ч. 2 ст. 43 щодо 
сприяння зайнятості, ст. 46 про гарантії соціального захисту громадян 
України. 

Буржуазні економісти зазвичай пов’язують усі негативні, з їх точки зору, 
риси капіталізму з «політичним втручанням». З іншого боку, соціалісти 
вважають економічну політику держави закономірним результатом 
історичної еволюції та необхідною умовою функціонування капіталістичної 
економіки5. Більшість учених і політичних діячів уже давно зрозуміла – час 
безконтрольного, нічим не обмеженого панування капіталу над суспільством 

1Див.: Определения социализма // http://socialist.org.ua/opredeleniya/ 
2Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/tuganbaranowskij 
_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
3Див.: Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и общ.ред. 
В.С.  Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с. – (Экон. наследие) 
4Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна, 
1996. – 54 с.  
5Див.: Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и общ.ред. 
В.С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с. – (Экон. наследие) 
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безповоротно минув. Хоча подібне бачення проблеми та шляхів її вирішення 
на теренах пострадянських країн повною мірою не діє. Влада України, як 
центральна, так і місцева, яку переважною більшістю формують 
представники капіталу, й чути не хоче про будь-які обмеження для себе. 

Соціалізм 21 століття є проектом такого суспільного державного устрою, 
в якому головними принципами є: 

1. базова демократія (у протилежність представницькій і 
парламентській); 

2. еквівалентна економіка (на відміну від ринкової економіки). 
Термін «Соціалізм 21 століття» запроваджено Хайнцом Дітеріхом, який 

видав однойменну книгу (1996 р.). Книга базується на ідеях Арно Петерса. 
Інколи соціалізмом називають поєднання соціальної держави і 
капіталістичної економіки. Так, наприклад, говорять про «швецьку модель 
соціалізму». Швецька модель (в оригінальних термінах – «Народний Дім», 
Folkhem) виходить з того положення, що ринкова економіка найбільш 
ефективна, тому що держава дотримується невтручання у власне виробничу 
діяльність підприємств і компаній; а негативні соціальні фактори ринку – 
зокрема, безробіття і значну нерівність – можна побороти за допомогою 
активної діяльності держави на ринку праці, перерозподілу частини прибутку 
через оподаткування і використання держсектору, переважно включаючи в 
себе інфраструктурні елементи та колективні грошові фонди (а не 
підприємства)1. 

Ідейно-політичні складові соціалізму – важлива проблема, яка в 
подальшому впливає на побудову держави і права, наділяє їх специфічними 
властивостями. М.А. Козловець зазначає: «Яка ідеологія, таке й суспільство, 
що засноване на цій ідеології. Динамічно розвивається те суспільство, яке 
має ідейний стрижень, зрозумілий кожному громадянинові»2. На наш погляд, 
ідеї соціалізму – це передумови солідарності та стійкості нації і держави. 
Істинний соціалізм неможливий без визнання соціалістами важливості 
організуючих націю ідей3. 

Сучасний соціалізм виходить із світогляду, що поставив у центрі всього 
людську особистість. М.І. Туган-Барановський пише: «Цей революційний 
світогляд, який порушив стільки святинь, знайшов і утвердив одну верховну 
святиню – людську особистість. Він схилився перед людиною як такою. 

1Див.: Социализм 21-го века // http://socialist.org.ua/sotsializm-21-go-veka/. 
2Див.: Козловець М. А. Ідеологія як фактор консолідації суспільства // http://studentam.net.ua/ 
content/view/7172/97. 
3Див.: Шиманов Г.М. «О частной собственности при социализме. Отклик на статью Н.В. Сомина» 
http://svilia2008.narod.ru/Eko/Somin4.htm. 
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Достоїнства людей різноманітні: деяких людей ми поважаємо, до інших 
ставимося з презирством і нетерпимо. Але в кожній людині, навіть самій 
приниженій, є дещо, що має абсолютну цінність, цінність вищу за все – це її 
людська природа. Яка б не була людина, ми завжди повинні ставитися до неї 
не як до засобу, а як до верховної мети. Будь-яка людина може вимагати 
такого ставлення до себе, як свого природного невід’ємного права»1. 

Е. Фромм говорить про гуманітарний соціалізм. На його думку, людина 
має найвищу цінність у всіх суспільних і економічних формаціях. Метою 
суспільства є створення умов для якнайповнішої реалізації її здібностей, її 
розуму, її любові та творчості. Всі суспільні інститути мають служити 
подоланню відчуження і неповноцінності людини та повинні допомогти їй у 
досягненні дійсної свободи та індивідуальності. Метою соціалізму є 
суспільство, в якому повноцінний розвиток кожного і кожної є передумовою 
для повноцінного розвитку всіх. Мети гуманітарного соціалізму можна 
досягти тільки при найбільш можливій децентралізації, яка тільки 
поєднувана з мінімумом центрального управління, котре важливе для 
функціонування індустріального суспільства. Функції централізованої 
держави мають бути зведені до мінімуму; центральним механізмом 
громадської діяльності повинна стати добровільна діяльність активно, 
спільно працюючих громадян2. 

Кант писав у своїх працях про мораль і право як теорію того світогляду, 
який на практиці виразився у знаменитій революційній вимозі «свободи, 
рівності і братства». З цієї тріади для соціалізму особливо важливий другий 
принцип рівності, який і є ідейним коренем соціалізму нашого часу3. 
Поділяємо таку точку зору, оскільки нині ідея рівності заполонила норми 
усіх галузей права в переважній більшості країн світу. 

На думку Е. Фрома, гуманітарний соціалізм ґрунтується на переконанні 
про єдність людства і солідарності всіх людей. Він бореться з усяким 
обожненням держави, нації чи класу. Він представляє позицію, що людина, 
перш за все, повинна вести себе коректно по відношенню до людства та 
етичних принципів гуманізму. Він бажає відродити ті ідеї та цінності, на яких 

1Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/ 
tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
2Див.: Эрих Фромм. Гуманитарный социализм // http://avtonom.org/old/lib/theory/fromm/humsoc. 
html?q=lib/theory/fromm/humsoc.html. 
3Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/ 
tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 

26 
 

                                                             



Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії 

 
базується західна культура1. Соціалізм не уявляється без реалізації ідеї 
солідарності, взаємодопомоги, підтримки і співчуття до ближнього. 

Гуманітарний соціалізм – радикальний противник війни і насильства 
будь-якого толку. Однією з головних умов такого існування для країни є 
створення міцного внутрішнього соціального миру шляхом забезпечення 
високого життєвого рівня та соціальних гарантій. Так, наприклад, ще з 
початку ХІХ ст. Швеція перейшла до політики стратегічного нейтралітету. 
Це дозволяло не брати участь у війнах, але мати зиск від війни інших2. На 
жаль, такий «привілей», як внутрішній і зовнішній мир і спокій для України 
реальний, але важко здійснений, через цілу низку геополітичних факторів. 
Однак прагнення до миру – має бути основою внутрішньої і зовнішньої 
політики. 

Радянський досвід показав, що спокій і впевненість у завтра дозволяють 
людині плідно віддаватися творчій роботі та вихованню дітей – от тоді й 
розкривається потенціал людини. Соціалізм – це перш за все і в першу чергу 
на рівні простої людини – відчуття приналежності до суспільства 
справедливості. При будь-якому соціалізмі базовою «характеристикою» є 
однакове розуміння справедливості для будь-якого члена суспільства3. 
Однакове розуміння справедливості базується на попередніх ідеях цінності 
всіх людей, їх рівності, солідарності та прагненні мирного співіснування. 

М.І. Туган-Барановський пропонує визнати ідею рівноцінності людської 
особистості основною етичною ідеєю сучасного соціалізму. На його думку, 
допоки одні класи суспільства будуть присвоювати працю інших класів, 
допоки збережеться експлуатація трудящих класів заможними, до тих пір 
фактична рівноправність усіх, до якої прагне соціалізм, не буде досягнута. 
Тому соціалізм вимагає економічної рівноправності всіх членів суспільства4. 
Гуманітарний соціалізм, на думку Е. Фромма, – це система, в якій людина 
володарює над капіталом, а не капітал над людиною; в якій людина 
розпоряджається своєю життєвою ситуацією, а не ситуація людиною; в якій 
окремі члени суспільства планують, що вони хочуть виробляти, замість того, 
щоб виробництво орієнтувалося по законах анонімних сил ринку і капіталу з 
властивим їм бажанням до максимального прибутку. Гуманітарний соціалізм 
вимагає розширення демократичного процесу за межі суто політичного 

1Див.: Эрих Фромм. Гуманитарный социализм // http://avtonom.org/old/lib/theory/fromm/ 
humsoc.html?q=lib/theory/fromm/humsoc.html. 
2Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
3Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
4Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/ 
tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
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сектору на економічний; він є політичною та індустріальною демократією; 
він – відновлення політичної демократії в її первинному значенні: дійсна 
участь добре поінформованих і відповідальних громадян у всіх рішеннях, що 
їх стосуються. Розширення демократії на економічний сектор означає 
демократичний контроль з боку всіх задіяних (робітників, інженерів, 
управляючих і т.д.) над усією економічною діяльністю. При гуманітарному 
соціалізмі важливі не стільки юридичні права власності, скільки громадський 
контроль нестримних інтересів. Контроль через бюрократичний апарат, який 
сам відповідальності не несе, але представляє орієнтовані на прибуток 
інтереси капіталу, повинен бути замінений управлінням, яке діє за завданням 
тих, хто виробляє і споживає, а також ними і контролюється1. Саме цікаве, 
що в Україні, незважаючи на всі революційні демократичні процеси, 
середовище бізнесу залишається «священною коровою», до якої громадський 
контроль працюючих не може дістатися. 

На власність у соціалістичному суспільстві покладаються важливі 
соціальні функції. Єдність спільного і приватного в соціалізмі – це сутність 
соціалізму2. Соціалізм не сприймає позиції – одним усе, іншим, – що 
дістанеться, якщо встигнуть за більш спритними. Для цього, у багатьох 
країнах існують запобіжники у вигляді частини власності, яка належить 
суспільству (державна і комунальна власність). Так, зокрема, об’єкти 
енергетики та транспорту у Швеції належать державі3. Гуманітарний 
соціалізм завжди виступає за свободу: за свободу від страху, злиднів, 
пригнічення і насильства. Але свобода – це на тільки свобода від, але й 
свобода для: йдеться про свободу активно і відповідально брати участь у всіх 
рішеннях, що стосуються громадянина; про свободу реалізувати людський 
потенціал кожного і кожної настільки, наскільки це можливо4. Це стає 
можливим коли громадяни розуміють, що національне багатство працює на 
користь кожного, коли у суспільстві культивується ідея примноження 
національного багатства, а не ідея «вирощування мільярдерів», для яких 
проблеми суспільства – проблеми останнього порядку. Формування липових 
«бізнес-еліт» в Україні – красномовне підтвердження схибленого розуміння 
ролі власності, особливо державної, в нашому суспільстві. 

1 Див.: Эрих Фромм. Гуманитарный социализм // http://avtonom.org/old/lib/theory/fromm/humsoc. 
html?q=lib/theory/fromm/humsoc.html. 
2 Див.: Ван Шаосин, Цян Сяоюнь. Теория марксизма проверяется практикой // http://www.rau.su/ 
observer/№11_2003/11_12.htm. 
3 Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
4 Див.: Эрих Фромм. Гуманитарный социализм // http://avtonom.org/old/lib/theory/fromm/humsoc. 
html?q=lib/theory/fromm/humsoc.html. 
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Власність і виробництво мають працювати на суспільство і кожного 

громадянина. Так, Швеція має значні (на загальноєвропейському рівні) 
запаси природних ресурсів: деревини, залізної руди, гідроенергії1. Запаси 
корисних копалин в Україні, за деякими позиціями, чине найкращі в Європі. 
Проте, спосіб їх використання окремими суб’єктами і групами вже давно 
викликає запитання у суспільства. Розвиток техніки поповнило список 
стратегічних матеріалів тими ресурсами, які у Швеції були, але якось раніше 
не використовувалися повною мірою. Військові замовлення Першої світової 
війни підняли швецьку економіку на небувалу висоту. Країна упевнено 
вийшла у світові лідери по виробництву на душу населення. За рахунок 
колосальних прибутків із військових замовлень, уже під час війни і в 
післявоєнні роки значно виріс життєвий рівень населення і почалось 
запровадження різних соціальних гарантій. Ці соціальні програми 
запроваджувалися не стільки з мотивів турботи за народ. Мотивація проста: 
шведи повинні були жити добре, нікуди не бігти з країни і багато працювати, 
приносячи прибуток власникам промислових підприємств. Метод пряника; 
батіг маячив привидом недавнього лихого минулого, і цього було цілком 
досить. Одна із найважливіших особливостей економіки Швеції – її яскраво 
виражена експортна направленість2. Однак експорт Швеції наповнений 
переважно високотехнологічною продукцією, а не природними ресурсами. 
Але чому громадяни України не відчували і не відчувають нині позитиву від 
діяльності ВПК України, куди спрямовуються мільярди доларів зароблені 
підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, якими 
заподіюється чимала шкода довкіллю та здоров’ю українців? Тобто питання 
не в тому: чи є з чого мати зиск для суспільства? Питання полягає перш за 
все в тому: чому суспільство дозволяє грабувати себе купці пройдисвітів, 
яких потім безуспішно розшукують правоохоронні органи? 

Серед безлічі факторів, що впливають на стан прав і свободи людини, є 
такий, який дозволяє розглядати глибинну природу праві і свобод людини у 
суспільстві – це співвідношення праці і власності3. 

На думку О.І. Процевського, при прийнятті нормативних актів, які 
регулюють трудові відносини, забувається, що первинною у суспільній 
організації праці є її величність праця, вторинною форма власності. Спосіб 
організації праці значення немає. Саме формула, за якою праця є первинною 
у способі виробництва, має визначати соціальний і правовий статус 

1 Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
2 Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
3 Див.: Воеводин Л.Д. Права человека, труд, собственность и государство / Л.Д. Воеводин // Вестник 
Московского университета. Серия «Право». – 1995. – № 4. – С. 3 – 11. 
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працівника. Тому у Трудовому кодексі України особливого значення має 
набути формула первинності праці і вторинності власності, яка буде не 
тільки визначати соціальний і правовий статус працівника, а й слугувати 
критерієм для застосування соціальної справедливості при розподілі 
результатів праці1. 

Підприємництво та ведення суспільного господарства безпосередньо 
пов’язані з правовим регулюванням праці. М.І. Туган-Барановський вважає, 
що за своїми засобами соціалізм є антиподом економічного лібералізму. При 
капіталізмі економічна свобода, свобода приватного господарського 
підприємництва, не тільки не рівнозначна фактичній свободі особистості, а й 
має зворотній смисл – закріпачення праці капіталом, інакше говорячи, 
закріпачення великої кількості народу. І от – в ім’я тих же цілей захисту та 
утвердження прав особистості – соціалізм відкинув надуману капіталістичну 
свободу і замість неї розгорну новий прапор – суспільної організації праці. 
На відміну від існуючих систем господарства, соціалізм прагне перенести 
можливо більшу частину господарських турбот від індивідуальної людини на 
все суспільство. Але саме це і рівно звільненню особистості людини, 
всебічний розвиток якої складає, з соціалістичної точки зору, кінцеву і вищу 
ціль суспільної спілки2. 

Е. Фромм вважає, що соціалістичне виробництво і споживання повинні 
бути підпорядковані потребам людського розвитку, а не навпаки. Отже, все 
виробництво має орієнтуватися на користь для суспільства, а не на прибутки, 
які отримають тільки мала частина суспільства чи підприємства. Якщо 
доводиться обирати між підвищеним виробництвом з одного боку і більшою 
свободою та кращими можливостями людського зростання з іншої, слід 
обирати на користь гуманних, а не матеріальних цінностей3. 

Важко сказати, яка модель організації виробництва найбільш 
продуктивна і гнучка, а також перспективна для України. Дотепер учені-
економісти не довели державній владі пріоритет тієї чи іншої моделі 
економічного розвитку. Діємо за принципом: в Європі добре – будемо жити 
як у Європі. Однак і Європа дуже різна. Так, наприклад, швецька модель 
виходить із положення, що децентралізована ринкова система виробництва 
ефективна, держава не повинна втручатися у виробничу діяльність фірм, а 

1 Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: монографія / О.І. Процевський. – Х.: ХНАДУ, 
2014. – С. 28. 
2 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/ 
tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
3 Див.: Эрих Фромм. Гуманитарный социализм // http://avtonom.org/old/lib/theory/fromm/humsoc. 
html?q=lib/theory/fromm/humsoc.html. 
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активна політика на ринку праці повинна мінімізувати соціальні витрати 
ринкової економіки. Максимальний ріст виробництва приватного сектору без 
впливу на основи виробництва і перерозподілу державою частини прибутків 
через податкову систему і державний сектор для підвищення життєвого рівня 
народу. Приватний капітал за такої системи звільняється від багатьох видів 
невиробничих витрат, що стимулює використання більшої частини прибутку 
на розширене накопичення капіталу1. На наш погляд, із пострадянських країн 
колишнього СРСР найбільш соціально-орієнтований шлях розвитку 
економіки і виробництва обрала Республіка Білорусь2. 

Праця має непересічне значення у соціалістичному суспільстві. 
Найвищий принцип соціалізму, на думку Е. Фромма, звучить: людина має 
перевагу перед речами, життя – перед власністю і, відповідно, робота перед 
капіталом; влада полягає не у власності, а в дії, що направлена на створення 
благ; людина не повинна бути підвладна обставинам, однак обставини 
підвладні людині. У відносинах між людьми повинен діяти принцип, 
відповідно до якого людина є власним витвором і не може бути зроблена 
засобом для досягнення цілей інших. Із цього принципу слідує, що ніхто не 
може бути особисто підпорядкованим тому, хто має капітал3. 

Нині є привід задуматися над твердженням М.І. Туган-Барановського, 
висловленим на початку ХХ-го ст., про те, що тодішня буржуазна політична 
економія майже ігнорувала таку категорію як «трудова вартість» у чистому 
вигляді. Всю свою увагу вона зосереджувала на протилежному полюсі 
господарського процесу – цінності. І тільки соціалістична господарська 
думка висунула значення трудової категорії як основної категорії 
господарства4. Іншими словами, йдеться про оцінку людського капіталу, 
який протягом століть умисно знецінювався. Неважливо чи мова йшла про 
вартість раба, чи кріпака, чи вартість послуг вільного наймита. Неувага до 
носія унікальної властивості – людини, з її вмінням працювати, створювати 
необхідні суспільству цінності, – гальмувала прогрес. Історія свідчить, як 
тільки покращувалося ставлення до людини-праці, економічний ефект 
спостерігався відразу. Так, Оуен, відомій учений-економіст, своєю 
діяльністю, як керівника великого фабричного підприємства Нью-Ланарка, 
зумів досягнути двох речей, які майже завжди взаємно виключають одна 

1 Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
2 Див.: http://www.belarus.by/ru/ 
3 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/ 
tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
4 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t 
/tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
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одну: яскравого комерційного успіху, що виражався у високих прибутках, які 
його фабричне підприємство давало йому і його компаньйонам, і суттєвого 
покращення економічного становища зайнятих на його підприємстві 
робітників. Бо його воля була направлена не на особисті, а на спільні 
інтереси1. Тобто йдеться про елементи соціальної солідарності представників 
різних соціальних груп (буржуа і пролетарів). 

Говорячи про працю, її результати, значення для суспільства, не можна 
не говорити про її оплату. Це питання принципове, бо від нього залежатиме 
те, як сприйматиме переважна більшість суспільства певний політичний лад. 
Як вважає В. Рижков одним із недоліків радянського ладу в СРСР можна 
вважати неправильну, несправедливу винагороду за працю. Висунутий 
принцип «від кожного за здібностями – кожному за працею» не 
дотримувався. Лінивий працівник отримував стільки ж як і добросовісний, 
праця робітника оплачувалася вище, ніж праця колгоспника, заробітна плата 
дуже мало залежала від якості виготовленої продукції2. Про «специфіку 
побудови» соціалізму на теренах колишнього Радянського Союзу написано 
багато. Проте тільки тепер можна об’єктивно проаналізувати проблеми 
оплати праці та її стимулювання у радянський період. Знову піднялася хвиля 
ідеалізації можливостей приватної власності, капіталістичного способу 
виробництва і розподілу. Нічого не змінюється. Поділяємо думку М.І. Туган-
Барановського, який висловив її ще в далекому 1918 р.: «Капіталізм апелює 
до самих простих і грубих почуттів і прагнень людини. Енергію підприємця 
капіталізм стимулює надією на високий прибуток і багатство, енергію 
робітника – загрозою втрати заробітку і голоду. І в тому і в іншому випадках 
приводяться в дію самі сильні мотиви людської поведінки – егоїзм, 
господарський інтерес. Навпаки, при соціалізмі егоїзм як стимул 
господарської праці буде замінено стимулами іншого роду. По-перше, 
почуттям солідарності кожного з іншими людьми, відданістю спільним 
інтересам; по-друге, розвинутим почуттям обов’язку; по-третє, 
безпосередньою привабливістю праці»3. Нажаль у вирі ринкової ейфорії 
втрачені всі три складові розуміння оплати праці, її рівня, функцій, 
формування позитивних мотивацій тощо. 

1 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/ 
tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
2 Див.: Василий Рыжков. Как я представляю себе социализм // http://chri-
soc.narod.ru/rizh_kak_ya_predstavlau_sebe_socializm.htm. 
3 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/ 
tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
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Відразу виникає питання: яка ж модель відтворить вказаний вище ідеал? 

Дійсно, для того, щоб підтримувати високий рівень життя у всього народу, а 
не в меншості, вимагається чимало ресурсів. Звідки вони беруться, 
наприклад, у шведів? Безумовно, шведи дуже трудолюбиві. Проте не треба 
забувати, що Швецію відрізняє досить згладжена, порівняно з іншими 
європейськими країнами, різниця в заробітній платі по різних галузях 
діяльності. Більше всіх заробляють у промисловості, і це відрізняє Швецію 
від більшості інших країн у позитивну сторону, де самі високоприбуткові 
співробітники – в секторі фінансових послуг. Сама ж висока середня 
зарплата в країні – в хімічній, нафтовій промисловості, і на виробництві 
електронного та оптичного обладнання. У цій країні здійснено загальний 
підхід при нарахуванні зарплати: для працівників, які виконують однакові 
види виробничих завдань, передбачена однакова оплата праці незалежно від 
рівня рентабельності підприємства. Це основоположний принцип 
національної політики у сфері трудових відносин1. В Україні все навпаки – 
хто нічого не виробляє, той найбільше заробляє. Це «принцип соціальної 
справедливості українського типу». Події останніх років показали, що 
захистити свою країну можна тільки силами своєї економіки, в якій 
промисловість – не пасинок, а серцевина, основа економічної могутності. 

Соціальна складова соціалізму має свої особливості. Одне із основних 
досягнень соціалістичного ладу полягає в тому, що він дозволяє економічним 
явищам продемонструвати свою соціальну природу з абсолютною 
очевидністю, тоді як при капіталізмі вона прихована під маскою 
зацікавленості в отриманні прибутку2. М.І. Туган-Барановський висловив 
низку думок про ідеологію побудови соціалістичного суспільства. На його 
думку, яку слід підтримати повністю, люди без почуття суспільної 
солідарності та без почуття обов’язку не можуть створити соціалістичне 
суспільство, бо соціалістичне господарство за слабкого розвитку цих 
властивостей у більшості населення було б не в силах задовольнити свої 
потреби завдяки низькій продуктивності суспільної праці. Соціалісти 
борються, перш за все, з бідністю. А бідність – це не тільки фізичні 
страждання, але й приниження духу. Інтерес до пізнання і естетичної 
діяльності, морального і релігійного підйому людства суттєво зросте і 
заповнить собою все життя людей, що піднялися на рівнем посередності3. 

1 Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
2 Див.: Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и общ.ред. В.С. 
Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с. – (Экон. наследие) 
3 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/tuganbaranowskij_ 
m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
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Найбільш вдалою формою ефективного розвитку економіки 
неоконсерватори вважають соціальне ринкове господарство. У наші дні 
неоконсерватори відстоюють три принципи: принцип солідарності, в основі 
якого лежить уявлення про єдність праці і капіталу; принцип справедливості, 
що передбачає «справедливий розподіл доходів і власності», «справедливу 
заробітну плату», «справедливу податкову політику» та ін.; принцип 
субсидіарності, який означає допомогу для сприяння самодопомозі і 
приватній ініціативі через соціальне законодавство, податкову політику і 
політику розподілу доходів1. Відповідно до цих принципів людина повинна 
сама вирішувати свої соціально-економічні проблеми, а завдання держави – 
створити необхідні сприятливі умови для реалізації приватної ініціативи2. 

Солідаристи, соціал-демократи і більшість консерваторів вважають, що 
освіта і охорона здоров’я – це суспільна проблема, що її основний тягар має 
лежати на державі. Ліберали, навпаки, вважають, що це приватна проблема, 
яку кожний громадянин повинен вирішувати сам і за свої гроші. З точки зору 
солідаризму багатий повинен допомогти бідному. Але не в сенсі поділитися: 
багатий повинен допомогти бідному стати багатим3. 

Розподіл національного продукту – ключове питання соціалізму. 
Цікавий принцип розподілу національного продукту представляє Е. Фромм: 
«Щоб вести достойне людини життя, спочатку мають бути задоволені всі 
матеріальні потреби, але споживання не повинне стати самоціллю. Необхідно 
запобігати всім спробам штучного підвищення споживання заради прибутку. 
Розтрата матеріальних благ та нерозумне споживання заради споживання 
шкодить людському становленню»4. На рахунок задоволення «всіх 
матеріальних потреб» можливо це й перебільшення. Однак відповідно до ст. 
48 Конституції України5, кожен має право на достатній життєвий рівень для 
себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Достатній 
життєвий рівень у вигляді харчування, одягу і житла – це той мінімум, який 
має бути гарантований кожному в нашому суспільстві. У Конституції не 
йдеться про маєтки, коштовності, автомобілі та інші предмети розкоші. 

Стимулювання активних і підтримка нужденних – це іманентна для 
соціалізму функція держави. Ідея, що «кожний у міру своїх сил повинен 

1 Данилов А.Н. Социология власти. Теория и практика глобализма. – Мн., 2002. – С. 81 – 82. 
2Див.: Шпаковская Е.В. Идеология: генезис и содержание // www.belmapo.by/downloads/oziz/.../ 
ideologija_genezis_soderzhanie.doc. 
3 Див.: Окара А.Н. Социальная солидарность как основа нового «миростроительного» проекта // 
http://www.intelros.ru/pdf/synergia_09_10/2.pdf. 
4 Див.: Эрих Фромм. Гуманитарный социализм // http://avtonom.org/old/lib/theory/fromm/humsoc. 
html?q=lib/theory/fromm/humsoc.html. 
5 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна, 
1996. – 54 с. 
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працювати не тільки на себе, а й на суспільство» абсолютно справедлива. На 
думку О.В. Родіонової, право на гідне існування кожний працездатний 
громадянин може мати тільки у тому випадку, якщо виконує свої обов’язки 
по відношенню до держави (до «колективного громадянина») у повному 
обсязі. І його претензія на таке право повинна бути співрозмірною з вкладом, 
реалізованим через обов’язки. Що стосується непрацездатних нужденних 
громадян, то в рамках реалізації соціальної функції сучасна держава покладає 
на себе обов’язок надавати допомогу з цілого ряду причин. Пасивний 
патерналізм (прямі виплати різноманітних допомог) стосовно працездатних 
громадян у сучасній соціальній державі поступово поступається першим 
місцем заохоченню особистою відповідальністю таких громадян за власне 
існування. Допомога надається у вигляді оплати навчання для здобуття 
другої і наступних професій, стимулюючи якнайшвидше включення у сферу 
праці, а також вона надається в інших формах («неопатерналізм»). Зміни, які 
відбулися у сучасній суспільній свідомості з приводу змісту категорії 
«достойне життя», вплинули на суттєві зміни способів реалізації соціальної 
функції держави. Раніше право на достойне життя пов’язувалося з 
матеріальними умовами буття особи. Сьогодні, коли є можливість 
забезпечувати певний матеріальний мінімум, змінюється уявлення про 
достойне життя. Акцент зміщується в сторону ролі людини у суспільстві, її 
авторитету, самостійності та подібних цінностей1. 

Правильно організований приватний сектор як раз і буде гарантією того, 
що соціалістична держава не скористається своєю силою для тиску на 
інакодумство в країні. А не скористається вона нею тому, що при законній 
дрібній і середній приватній власності такої сили у неї не буде. Дрібна і 
середня приватна власність стане надійною опорою і прихистком для всіх 
інакодумців, а спроби її ліквідувати або утискати стануть сигналом 
небезпеки для населення всієї країни2. Разом із тим, необхідно відзначити, 
що ніяке матеріальне стимулювання не зможе перетворити лінивих і 
крадійкуватих працівників у чесних і добросовісних трудівників. Тут 
потрібні методи не економічного, а ідеологічного, релігійного та 
національно-традиційного характеру. Однак матеріальне стимулювання може 
підняти добробут чесних і добросовісних трудівників, що у свою чергу, буде 
справляти вплив на вибір молодої людини, яка тільки вступає в трудову 
діяльність, на користь чесної праці як шляху підвищення особистого 

1 Родионова О.В. Социальная функция современного государства: автореф. дис… докт. юр. н.: 12.00.01 /   
Ин-т гос. и права РАН. – М., 2007. – С. 15, 16. 
2 Див.: Шиманов Г.М. «О частной собственности при социализме. Отклик на статью Н.В. Сомина» 
http://svilia2008.narod.ru/Eko/Somin4.htm. 
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добробуту1. Безумовно, елемент примушення залишається й при 
соціалістичній державності до тих пір, поки не зміниться природа самої 
людини, і людина не навчиться добровільно підпорядковувати свої інтереси 
спільним2. 

Сучасний ефективний розвиток економіки не уявляється без вирішення 
проблеми трудової мотивації. Як вказує О.К. Слінкова, сучасна ситуація у 
сфері праці, що склалася на вітчизняних підприємствах, багатьма вченими 
оцінюється як кризова. Чисельні дослідження, проведені у кінці ХХ-го, на 
початку ХХІ ст., показали, що система мотивів праці, незважаючи на 
достатню стабільність, пройшла структурні зміни в сторону посилення ролі 
матеріальних стимулів. Тому сьогодні все більш явно заявляє про себе 
необхідність формування такої системи мотивації, яка б сприяла 
збалансованому розвитку як базових, економічних потреб особи, так і більш 
високих соціальних потреб3. Оскільки проблема мотивації окрім 
психологічного, економічного та управлінського аспектів має й юридичну 
складову, правовим проблемам трудової мотивації працівників нині треба 
приділяти окрему увагу. 

Досить поширена думка, що в Скандинавії побудовано соціалізм, до 
якого всі мають прагнути. Дійсно, скандинави зуміли створити у себе 
високий рівень життя, хорошу систему соціального забезпечення. Проте, 
хоча держава в економіці скандинавських країн займає сильні позиції, є й 
великий приватний сектор. Він складає більшу частину економіки, а роль 
державного сектора (не рахуючи державних компаній) зводиться до 
розподілу грошей, отриманих від приватного сектору через податки. Цими 
грошима забезпечується соціальна система. Плюс, існують компанії 
змішаного типу, в яких частина акцій належить державі, а частина – 
приватні4. 

Пріоритет соціальної політики у Швеції у загальному можна 
сформулювати так: загальний добробут за рахунок високих податків. 
Механізм розрахунку цих податків непростий. У цілому ж прийнята система, 
за якою доход класифікує по трьох частинах – від зайнятості, від капіталу і 
від бізнесу. У цій країні держава бере на себе переважну частину витрат на 

1 Див.: Василий Рыжков. Как я представляю себе социализм // http://chri-soc.narod.ru/rizh_kak_ya_ 
predstavlau_sebe_socializm.htm. 
2 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/tuganbaranowskij_ 
m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
3 Слинкова О.К. Трудовая мотивация и организационная культура: теоретико-методологические и 
прикладные основы исследования: Автореф. дис. на соиск. учен. ступени докт. эконом. наук: спец. 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (специализация – экономика труда)» / О.К. Слинкова. – 
Кемерово, 2006. – С. 1. 
4 Див.: Жильвинас Буткус. Скандинавия и социализм // http://left.ru/2007/2/butkus154.phtml. 
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освіту, розвиток інфраструктури, науково-дослідні та дослідно-
конструкторські розробки тощо. Сильний профспілковий рух, завдяки якому 
вдалося створити передову систему соціального страхування. Вона 
універсальна, бо розповсюджується на всіх жителів Швеції, в тому числі й 
осіб без громадянства. Доля державних видатків на соціальне забезпечення 
шведів перевищує 40 відсотків від величини національного ВВП. Держава 
покриває більшу частину послуг в охороні здоров’я, пенсійному та іншому 
соціальному забезпеченні1. 

Культурна складова соціалізму – не менш важлива частина 
функціонування цієї моделі суспільного устрою. У солідаризмі багато уваги, 
в порівнянні з іншими ідеологіями, приділяється розвитку, саморозвитку та 
творчій еволюції суспільства2. Соціалізм – це новий тип культури3. На думку 
М.І. Туган-Барановського, завдяки класовому устрою суспільства, завдяки 
тому, що знання і освіта є монополією маленької купки заможних, для 
людства безслідно гине величезна продуктивна сила розумових дарувань. 
Соціалізм зробить освіту рівною мірою доступною всім, і тим самим у багато 
разів примножить число людей, які використовують на користь суспільства 
свої таланти4. Радянський період нашої історії виявив величезну кількість 
талантів, які були в авангарді соціального прогресу. Як вірно зазначає 
В.Л. Іноземцев, «найважливіші завдання, що опосередковують становлення 
постіндустріального суспільства, – радикальне підвищення рівня життя і 
розповсюдження наукових знань як фундаментальної соціальної цінності – у 
нових індустріальних країнах сьогодні в кращому випадку поставлені, але 
далеко не вирішені»5. Тому в соціалістичному суспільстві підтримується 
культ освіти і науки. Головне, щоб освіченість нації та результати наукової 
діяльності ставали базою для розвитку суспільства. Не кількістю студентів 
вимірюється стан рівня освіти в Україні, а здатністю випускників 
працевлаштовуватися за обраною професією і часом постійної зайнятості 
випускника. 

Виховання вільної людини, гідного члена суспільства – важливе 
завдання соціалістичного суспільства. Сучасний соціалізм, виходить із 
абсолютно іншої оцінки багатства і прагне спільністю майна забезпечити не 

1 Див.: Андрей Борцов (Warrax). Социализм без ярлыков: Швеция // http://warrax.net/90/socializm.html. 
2 Див.: Окара А.Н. Социальная солидарность как основа нового «миростроительного» проекта // 
http://www.intelros.ru/pdf/synergia_09_10/2.pdf. 
3 Див.: Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. /Предисл. и общ.ред. 
В.С. Автономова. – М.: Экономика, 1995. – 540 с. – (Экон. наследие) 
4 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // 
http://az.lib.ru/t/tuganbaranowskij_m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
5 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество. – М.: Изд-во «Логос», 2000. – С. 110. 
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спільну бідність, а спільне багатство. У господарському багатстві, сучасний 
соціалізм вбачає природну основу розвитку людської культури. Ніякої 
небезпеки для моралі в багатстві, в якому беруть участь усі члени суспільства 
та яке набувається працею кожного, а не експлуатацією одних членів 
суспільства іншими, соціалізм нашого часу не вбачає і тому, в повній 
узгодженості з вимогами особистого інтересу кожного, вимагає можливо 
більшого багатства для кожної особистості, оскільки це не суперечить 
інтересам інших особистостей. Саме завдяки цьому сучасний соціалізм і 
зв’язав себе з інтересами переважної більшості сучасного суспільства, з 
інтересами трудящих класів, які страждають від бідності і бажають отримати 
долю в національному багатстві1. Тобто, іншими словами йдеться про те, що 
а) власність, б) підприємницька діяльність, в) продуктивна і творча праця 
членів суспільства – це фундамент розвитку культури, кожної особистості. 

Солідаризм створює концептуальний і соціальний потенціал для 
розвитку «хорошого» суспільства. Високий мобілізаційний потенціал – 
солідаризм може стати світоглядом креативного класу – основного суб’єкта 
інноваційної модернізації. Солідаризм, орієнтований на суб’єктність усіх без 
виключення членів суспільства – це ідеологія спільного прориву, спільної 
творчої еволюції. Це загроза порядку речей і відносин, які склалися в 
суспільстві, однак одночасно це шанс на розвиток, це білет у майбутнє2. На 
думку В.Л. Іноземцева, зрушення в мотивах людської активності визначають 
і якісні зміни самого її типу. Становлення творчості, як найбільш поширеної 
форми виробничої діяльності, уявляється основною нематеріальною 
складовою постекономічної трансформації. На відміну від праці, є більш 
високим і досконалим типом діяльності, в якому мотивація пов’язана з 
внутрішніми потребами особи, прагненнями до самореалізації, розвитку і 
примноження своїх знань і можливостей. Хоча можна стверджувати, що 
творчість існувала завжди, але як господарський феном не була відома ні 
доекономічному, ні економічному суспільству3. 

Творчість зближує працю підприємця і наукового працівника, однак 
перший більше орієнтований на практичне запровадження все нових і нових 
задумів. Предметом інновацій можуть бути також методи і процедури 
підготовки і прийняття рішень. Зокрема, останнім часом на Заході широке 
розповсюдження отримали угоди про використання сучасних стратегій і 

1 Див.: Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение // http://az.lib.ru/t/tuganbaranowskij_ 
m_i/text_1918_socializm_kak_polozhitelnoe_uchenie.shtml. 
2 Див.: Окара А.Н. Социальная солидарность как основа нового «миростроительного» проекта // 
http://www.intelros.ru/pdf/synergia_09_10/2.pdf. 
3 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество. – М.: Изд-во «Логос», 2000. – С. 19. 
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методів господарювання («формули бізнесу»), які передбачають участь 
головної компанії у становленні нової без безпосередньої участі у власності 
останньої. Головна організація розробляє оптимальні методи формуванні 
фірми-оператора, функції і процедури управління, системи бухгалтерського 
обліку, контролю, атестації кадрів, реклами тощо1. 

Таким чином розуміння й запровадження через законодавство 
оптимальних моделей соціально-економічного розвитку суспільства – 
запорука його стабільності, зрозумілості вибору та напрямку розвитку. 

 
 
 

Кузьменко Галина Валентинівна 
к.ю.н., асистент кафедри трудового 
права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету  
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

СОЦІАЛЬНІ ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В ПРАВІ 

Твердження про те, що найбільш тісно право пов’язане з гуманізмом, не 
викликає в наш час жодних сумнівів Співставляючи два поняття – гуманізм 
та право – у повсякденному світовимірі стає помітно, що попри спільну 
антропологічно-стверджувальну спрямованість, вони різні за часом та 
передумовами виникнення, змістовним та функціональним наповненням, 
формою закріплення в мисленні та діяльності людини. 

Дослідження законодавчої історії гуманізму ускладнюється тим, що до 
нашого часу не зберіглись найперші в історії людства письмові законодавчі 
норми-правила. Найперша в світі цивілізація, відома нам, виникла більш ніж 
6 тисячоліть назад, в Стародавньому Єгипті. Там же і народились найперші, 
як вважають, у світі записи, висічені на пірамідах, присвячені загробному 
життю виключно єгипетських фараонів. З цих надписів починається історія 
першого в історії збірника релігійних текстів – Книги мертвих, яка 
наповнювалась протягом майже 625 років, з 2325 по 1700 рр. до н. е. В книзі 
описаний уявний релігійний судовий процес, на якому померла особа мала 
сказати, чи заподіювала вона страждання людям. Крім цього автор вказує, що 
характерною рисою єгипетського права взагалі було те, що його кримінальне 
законодавство, на відміну від такого у ассирійців та вавилонян, «відрізнялась 

1 Див.: Кокурин Д. Инновационная деятельность как форма труда и развития бизнеса // Человек и труд. – 
2001. – № 2. 
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вражаючою м’якістю і лиш в дуже обмеженому ступені принципом помсти: 
«життя за життя, око за око, зуб за зуб», домінуючого повсюди у праві 
Близького Сходу; і що жінка у більшості випадків мала ті ж самі правові 
можливості, що й чоловік»1. 

Найпершому в історії людства зведенню законів – клинописному 
кодексу Уруінімгіни (Урукагіни) – також відоме поняття соціальної 
справедливості, гуманізму й толерантності. Створений першим царем-
реформатором в кінці 4 тисячоліття до н.е., кодекс захищав права бідних, 
сиріт та вдовиць, повертав старі порядки, засновані на справедливості, 
позбавляв жерців незаконно монополізованої ними влади та був спрямований 
на подолання корупції й скасування непосильних2. Науковці А.В.Зайцев, 
В.Я.Лаптева, А.В.Порьяз вказують, що одне з положень указаного закону («І 
не посміє сильний образити вдовиць та сиріт») користувалось в 
Стародавньому Шумері такої популярності, що таблички з подібним 
надписом сучасні археологи й досі знаходять у різних куточках Межиріччя3. 
Це означає, що особливе ставлення до осіб підвищеного соціального ризику, 
були відомі в ті часи. Типово, що принцип гуманізму, хоч і не в повній мірі, 
але реалізований у найпершому кодексі законів історії людства.  

Законодавство Уруінімгіни стало основою для більш пізніх кодексів, а 
саме, зведенню Ур Намму та Шульги і законам Хаммурапі. Цікаво, що в ту 
далеку епоху шумерське законодавство, хоч і вважалось релігійною угодою з 
Богами, було дуже гуманним як для свого часу. Наприклад, один з законів 
зведення Ур Намму та Шульги закріплює: «Якщо людина зламала кістки 
іншої зброєю, то він повинен заплатити одну міну срібла»4. Таким чином, 
принцип «око за око, зуб за зуб» був чужим для шумерів і не застосовувався 
як спосіб відновлення справедливості. 

Закони Хаммурапі, створені приблизно в 1750-х роках до н.е., велику 
увагу приділяли захисту людської честі та репутації. Так, третій закон 
закріплює, що «якщо хто-небудь виступить в судовій справі із свідченням 
про злочин, не доведе сказаних ним слів, то, якщо це – судова справа щодо 
життя, цю людину треба віддати смерті»5. Можна сказати, що в даному 

1 Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) / Ин-т Европы. – М.: Наука, 1994. – С. 23. всего 
397 с. 
2 Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Часть 1 Древний мир. Выпуск 1. Древний Восток и 
Древняя Греция: Учеб. для юрид. вузов. - М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – С. 71 всего 211 с. 
3 Зайцев А.В., Лаптева В.Я., Порьяз А.В. Мировая культура: Шумерское царство. Вавилон и Ассирия. 
Древний Египет. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — С. 447 с. 
4 Саггс Генри Уильям Фредерик. Величие Вавилона. История древній цивилизации Междуречья / 
Пер.с.англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2012. – С. 178 всего 463 с. 
5 Волковъ И.М. Законы Вавилонскаго царя Хаммураби / Под общей редакціей проф. Б.А. Тураева. – М.: Т-во 
скоропечатни А. А. Левенсон, 1914. – С. 22. всего 88 с.  
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положенні започатковано один з фундаментальних принципів кримінального 
судочинства, який сповідує першооснову поваги до всіх без виключення осіб 
на планеті, - принципу презумпції невинуватості - «обвинувачений не 
винний, доки не доведене протилежне». У 20 столітті цей принцип буде 
втілено у статті 11 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 
1948 року1 та пунктом 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод від 4 листопада 1950 року2.  

Честь та гідність особи як об’єкт захисту знайшли своє вираження і в 
набагато пізньому й уже не так тісно пов’язаному з релігією законі інакшої 
правової сім’ї. Перше законодавче закріплення відповідальності за словесну 
образу честі й гідності в російському праві знайшло місце в Статуті князя 
Ярослава Мудрого. Цим же документом вперше скасовувалась кровна та 
родова помста, а життя та майно бояр захищались такими ж мірами, як і 
вільних людей: за вбивство боярина стягувалась віра, як і за вбивство 
вільного простолюдина3. 

Звичайно, що еволюція людських стосунків привела до розуміння того, 
що людині можна завдати шкоди не лише фізично, а й морально. Так, 
поступово відбулась гуманізація сфери відповідальності за кримінально-
карані діяння. З року в рік все більше уваги надавали ціні людської 
особистості у соціальних зв’язках – її фізичному та моральному здоров’ю, 
свободі у реалізації інтелектуального, трудового, громадянського потенціалу. 

Так, одним з найперших законодавчих документів, що утвердив 
ставлення до людини як до індивідуальності, яка володіє рівноцінним по 
відношенню до всіх без виключення інших осіб обсягом невідчужуваних 
природних прав, стала французька Декларація прав людини та громадянина 
1789 року. Законом закріплено цінність людської гідності та повагу до будь-
якої особистості через положення, що «люди народжуються і залишаються 
вільними і рівними у правах» (ст. 1), «ніхто не може бути обвинувачений, 
затриманий або ув’язнений інакше, як у випадках, визначених законом, і у 
встановленому ним порядку» (ст. 7), «закон встановлює лише ті покарання, 
які безумовно і очевидно необхідні; ніхто не може бути покараний інакше, 
ніж на підставі закону, ухваленого і оприлюдненого до скоєння злочину, і 
правомірно застосованого» (ст. 8), «ніхто не може переслідуватися за свої 

1 Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 
2 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 
3 Юшков С.В.История государства и права России (ІХ-ХІХ вв.) / Серия «Учебники, учебные пособия».  – 
Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – С. 183-185, всего 736 с. 
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погляди, навіть релігійні, якщо їх вираження не порушує громадського 
порядку, встановленого законом» (ст. 10)1.  

Друга Світова війна стала тією необхідною умовою, яка змусила 
гуманізм розкритися через концепцію людської гідності та стати 
центральною ідеєю в позитивному праві більшості країн. Гідність 
особистості це – «невід’ємна властивість людини як вищої соціальної 
цінності, складник основи визнання і затвердження усіх її прав та свобод. 
Вона дана людині незалежно від того, як саме оточення оцінює її»2 - така 
думка про гідність особистості наявна в юридичній доктрині. На 
міжнародному законодавчому рівні ідея знайшла своє закріплення спочатку у 
Статуті ООН, а потім у Міжнародному Біллі про права людини. Характерно, 
що ціллю, викладеною в преамбулі Статуту Організації Об’єднаних Націй і 
Статуту Міжнародного Суду від 26 червня 1945 року, є «утвердження віри в 
основні права людини, в гідність та цінність людської особистості»3. 

Не інакше як у преамбулі до Загальної декларації прав людини 
зазначено: «…визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і 
рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та 
загального миру…»4. Ідея гідності особистості є стрижневою в даному 
міжнародному акті, вона розглядається як невід’ємна властивість усіх від 
народження людей, як необхідна передумова для її вільного розвитку та 
соціального захисту, як даність, що виключає нелюдське, принизливе 
поводження з будь-якою без виключення особою. В.В. Нєвінський висловив 
думку, що Загальна декларація «вказує на морально-правову самозначущість 
окремо гідності та окремо його прав»5. 

Головна цінність Загальної декларації прав людини полягає в тому, що 
вперше на законодавчому рівні закріплено беззаперечний характер та 
абсолютну цінність прав людини. Ось як з цього приводу висловилась 
Е. Скочковська: «… декларація відмовляється від позитивістського мислення 
про те, що людина повинна мати такі права, що визначаються в державній 

1 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1789-
fr.ru/declaration.html 
2Палад’єв М.А. Право на честь і гідність: Конституція Російської Федерації і міжнародні стандарти / 
М.А. Палад’єв // Юридичний аналітичний журнал. - 2006. - № 1(15). - С. 57-64. 
3 Статут Міжнародного Суду від 26 червня 1945 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010/page. 
4 Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 
5 Невинский В.В. Правовой статус личности: сравнительно- правовой анализ конституции рф и всеобщей 
декларации прав человека // Российский юридический журнал.- 2009.-  Т. 65.-  № 5. – С. 81, всегоС. 75-82. 
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правовій системі…»1. На думку Б.А. Сафарова, значення Загальної декларації 
розкривається в наступних аспектах: 

- це універсальний каталог прав та свобод людини, який повинен 
постійно розширюватись та доповнюватись у майбутньому й не підлягає 
обмеженню; 

- це втілення на міждержавному рівні прав, які повинні належати кожній 
особі. Їх  повинні брати до уваги всі держави та відповідним способом 
проводити забезпечувальні заходи; 

- це першооснова стандартизації в області прав людини, передумова для 
єдиного розуміння прав людини в державах з різними політичними 
системами2. 

Варто погодитись з професором О.І. Тіуновим, що конституції багатьох 
держав, прийнятих після закінчення Другої світової війни, відчули суттєвий 
вплив формулювань та вимог Загальної декларації3. Не сумніваються у 
вагомому впливі на посилення поваги до прав людини і О.В. Грищук та 
А.І. Гелеш. «Людська гідність – зауважують вони – стала однією з 
центральних категорій міжнародних правових актів власне через її 
закріплення у Загальній декларації прав людини»4. Автори виокремлюють 
нормативне звернення до людської гідності «всі права витікають з властивої 
людській особі гідності» та приходять до таких висновків: 

1. Людська гідність розглядається як джерело прав людини, тобто 
відноситься на рівень принципу права. 

2. Людська гідність належить кожному, незалежно від законодавчого 
закріплення. 

3. Право людини на гідність випливає з принципу людської гідності»5.  
Таким чином, Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року стала тим стрижневим нормативно-
правовим актом міждержавного значення, законодавчою концепцією 
гуманізму, яка розкрилась шляхом утвердження єдиного ідеалу людської 
гідності в міжнаціональному масштабі. 

1 Скочковска Э. Защита прав человека в рамках ООН // ООН-овская система защиты прав человека / 
Э. Скочковска,  М. Бал-Новак. – Варшава: Хельсинский Фонд по правах человека, 1997. – С. 8, всего 98. 
2 Сафаров Б.А. Всеобщая декларация прав человека как основополагающий документ международной 
стандартизации прав человека // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
политики. – 2013 - .№ 2 (54). – С. 12-14, всего С. 9-15. 
3 Тиунов О.И. Всеобщая декларация прав человека в нормах международного и конституционного права // 
Журнал российского права.-  2009.- №2(146).-  С. 137, 135-143. 
4 Грищук О.В., Гелеш А.І. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві – Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права, 2013. – С. 169. всего 288 с. 
5 Там же  - С. 171. 
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Надалі концепція гуманного відношення до людини через повагу до її 
гідності була розвинута у більшості галузевих конвенцій та декларацій. 
Варто погодитись з тим, що проблематику прав та гідності людини треба 
розглядати з урахуванням еволюційного підходу та ступенем розвитку 
соціальної культури. Так, в 1948 році прийнята Конвенція про запобігання 
злочину геноциду та покарання за нього1, яка закріпила недопустимість 
злочинів проти життя та здоров’я людей на міжнародному рівні; 1958 рік 
ознаменувався Рекомендацією щодо дискримінації в галузі праці та занять  
№ 111 від 25 червня 1958 року2 Міжнародної організації праці, яка чи не 
вперше на міжнародному рівні визначила поняття дискримінації та 
закріпила, що утвердження поваги до людської гідності неможливе без 
рівноправної та вільної реалізації соціально-економічного права працювати 
та навчатись. Пізніше, в 1965 році, Міжнародна конвенція про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації3 закликала всіма можливими способами 
проводити політику ліквідації всіх форм расової дискримінації. 

Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 року передбачає, що 
«…дитині законом та іншими засобами має бути забезпечений спеціальний 
захист і надані можливості й сприятливі умови, які дозволяли б йому 
розвиватися фізично розумово, морально, духовно і в соціальному 
відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи і гідності…»4.  

У 1966 р. у рамках ООН прийняті та відкриті для підписання з 
подальшою ратифікацією два найважливіші документи в області прав 
людини: Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні правах та 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Останній закріпив 
навіть те, що раніше не було передбачено у Загальній декларації, 
розширивши, таким чином, сферу дії гуманістичних постулатів: «…будь-яка 
пропаганда війни повинна бути заборонена законом. Будь-який  виступ  на  
користь національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою 
підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен бути 
заборонений законом…» (стаття 22)5.  

1 Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р. // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_155. 
2 Рекомендація щодо дискримінації в галузі праці та занять № 111 від 25 червня 1958 р. // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_602. 
3 Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 07 березня 1966 р. // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_105. 
4 Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_38 
5 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 
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Одним з основоположних регіональних документів в області прав 

людини є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 
4 листопада 1950 року1. Людська гідність згідно з Конвенцією виступає 
невід’ємною складовою особи, яка не може допускати «катування, або 
нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання»2. 
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність поводження і покарання від 
9 грудня 1975 року, вказуючи, що всі права випливають з людської гідності, в 
статті 2 закріплює: «…будь-яка дія, яка є тортурами або інші жорстокі, 
нелюдяні або принижуючі гідність види ставлення й покарання, є зневагою 
людської гідності та повинні бути засуджені як порушення прав людини й 
основних свобод, проголошених в Загальній декларації прав людини»3. 
Згідно з Віденською декларацією і Програмою дій від 25 червня 1993 року не 
визнаються сумісними з людською гідністю негативні наслідки прогресу в 
біомедичних та біологічних науках, насилля та всі форми сексуальних 
домагань та експлуатації, тероризм, порушення прав особистості. Документ 
визнає «властиву корінним народам гідність та їх унікальний вклад в 
розвиток суспільства»4.  

В свою чергу, справжнім маніфестом гуманізму стала Конвенція про 
захист прав і гідності людини у зв’язку із застосуванням досягнень біології і 
медицини: Конвенція про права людини і біомедицину від 4 квітня 1997 року 
(з трьома додатковими протоколами). Уже друга стаття визнає абсолютний 
пріоритет людини: «…інтереси і благо окремої людини переважають над 
інтересами суспільства або науки…»5. Документ передбачає, що сторони 
мають захищати гідність людини та гарантувати кожному без виключення 
дотримання цілісності особистості та інших прав і основних свобод у зв’язку 
із застосуванням досягнень біології і медицини. Водночас, забороняється 
перетворювати людину в інструмент науки, біологічний матеріал для 
проведення експериментів та дослідів. Так, не допускається клонування, 
створення ембріону людини в дослідницьких цілях, отримання фінансової 

1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
2 Там же. 
3 Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність поводження і покарання від 9 грудня 1975 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_084. 
4 Віденська декларація і Програма дій від 25 червня 1993 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_504. 
5 Конвенція про захист прав і гідності людини у зв'язку із застосуванням досягнень біології і медицини : 
Конвенція про права людини і біомедицину від 4 квітня 1997 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/164.htm. 

45 
 

                                                             



Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії  
 
вигоди з людського тіла або його частин. Забороняється дискримінація за 
ознакою генетичної спадщини. 

Міжнародна конвенція про захист всіх осіб від насильницьких зникнень 
від 20 грудня 2006 року закріплює, що «арешт, затримання,  викрадення чи  
позбавлення  волі в будь-якій іншій формі при подальшій відмові визнати 
факт позбавлення волі або приховування даних про долю чи 
місцезнаходження зниклої особи, унаслідок чого цю особу залишено без 
захисту закону вважаються незаконними та забороняються» (ст.2)1.  

Водночас, Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 
1990 року «Основні принципи поводження з в’язнями» (додаток) вказує, що 
останні користуються повагою, «бо в них є гідність і значимість як людей»2.  

Гуманне ставлення до людей з обмеженими фізичними мождивостями 
знайшло відображення у Декларації про права інвалідів від 9 грудня 
1975 року положенням про те, що «інваліди мають невід’ємне право на 
повагу до їх людської гідності, на те, щоб їх особливі потреби бралися до 
уваги на всіх стадіях економічного і соціального планування» 3. Проте 
виправдане занепокоєння, викликане незадовільним положенням інвалідів як 
повноправних учасників суспільно-політичного життя, змусило деталізувати 
правовий статус таких осіб у Конвенції про права інвалідів, прийнятій 
Резолюцією 61/106 Генеральної Асамблеї від 13 грудня 2006 року. Так, нею 
передбачені права людей з обмеженими фізичними можливостями на 
особисту самостійність та незалежність, свободу та власний вибір, 
інформацію та зв’язок, всебічну реалізацію. Конвенція також закликає 
застосовувати всі необхідні заходи з метою захисту дівчат та жінок інвалідів, 
які в силу свого становища частіше зазнають знущань, насилля та наруги4.   

Отже, після ряду випадків в історії людства, якими вдалося нівелювати 
цінність життя, свободи здоров’я, честі та людської гідності, міжнародна 
спільнота всерйоз замислилась над гуманізацією зовнішньої та внутрішньої 
політики. Останнє підтверджене тим, що провідні положення Міжнародного 
Біллю про права людини, регіональних правозахисних документів втілені у 
конституції більшості країн світу. Так, стаття 1 Основного закону 
Федеративної Республіки Німеччини закріплює, що «… людська гідність 

1 Міжнародна конвенція про захист всіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 р. // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_h91. 
2 Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року «Основні принципи поводження з 
в’язнями» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_230. 
3 Декларації про права інвалідів від 9 грудня 1975 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_117. 
4 Конвенція про права інвалідів, прийнята Резолюцією 61/106 Генеральної Асамблеї від 13 грудня 2006 р. // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 
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недоторканна. Поважати та захищати її – обов’язок будь-якої державної 
влади. Німецький народ в силу цього визнає непорушні та невідчужувані 
права людини як основу будь-якої людської спільноти, миру та 
справедливості в світі»1. «Повага та охорона людської  особистості як 
першочерговий обов’язок держави» передбачена основними положеннями 
Конституції Греції2. Конституційний закон Японії також не оминув 
проблематику особистості: «всі люди повинні поважитись як особистості. Їх 
право на життя, свободу і на прагнення до щастя є, оскільки це не порушує 
суспільного благополуччя, найвищим предметом турботи в області 
законодавства та інших державних справ»3. 

Не стала виключенням Конституція України прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 р 4. Основний Закон нашої держави, 
який закріплює, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю» (ст. 3), «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню» (ст. 28), «кожен має право на належні, безпечні і здорові умови 
праці» (ст. 43), «кожен, хто працює, має право на відпочинок» (ст. 45), 
«громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом» 
(ст. 46), «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення» (ст. 61). 
Водночас, стаття 9 Конституції України передбачає, що чинні міжнародні 
договори є частиною національного законодавства України. Це дає 
можливість правозастування міжнародно-правових норм при вирішенні 
судових справ. Однак, ситуація ускладнюється відсутністю механізму для 
визначення їх місця в ієрархії законодавчих актів.  

На разі, всі держави світу зобов’язані вживати вичерпних заходів для 
дотримання принципу гуманізму та поваги до людської особистості. Варто 
зауважити, що Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп і органів 
суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини й основи 

1 Конституции зарубежных государств. Учебное пособие. 2-е изд., справ. И доп.- М.: Издательство БЕК. – 
С. 153. всего 586 с. 
2 Там же. – С. 363. 
3 Там же. – С. 444. 
4 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна, 
1996. – 54 с. 
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свободи від 9 грудня 1998 року встановила, що «…кожна держава несе  
основну відповідальність і обов’язок захищати, заохочувати і здійснювати усі 
права людини і основні свободи, зокрема  шляхом вжиття таких заходів, які 
можуть знадобитися для створення усіх необхідних умов в соціальною, 
економічною і політичною, а також в інших областях і правових гарантій, 
необхідних для забезпечення того, щоб усі особи під його юрисдикцією, 
індивідуально й спільно з іншими, могли користуватися усіма цими правами  
і  свободами  на практиці»1 

Таким чином, історія принципу гуманізму в праві починається з 
найпершого законодавчого акту людства, що свідчить про його виключну 
пріоритетність в юридичній доктрині. Пройшовши шлях від непрямого 
закріплення у правових нормах до ролі стрижневої ідеї, втіленої у 
преамбулах фундаментальних нормативно-правових актів сучасності, він 
поступово стає нормою соціальної взаємодії.  

Еволюція ставлення до особи сформувала гуманізму ряд базових ознак. 
Їх можна виокремити, беручи за критерій соціальне щастя людини: 

1). Абсолютна цінність людського життя і здоров’я. Будь-яка загроза 
життю та здоров’ю особистості, використання життя людини без її згоди як 
інструменту в політичних, військових, медичних цілях, свідоме нараження 
людського здоров’я на небезпеку має розцінюватися державою як 
недопустимість за будь-яких обставин. 

2). Честь та гідність особистості. Фізичне збереження життя та 
здоров’я людини без духовної та моральної складової у повазі до них не в 
повній мірі відповідатиме суті гуманізму. 

3). Соціально-правова захищеність та інформаційне забезпечення. 
Гарантування правового захисту, соціального та інформаційного 
забезпечення осіб, які потребують підвищеної уваги з боку влади – 
беззаперечна передумова існування держави, завданням якої є забезпечення 
комфорту та щастя осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
невиліковно хворих осіб, пенсіонерів, одиноких матерів, сиріт, осіб без 
постійного місця проживання, ув’язнених тощо. 

Водночас, в науковій доктрині представлені думка, що захист цієї 
категорії людей виходить не з принципу гуманізму, а з принципу рівності. 
Так, професор Філімонов зауважує: «підтримка слабких членів суспільства 

1 Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захищати 
загальновизнані права людини й основи свободи від 9 грудня 1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_349. 
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(неповнолітніх, хворих, інвалідів, пенсіонерів і т.п.) завжди відповідає 
інтересам суспільства та його розвитку на шляху до прогресу»1 

4). Свобода. Свавільне втручання у особисті справи людини, незаконне 
обмеження її свободи в спілкуванні, пересуванні, вільному вираженні думок, 
реалізації здібностей у навчанні, праці, творчості, сімейному житті не може 
мати місце в державі з гуманістичним курсом розвитку. 

Гуманізм, в першу чергу, вплинув на інструмент соціального 
регулювання як ліберальна, ціннісна ідея, демократизуючи весь правовий 
механізм. Ключові ідеї гуманізму знайшли своє втілення в праві в наступних 
аспектах: 

Історико-політичний: 
 - скасування рабства на законодавчому рівні. Сьогодні рабоволодіння, 

експлуатація та примусова праця офіційно заборонені у всіх країнах світу. 
Остання заборона на володіння рабами та використання рабського праці була 
введена в Мавританії у липні 1980 року. Усвідомлення того, що честь та 
гідність є невідчужуваними рисами кожної без винятку людини від 
народження, поклала кінець приниженню та експлуатації людини людиною. 
Гідність і цінність людини полягають у її здатності до морального 
самовизначення. Тому кожен має поважати автономію іншого. Ніхто не 
повинен розглядатись як інструмент для якихось цілей – у цьому полягає 
першооснова права на шанування людської гідності та пов’язаних з цим 
вимог2.  

Власне-правовий: 
- запровадження інституту договору. Рівність як одна з ознак 

гуманізму дала початок юридичній рівноцінності сторін, які бажають досягти 
згоди у своєму волевиявленні та закріпити її у формі нормативного договору. 
Договір є формою юридичного діалогу між суб’єктами права, який поставив 
культуру правового регулювання та спілкування на еволюційно вищий 
щабель. Так, ще в часи республіканського періоду Римської імперії діяло 
давньогрецьке правило «як один з іншим домовиться, таку силу воно і 
матиме (homologein, грецьк. ὁμόλογος – говорити однаково)»3. В науці 
представлена думка, що характерною рисою будь-якого договору є рівність 
беручих у ньому участь волевиявлень, принаймні в момент його укладення, а 

1 Филимонов В.Д. Гуманизм как принцип права // Государство и право. – 2013. - №1. – С. 102-103, всего 102-
108. 
2 Циппеліус Р. Філософія права / Райнгольд Циппеліус; [переклад з німецької] ; під ред. Є.М. Причепія. – К. 
:Тандем, 2000. – С 123.299 С. 
3 Федоров А.С. Понятие и признаки нормативного договора // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена,  2009.- № 110. - С. 237,  всего  236-240. 
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відсутність рівності робить його непотрібним1. Крім того, нормативний 
договір вже давно вважається найважливішим регулятором суспільних 
відносин.  

- запровадження інституту опіки та піклування. Опіка та піклування 
відіграє важливу роль в історії людства вже протягом тривалого часу. Адже, 
кожна людина може стати вразливою до соціальних ризиків. Так, 
О.Н. Уколова й В.В. Меліхов зауважують, що «збільшення кількості інвалідів, 
економічна криза, сучасні ідеї гуманізму стали причиною суспільної уваги до 
цієї соціальної групи»2. Турбота про осіб, які не здатні самостійно 
реалізовувати свої права та виконувати обов’язки в силу недостатньої 
дієздатності або її повної відсутності є ознакою гуманно орієнтованого 
суспільства соціальної держави. 

- можливість захисту порушених прав та інтересів у судовому порядку. 
Право на судовий захист (the right for legal defence) є незамінною складовою 
механізму забезпечення безперешкодної реалізації громадянами своїх прав та 
юридичних свобод. Передумови для зародження інституту судового захисту 
виникли в той момент, коли на зміну фізичної розправи за образу прийшло 
договірне врегулювання сперечок. Так, в еллінській цивілізації з’явились 
перші третейські суди. Пізніше подібні суди були перейняті римлянами, а 
право останніх, як відомо, дало початок цивільним кодексам більшості 
європейських країн. Право на неупереджений та справедливий розгляд було 
закріплене і у Великій Хартії Вольностей від 1215 року (Magna Carta), і у 
Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки від 1776 року3.  

Порушення прав людини може мати місце в будь-якій державі, проте їх 
поновлення відбувається лише у правовій, існуючій для заради людини. Так, 
Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 
10 грудня 1948 року гарантує право людини на судовий захист у статті 8, 
закріплюючи, що «кожна людини має право на ефективне поновлення в 
правах компетентними національними судами у випадку порушення його 
основних прав, наданих йому конституційним законом»4. Конституція 

1 Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных отношений // 
Ученые записки / Всесоюзн. ин-т юрид. наук. Вып. 6. М.: Юридиздат, 1946. С. 81-82, всего 60-83 
2 Мелихов В.В., Уколова О.Н. Интерпритация понятия «здоровье» применительно к людям с 
инвалидностью» // Альманах современной науки и образования. 2013. - № 5 (72). - С. 131 всего 130-133. 
3 Грищук О.В., Гелеш А.І. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві – Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права, 2013. – с. 145. всего 288 с. 
4 Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 
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України перегукується із міжнародно-правовим актом, забезпечуючи,що 
«права і свободи людини і громадянина захищаються судом» у статті 551.  

Завдяки впливу гуманізму судовий захист збагатився принципом 
презумпції невинуватості, принципом nе bis in idem – забороною притягувати 
до відповідальності двічі за одне й те саме правопорушення, індивідуальної 
кримінальної відповідальності, свободи від самовикриття та право не 
свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. 

Однак, розглядаючи вплив гуманізму на право, було б справедливо 
зауважити, що цей вплив можна розцінювати двояко: як позитивно, так і  
негативно. 

Позитивний впливу гуманізму на право розкривається у наступному: 
- ідеологічне розуміння того, що права людини, її життя, здоров’я та 

соціальний комфорт в правовому вимірі є найвищою цінністю, метою 
побудови громадянського суспільства. Так, професор С.С. Алексєєв слушно 
зауважує, що «права повинні утверджуватися незалежно від стану 
суспільства високу гідність і свободу людини, високі духовні і моральні 
начала особи і в цілому відношенні перш за все захищати людину як 
високодуховну істоту від сваволі наймогутнішої сили в суспільстві – влади, її 
прагнення панувати над особою»2; 

- втілення фундаментальної ідеології про права людини у правові норми 
міжнародних, національних, державних та локальних актів. А Грищук О.В. та 
А.І. Гелеш вважають, що «ідея непорушності прав і свобод, їх рівності та 
невід’ємності відображає споконвічне прагнення людства до знищення всіх 
форм насильства, експлуатації і пригноблення, прагнення до співіснування, 
заснованого на принципах справедливості, демократизму та гуманізму»3; 

- особливий режим правового ставлення до осіб, які потребують захисту 
з боку держави; 

- лібералізація законодавчої бази, пригнічення дії правових норм, зміст 
яких не збігається з суттю гуманізму, ліквідація архаїчного принципу «око за 
око», що важливо у сфері покарання за злочини, особливо за вбивства. 

Негативний вплив гуманізму на право виявляється у деструктивній дії на 
санкції правових норм як інструменту стимулювання поведінки у рамках 
закону. Так, надмірна декриміналізація норм кримінального права не 

1 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Україна, 
1996. – 54 с. 
2 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия : Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – 
М.: «Статут», 1999. – С.621 всего 712 с. 
3 Грищук О.В., Гелеш А.І. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві – Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права, 2013. – с. 136. всего 288 с. 
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сприятиме утвердженню правопорядку в суспільстві. Надмірне милосердя до 
особи-правопорушника «відгукнеться зниженням поваги до закону, 
спотворенням громадського сприйняття існуючої ієрархії соціальних 
цінностей, серед яких людина, її права та свободи, завжди будуть найвищою 
цінністю, а захист цих прав та свобод в суді ніколи не перетвориться в 
улесливе загравання із злочинцями»1. 

Отже, розвиток принципу гуманізму змусив людську спільноту по-
іншому поглянути на особистість, акцентувати увагу на повагу до її 
самоцінності, неповторності, здатності до створення матеріальних та 
духовних благ, тому з часом правовим світосприйняттям викоренене 
використання примусової праці, узаконеної в стародавні та середні віки у 
формі рабства, дискримінацію за ознакою статі, соціального походження, 
громадянства, кольору шкіри тощо. Пройшовши довгий шлях втілення від 
найперших законодавчих актів людства до сучасних міжнародно-правових 
актів у сфері дотримання прав, свобод та інтересів людини, принцип 
гуманізму став провідною ідеєю правотворчості, правореалізації та 
правозастосування. 
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імені Тараса Шевченка 
 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ І РІВНІСТЬ ЯК РЕГУЛЯТОРНІ КАТЕГОРІЇ 
ТРУДОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Давайте почнемо з того, що таке юстиціалізм, і на чому, власне, 
ґрунтується ця філософія. Юстиціалізм – це філософсько-правова парадигма, 
яка відстоює цінності справедливості як основоположні для будь-якої 
правової системи. 

Слово «справедливість» перекладається буквально як «правильне 
ведення», «правильне знання». Правильне – значить таке, що відповідає 
правилам. Напевно, це те, що випливає з будь-якого закону, себто, якщо ми 

1 Мальцев В. В. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств // Уголовное право. – 
2004. – № 4. – С. 34, всего 33-35. 
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міркуємо про що-небудь понятійно, то ми перебуваємо у предметі, а значить 
– я дотримуюся справедливості. 

Якщо ж ми виходимо поза межі предмета і починаємо підміняти його 
собою, власними почуттями, оцінками й інтересами, то справедливість 
перестає реалізовуватись, оскільки ми спираємся не на закон як вираження 
постійності та незмінності предмета, а на примхи, миттєві настрої і щось 
непостійне. Коли ми говоримо про якусь людину як про деспота і тирана, ми 
маємо на увазі того, для кого мінливі настрої стають чинником впливу на 
важливі правові рішення (наприклад, у суді), що робить таку людину 
морально нікчемною, а значить – соціально небезпечною.  

А тепер уявимо собі, що правова система побудована не на незмінних 
законах, а на примхах посадових осіб, від яких залежить як створення, так і 
зміна правових норм. 

У нашій країні саме так і відбувається, бо кожен з нас день у день 
стикається із системною правовою несправедливістю під назвою «корупція». 
І мало хто замислюється над тим, що корупційні практики походять від того 
самого «способу мислення»1, в якому людина намагається підмінити загальні 
закони своїми особистими примхами і побажаннями. Але якщо таке бажання 
виникає, то винним буває, як виявляється, не завжди той, хто не хоче 
виконувати закони, а той, хто приймає закони, що не ґрунтуються на 
правильному знанні, тобто на раціональності. 

Якщо я, наприклад, зроблю для себе «законом» виконання моїх 
службових обов"язків в залежності від погоди, то це буде така ж корупція, як 
і спроба вимагати хабара у відвідувача в службовому кабінеті. Але чому? 
Відповідь проста: не можна зводити примхи і забаганки до рангу закону, бо 
це зруйнує будь-який зв'язок і будь-яку комунікацію, і таким чином зробить 
неможливою правову систему. Адже будь-яка система будується на 
правильному знанні про об'єкт, а це правильне знання являє собою знання 
законів, за якими функціонує моя служба (адже вона – це теж мікросистема, 
побудована на природних, соціальних і духовних законах). 

Тому, якщо мені на думку спаде щось подібне, я, звичайно, знайду 
можливості для підлаштування режиму служби під погодні умови. Проте, 
службу за умов такого ставлення я навряд чи збережу, бо порушу уявлення 
про справедливість, повністю проігнорую уявлення про раціональність, тобто 
стану на шлях беззаконня та ірраціональності (деспотизму і тиранії). 

1Закавиченість виразу "спосіб мислення" пов'язана з тим, що корупціонер не стільки мислить, скільки 
виявляє недоумство (як морального, так і інтелектуального штибу). 
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Боротьба з деспотизмом, тиранією як формами прояву корупційних 
практик ведеться за допомогою відповідних трудо-правових стандартів, які 
стосуються, перш за все, державної служби. Адже саме від бюрократії та 
рівня її функційності залежить те, наскільки в суспільстві будуть 
поширеними чи непоширеними корупційні практики. В міжнародному праві 
це питання також не залишається поза увагою, оскільки корупція є 
загальносвітовою проблемою, тому боротьба з нею потребує координування 
міждержавних зусиль.  

У зв'язку з цим можна запропонувати ілюстративний приклад 
міжнародно-правового стандартизовування у боротьбі з корупцією. 

Ілюстративний приклад. Основні міжнародні трудо-правові стандарти 
запобігання корупції встановлюють:  

а) документи ООН – Конвенція ООН проти корупції, Декларації ООН 
«Про боротьбу з корупцією та «Про злочинність і суспільну безпеку», 
Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб, Кодекс поведінки 
посадових осіб з підтримання правопорядку;  

б) акти Ради Європи – Громадянська Конвенція про боротьбу з 
корупцією,  Двадцять принципів боротьби з корупцією, Модельний кодекс 
поведінки для державних службовців.  

Вихідною позицією міжнародних стандартів є те, що державна посада є 
посадою, що: 

а) наділена довірою держави і  
б) передбачає зобов’язання діяти в інтересах останньої.  
Тому особи, які їх займають, мають виявляти абсолютну відданість 

державним інтересам. Чиновник повинен здійснювати свої повноваження 
відповідно до закону і тих законних вимог і етичних стандартів, які 
стосуються його функцій. Під час прийняття рішень він діє законно і 
здійснює свої дискреційні повноваження безсторонньо, беручи до уваги 
обставини, що мають відношення до справи. Службовці не повинні надавати 
неправомірну перевагу будь-якій особі або їх групі, не допускати 
дискримінації, а також не зловживати іншим чином наданими їм 
повноваженнями та владою.  

Корумпований посадовець діє всупереч інтересам служби. Зловживаючи 
довірою держави, службовець діє незаконно, недоброчесно, несправедливо і 
упереджено, надаючи при цьому неправомірну перевагу своєму приватному 
інтересу чи інтересам інших осіб.  
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Задля мінімізації ризиків у зв"язку із прийняттям на державну службу 

недобросовісних претендентів запроваджується система приймання на 
службу та її проходження. Вона грунтується на наступних засадах:  

а) принцип ефективності й прозорості та такі об’єктивні критерії, як 
бездоганність роботи, справедливість і врахування здібностей; 

б) ефективні процедури підбору й підготовки кадрів для зайняття 
державних посад, а також їх ротації;  

в) встановлення справедливої оплати праці; 
г) проведення відповідного навчання.  
Кожна держава як матеріально, так і морально, заохочує непідкупність, 

чесність і відповідальність своїх службовців. Для добросовісного виконання 
державних функцій приймаються кодекси або стандарти поведінки 
чиновників, які містять норми їх поведінки під час виконання службових 
повноважень і встановлюють порядок притягнення до відповідальності за 
порушення цих норм. При цьому слід враховувати відмінності між різними 
групами посадових осіб.  

Боротьба з корупцією включає як нормативні обмеження щодо 
родинних зв'язків, так і заходи інституційного контролю. 

Нормативні обмеження щодо родинних зв'язків стосуються того, що 
чиновники не можуть обіймати посади, що перебувають в безпосередньому 
підпорядкуванні посадам, які займають їх близькі родичі або свояки, за 
винятком випадків, передбачених законодавством. Особи, які порушують цю 
вимогу, якщо вони добровільно протягом встановленого строку не усунуть 
зазначеного порушення, підлягають переведенню на посади, які виключають 
таку підпорядкованість, підконтрольність або підзвітність, а при 
неможливості такого переведення один із цих службовців підлягає 
звільненню.  

Заходи інституційного контролю полягають в тому, що службовець, 
який здійснює контроль або керівництво іншими чиновниками, повинен 
робити це відповідно до політики та завдань очолюваного ним держоргану. 
Керівник повинен відповідати за дії та помилки своїх працівників.  

Державний службовець не повинен використовувати неналежні 
переваги своєї посади для того, щоб отримати можливість працевлаштування 
поза службою. Чиновник не повинен допустити, щоб перспективи іншого 
працевлаштування створювали для нього реальний, потенційний або 
можливий конфлікт інтересів. Він має негайно повідомити свого керівника 
про кожного конкретного претендента працевлаштування якого може 
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створити конфлікт інтересів. Посадовці повинні також повідомляти свого 
керівника про будь-які кадрові зміни. 

У приватному секторі держава має сприяти розробці стандартів і 
процедур, призначених для забезпечення добросовісності в роботі 
відповідних організацій, у тому числі кодексів поведінки для запобігання 
виникненню конфлікту інтересів, а також для заохочення використання 
добросовісної комерційної практики у відносинах між комерційними 
підприємствами та в договірних відносинах між ними та державою1. 

Предметом самостійного розгляду справедливість стає в парадигмі 
юстиціалізму. Слово "юстиціалізм" походить від латинського "юстиція". Що 
ж таке "юстиція"? Етимологічний словник подає переклад латинського слово 
«юстиція» (iustitia) і як «справедливість», і як «правосуддя», хоча два ці 
значення є, по суті, тотожними. Будь-яка справедливість теоретично (але 
далеко не завжди практично) включає в себе і правосуддя, тобто здійснення 
суду (у повсякденному житті суд – це будь-яке судження або міркування про 
що-небудь), відповідно до права. 

Якщо добре подумати, кожен з нас, незалежно від професії, може 
виступати в ролі судді. А звідки б тоді, на вашу думку, виникла сувора 
вимога Нагірної проповіді, відповідно до якої від кожного вимагається «не 
судити, щоб не бути судимим»? Адже будь-яка людина, яка виконує роль 
судді, так чи інакше ризикує виявитися несправедливою, тобто вона може не 
відати і не знати про щось правильно. 

Отже, якщо я претендую на правильне знання про інших і при цьому 
помиляюся, але не допускаю того, що можу помилятися, тоді й інші будуть 
чинити зі мною так само. Вони, засуджуючи мене, будуть вважати, що їх 
категоричність відносно мене цілком виправдана. 

Це все міркування в руслі нашої з вами моралі. Що ж стосується 
правового сенсу справедливості, то він знайшов адекватне образне втілення в 
постаті богині справедливості Феміди з терезами правосуддя. 
Використовувані при цьому символічні засоби (богиня з пов'язкою на очах, 
терези і т. п.) вельми дохідливо висловлюють правильні уявлення про 
властиві праву (і справедливості) загальнозначимість, імперативність, 
абстрактно-формальну рівність (пов'язка на очах богині означає, що 
абстрагований від будь-яких відмінностей однаковий правовий підхід до 
всіх, незважаючи на статус, – це необхідна умова й основа для об'єктивного 
судження про справедливість). 

1http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18; http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0042323-11; 
http://old.minjust.gov.ua/21048 
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Простіше кажучи, цей образ говорить нам: справедливо судити може 

лиш той, хто не дивиться на зовнішність людини, а слухає те, що вона 
говорить. Бо все видиме в людині є зовнішнім і неістотним для правильного 
суду (правосуддя), в той час як почуте є внутрішнім і істотним для 
правильного судження (правосуддя)1. 

Деякі дослідники, зокрема - В.С. Нерсесянц,- стверджують, що у 
контексті розрізнення права і закону справедливість входить до поняття 
права; право по суті є справедливим, а справедливість – це внутрішня 
властивість і якість права, категорія і характеристика правова, а не 
позаправова (не моральна, духовна, релігійна тощо). 

Ідея та ідеали справедливості, як і всі інші ціннісні універсалії, 
надісторичні. Слід зазначити, що прагнення до справедливості завжди було 
для людства одним з головних орієнтирів соціального прогресу. У ній 
органічно пов'язані минуле і сучасність. Ідея справедливості, рівності у 
суспільстві та суспільних відносинах між людьми беруть свій початок з часів 
Стародавньої Греції і рабовласницького суспільства. Ще Платон у праці 
«Держава» доводив, що справедливість притаманна як людині, так і цілій 
державі. Він розвинув теорію ідеальної, справедливої держави, доводячи при 
цьому, що саме держава створює умови для справедливого задоволення 
людських потреб. 

Проблеми справедливості і несправедливості є, як відомо, 
першоосновою будь-яких соціальних, економічних, правових і моральних 
питань кожної людини. Порушення соціальної справедливості негативно 
позначається на психології і моральному стані людей. Будь-яка діяльність, 
побудована на несправедливості, приречена на невдачу. Рано чи пізно 
накопичення енергії соціальної несправедливості досягає «критичної» маси, і 
тоді соціального вибуху (соціального потрясіння) не минути. 

Цікавими є також роздуми Платона про рівність як критерій 
справедливості. В основі цього вчення лежить ідея відплати рівним за рівне. 
Важливе значення для розуміння суті та призначення справедливості мають і 
роздуми Аристотеля про справедливість як соціально-правову категорію. 
Зокрема, у «Нікомаховій етиці» філософ підкреслює, що справедливість є 
ніщо інше, як прирівнювання власного інтересу до інтересу інших. Категорія 
справедливості розглядається ним у тісному зв'язку з людською діяльністю, 
вчинками людей.  

1 Будь-яке правосуддя здійснюється без "погляду на особу", себто, справедливий суддя оцінює і судить не 
людину, а її вчинки. 
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Якщо до 19 ст. питання справедливості ставилося переважно в 
політичній площині, то у 19 ст. справедливість стала соціально-правовою 
цінністю, реалізованою не тільки відносно права, а й економіки та політики.  

Відбулася її конкретизація саме як соціальної справедливості. Принцип 
соціальної справедливості стали розглядати як рівність у доходах, майнову 
рівність, зрівняльний розподіл. На практиці в умовах тоталітарних держав, 
включаючи і ту, частину історії якої застали ми і наші батьки, принцип 
соціальної справедливості, по суті, перетворився на принцип зрівняльного 
розподілу. 

Зрозуміло, що крім зрівняльного розуміння справедливості  в світовій 
юриспруденції, філософії, людинознавстві загалом є поширеним також 
ліберальне, або ринкове розуміння справедливості. Якщо розглядати 
соціальну справедливість з точки зору рівності доходів, то ринок не має 
нічого спільного з нею. Адже перехід до ринку, як відомо, викликає суттєві 
зміни у способі життя кожної людини, приводячи до диференціації в доходах 
і значної майнової нерівності. 

Чи не означає це, що проблема взаємозв'язку ринку і соціальної 
справедливості тоді взагалі знімається? Напевно, що ні. У широкому 
розумінні справедливість означає наявність необхідних умов для 
нормального цивілізованого розвитку економіки, забезпечення її 
демократичного характеру, реалізації прав і свобод людини.  

Класичне визначення суті та атрибутів «справедливості» у ліберальному 
тлумаченні запропонував К. Поппер. В своїй роботі "Злиденність 
історицизму" під справедливістю автор мав на увазі 1 

- рівний розподіл тягаря громадянства, тобто тих обмежень свободи, які 
необхідні для суспільного життя; 

- рівність громадян перед законом, звичайно, тоді, коли закони не 
підтримують і не засуджують (не дискримінують) окремих громадян, групи 
чи класи; 

- неупередженість громадянства; 
- рівне користування перевагами (а не тільки обмеженнями), які держава 

може запропонувати громадянам. 
Проблема справедливості, особливо її взаємозв'язку із особистісною 

свободою, історично була в центрі політичної боротьби у суспільстві. 
Причому вимогу свободи переважно вважали буржуазною ідеєю, а ідею 
соціальної справедливості – традиційно соціалістичною і комуністичною 

1 Більовський О. Основні напрями вдосконалення системи соціального партнерства в Україні. Аналітична 
записка / О. Більовський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/718/, С.220 
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(егалітарною) ідеєю. Однак саме розвиток інформаційного суспільства в 
сучасних умовах ставить питання про поєднання ідеалів свободи і 
справедливості. Адже як свобода, так і справедливість одвічно були 
пристрасними бажаннями людини. 

І тільки наприкінці ХХ ст. стало однозначно зрозумілим, що розвиток 
демократії можливий тільки на ґрунті становлення більш рівноправного і 
справедливого суспільства. Поза справедливістю немає і не може бути 
свободи особистості і людської гідності, стабільного суспільства та 
прогресивного соціально-економічного розвитку. Справедливість є прямим 
регулятором діяльності людини, як і її спроможність розуміти добро і зло. 
 Вчені досі не виробили єдиної позиції відносно того, що слід розуміти 
під соціальною справедливістю і як її кваліфікувати. Найчастіше вона 
розуміється як прояв справедливості у сфері розподілу багатств, благ і 
доходів між членами суспільства. 

М.І. Михальченко запропонував чотири основних підходи до проблеми 
соціальної справедливості з точки зору розподілу благ1: 

- «егалітарний» (його ще називають комуністично-зрівняльним, що, по 
суті, одне і те ж). З точки зору цього підходу, всі члени суспільства 
отримують однакові блага, тобто має місце нібито рівний розподіл благ (як 
соціально-економічних, так і культурних) між індивідами. На практиці це, 
скоріше, схоже на утопію рівного перерозподілу, оскільки серед тих, хто 
перерозподіляє ці блага, неминуче виникає корупція, що призводить до 
невдоволення більшості населення у зв'язку з припущенням про 
несправедливість у перерозподілі.  

Прикладом реалізації егалітарного підходу на практиці може бути наше 
недавнє радянське минуле, в якому держава здійснювала перерозподіл 
більшості ресурсів та життєвих благ. Результатом цього часто ставала 
корупція. Цим самим знаходив підтвердження відомий вираз лорда Актона, 
згідно якому "будь-яка влада розбещує, а абсолютна влада розбещує 
абсолютно"; 

- «утилітарний», або цілераціональний. З його точки зору, блага 
розподіляються таким чином, щоб максимізувати загальну користь усіх 
членів суспільства, тобто, як правило, більше благ дається тому або тим, хто 
зуміє отримати найбільшу користь від них (у вигляді будь-якого продукту – 
матеріального, соціокультурного, духовного).  

1Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы / 
Н.И. Михальченко. – К.: Ин-т социологии НАНУ, 2001. – 440 с. С.133-135 
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Звичайно, якби всі члени суспільства були рівними, то утилітарний та 
егалітарний підходи співпадали б, але це не так, і тому через розподіл благ 
виникають численні конфлікти.  

Наприклад, неминучим стає конфлікт через отримання декількома 
підприємствами держзамовлення на виготовлення якої-небудь суспільно-
необхідної продукції Адже якщо ці підприємства працюють з однаковою 
ефективністю і виготовляють приблизно однакову продукцію, то тоді 
незрозумілими стають критерії вибору того чи іншого підприємства з боку 
держави. Між підприємствами-конкурентами неминуче виникатимуть 
непорозуміння та взаємні претензії одне до одного.; 

- «роулсіанський», або ліберально-дистрибутивний підхід, який 
побудовано на основі концепції Дж.Роулса, викладеній в його базовій праці з 
теорії справедливості. З точки зору цього підходу, засобами державного 
регулювання (як правило, за допомогою податкової системи) максимізується 
прибуток і продуктивність найбільш забезпечених осіб у суспільстві, що 
досягається, в тому числі, за рахунок підвищення продуктивності та 
ефективності праці високооплачуваних робітників. На основі отримання 
прибутку найбільш заможними, багатими і продуктивними створюються 
умови для ефективного перерозподілу коштів на користь найбідніших членів 
суспільства. Отже, сутність цього підходу полягає в тому, щоб заохочувати 
заможних, просунутих, продуктивних працювати ще краще, отримувати ще 
більше прибутків, і на основі цього мати надлишки і резерви, які можна 
перерозподілити на користь бідніших.; 

- «ринковий» (або стихійно-ліберальний, манчестерський) підхід laissez 
faire («нехай буде як буде»). З точки зору цього підходу, справедливість 
встановлюється ринковою конкуренцією, а тому не вимагає ніякого 
регулювання. Результати конкурентних ринкових процесів окремі 
дослідники вважають справедливими, бо вони винагороджують тих, хто є 
більш спроможними і працьовитими. Тому справедливим є такий розмір 
доходу, який відповідає ефекту від вкладення праці і капіталу у виробництво 
і визначається при цьому на основі ринкових критеріїв.  

З такої позиції, наприклад, бідний пенсіонер, якому не вистачає грошей 
на якісні продукти харчування в старості, винен сам, що живе таким життям. 
Він сам повинен був подбати про себе, і тому наявність у нього вимог до 
держави з приводу задоволення його власних потреб, в логіці лібералізму і 
ринкового підходу слід вважати справедливою лише за однієї обставини: 
якщо він сам зробив для себе пенсійний накопичувальний рахунок, з якого 
може отримувати власну пенсію. Себто, все ніби справедливо: якщо сам себе 

60 
 



Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії 

 
не забезпечив, то ні держава, ні суспільство тебе, як вільну істоту, 
утримувати не зобов"язані. Подбай про себе сам.  

У сучасних конституціях європейських країн закріплене поняття 
«соціальна справедливість», яку правомірно розглядати як важливу 
соціоекономічну цінність суспільства. Без неї неможливо забезпечити 
ефективний соціально-економічний розвиток. Ідея відповідальності, 
адекватності, еквівалентності розміру доходу витратам праці і капіталу 
становить основний зміст соціальної справедливості (чи несправедливості). 
Економічна діяльність людини, її результати, їх суспільна оцінка на ринку – 
ось основа соціальної справедливості, а зовсім не альтруїстична 
благодійність і абстрактний рівноправний розподіл. Згідно з такою логікою, 
хто більш ефективно працює і діє на ринку, той, відповідно, і більше отримує 
доходів. 

Справедливість відображає оцінку реально існуючої системи розподілу і 
формування результатів діяльності відповідно до принципу збалансованості 
преференцій і витрат. 

Сприйняття й оцінка справедливості має відносний, а не абстрактний 
характер. Люди суб'єктивно визначають співвідношення отриманих 
результатів і спільних зусиль, потім зіставляють його з результатами інших, 
хто здійснює аналогічну діяльність. Якщо зіставлення виявляє 
несправедливість, стимули до іншого виду діяльності будуть знижуватися і 
виникне почуття образи й невдоволення. 

Справедливість передбачає порівняльну, суб'єктивну оцінку людьми 
реального («сущого», фактичного) з точки зору його відповідності певному 
ідеалу («належному», деонтичному)1. 

У зв'язку з цим можна говорити про те, що справедливість визначається 
системою оцінок і цінностей людей, моральними стандартами, тобто 
соціально-етичними вимогами до реально існуючих соціально-економічних 
відносин. Хоча оцінка справедливості тих чи інших явищ або процесів має 
найчастіше суб'єктивний характер, проте вона, в разі накладання її на 
об'єктивні умови, є одним з істотних еталонів правильності та 
обґрунтованості різних рішень і заходів. 

1Етимологія слова ''deontos''- належний. Кожна сфера професійної діяльності має свою внутрішню 
деонтологію, предметом вивчення якої є образ зразкового професіонала, людини, яка має в ідеалі 
відповідати етичним вимогам своєї професії. Синонімом деонтології можна вважати словосполучення 
"професійна етика". Тому прийнято вести мову про юридичну, медичну, педагогічну деонтологію 
(професійну етику) і т.п. 
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Зрозуміло, що ми з вами можемо міркувати про соціальну 
справедливість  на макрорівні - рівні суспільства і держави,- і на мікрорівні - 
рівні взаємодії окремих суб'єктів трудо-правових відносин.  

Соціальна справедливість як цінність макрорівня забезпечується 
соціальною політикою, яка включає різноманітні  форми соціального 
страхування та соціального забезпечення.  

У зв'язку із цим я пропоную вашій увазі ілюстративний приклад, 
розглянувши який нехай кожен спробує поміркувати на предмет того, яка із 
запропонованих вище парадигм соціальної справедливості застосовується в 
соціальній політиці Німеччини та Бельгії.  

Ілюстративний приклад 1. Соціальне забезпечення в країнах 
континентальної моделі має довготривалу історію і набуло своєрідних 
класичних форм. Спільною рисою, яка є притаманною країнам 
континентальної моделі, – це жорсткий зв’язок між рівнем соціального 
захисту й тривалістю професійної діяльності. При цьому навіть у межах 
однієї моделі соціальної політики окремі країни мають відмінності в системі 
правового забезпечення. Правовий механізм соціального страхування в 
Німеччині є закріпленими насамперед у Соціальному кодексі 1976 р. та 
окремих спеціальних законах.  

Основою системи соціального забезпечення в Німеччині є обов’язкове 
соціальне страхування. Згідно із Соціальним кодексом, роботодавець 
зобов’язаний застрахувати найманого працівника на випадок виникнення 
низки соціальних збитків. Під терміном «соціальне страхування» маються на 
увазі п’ять видів страхових договорів щодо медичного страхування, 
обов’язкового страхування на випадок хвороби або старості, пенсійного 
страхування, страхування на випадок втрати роботи, обов’язкового 
страхування від наслідків нещасного випадку на виробництві.  

Особливості має пенсійне страхування. Відповідно до Соціального 
кодексу, пенсійна система в Німеччині має трирівневу систему: державне 
обов’язкове пенсійне страхування (пенсійне забезпечення державних 
службовців – федеральний рівень і пенсійне забезпечення робітників – 
земельний рівень), виробниче пенсійне страхування (так звані «пенсії від 
підприємств») і приватне страхування.  

Пенсійний вік є однаковим і для жінок, і для чоловіків – 65 років. Пенсії 
за віком є чотирьох видів: звичайна пенсія; пенсія застрахованим із великим 
стажем; пенсія за віком інвалідам; пенсія шахтарям, які мають значний стаж 
роботи під землею. Формула обчислення пенсії складається з трьох 
показників.  
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Це сума особистих коефіцієнтів (сума винагороди за трудову 

діяльність); фактор виду пенсії (для пенсії за віком – 1, для пенсії при 
частковому зниженні працездатності – 0,5); актуальна вартість пенсії (для 
переведення пенсії, вира- женої в сумі особистих коефіцієнтів у суму 
грошей). Німецька модель соціального забезпечення викликає особливий 
інтерес, оскільки поєднує високу економічну ефективність із розвинутою 
системою соціального забезпечення.  

У Нідерландах система соціального страхування не підпадає під 
класичну континентальну схему, але є однією з найрозвиненіших у ЄС за 
масштабами виплат і має багато своєрідних рис.  

Соціальне страхування здійснюється у двох організаційно-фінансових 
формах: система державного страхування і система страхування найманих 
працівників. Державне страхування здійснюється на підставі трьох основних 
законів: Закон про пенсії в старості 1987 р., Закон про пенсії в разі втрати 
годувальника 1992 р. і Закон про спеціальні медичні витрати 2003 р.  

Відповідно до зазначених актів, державне соціальне страхування 
реалізується у таких напрямах: пенсійне забезпечення, соціальне страхування 
на випадок втрати годувальника та інвалідності. Внески сплачує 
безпосередньо застрахована особа. Пенсії виплачуються всім особам, які 
досягли пенсійного віку – 65 років.  

Розмір пенсії розраховується у відсотках до мінімальної заробітної 
плати з урахуванням періоду проживання в країні і страхового стажу – по 
одному відсотку за кожний рік. Максимальна пенсія призначається особам, 
які прожили в Нідерландах 50 років і вносили внески. Система соціального 
страхування найманих працівників охоплює осіб, що працюють за трудовим 
договором.  

В обов’язковому порядку наймані працівники підлягають страхуванню 
на випадок захворювання, безробіття та інвалідності. Головним джерелом 
фінансування цієї системи є страхові внески робото- давців (19%) і найманих 
працівників (7%) з фонду заробітної плати. 

У Бельгії запроваджено такі види загальнообов’язкового страхування: 
пенсійне страхування (за віком; вдівцям, вдовам); страхування на випадок 
безробіття; у зв’язку з інвалідністю; на медичне обслуговування; допомога на 
дітей тощо. Фонд соціального страхування Бельгії наповнюється за рахунок 
відрахувань працюючих (13,7%), роботодавців (24,7%), держави. Кошти 
надходять на рахунок Національної служби соціального захисту. Тобто, мова 
йде про наявність соціального бюджету в межах державного бюджету. При 
цьому 73% державного бюджету – це страхові фонди соціального бюджету. 
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У Бельгії найнижчий показник бідності в ЄС. Дуже висока заробітна плата і 
мінімальний розмір пенсії. Однак у Бельгії дуже високі ставки податків, що 
викликає незадоволення певних верств населення.  

Незважаючи на відмінності в моделях соціального забезпечення країн-
членів ЄС, в останні роки відбувається зближення соціальної політики та 
активізація діяльності в таких сферах соціального захисту, як збереження 
суспільного добробуту; впровадження ринкових відносин у систему 
соціального страхування; поширення приватного пенсійного страхування; 
ши- роке впровадження інновацій у соціальній політиці; підтримка активної 
зайнятості та створення умов для реалізації економіч- них ініціатив 
громадян1. 

Отже, розглянувши забезпечення соціальної справедливості на 
макрорівні на прикладі європейських країн, можемо зробити висновок про її 
зв"язок із соціальною правовою державою. 

Щодо питання про справедливість/несправедливість на мікрорівні, то в 
практиці трудо-правових відносин воно доволі часто піднімається в 
різноманітних конфліктних ситуаціях, які виникають між найманим 
працівником і роботодавцем на стадії досудового (доюрисдикційного) 
врегулювання трудових спорів. Ми з вами можемо розглянути його на 
прикладі чинного трудового законодавства України, зокрема,- такого 
цікавого інституту, як інститут доюрисдикційного врегулювання трудових 
спорів. 

Ілюстративний приклад 2. За юридичною природою доюрисдикційне 
регулювання являє собою узгоджувальний порядок вирішення трудового 
спору, який передбачає досягнення сторонами взаємоприйнятної угоди і 
виконання зобов’язаною особою своїх обов’язків. Тобто, йдеться про 
реалізацію взаємного праводомагання сторін трудового договору.  

Доюрисдикційне регулювання, згідно із частиною другою ст. 224 КЗпП, 
передбачає розгляд трудового спору в комісії по трудових спорах. Цей 
розгляд відбувається за умови, якщо працівник самостійно або за участі 
профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював 
розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим 
ним органом. Однак, цей порядок доюрисдикційного регулювання 
індивідуального трудового спору не має обов’язкового характеру і не 
перешкоджає зверненню працівника до комісії з трудових спорів або суду.  

1 http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/4/09.pdf; http://bsfa.edu.ua/files/konf_november/biljzan.pdf; 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/315/6.pdf 
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Працівникові надане право звернутися до комісії з трудових спорів у 

тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права, а в спорах про виплату належної йому заробітної 
плати – без обмеження будь-яким строком (ч. 1 ст. 225 КЗпП). Чинний КЗпП 
не містить жодної норми, яка б встановлювала порядок і строки 
доюрисдикційного вирішення індивідуального трудового спору шляхом 
безпосередніх переговорів його сторін.  

На відміну від індивідуальних трудових спорів, Законом України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 
1998 р. врегульовано процедуру доюрисдикційного вирішення колективного 
трудового спору (конфлікту), яка є обов’язковою.  

Законом встановлено процедуру переговорів сторін до утворення 
примирних органів: порядок формування вимог найманих працівників, 
профспілок (ст. 4), порядок і строки розгляду вимог найманих працівників 
або профспілки (ст. 5), примирні процедури вирішення колективного 
трудового спору (конфлікту). Тобто, визначається процедура переговорів до 
утворення примирних органів через механізм взаємних прав і обов’язків 
сторін.  

Закріплені в цих статтях обов’язки представників роботодавця 
забезпечені санкціями на випадок їх невиконання шляхом притягнення до 
дисциплінарної або адміністративної відповідальності (ч. 2 ст. 31). 
Недотримання сторонами колективного трудового спору порядку 
доюрисдикційного вирішення колективного трудового спору має правові 
наслідки для працівників, а саме,- визнання страйку незаконним (ст. 22 
Закону).  

Якщо співставити зміст ст. 224 чинного КЗпП і ст. 423 проекту ТК 
України, то там (в проекті) передбачено врегулювання розбіжностей у ході 
безпосередніх переговорів лише до звернення працівника до комісії з 
трудових спорів. Що стосується звернення до суду, то досудовий порядок не 
визнається обов’язковим, достатньо наявності факту порушення прав 
працівника чи реальної загрози порушення його прав і свобод.  

Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви лише з тієї 
підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом 
досудовому порядку (п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 
01.11.1996 № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя»). Можливість врегулювати розбіжності шляхом безпосередніх 
переговорів необхідно надати працівникові і перед зверненням до суду. І 
фактично така можливість у працівника є, однак відсутність відповідних 
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норм у главі ХV КЗпП і главі 3 «Розгляд індивідуальних трудових спорів у 
суді» проекту ТК України дозволяє роботодавцю залишити вимоги 
працівника без розгляду.  

Отже, досудовий розгляд індивідуальних трудових спорів включає дві 
стадії:  

1) доюрисдикційне вирішення індивідуального трудового спору шляхом 
безпосередніх переговорів працівника з роботодавцем із врегулювання 
розбіжностей, що виникли;  

2) звернення працівника із заявою до комісії трудових спорів і 
вирішення індивідуального трудового спору комісією із трудових спорів. 
Недоліком чинного КЗпП є відсутність у ньому норм про порядок, строки 
вирішення розбіжностей, що виникли між працівником і роботодавцем, у 
ході безпосередніх переговорів. У проекті ТК України зазначену прогалину 
не усунено, встановлено тільки строк врегулювання розбіжностей, що 
виникли. Таким чином, працівник вправі звернутися до роботодавця за 
вирішенням розбіжностей, що виникли, але цьому праву не кореспондує 
обов’язок роботодавця вступити в безпосередні переговори.  

Як видається, ст. 423 проекту ТК слід було б доповнити нормою, якою 
зобов’язати роботодавця надати письмову відповідь працівникові протягом 
двох тижнів після звернення. Відсутність у ст. 423 проекту ТК України 
санкцій на випадок невиконання роботодавцем обов’язку надати 
працівникові відповідь у визначений строк значно знижує ефективність 
норми, що міститься в зазначеній статті.  

Представляє інтерес зарубіжний досвід законодавчого регулювання 
безпосередніх переговорів працівника з роботодавцем. Так, Кодекс праці 
Республіки Болгарії 1987 р. передбачав попередні переговори працівника з 
роботодавцем як обов’язкову стадію вирішення трудового спору. Факт 
досягнення сторонами згоди засвідчувався протоколом, який мав силу 
рішення комісії з трудових спорів. Вважалося, що вимогу працівника 
відхилено, якщо адміністрація в 7-денний строк з моменту отримання копії 
заяви працівника не прийняла ніякого рішення. Аналогічні пропозиції про 
внесення відповідних процедурних правил проведення безпосередніх 
переговорів працівника з роботодавцем було внесено також до ст. 385 
Трудового кодексу Російської Федерації. 

Для урізноманітнення нашого розуміння інституту доюрисдикційного 
врегулювання трудових спорів розглянемо приклад з британського трудового 
законодавства. У Великій Британії Законом «Про трудові трибунали» 1996 р. 
передбачено, що першим і обов’язковим етапом при розгляді скарг 
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працівників повинні бути переговори між сторонами конфлікту, спрямовані 
на досягнення взаємоприйнятної угоди з його вирішення. До звернення до 
трибуналу працівникові пропонується спробувати вирішити трудовий спір на 
досудовій стадії протягом певного строку в рамках Консультативної, 
узгоджувальної та арбітражної служби (ACAS)1. 

Для того, щоб підвести логічний підсумок розгляду, повернемося до 
поняття справедливості. Справедливість, з точки зору її правового та 
етичного змісту, не піддається більш-менш точному визначенню. 
Представники класичної ліберальної теорії заперечують саме поняття 
соціальної справедливості, на підставі того, що ми ніколи не можемо досягти 
такого стану розподілу благ в суспільстві, коли б представники всіх 
соціальних груп були б повністю задоволеними. 

Отже, для прихильників лібералізму соціальна справедливість, яка 
кимось впроваджується і забезпечується, не має нічого спільного з 
природним ходом економічного розвитку, прямо суперечить логіці 
об'єктивних процесів і не може, зрештою, вважатися виправданою із 
соціальної точки зору. 

Постановка проблеми справедливості буває виправданою рівно 
настільки, наскільки вона є природним наслідком рівності як взаємозалежної 
від неї ціннісно-правової універсалії. 

Що ж традиційно мають на увазі, коли говорять про єдність рівності і 
справедливості? Навряд чи можна дати на це однозначну відповідь, бо ці 
поняття є дуже абстрактними і, як правило, сприймаються в багатьох сенсах. 
Це стосується і взаємозв'язку справедливості, рівності і свободи. 

Трактуючи право як свободу, зумовлену рівністю, В.С. Соловйов 
підкреслював, що «в цьому основному визначенні індивідуалістичне начало 
свободи нерозривно пов'язане із суспільним началом рівності»2. Правовий 
закон, як зазначав він, повинен відповідати «не лише формі справедливості, а 
її реальній суті, яка зовсім не пов'язана з абстрактним поняттям рівності 
взагалі. Правда чи справедливість не є рівністю взагалі, а тільки рівністю у 
тому, як має бути»3.  

Зі слів Соловйова випливає, що не існує справедливості і рівності 
взагалі, а зміст цих цінностей щоразу доводиться конкретизувати щодо умов 
та обставин тієї чи іншої держави та суспільства. 

1 dspace.onua.edu.ua/.../1596/Deineka%20Prymyrni%20procedury.pdf 
2 Соловьев В.С. Право и нравственность /В.С. Соловьев // Власть и право: Из истории русской правовой 
мысли; сост. А.В. Поляков, И.Ю. Козлихин. – Л.: Нева, 1990. – С. 98. 
3 Соловьев В.С. Право и нравственность /В.С. Соловьев // Власть и право: Из истории русской правовой 
мысли; сост. А.В. Поляков, И.Ю. Козлихин. – Л.: Нева, 1990. – С. 101. 
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Отже, закономірним є перехід від справедливості до рівності. 
Рівність – це цінність, пов'язана в історії людства з нормативним правом. 

Ви запитаєте: а яке право ще може бути, окрім нормативного? Зрозуміло, що 
корпоративне. Тут варто було б наголосити на відмінностях нормативного і 
корпоративного права. 

Колись усе суспільство (йдеться, звичайно ж, про рабовласницьке і 
феодальне) складалося з корпорацій-станів, і тому індивіди як представники 
цих корпорацій були юридично нерівними один з одним. Вони 
послуговувалися так званим корпоративним правом, або ж правом 
феодальної нерівності. Представники різних корпорацій (станів) мали 
неоднакові права. 

Нормативне право з'явилося як продукт громадянської рівності, себто 
порівняно недавнього державно-правового розвитку – в XVII – XVIII ст., 
тобто, в епоху буржуазних революцій. Нормативне право - це право, в якому 
норми є критеріями оцінки особи. В корпоративному праві - все навпаки: 
норма (або відхилення від неї) визначається, виходячи із станової 
приналежності особи. Тому одні і ті самі дії для представників різних станів 
в одному випадку визнаються нормою, а в інших випадках - відхиленням від 
неї.  

Логічне запитання - чи в українському суспільстві переважає 
нормативне чи корпоративне право? Формально, ніби нормативне. Адже всі 
громадяни є юридично рівними перед законом. На цьому наголошує і 
Конституція, і інші закони. Але спробувавши уявити будь-яку ситуацію 
правопорушення, стає зрозумілим, що ми живемо і досі в корпоративному 
праві. Тільки якщо за умов класичного феодалізму цінність представників 
різних станів визнається відкрито, то в Україні це відбувається в прихований 
спосіб. "Людина при владі" або ж наближена до влади часто може уникати 
юридичної відповідальності.  

Якщо ви є людиною при владі або наближеною до влади - ви можете 
уникнути відповідальності. Якщо ви просто громадянин без владного 
статусу, зв'язків - то будете відповідати "по всій суворості закону". Тому, 
зрозуміло, що хоча в чинному українському законодавстві рівність 
декларується, ця рівність (а разом з нею і нормативне право) залишається 
часто просто декларацією, а не законом в дії.  

Як і феодалізм, на корпоративному праві акцентує й ідеологія фашизму, 
прихильники якої часто заперечують правову рівність як цінність, 
протиставляючи йому ієрархічність, тобто, ієрархію різних груп у суспільстві 
та державі. 

68 
 



Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії 

 
Поняття «рівність» є певною абстракцією, сформульованою в 

математиці, оскільки тільки остання може свідомо (на рівні думки) 
абстрагуватися (відволікатися) від тих відмінностей, які притаманні 
порівнюваним об'єктам. Порівняння для математика припускає відмінність 
обраних об'єктів і, разом з тим, неістотність цих відмінностей (тобто 
можливість і необхідність абстрагуватися від таких розбіжностей) з точки 
зору відповідної підстави (критерію) порівняння. Так, зрозуміло, що 2 яблука 
і 2 людини – різні сутності, адже не можна прирівняти двох людей до двох 
яблук в якісному сенсі. Однак для математика є «два взагалі», безвідносно до 
предметів, які при цьому обчислюються (люди, яблука або будь-що). 

Чи могло стародавнє суспільство при недостатньо розвиненому 
природознавстві дозволити собі навіть уявити рівність людей, «очищену» від 
якісних відмінностей і доведену до абсолютної абстракції кількісних 
визначень? Напевно, для такого уявлення статус математики в суспільстві 
повинен бути дуже високим. Саме тому ідея правової рівності, на думку 
німецького філософа Р. Ціппеліуса1 (і я б з цією ідеєю погодилася), виникає 
паралельно з ньютонівською механікою, яка звела математику на 
інтелектуальний п'єдестал і зробила її ідеалом для наслідування іншими 
науками, у тому числі юриспруденцією.  

Починаючи з XVII століття, у правознавстві виникає ідея рівності як 
такої. Тобто якщо все можна порівняти, то чому б не порівняти людей?2. 
Люди, яких можна порівняти, є рівними одне одному, себто, громадянами, 
які, згідно конституції, мають рівні права. 

Отже, правова рівність як рівність вільних і незалежних один від одного 
суб'єктів права за загальним для всіх масштабом, єдиною нормою є 
можливою тільки в умовах громадянського конституціоналізму. 
Конституціоналізм заперечує можливість поділу людей на "вільних" і 
"невільних", оскільки при цьому "невільні" не мають статусу суб'єктів права, 
а є його об'єктами. Кожен громадянин має вільну волю, а отже, не може бути 
об"єктом чужої волі поза законом або договором. Чи завжди було так? далеко 
не завжди. 

За умов феодалізму існував інститут підданства. Власник землі визначав 
статус тих, хто жив на цій землі, вони і були його "підданими". За умов 
буржуазного суспільства ситуація змінюється: всі стають юридично рівними 
громадянами, які визнають суверенітет спільної політичної влади і її закону. 

1Ципеліус Райнгольд - професор Ерлангенського унiверситету (Німеччина, Мюнхен)- знаний в Європi 
фахiвець зфiлософiї права. Автор багатьох навчальних посібників, один з яких "Базовий курс з філософії 
права" - витримав 8 перевидань. 
2 Zippelius R. Rechtsphilosophie / R. Zippelius. – Munchen : Beck-Verlag, 2000. – 300 s.С 88-89 
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Звернемо увагу на те, що право влади на видання законів визначається 
громадянським суспільством. Отже, не влада визначає, що є закон, а закон 
визначає, якою має бути влада, що вона має і чого вона не має робити щодо 
суспільства і т.п. 

Для цієї влади і для громадян стає значущим нормативне право, яке 
відтепер перестає бути волею однієї людини, зведеною в закон.  Воно стає 
системою універсальних, однакових для всіх представників спільноти 
нормативних установок, послуговується мовою і засобами юридичної 
рівності, і,- завдяки цьому,- є виразником і втіленням свободи у спільному 
житті людей, своєрідною «математикою свободи». 

Суспільства минулого не знали громадянської рівності. Смерть 
рабовласника в рабовласницькому суспільстві Риму не можна було 
прирівняти до смерті раба або вільновідпущеника. Смерть кріпосного в 
умовах феодального суспільства вочевидь не дорівнювала вартості життя 
лендлорда. Побити домашнього слугу в Англії до буржуазної революції 
Кромвеля вважалося нормою для його пана. Буржуазні революції поклали 
край подібним явищам. Адже після буржуазного реформування права 
індивіди стали підкорятися принципу рівності, який концентровано і 
радикально проявився у різних формах егалітаризму. 

Егалітаризм (від фр. Egalite – рівність) – це політико-правова доктрина і 
сукупність теорій, що обґрунтовують рівність майна і доходів як вихідний 
пункт досягнення справедливості та свободи. Часто егалітаризм 
характеризується як утопічна теорія, бо він наполягає на перерозподілі 
доходів від заможних і багатих на користь бідних і незаможних. Ідеї 
егалітаризму набули широкого поширення саме в епоху буржуазних 
революцій (Ж.-Ж. Руссо, Г. Бабеф та ін.), хоча витоки його варто шукати у 
громадянських рухах Стародавньої Греції, Риму, релігійних вченнях. Проте, 
саме егалітаризм є ядром всіх соціалістичних та комуністичних правових 
систем. 

Егалітаризм ставить на чільне місце формальну або ж реальну рівність 
між людьми у правовій системі. Якщо поставити рівність на чільне місце у 
правовій системі, то вийде або згладжування відмінностей між людьми, або 
(що менш допустиме і бажане) повне усунення розбіжностей між ними. 
Зрозуміло, що таке усунення або згладжування буде стосуватись, в тому 
числі, і сфери праці. На практиці повне усунення відмінностей між людьми у 
сфері праці є утопією, про що свідчить досвід країн із соціалістичною 
системою права.  

70 
 



Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії 

 
Досягнення такої гарантованої державою рівності результатів трудової 

діяльності видається дуже небажаним, оскільки штучно насаджувана, вона 
підриває ефективне функціонування всього суспільства і, насамперед, його 
економічної системи, породжує утриманські настрої; в комуністичній 
ідеології ідея рівності завжди була першочерговою, пріоритетною відносно 
свободи. 

Зробити людей рівними на практиці часто буває можливим переважно 
насильницьким шляхом. Тому реалізація ідей рівності майна як умови 
справжнього егалітаризму незмінно пов'язана з насильством, а ідеал рівності 
виявляється недосяжним, бо в суспільстві неминуче з'являються «більш 
рівні». Про це нам нагадує знаменита оруеллівська «соціалістична» заповідь: 
«усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших»1. 

Особливу увагу проблемам егалітаризму було приділено в марксизмі2. 
За умов капіталізму, як вважав Маркс, панує абсолютна економічна 
нерівність, яка може бути майже безмежною. Але за умов соціалізму 
абсолютна нерівність може штучно долатись за допомогою всемогутньої 
держави. До такого висновку дійшов В. Ленін в своїй праці "Держава і 
революція"3. Саме на всемогутню державну машину, на думку Леніна, 
покладаються всі функції по забезпеченню абсолютної рівності. Адже 
держава - це всемогутня сила, яка через політичну надбудову, апарат 
примусу здійснює в суспільстві примусове соціальне вирівнювання. 
Подібний соціалістичний абсолютизм, або ж феодальний соціалізм, на 
70 років визначив державно-правову форму організації життя в СРСР. 

У СРСР існував єдиний орган - Держплан,- функцією якого було 
визначення пропорцій виробництва, розподілу і споживання різних благ і 

1Щоб зрозуміти сенс цієї "заповіді" варто звернутись до твору Джорджа Оруелла "Звіроферма" або ж 
однойменної мультиплікаційної екранізації цього твору.  
Історична довідка. Маркси́зм - узагальнена назва сукупності теоретичних поглядів німецьких мислителів 
Карла Маркса (1818–1883) та Фрідріха Енґельса (1820-1895) на історію, політику та суспільство загалом, які 
їхні послідовники намагаються інтерпретувати, розвивати та втілювати на практиці. Марксизм заявляє про 
себе як про систему революційних поглядів робітничого класу, що відображає об'єктивні закони розвитку 
людського суспільства та досвід класової боротьби народних мас проти експлуататорів, і що постійно 
розвивається на основі узагальнення цього досвіду. Першим марксизм визначив Енґельс, як «поєднання 
діалектичного методу з комуністичним світоглядом» («Анти-Дюрінг», 1878). Різноманітні інші визначення 
марксизму можна умовно розділити на наступні категорії: 

- засновану на історико-матеріалістичних поглядах теорію «наукового соціалізму»[2] 
- різноманітні теорії, які, як на першоджерело, посилаються на Маркса та Енгельса.[3] 
- політичні рухи, які орієнтуються на теорію Маркса 
- марксизм-ленінізм — радянський різновид марксизму, офіційну державну доктрину колишнього 

СРСР та радянського блоку.  
У ХХ ст. багато країн проголошували курс на побудову соціалізму (або комунізму) за марксистською 
програмою. Найбільшими з них були Союз Радянських Соціалістичних Республік і Китайська Народна 
Республіка. 
3Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – 5-е изд. – Т. 33. –М.: Издательство политической литературы, 
1974. – С. 1–120 
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ресурсів, починаючи від важкого озброєння і закінчуючи товарами 
повсякденного вжитку. 

Але, зрозуміло, що комуністичній владі,- навіть при наявності такого 
потужного інструменту вирівнювання, як Держплан,- не вдалося досягти 
рівності. Навпаки, нерівність в суспільстві поглиблювалася за рахунок 
утворення привілейованого прошарку держслужбовців-партфункціонерів. 
Вони утворювали новий привілейований правлячий клас радянського 
суспільства - партноменклатуру, про яку Михайло Восленський, один з 
відомих радянських дисидентів, написав цікаву роботу1. Її, між іншим, також 
можна рекомендувати для прочитання.  

Партноменклатура, за словами Восленського, була спадковим 
правлячим класом, потрапити до якого пересічному громадянину було 
нереально. 

У партноменклатури, як пише автор, була своя "держава в державі": 
окремі будинки для проживання, спеціальні магазини, в яких продавалися 
високодефіцитні товари (пересічні громадяни в 70-80-х рр. в СРСР могли 
бачити ці товари тільки в кіно), закрита система закладів для відпочинку, яка, 
знову ж таки, утримувалася за державний кошт. 

У той час як простий громадянин жив доволі скромно, на одну зарплату, 
представник партноменклатури отримував чисельні надбавки до неї (саме від 
партноменклатури пішла традиція сплачувати зарплатню "в конвертах" і 
вести подвійну бухгалтерію). Купити окремі товари для пересічного 
громадянина було нереально: до цієї групи товарів потрапляли (до кінця 80-
х) килими, посуд, адекватне взуття і одяг і т.п. 

Про яку рівність за таких обставин можна було вести мову? Звісно, ця 
рівність була сумнівною. Проте, офіційна державна пропаганда розповідала 
про "успіхи" в будівництві соціалізму. Для побудови суспільства всезагальної 
рівності проголошувався лише один шлях - шлях класової боротьби. 

Для філософії марксизму історія існування соціуму є історією класової 
боротьби, тобто, боротьби великих соціальних груп одна з одною за 
життєвий простір і ресурси. Щоб перевести цю боротьбу зі стану стихійної 
ворожнечі, відкритої війни на знищення у стан впорядкованої і цивілізованої 
конкуренції, панівний (в уявленні марксизму) клас використовує право. У 
марксистському розумінні право є «зведеною в закон волею панівного 
класу». 

1Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий  класс Советского Союза.- М.: "Советская Россия" совм. 
с МП "Октябрь", 1991.- 624 с. 
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Який панівний клас був в СРСР? Формально, це була держава 

"робітників і селян", простих трударів, яким, на правах загальнодержавної 
власності, належало все. Проте, це лише декларувалося. Адже в реальності 
пануючим класом стала комуністична партія, точніше, партійна 
номенклатура, яка від імені народу розпоряджалася всім. Вона, ця група осіб, 
чисельність якої не перевищувала 0,5% населення СРСР, розпоряджалася 
99% всіх благ. Саме ця група стверджувала, що воля народу співпадає з її 
волею. Тому закони, які створювалися комуністичною партією, виражають 
загальнонародну волю і історичну мудрість і справедливість.  

В.С. Нерсесянц1 називає цю філософію ототожнення волі комуністичної 
партії і волі радянського народу "радянським легізмом". Прихильники 
радянського легізму розмірковували приблизно так: 

а) існують об'єктивні закони історії; 
б) існує суб'єкт, який може дозволити собі чисте і незатьмарене пізнання 

законів історії – пролетаріат, а також його інтелектуальне ядро – 
Комуністична партія; 

в) пізнавши закони історії, Комуністична партія отримує карт-бланш на 
державне та правове будівництво; 

г) оскільки законом цього державного і правового будівництва є закони 
класової боротьби та її посилення в умовах соціалізму, то всі правові і 
державні інститути, створювані під ідеологічним керівництвом партії, 
повинні відповідати логіці класової боротьби. 

Щоб краще зрозуміти, що ж таке радянський легізм, зробимо невеликий 
екскурс в історію радянського права.  

На I-й Нараді з питань науки радянської держави і права (16-19 липня 
1938 р.). було визначено "генеральну лінію" в радянській юридичній науці. Її 
організатором і "диригентом" практично на 20 років став поплічник 
Й. Сталіна на "правовому фронті" А.Я. Вишинський2. Нараді було надано 

1Історична довідка. Владек Сумбатович Нерсесянц (2.10.1938 -21.07.2005) - радянський і російський учений-
юрист, фахівець в області філософії права, політичних і правових навчань. Автор фундаментальних праць з 
філософії права, теорії права і держави, історії політичних і правових навчань, розробник оригінальних 
філософсько-правових концепцій: лібертарно-юридичної теорії права і держави і концепції цівілізма. Був 
головою російської секції Міжнародної асоціації соціальної і правової філософії, членом редколегії серії 
«Філософська спадщина». Співавтор Нової філософської енциклопедії (статті «Право», «Філософія права»). 
Доктор юридичних наук, професор, академік РАН (2000). 
2Історична довідка. Андрій Януарійович Вишинський (10.12.1883-22.11.1954) - радянський політичний діяч 
українсько-польського походження, юрист і дипломат. У світову історію увійшов як головний державний 
обвинувач (генеральний прокурор СРСР) на сталінських «показових судових процесах» 1930-х років. Як 
правник, був запеклим прибічником принципу «Презумпції винності». Після лютневої революції 1917 р. 
А. Вишинський став комісаром міліції Якиманського району в Москві. У 1920 р. вступив у партію 
більшовиків — і з того часу працював на відповідальних постах у Наркоматі продовольства, потім — у 
Верховному суді СРСР. Із грудня 1921 р. — позаштатний викладач, а з вересня 1925 р. — професор 
Московського університету на кафедрі карного процесу. Його вступу в 1925 р. На посаду нового ректора 
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всесоюзного масштабу, і в його роботі взяли участь близько 600 науковців, 
викладачів, практиків з різних регіонів СРСР.  

Цілі і завдання наради полягали в тому, щоб в дусі потреб репресивної 
практики тоталітаризму затвердити єдину загальнообов'язкову "єдино вірну" 
марксистсько-ленінську, сталінсько-більшовицьку лінію в юридичній науці 
на основі нового загального визначення права. 

У письмовому тексті доповіді Вишинського і в схвалених нарадою тезах 
його доповіді формулювання загального визначення права було подане в 
наступній "остаточної редакції": "Право - сукупність правил поведінки, які  
виражають волю панівного класу, встановлених в законодавчому порядку, а 
також звичаїв і правил гуртожитку, санкціонованих державною владою, 
застосування яких забезпечується примусовою силою держави в цілях 
охорони, закріплення і розвитку суспільних відносин і порядків, вигідних і 
бажаних панівному класу"1. 

Нарадою було схвалено також наступне визначення радянського права: 
"Радянське право є сукупністю правил поведінки, встановлених у 
законодавчому порядку владою трудящих, що виражають їх волю і 
застосування яких забезпечується всією примусовою силою соціалістичної 
держави, з метою захисту, закріплення і розвитку відносин і порядків, 
вигідних трудящим, повного і остаточного знищення капіталізму і його 
пережитків в економіці, побуті і свідомості людей, побудови комуністичного 
суспільства"2. 

За своїм типом "праворозуміння", запропоноване Вишинським і 
прийняте нарадою, є легістським, оскільки в його основу покладено 
ототожнення права і закону. Таке ототожнення прямо і відверто визнавалося 
і стверджувалося Вишинським. "Право, - писав він, - це сукупність або 
система правил (законів), що мають своїм призначенням турботу про 
підпорядкування членів суспільства" загальним умовам виробництва і 

передувала ліквідація факультету суспільних наук і організація на його базі двох самостійних факультетів: 
етнології та радянського права; отже фактично було скасовано викладання історії як науки. Через три роки 
Вишинського призначено членом колегії Народного Комісаріату з освіти РСФСР, заступником голови 
Державної вченої ради Наркомпросу. В 1931—1939 рр., в роки сталінського терору, він перебував на 
керівній роботі в органах радянської прокуратури і юстиції, проводив активну судово-прокурорську 
діяльність, зокрема - виступав офіційним державним обвинувачем на найбільш «кривавих» судових 
процесах проти т. зв. ворогів народу, домагаючись для них розстрілу. З 1939 р. - академік АН СРСР по 
відділенню суспільних наук (право). З 1939 по 1954 рр. Вишинський займав ряд важливих посад: заступника 
голови Ради Народних Комісарів СРСР, міністра закордонних справ. Депутат Верховної Ради СРСР1—4-
госкликань. Постійний член Президії АН СРСР. На XVIII і XIX з’їздах ВКП б) (КПРС) обирався членом 
ЦКпартії. Помер на71-му році життя у м.Нью-Йорк (США), де працював постійним представником СРСР в 
Організації Об’єднаних Націй. Похований у Москві  в Кремлівській стіні. 
1 Основні завдання науки радянського соціалістичного права. М., 1938. С. 37, 183 
2 Основні завдання науки радянського соціалістичного права. М., 1938. с. 37, 183 
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обміну", тобто про підпорядкування панівним в даному суспільстві класовим 
інтересам"1. 

Характеристики підходу Вишинського і його послідовників як 
"нормативного", "нормативістського", "вузько-нормативного" і т.п. не можна 
визнати адекватними, оскільки поняття "норма" в його трактуванні не має 
ніякого самостійного юридико-смислового значення.  

Якщо відкинути демагогічні виверти Вишинського, то сутність його 
визначень права зводиться до того, що право - це будь-які довільні змісти, які 
забезпечуються примусовою силою держави. Себто, право в такому 
розумінні - це накази і розпорядження влади плюс сила державного примусу, 
спрямована на їх виконання. 

Сам термін "радянський легізм" (від лат lex- закон) не зовсім відповідає 
суті справи.  Якщо основою права є не закон а сила держави, то така 
філософія мала б називатися вже не легізмом, а потестаризмом (від 
лат.potesta- міць, сила, потужність). Цілком можливо, що тут ми могли б 
внести певне термінологічне уточнення, ввівши в науковий обіг термін 
"радянський потестаризм", який більш вдало, ніж термін "радянський легізм" 
В. Нерсесянца, відображає сутність комуністичного праворозуміння. 

Саме це наказово-розпорядне (радянсько-потестаристське) 
"праворозуміння", яке було схваленим "з подання" Вишинського нарадою 
1938 року, стало на всі наступні роки офіційною позицією в радянській 
юридичній науці. 

Чи поширюється логіка радянського легізму на трудове право? Звісно, 
так. І це стосується не лише держави, в якій ми з вами жили, але і інших 
держав, які визначили марксизм-ленінізм своєю офіційною ідеологією.  

Радянський легізм доволі живучий, він пристосовується до реалій 
сьогодення і може модернізуватись. Це відбувається, наприклад, в Китаї і 
В'єтнамі, в трудовому законодавстві яких відбувається засвоєння досвіду 
регулювання трудових правовідносин згідно з міжнародними стандартами. 

Для розуміння того, яким чином це відбувається, розглянемо 
ілюстративний приклад. Цей приклад може показати нам, що держави, які 
залишаються на позиціях радянського легізму, все ж припускають можливі 
перетворення інститутів трудового права. 

Ілюстративний приклад. Розвиток трудового права в Китаї і у В'єтнамі в 
90-і роки відбувається під гаслом "соціалістичної модернізації", що має на 
меті формування "соціалістичної ринкової економіки". 

1 Основні завдання науки радянського соціалістичного права. М., 1938. с. 37, 183 
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В обох країнах збереглися по теперішній час багато рис сформованої 
раніше економічної, політичної і правової системи (переважання державної 
власності; керівна роль комуністичних партій; монопольне становище єдиних 
профспілок, що виконують ряд функцій, характерних для профспілок в 
соціалістичних країнах; відсутність або серйозні обмеження права на страйк).  

Але, разом з тим, в нових законах про працю і особливо в нових 
кодифікаційних актах: Законі про працю КНР (далі Зот) і Трудовому кодексі 
СРВ, прийнятих майже одночасно в 1994 р і які вступили в силу з 1 січня 
1995 року, виявилися тенденції, які свідчать про прагнення сформувати 
національні системи трудового права сучасного типу, які відповідають 
загальновизнаним принципам і нормам міжнародного трудового права, 
стандартам ООН і МОП і враховують імперативи ринкової економіки.  

Слід зазначити, що у новому трудовому законодавстві Китаю та 
В'єтнаму знаходить відображення специфіка цих країн, їх особливий шлях 
поступового розвитку від командно-адміністративної системи до ринкової 
економіки, характерні риси їх політичних режимів, прагнення зберегти будь-
якими засобами суспільну стабільність, забезпечити максимальну 
мобілізацію всіх наявних господарських ресурсів для подолання вікової 
відсталості, якнайшвидшої модернізації економіки, підйому життєвого рівня 
народних мас. 

У структурі і в змісті нових кодифікаційних актів з питань праці Китаю 
та В'єтнаму можна виявити схожість з радянськими кодексами законів про 
працю. При цьому соціалістичні компоненти найбільшою мірою присутні в 
колективному трудовому праві, а також в окремих формулюваннях, які 
відображають пануючу в цих країнах ідеологію ("оплата по праці", "трудове 
змагання", "потреби соціалістичної ринкової економіки", "стимулювання 
зразкового праці", "участь працівників у соціальній добровільній праці"). У 
регулюванні ж індивідуальних трудових відносин характерним є запозичення 
західного досвіду. Це особливо відноситься до В'єтнаму. 

У Китаї широкомасштабні реформи трудових відносин почалися ще в 
70-80-і роки, одночасно з початком економічних реформ, пов'язаних з ім'ям 
Ден Сяопіна. 

У 1986 р було видано чотири томи правил по регулюванню трудових 
відносин у державному секторі:  

- про трудові контракти;  
- про працевлаштування;  
- про звільнення в зв'язку з порушеннями трудової дисципліни; 
- про страхування по безробіттю. 
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Цими правилами впроваджувалася нова модель індивідуальних 

трудових відносин, метою якої мала стати поступова заміна системи довічної 
зайнятості. За умов цієї системи наймання, переміщення, звільнення значної 
частини працівників допускалися тільки з дозволу державного органу. 

Новою системою було впроваджено свободу найму та звільнення і 
передбачено термінові трудові контракти тривалістю не менше одного року, 
які детально визначають обов'язки, умови праці, способи забезпечення 
трудової дисципліни, порядок звільнень. Поважними причинами для 
звільнення працівників визнавалися:  

- порушення трудової дисципліни;  
- професійна непридатність, виявлена в період випробування; 
- тривала хвороба;  
- притягнення працівника до кримінальної відповідальності; 
- банкрутство підприємства. 

Продовженням законодавчих реформ в 90-і роки в Китаї стало 
прийняття Закону про профспілки 1992 р., Закону про безпеку праці в шахтах 
1992 р., Закону про техніку безпеки та виробничої санітарії 1993 року і ряду 
інших нормативних актів, які врегульовують окремі інститути трудового 
права (наприклад, Правила встановлення державного мінімуму заробітної 
плати 1993 р., Правила про порядок вирішення трудових спорів 1994 р.). 

Закон про працю 1994 року підбив підсумки першого етапу реформ 
трудового права і, одночасно, створив основу для подальшого розвитку 
законодавства про працю. Протягом найближчих років у Китаї 
передбачається прийняття пакету нових законів, які доповнюють і 
деталізують Закон про працю. У числі цих нормативних актів: 

- закони про трудовий договір;  
- закони про сприяння працевлаштуванню;  
- закони про охорону праці; 
- закони про умови праці; 
- закони про заробітну плату;  
- закони про робочий час; 
- закони про трудові спори;  
- закони про соціальне страхування. 
Закон про працю (Зпп)  КНР складається з 107 статей, згрупованих у 

13 глав:  
- загальні положення;  
- заохочення зайнятості;  
- трудові і колективні договори;  
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- робочий час і час відпочинку; заробітня плата;  
- техніка безпеки і виробнича санітарія;  
- спеціальна охорона праці жінок та молоді;  
- професійне навчання;  
- соціальне страхування та добробут;  
- трудові спори;  
- нагляд і контроль за дотриманням законодавства;  
- відповідальність за порушення законодавства;  
- перехідні положения. 

Трудовий кодекс В'єтнаму складається з 198 статей, згрупованих у 
17 глав: загальні положення; зайнятість; професійне навчання; трудовий 
договір; колективний договір; заробітня плата; робочий час і час відпочинку; 
трудова дисципліна і відповідальність працівників за шкоду, заподіяну майну 
підприємства; техніка безпеки і виробнича санітарія; праця жінок; працю 
молоді та особливості регулювання праці деяких інших категорій 
працівників; соціальне забезпечення; статус профспілок; трудові спори; 
адміністрація по праці; державна інспекція з праці; заключні положення. 

Для реалізації Зпп Міністерство праці КНР видало 17 постанов, які 
конкретизували, розвинули положення Зпп і створили механізми його 
практичного застосування. Серед цих постанов - правила про колективні 
договори, про виплату заробітної плати, про професійне навчання, про 
охорону праці підлітків, про режими праці, про інспекцію праці на шахтах і в 
будівництві, про відповідальність за порушення норм трудового права1. 

Отже, трансформація трудового законодавства КНР та В'єтнаму показує 
нам ту гнучкість, яка характеризує соціалістичну державу і соціалістичне 
трудове право. 

Повертаючись до питання ідеологізації правової науки в методології 
легізму, яка просотує законодавство держав із соціалістичною системою 
права,- включаючи розглянуті вище приклади з Китаєм та В'єтнамом, 
відзначимо, що таке становище було характерне не тільки для правової 
науки, а й для всього комплексу соціальних наук.  

Теоретична свідомість, і, зокрема, праворозуміння, яке було виховане на 
догматичних засадах, втратила зв"язок із реальним життям. Влучно 
висловився з цього приводу видатний представник київської школи юристів 
І.А. Покровський, на думку якого «...остаточно відвикли від широкого 

1 http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/sravnitelnoe-pravovedenie/6855-porivnyalne-ta-mizhnarodne-
trudove-pravo-pidruchnik 
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теоретичного трактування проблем і втратили зв'язок з глибинним плином 
нашого часу»1. 

Право не може базуватись на одній ідеології, себто, бути 
моноідеологічним. Його розвиток потребує ідеологічних альтернатив, що дає 
можливість звертатись до інших методологій.  

Для розуміння того, як відбувалася втрата зв'язку з глибинним плином 
нашого часу в законодавчій практиці, варто зробити невеликий екскурс в 
історію трудових правовідносин в СРСР і радянській Україні. 

Протягом 1918 р. було прийнято сім основних декретів РКП(б) і ВЦВК, 
а також перший радянський Кодекс законів про працю. Політична 
спрямованість останнього, що на довгі десятиліття визначила розвиток 
трудового законодавства в СРСР, була чітко сформульована у вступі, де з 
одного боку, декларувалося «широке самоврядування», з іншого боку, -
«плідне виховання трудящих мас в дусі соціалістичного та комуністичного 
устрою»2. 

Варто зазначити, що формування основ радянського трудового права 
відбувалося в період громадянської війни і політики «воєнного комунізму». 
III Всеросійський з'їзд у січні 1918 р. прийняв Декларацію прав трудящих і 
експлуатованого народу, ввівши принцип примусового залучення до 
виконання громадських робіт, тобто загальну трудову повинність для 
«знищення паразитичних прошарків суспільства й організації 
господарства»3. Проте вже до кінця того ж року принцип трудової 
повинності який був зафіксований в Кодексі законів про працю, поширився 
на всіх працездатних громадян. Останній декларував право на працю за 
своєю спеціальністю усіх працездатних громадян, проте з уточненням, 
представленим в ст. 10: «Право на застосування своєї праці реалізують, у 
першу чергу, особи, які мають трудову повинність»4. 

Фактично Кодекс законів про працю 1918 р. впроваджував 
адміністративно-правовий метод залучення до праці. Закріплене законом 
право не включало таких важливих елементів, як право розпоряджатися 
своїми здібностями до праці, свобода укладання трудового договору, 
заборона примусової праці. Реалізація права на працю фактично була 

1Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М.: Статут, 1998. – 343 с. 
С.34 
2 Резолюції та постанови VIII з'їзду РКП (б) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httm 
//www.Militera.lib.ru / docs / s08 /index.html. 
3 Резолюції та постанови VIII з'їзду РКП (б) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httm // 
www.Militera.lib.ru / docs / s08 / index.html. 
4 Резолюції та постанови VIII з'їзду РКП (б) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httm // 
www.Militera.lib.ru / docs / s08 / index.html. 
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замінена розподілом робочої сили, а переведення працівника на іншу роботу 
здійснювалося без його згоди. 

Таким чином, у відносинах між людиною і державою величезну роль 
стала відігравати ідеологія воєнного комунізму,1 яка проголосила, 
насамперед, обов'язкове примушування до праці, що фактично означало її 
несвободу. Межі свободи особистості і конкретних дій стала також 
окреслювати держава, причому свобода вибору була майже зведена до нуля. 

Держава, заснована на ідеології диктатури пролетаріату, стала активно 
втручатися у встановлення ступеня свободи громадян, унеможливлюючи 
відмову від виконання трудової діяльності. На підставі спеціальних постанов 
Ради оборони проводилися трудові мобілізації залізничників, статистиків, 
ветеринарів, фахівців зі сплавів, гірників тощо (вони були припинені тільки в 
жовтні 1921 р.). Крім того, населення в порядку трудової повинності 
залучалося до некваліфікованих робіт у паливній, сільськогосподарській, 
будівельній, дорожній, продовольчій, сфері, для боротьби з наслідками 
громадських лих тощо. 

Вже з початку 1920 р. трудова політика на території України 
здійснювалася в руслі трудової політики РРФСР. Так, спільною постановою 
Раднаргоспу РРФСР і Всеукрревкому була створена Українська трудова 
армія, яка на кінець того ж року нараховувала близько 30 тис. чоловік. В 
цілому можна з упевненістю стверджувати, що будь-які політичні рішення, в 
тому числі й у сфері трудових відносин, які приймалися в Москві у 1918–
1920 рр., поширювалися і в Україні. 

1Історична довідка. Воє́нний комунізм — назва внутрішньої політики більшовиків в 1918–1921 роках під час 
Громадянської війни. Основною ціллю більшовиків було утримання власної влади в країні та забезпечення 
Червоної гвардії та Червоної Армії продовольством та іншими необхідними ресурсами — в умовах війни, 
відсутності легітимної політичної влади та "паралізованості" звичайних економічних механізмів керування 
економікою та народним господарством. Рішення про припинення військового комунізму та перехід до 
НЕПу було прийнято 21 березня 1921 року на X з'їзді РКП (б). В основу воєнного комунізму була покладена 
ідея відмови від капіталізму та швидкого революційного переходу до комуністичного ладу шляхом 
одержавлення власності, згортання товарно-грошових відносин, тотального підпорядкування суспільних, 
групових, індивідуальних інтересів державним. В економіці — це тотальна націоналізація промислових 
підприємств, поміщицьких маєтків, торгівельних закладів. Воєнний комунізм передбачав примусовий 
державний перерозподіл ресурсів, у тому числі - предметів і товарів широкого вжитку та продовольства, 
державну монополію на хліб та інші продукти харчування. Практичним втіленням останньої стала так звана 
продрозкладка за допомогою спеціальних продовольчих загонів. У політичному житті — це перетворення 
Рад із широких представницьких органів на органи диктатури з обмеженням виборчих прав, масова заміна 
Рад ревкомами, комбідами, переслідування опозиційних партій, створення привілейованих умов для РКП(б). 
В ідеології та культурі воєнно-комуністичні заходи полягали в пропаганді комунізму, запереченні старих 
культурних надбань, у формалістичних пошуках нового в літературі й мистецтві. В галузі економіки 
політика воєнного комунізму зазнала повного краху, і Ленін був змушений починаючи з Х з'їзду РКП(б) 
(березень 1921) визнати її недієвість і шукати шляхи відступу, компромісу з народними масами, 
невдоволення яких набрало характеру політичної кризи. На зміну військовому комунізму прийшла нова 
економічна політика (НЕП). В Україні вона була запроваджена з осені 1921 р. 
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Отже, правовий статус радянських громадян у сфері трудових відносин 

в період з 1918 р. до прийняття Кодексу законів про працю РРФСР 1922 р. 
можна визначити як загальний обов’язок працездатних людей у примусовому 
порядку певні роботи на основі централізованого регулювання умов праці 
(незалежно від їх згоди чи незгоди). 

К.М. Варшавський у зв'язку з цим писав: «Основою трудових відносин 
замість трудового договору стає трудова повинність: розподіл робочої сили 
здійснюється за розпорядженням державного органу, рішення якого стає 
обов'язковим як для особи, яка наймається, так і для наймача; їх угода є 
принципово безсилою змінити будь-що»1. 

Слід зазначити, що трудова повинність вперше була введена в роки 
Першої світової війни в Німеччині, Англії і частково в Росії. В 
екстремальних умовах життєдіяльності країни, як свідчить історичний 
досвід, у сфері праці складаються надзвичайні відносини. Економічна 
розруха в Росії й Україні, закриття багатьох підприємств, масове безробіття 
змушували радянську владу вживати енергійних заходів для припинення 
спаду виробництва шляхом забезпечення підприємств робочою силою. 

Ідея трудової повинності відповідала ідеології більшовизму у плані 
спільності колективної праці в майбутньому соціалістичному суспільстві. 
Таким чином, суб'єктивізм виходить з уявлень про майбутнє безкласового 
суспільства, а об'єктивні умови зруйнованого війною та революцією 
народного господарства тісно переплелися у сфері трудових відносин. 

Роботодавцем (як, втім, і в наступні роки) виступала держава. 
Характерною рисою таких періодів, на нашу думку, є переважання у 
трудовому праві юридичних обов'язків над суб'єктивними трудовими 
правами і фактична підміна понять суб'єктивного права правами-обов'язками, 
яка виключає можливість будь-яких трудових правовідносин, що 
ґрунтуються на свободі вибору і рівності сторін трудових відносин. 

Нова економічна політика (НЕП)2 з 1921 року поклала початок 
створенню передумов для розвитку підприємництва на всіх рівнях. Перехід 

1 Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варавский. – Л.: Академия, 1924. – 180 с. С.23 
2Історична довідка. Нова́ економі́чна полі́тика (НЕП) — економічна політика, яка проводилася в Радянських 
республіках починаючи з 1921 року. Була прийнята весною 1921 року X з'їздом РКП(б), змінивши 
політику «воєнного комунізму», що проводилася в ході Громадянської війни. Нова економічна політика 
мала на меті відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму. Головний зміст 
НЕП— заміна продрозкладки продподатком в селі, використання ринку і різних форм власності, залучення 
іноземного капіталу у формі концесій, проведення грошової реформи (1922—1924), в результаті якої рубль 
став конвертованою валютою. НЕП дозволив швидко відновити господарство, зруйноване Першою 
світовою і Громадянською війнами. З другої половини 1920-х років почалися перші спроби згортання НЕПу. 
Ліквідовувалися синдикати в промисловості, з якої адміністративно витіснявся приватний капітал, 
створювалася жорстка централізована система управління економікою (господарські наркомати). Сталін і 
його оточення узяли курс на примусове вилучення хліба і насильницьку колективізацію села. Проводилися 

81 
 

                                                             

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9F_(%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
https://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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/1924
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Розділ 1. Соціальне право: проблеми теорії  
 
до неї вимагав відповідної зміни трудового законодавства і, передусім, 
скасування загальної трудової повинності, яка стала допустимою тільки в 
окремих випадках. Вона перестала бути нормальним способом залучення 
робочої сили, перетворилася на виняток із загального правила. 

Потреба держави у примусовому залученні робочої сили, особливо на 
постійну роботу, звелася до мінімуму, у зв'язку з чим повинні були стати 
неактуальними й норми про трудомобілізації, трудодезертирство і т. ін. З 
іншого боку, відкриття вільного ринку, переведення держпідприємств на 
господарський розрахунок, розвиток приватної торгівлі і промисловості – все 
це призвело до заміни системи примусового нормування умов праці 
системою визначення їх угодою між сторонами1. 

Поступово відмирав метод примусу в обліку і розподілі робочої сили: 
було встановлено принцип добровільності при направленні безробітних на 
роботу. Були змінені функції органів обліку та розподілу робочої сили – ці 
органи стали вести облік і посередництво по найму на основі добровільної 
згоди безробітних. Зі скасуванням трудової повинності підприємці 
отримували право найму працівників за своїми потребами, а робітники та 
службовці – право влаштовуватися на роботу і звільнятися за власним 
бажанням. 

Другий радянський Кодекс законів про працю був прийнятий 30 жовтня 
1922 р. Його норми якого стали обов'язковими і для України. Він фактично 
означав відхід від примусової регламентації всього господарського життя 
країни з єдиного керівного центру та визнавав приватну ініціативу і 
приватногосподарську діяльність разом з державним господарством. 

В основу трудових відносин нового Кодексу був покладений принцип 
вільного найму робочої сили. В умовах масового безробіття він зводився до 
надання громадянам роботи в порядку добровільного найму через біржі 
праці. Умови найму робітників і службовців на підприємствах (праця і 
зарплата) встановлювалися колективним договором, укладеним між 
профспілкою і наймачем. Новий Кодекс увів поняття трудового договору, 
принцип непогіршення становища працівника порівняно із закріпленим у 
законодавстві колективним договором та правилами внутрішнього трудового 
розпорядку. 

З уведенням нового Кодексу були зроблені спроби знову перейти до 
ринкової економіки на основі договірної основи правового регулювання 

репресії проти управлінських кадрів (Шахтинська справа, процес Промпартії тощо). На початок 1930-х років 
НЕП був фактично згорнутий. 
1 Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варшавский. – Л.: Академия, 1924. – 180 с. С.24 
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найманої праці. У регулюванні трудових відносин стали реально переважати 
широка диспозитивність, добровільність найму та оплатність праці, трудові 
відносини розглядалися як різновид майнових, а трудове право – як складова 
цивільного права. 

Таким чином, Кодекс законів про працю 1922 р. надавав суб'єктам 
трудових правовідносин (фізичним особам або групі фізичних осіб) 
можливість особисто або через представника на добровільних засадах 
набувати трудових прав, законодавчо встановлених державою для суб’єктів 
найманої праці, а також нести перед наймачем відповідні трудові 
зобов'язання за винагороду за працю1. 

В цілому правовий статус учасника трудових відносин було скасовано, 
за винятком спеціально виділених вікових критеріїв. Зокрема, можна вказати 
на спеціально виділені вікові критерії, які враховувалися при 
працевлаштуванні в ті роки. 

Зокрема, віком загальної трудової правосуб'єктності фізичної особи було 
встановлено 16 років, однак в окремих випадках інспекторам праці було 
надане право на підставі спеціальної інструкції, виданої Народним 
комісаріатом праці за погодженням з ВЦРПС, видавати дозволи на 
працевлаштування осіб, яким виповнилося не менше 14 років. Але навіть ця 
гранична вікова норма в сільській місцевості знижувалася спеціальними 
законами. Наприклад, у трудовому селянському господарстві допускався 
найм підлітків віком від 14 років без дозволу інспектора праці, а для 
виконання особливо легких робіт – найм малолітніх з 12 років. Влаштування 
учнем кустарів, ремісників, до промислових кооперативів і трудових артілей 
допускалося в містах з 14 років, а в сільській місцевості – з 12, причому 
дозвіл інспектора праці також вимагався2. 

Поруч із централізованим регулюванням трудових правовідносин, нова 
влада тимчасово зберігала також і деякі елементи самоврядування. Первинні 
уявлення про самоврядування народу в соціалістичному суспільстві 
полягали, зокрема, у наданні профспілкам усієї повноти економічної влади. 

Проте, політика централізації все одно перемогла. Уже в 1921 р. 
рішенням Х з'їзду РКП(б) завдання профспілок обмежувалося регулюванням 
оплати праці як засобу реалізації партійно-державної політики у сфері 
промислового виробництва шляхом підтримання дисципліни і підвищення 
продуктивності праці. 

1 Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варшавский. – Л.: Академия, 1924. – 180 с. С.25 
2 Вдовина Ю.Г. Трудовое право. Часть 1: учебный курс (учебно-методический комплекс) [Электронный 
ресурс] / Ю.Г. Вдовина. – Режим доступа: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook084/book/ 
index/index.html?005*page.htm. 
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Трудові відносини між працівниками і роботодавцями зазнавали 
суттєвих змін залежно від партійних рішень, які приймалися після зміни 
економічної ситуації і передували реалізації нових соціально-економічних 
завдань. Так, уже з постанови, прийнятої на Х з'їзді РКП(б), випливало, що 
оплата працівника залежала не від угоди з роботодавцем, а від тарифної 
політики, яка повинна була будуватися на якомога більшій зрівняльності між 
ставками. Регулювання у такий спосіб розмірів заробітної плати було 
зумовлене не тільки наявністю приватного сектора, але й тим, що державні 
підприємства перебували в різному техніко-економічному стані1. 

Щоб забезпечити однакову оплату за одну й ту ж працю, необхідно було 
більш високими тарифами компенсувати працю робітників тих підприємств, 
де техніка була гіршою. Така політика порушувала один з найважливіших 
принципів трудових відносин, себто, принцип диспозитивності. У розумінні 
трудового договору дореволюційними юристами договірні сторони 
зобов'язані були заздалегідь визначити ціну найманої праці. Однак протягом 
усього десятиліття майже щорічно приймалися партійні рішення, спрямовані, 
з одного боку, на систематизацію політики у сфері оплати праці (а отже, і 
ролі профспілок), а з іншого – на стимулювання мотивації до праці внаслідок 
поставлених партією завдань щодо індустріалізації країни. 

З точки зору джерел трудового права, викликає науковий інтерес 
ставлення до нових підходів старої школи вчених-трудовиків, правовий 
світогляд яких склався в дореволюційний період. Початок 1920-х рр., який 
характеризується введенням непу, переходом від примусу до договірних 
трудових відносин, сприяв розвитку теорії трудового права. В умовно 
вільних дискусіях того десятиліття юристи-трудовики були змушені так чи 
інакше робити свої висновки, ґрунтуючись на марксистському вченні. 

Основоположника вітчизняного трудового права Л.С. Таля, який не був 
прихильником такого швидкого «ідеологічного перезавантаження», 
позбавили можливості публікувати свої праці. А його послідовники, 
насамперед, К.М. Варшавський та І.С. Войтинський, з одного боку, 
засуджували свого вчителя за відсутність суворо марксистського підходу, а з 
іншого – часто використовували його праці, як і праці зарубіжних 
правознавців. 

Щодо концепції К.М. Варшавського, то він стверджував, що 
несамостійна праця притаманна не тільки капіталістичній, а й соціалістичній 

1 Вдовина Ю.Г. Трудовое право. Часть 1: учебный курс (учебно-методический комплекс) [Электронный 
ресурс] / Ю.Г. Вдовина. – Режим доступа: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook084/book/index/ 
index.html?005*page.htm. 
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формації. Певною мірою такий підхід був історично зумовлений 
відродженням ринкових відносин у період непу. Як стверджують А.М. і 
М.В. Лушникови, він «одним із перших дав визначення предмета трудового 
права, акцентуючи увагу на регулюванні людської праці, але не будь-якої, а 
саме найманої». Тим самим він «ставив знак рівності між трудовим 
договором та договором особистого найму»1. 

Аналізуючи нову економічну політику у сфері трудових відносин 
протягом 1920-х рр., яка здійснювалася на ґрунті певної узгодженості дій 
партійних, державних, господарських органів і профспілок, в цілому її можна 
оцінити як раціональну і таку, що дала змогу вирішити основні завдання 
реконструкції народного господарства. 

Посилення договірних засад в трудовому законодавстві означало б його 
зміни в аспекті урахування законів ринку. Однак суперечності між непом і 
плановим курсом більшовизму напередодні індустріалізації країни зумовили 
введення інших, аніж госпрозрахунок і ринок, методів господарювання. 

Невблаганна логіка партійного керівництва СРСР, зумовлена не стільки 
марксистсько-ленінськими ідеями, скільки внутрішньою і зовнішньою 
політичною обстановкою в країні, не могла не призвести до політики 
ігнорування договірних відносин у трудовій сфері. Про працівників як 
суб'єктів трудового договору вже не йшлося. Адміністративно-командній 
системі були потрібні виключно об'єкти управління, «гвинтики» державної 
машини. 

Одним із таких актів, які різко знижували правовий статус працівників, 
була Постанова НКП СРСР «Про позбавлення значної частини працівників 
права на судовий захист при поновленні на роботі та оскарження 
дисциплінарних стягнень», прийнята 29 жовтня 1929 р. Визначені у ній особи 
могли оскаржити своє звільнення або застосування до них дисциплінарного 
стягнення тільки у вищих органах у порядку підлеглості. 

Вирішальним кроком у ліквідації будь-яких трудових правовідносин 
стала  Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про порядок найму та розподілу робочої 
сили і боротьбу з плинністю робочої сили» від 15 грудня 1930 р., яка поклала 
початок переходу від індивідуального найму до державного планового 
розподілу робочої сили. З цього моменту найважливіші норми Кодексу 
законів про працю 1922 р. замінялися партійно-державними актами, змістом 
яких став принцип «пріоритету потреб народного господарства», що 

1 Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М. В. Лушникова, А.М. Лушников. – СПб : 
Юридический центр Пресс, 2006. – 940 с.С. 167 
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автоматично зводило до мінімуму принцип добровільності сторін при 
укладенні трудового договору. 

У 1930-х рр. зміст трудових правовідносин зазнав ще більших обмежень. 
Наприкінці 1932 р. було дозволено звільняти працівників, які не з'явилися на 
роботу без поважної причини протягом хоча б одного дня. Указом від 26 
червня 1940 р. договірні основи у трудових відносинах зводилися до 
мінімуму, був заборонений самовільний перехід з одного підприємства на 
інше і введена кримінальна відповідальність за запізнення на роботу і 
прогули. Промисловість переводилася на 8-годинний робочий день і 
семиденний робочий тиждень. 

Джерелом трудового права ставали рішення партійного керівництва у 
форматі Постанов Пленуму ЦК ВКП(б). Так, через місяць після виходу 
згаданого Указу рішенням Пленуму ЦК партії було доручено Нарком’юсту 
СРСР разом з ВЦРПС «...до 1 жовтня 1940 р. переглянути трудове 
законодавство і привести його у відповідність до Указів Верховної Ради 
СРСР від 26 червня 1940 р.»1. Партійні ідеологи ще до початку війни 
стверджували, що право на працю зовсім не означає права особистості 
визначати місце роботи на власний розсуд, незважаючи на інтереси і потреби 
держави. У разі виникнення суперечностей між інтересами особистості та 
держави абсолютний пріоритет мали саме державні інтереси. 

Таким чином, до початку 30-х рр. минулого століття договірні основи, 
як індивідуальні, так і колективні, були майже витіснені адміністративним 
правовим регулюванням трудових відносин, яке стало, по суті, ідеологічним і 
ґрунтувалося на віртуальній внутрішньокласовій солідарності робітників та 
адміністрації державних підприємств і установ. 

З кінця 20-х до початку 50-х рр. XX ст. трудовий договір розглядали 
майже виключно як підставу для виникнення трудових правовідносин, зміст 
яких цілком може визначатися централізовано. Наукові розробки з теорії 
трудового права у той період були незначними, а більшість публікацій 
початку 50-х рр. мали переважно прикладний і коментаторський характер. 
Вчені-правознавці не могли відступити від ідеологічних партійних 
установок, які мали, як правило, безапеляційний характер. При цьому простір 
для творчих пошуків був фактично відсутній. 

Наступний етап наукових досліджень у галузі трудового права був 
викликаний господарською реформою 1965 р., яка мала декілька цілей, в 
тому числі – розширення господарської самостійності підприємств та 

1 Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2006. – 940 с. С.169 
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впровадження методів господарського розрахунку. Аналіз нової системи 
планування та економічного стимулювання виробництва дав вченим змогу 
зробити висновок про зростання значення локальних норм, що регулюють 
умови праці в організаціях. 

Основним досягненням вказаної реформи слід вважати те, що саме тоді 
локальне регулювання трудових правовідносин було позначене як предмет 
окремого дослідження, причому предмет цілком самостійний і відносно 
самодостатній. В результаті проведених досліджень наприкінці 60-х рр. 
ХХ ст. в юридичній літературі було сформульовано принципове положення 
про те, що проведення господарської реформи вимагало серйозних змін у 
сфері локального регулювання трудових відносин на підприємстві як 
основній ланці соціалістичного виробництва. 

Разом з тим, усі перераховані дослідження в галузі локального 
регулювання трудових відносин залишилися тільки в теорії, оскільки 
практичне регулювання і надалі здійснювали за допомогою старих методів. 
Результати теоретичних досліджень не увійшли до нового КЗпП СРСР і, 
відповідно, до кодексів законів про працю союзних республік. Зокрема, КЗпП 
УРСР, затверджений Верховною Радою 10 грудня 1971 р., містив основні 
положення союзного Кодексу, до якого локальні нормативні акти не були 
включені в якості джерела трудового права. 

Разом з тим, у прийнятому КЗпП УРСР 1971 р. термін «наймач» був 
замінений терміном «підприємство, установа, організація». Зазначений 
кодекс закріплював, що трудовий договір – це угода між працівником і 
підприємством, установою, організацією, відповідно до якої працівник 
зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи 
посадою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а 
підприємство, установа, організація «зобов'язуються виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і згодою сторін»1. 

Окрім зазначеної зміни, в КЗпП було впроваджено і інші новації, 
викликані першими ринковими змінами у законодавстві кінця 1980-х рр. 
Вони зумовили внесення суттєвих коректив до Основ законодавства про 
працю Союзу РСР і союзних республік, а також до всіх КЗпП союзних 
республік, у тому числі - КЗпП УРСР. Зокрема, цією реформою були 
розмежовані три самостійні категорії: переведення, переміщення і зміна 

1Кильдеев А.Х. Договоры о труде по российскому праву: дисс. канд. юрид. наук: спец.: 12.00.05 – Трудовое 
право; право социального обеспечения / А.Х. Кильдеев. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
университет, 1996. – 215 c. C.60 
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істотних умов праці, що дало змогу Р.З. Лівшицю висловити ідею про появу 
нового субінституту трудового права – «зміни трудового договору». Змін 
зазнали й інші норми КЗпП1. Метою інновацій у трудовому законодавстві 
1988 р. було розширення прав роботодавців, багато в чому за рахунок прав 
працівників. 

Наприклад, було встановлено новий порядок розробки й укладення 
колективних договорiв, знято ряд законодавчих обмежень, тривалiсть 
випробування при прийомi на роботу стала визначатися за згодою сторiн 
трудового договору. Питання трудових правовiдносин вiдображалися майже 
у всiх законах, що регулювали перехiд до багатоукладної економіки. Це, 
перш за все, закони СРСР «Про власнiсть в СРСР», «Про пiдприємства в 
СРСР», «Про кооперацiю в СРСР» та iн. В УРСР це було продубльовано в 
законах «Про власнiсть», «Про пiдприємства в УРСР», «Про зайнятiсть 
населення», «Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в УРСР» та iн.  

Отже, егалітаризм як ідеологія стверджує, що суспільство повинно 
гарантувати відповідність статистичного розподілу доходів певним 
стандартам справедливості. Чому? Тому що виробництво матеріальних благ - 
це суспільний процес, який грунтується на співпраці. Суспільство, де існує 
торгівля і розподіл праці, створює більше багатства, ніж суспільство, яке 
грунтується на натуральному господарстві. Розподіл праці означає, що у 
виробництві кінцевого продукту бере участь багато людей, а торгівля - що за 
багатство, створене виробниками, відповідає ще більш широке коло осіб. 
Егалітарісти стверджують: ці відносини настільки змінюють характер 
виробництва, що реальною виробничою одиницею і джерелом багатства 
повинна бути визнана вся зазначена група учасників. Принаймні, саме вона 
забезпечує ту різницю в добробуті, що існує між суспільством, яке 
грунтується на співпраці, і суспільством, де такої співпраці немає. Тому саме 
суспільство повинно гарантувати справедливий розподіл результатів цієї 
співпраці між усіма учасниками. 

Екстремальною формою егалітаризму в історії держави і права стає 
радянський легізм, або ж, - з урахуванням зробленого в лекції уточнення, -
потестаризм, який наполягає на тому, що всемогутня держава шляхом 
зрівняльного розподілу може найкращим чином забезпечити соціальну 
справедливість в масштабах суспільства. 

1Кильдеев А.Х. Договоры о труде по российскому праву: дисс. канд. юрид. наук: спец.: 12.00.05 – Трудовое 
право; право социального обеспечения / А.Х. Кильдеев. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
университет, 1996. – 215 c. С.61 
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Для цього всемогутня держава має втручатися в усі відносини 

виробництва, розподілу обміну та споживання, не залишаючи жодної сфери, 
де існувала б самоорганізація.  

Для трудового права радянський легізм (потестаризм) означає втрату 
свободи праці, переважання державного розподілу над вільним вибором 
трудової діяльності, істотне дестимулювання праці та зниження її 
продуктивності за рахунок зрівняльного розподілу результатів праці серед 
тих, хто працює на високому рівні, і серед нероб. При цьому як 
високопродуктивні члени суспільства, так і нероби за рахунок однакових 
величин зарплати ставлятьс в рівні умови, що підриває саму основу для 
виробництва - конкуренцію. 
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РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

ТРУДОВОГО ПРАВА 
 
 

Венедіктов Сергій Валентинович 
д.ю.н, доцент, професор кафедри 
трудового права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЖЕРЕЛ  
ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Безперечно, будь-яка галузь права являє собою сукупність юридичних 
норм, що виражені у формі певних актів (законів, указів, постанов, 
розпоряджень, наказів, інструкцій etc.) та, зазвичай, узагальнюються єдиним 
терміном «джерела права». При цьому, такі норми не виникають самі по собі, 
а створюються відповідними органами, спектр повноважень яких є досить 
широким та залежить від компетенції у сфері нормотворчої діяльності. Якщо 
звернутися до трудового права, то можна побачити, що його джерела є дуже 
своєрідними. Це обумовлено, по-перше, тим, що вони формуються і діють на 
всіх рівнях організації суспільства – від держави, в цілому, до окремого 
суб’єкта господарювання або фізичної особи. По-друге, містять як загальні 
норми так і норми спеціальної дії, що поширюються на окремі категорії 
працівників, специфічні умови виробництва, кліматичні ознаки тощо. Втретє, 
повинні враховувати інтереси як держави, так і безпосередньо сторін 
трудових правовідносин. Вчетверте, підлягають саморегенерації, тобто 
можуть реагувати та оновлюватися в залежності від соціальних, економічних, 
політичних та інших обставин, що постійно виникають в нашому суспільстві. 

Однак, незважаючи на наведені особливості джерел трудового права, які 
в деякій мірі свідчать про їх автономію та можливість самовідтворення, слід 
відзначити, що вони не можуть існувати без певного «стрижня», який би 
закріплював основні напрямки нормотворчої діяльності у сфері регулювання 
трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, а також шляхи подальшої 
еволюції трудоправових норм. Таким основоположним актом, що регулює 
відносини, які складають предмет трудового права, вже тривалий час 
виступає Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП), який  був 
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прийнятий в 1971 році, а в 1972 році вступив в силу, і є історично третім 
кодифікованим Українським нормативним актом про працю. 

З моменту прийняття КЗпП зазнав чисельних змін і на цей час містить 
265 статей, об’єднаних у 18 глав. Незважаючи на внесені доповнення та 
поправки, що були продиктовані, спочатку переходом, а зараз розвитком 
ринкових відносин, сформована в ньому правова конструкція радянської 
епохи (епохи, коли єдиним роботодавцем була держава, зайнятість населення 
забезпечувалась заходами примусу та кримінальною відповідальністю, 
працівник прикріплювався до підприємства, а його звільнення за власним 
бажанням було лише «на папері»), на жаль, не зазнала суттєвих змін. Крім 
того, наведена конструкція торкається не лише понятійного апарату, а і 
всього механізму правового регулювання праці. У зв’язку з чим певна 
частина суспільних відносин, що виникають або тривалий час існують у 
сфері праці, практично не врегульовані нормами трудового права, а 
намагання їх урегулювати шляхом поширення на них аналогічних норм або 
норм, якими регламентувалися соціалістичні трудові правовідносини, вже не 
дають необхідного ефекту.  

Як вихід з наведеної ситуації щодо застарілості положень КЗпП 
більшість правників вбачають прийняття нового кодифікованого 
нормативно-правового акту, положення якого враховували б існуючу 
ситуацію в регулюванні трудових та безпосередньо пов’язаних з ними 
відносин та мали відповідну стратегію на перспективу їх розвитку. У свою 
чергу, якщо звернутись до існуючих положень проектів Трудового кодексу 
України, то можна дійти висновку про неможливість віднесення їх положень 
до таких, що є доцільними, сучасними та революційними для подальшого 
регулювання трудових правовідносин в нашій державі. Пов’язано це з тим, 
що проекти Кодексу були сформовані на фундаменті існуючого, 
соціалістично-вираженого трудового законодавства, фактично являючи 
собою компіляцію його норм, які в добу розвинених економічних відносин 
вже не мають належного застосування. Тобто, фактично, єдиною суттєвою 
відмінністю між існуючим КЗпП та проектами Трудового кодексу України є 
їх обсяг, що зрозуміло не йде на користь останнім. 

На думку автора зазначений шлях реформування трудового права 
шляхом прийняття Трудового кодексу України в існуючих редакціях є 
некоректним, адже не враховує соціальний характер трудового права. Як 
свідчить практика, тотальна кодифікація всіх галузей права в нашій державі 
розглядається як панацея від всіх існуючих «юридичних хвороб», що 
супроводжують наше суспільство останні два десятиріччя. В свою чергу, слід 
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пам’ятати, що попре всі існуючі переваги кодифікованого законодавства, 
воно має один суттєвий недолік – юридичну громіздкість. Ще свого часу 
відомий політичний діяч Стародавнього Риму Луцій Анней Сенека зазначав: 
legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. Ці слова, як ніколи, 
є актуальними для умов сучасності та повинні обов’язково враховуватись 
при подальшому реформуванні національного законодавства в тих галузях 
права, в яких їх норми мають своє поширення не тільки на професіоналів, але 
і на більш широке коло осіб. 

Слід звернути увагу, що в трудових відносинах знаходиться більша 
частина працездатного населення України. При цьому, спектр трудової 
діяльності вказаних осіб є вельми широким – починаючи від 
некваліфікованого робітника, закінчуючи топ-менеджером великого суб’єкта 
господарювання. У свою чергу, положення кодифікованого акту про працю 
поширюються на всіх без винятку працівників і, відповідно, повинні бути 
зрозумілими як звичайному робітнику, так і досвідченому спеціалісту. На 
нашу думку доступність і зрозумілість норм є одним з ключових елементів 
реалізації трудового права. Таким чином, об’єднання в одному 
кодифікованому акті більшості законів, що торкаються трудоправової сфери, 
як це передбачено проектами Трудового кодексу України, не надасть 
суб’єктам трудових відносин можливості вільно орієнтуватися в 
законодавчому масиві та відповідно ослабить їх гарантії захисту від 
незаконного звільнення, порушення умов праці, дискримінації etc. 

У цьому контексті доречно навести, як приклад, практику регулювання 
трудових відносин в зарубіжних країнах. Так, відповідно до ст. 35 
Конституції Іспанії 1978 року1 кожен іспанець має обов’язок трудитися та 
право на зайнятість, вільний вибір професії або діяльності, просування по 
роботі і належну винагороду, що є достатньою для задоволення власних 
потреб та потреб сім’ї, але в жодному разі не піддаватися дискримінації за 
ознакою статі. Статут трудящих визначається на рівні закону. Перший такий 
закон був прийнятий 10 березня 1980 року, а на цей час діє Статут трудящих 
(Estatuto de los Trabajadores), в редакції закону від 23 жовтня 2015 року (далі 
– Статут трудящих)2. Зазначений нормативний акт містить в собі 96 статей 
присвячених правовому регулюванню ключових аспектів трудових відносин, 
закріплюючи положення щодо: прав та обов’язків працівників і 

1 La Constitución española de 1978 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=30&fin=38&tipo=2. 
2 La Ley del Estatuto de los Trabajadores // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf. 
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роботодавців; видів та порядку укладення трудових договорів; робочого часу 
і часу відпочинку; оплати праці; зміни, призупинення та припинення 
трудових договорів; правопорушень та відповідальності в трудових 
відносинах; колективних переговорів та укладення колективних договорів 
etc. Однак при цьому уряд Іспанії, за пропозицією Міністерства зайнятості та 
соціального забезпечення країни, узагальнює в єдиному тексті під назвою 
Кодекс праці та соціального забезпечення (Código Laboral y de la Seguridad 
Social)1 нормативно-правові акти, що регулюють питання праці, 
класифікуючи їх на окремі назви в залежності від сфери регулювання, але не 
змінюючи їх фактичний текст. Так, наприклад, розділ другий кодексу, що 
отримав назву «Трудове законодавство», містить підрозділи: а) 2.1. «Права та 
обов’язки працівників», який складається з двох законодавчих актів – 
Статуту трудящих та Королівського декрету про трудові відносини (Real 
Decreto-ley sobre relaciones de trabajo)2; б) 2.2. «Сприяння зайнятості», що 
містить в собі дев’ять нормативних актів, ключовим серед яких є Закон про 
зайнятість (La Ley de Empleo)3. Кодекс праці та соціального забезпечення 
також має такі розділи як: Конституція Іспанії (розділ 1); соціальне 
забезпечення (розділ 3); охорона праці і техніка безпеки (розділ 4); 
правопорушення і відповідальність (розділ 5); трудоправова підсудність 
(розділ 6). 

Ще одним прикладом можна навести писане право Великобританії, в 
якому відбувається чітке розмежування правового регулювання відносин в 
сфері праці на два блоки. Перший блок присвячений індивідуальним 
трудовим відносинам та сформований на рівні Закону про права у сфері 
зайнятості (Employment Rights Act 1996)4. Зазначений центральний закон у 
Великобританії, що присвячений правовому регулюванню індивідуальних 
трудових відносин, містить в собі положення щодо укладення трудового 
договору, трудового стажу, відстороненню від роботи, наданню відпусток, 
захисту від несправедливого звільнення, вихідної допомоги etc. Другий блок, 
присвячений відносинам соціального партнерства, закріплений 
Консолідованим законом про профспілки та трудові відносини (Trade Union 

1 Código Laboral y de la Seguridad Social // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=93&modo=1&nota=0&tab=2. 
2 Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-6061. 
3 La Ley de Empleo // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-
11431. 
4 Employment Rights Act 1996 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents. 
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and Labour Relations (Consolidation) Act 1992)1, що є іншим по важливості 
законом у Великобританії, який торкається питань праці. Вказаний 
нормативний акт врегульовує питання діяльності профспілок та їх членів, 
ведення колективних переговорів, укладення колективних договорів, а також 
реалізації права на страйк або інший колективний протест. 

Наведені приклади міжнародного досвіду, на нашу думку, є дуже 
вдалими при вироблені стратегії реформування національного законодавства 
про працю, адже вказують на необхідність «розвантаження» сприйняття 
працівниками трудоправових норм в залежності від їх існуючих потреб. Так, 
наприклад, працівник під час реалізації свого права на працю не стикається з 
такими процедурними питаннями, як участь у колективних переговорах або 
організація страйку. Зазначені питання, як правило, складають особливу 
частину трудового права та зумовлені відносинами, що є супутніми до 
індивідуальних трудових правовідносин, а отже потребують спеціального 
регулювання в окремих актах. 

Крім того, не слід забувати, що існуючий на цей час у трудоправовій 
сфері законодавчий вакуум може бути дуже вдало заповненим застосуванням 
колективно-договірного регулювання праці. Адже, наприклад, в тій же 
Великобританії історично, виникнення та подальший розвиток колективних 
договорів були зумовлені реакцією на відсутність законодавчих норм, 
присвячених регулюванню відносин в сфері праці. Однак, в цій країні вони є 
більш впорядкованими і чітко вираженими порівняно з Україною, що 
пов’язано із значним досвідом їх практичної реалізації. Наприклад, 
Консолідований закон про професійні спілки та трудові відносини 
спрямований, в першу чергу, на регулювання питань ведення колективних 
переговорів та досягнення компромісу інтересів працівників та роботодавців, 
надаючи сторонам можливість самостійно вирішувати питання форми, змісту 
та порядку реалізації колективних договорів. 

На жаль, в Україні інститут колективних договорів потребує свого 
суттєвого перезавантаження з врахуванням принципів добровільності та 
практичної, економічної доцільності їх застосування, як для працівників так і 
роботодавців. Зумовлене зазначене історичною несправедливістю, коли за 
весь період свого існування на вказані акти, незважаючи на їх колосальний 
потенціал, покладалися соціальні, економічні, навіть, політичні функції, які 
жодним чином не можна ототожнювати з регулюванням трудових відносин. 
Так, на початку свого існування основна функція колективних договорів 

1 Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/52/contents. 
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полягала у стриманні свавілля та упорядкуванні господарської влади 
роботодавців. В подальшому, з приходом комунізму, зазначені акти 
перетворилися у потужний політичний та пропагандистський інструмент 
впливу на робітничі маси, який з часом трансформувався на механізм 
забезпечення участі трудових колективів в усіх сферах трудоправового 
життя. 

В умовах сьогодення застосування колективних договорів так і не 
отримало належної практичної оцінки. Як приклад можна навести 
статистичні данні, згідно яких станом на 31 грудня 2015 року в Україні 
існувало тільки 69 602 укладених та зареєстрованих колективних договорів 
(6 343,3 тис. осіб ними охоплені). Це при тому, що істотна частина з них є 
суто формальною та морально застарілою, статистично підпадаючи під 
положення частини третьої статті 9 Закону України «Про колективні 
договори і угоди», згідно якої після закінчення строку дії колективний 
договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не 
переглянуть чинний.  

У свою чергу, запровадження на державному рівні політики 
стимулювання локальної нормотворчості, яка може виражатися в наданні 
можливості застосування такої категорії, як «мирне зобов’язання» (peace 
obligation) або, наприклад, пільг в частині сплати обов’язкових зборів, зможе 
надати «друге дихання» колективним договорам. Зазначене як сприятиме 
гармонічному розвитку джерел трудового права на всіх рівнях, так і 
дозволить працівникам та роботодавцям проявляти більше активності у сфері 
праці. На користь колективних договорів слід віднести той факт, що вони 
будучи у своїй більшості вираженими в часі, мають змогу швидше реагувати 
на динаміку розвитку суспільних відносин та пристосовуватись до конкретно 
існуючих обставин, на відміну від інших джерел трудового права.  

Підсумовуючи все вищевикладене, автор жодним чином не агітує за 
необхідність радикальної зміни методу правового регулювання трудових 
відносин в Україні, мова може йти лише про зміну розподілу 
централізованого (державного) та локального (договірного) впливу на 
трудові відносини у зв’язку із специфікою окремих галузей господарства, 
розширенням приватного сектору економіки, перетворенням змісту 
трудового відношення на терені глобалізації, соціально-економічних 
процесів та розбудови громадянського суспільства. А все це може бути 
відображено в існуючому КЗпП, положення якого повинні бути 
відкориговані з врахуванням політики дотримання балансу міжнародних та 
національних інтересів, яка б не тільки відповідала західноєвропейським 
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стандартам у сфері праці, але і враховувала особливості нашої історії, 
національного менталітету, економічного розвитку etc. 

У цьому випадку слід зазначити, що існуючий КЗпП, незважаючи на 
моральну застарілість його положень, має дуже просту структуру, є не 
перевантаженим нормами та легким для сприйняття, а тому взяття його за 
основу, як підґрунтя для реформування національного трудового права, було 
б досить доречним. Саме положення існуючого кодексу можуть слугувати 
належним «полігоном» для опрацювання новітніх тенденцій регулювання 
трудових відносин, продиктованих реаліями часу, в першу чергу, ринковою 
економікою. У свою чергу, прийняття нового кодифікованого акту в сфері 
праці вбачається доречним тільки у випадку повного переходу від існуючого 
регулювання трудових відносин в Україні, в бік західноєвропейської 
доктрини трудового права. 

 
 
 

Волинець Владислав Володимирович 
д.ю.н, доцент кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення 
юридичного факультету  
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПАРТНЕРСЬКИХ 
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Одним із важливих сучасних видів організаційно-управлінських 
відносин у трудовому праві є соціально-партнерські відносини між 
сторонами трудового колективу (профспілки), роботодавця та держави, що 
виникають з приводу вирішення значущих соціально-економічних і трудових 
питань шляхом проведення колективних переговорів стосовно укладання 
колективних договорів і колективних угод на національному, галузевому, 
територіальному чи локальному рівнях, а також консультацій, обміну 
інформацією, здійснення узгоджувальних процедур тощо. Саме соціально-
партнерські відносини орієнтовані на активну взаємодію сторін 
організаційно-управлінських відносин у трудовому праві з метою узгодження 
їх інтересів і потреб, які в багатьох випадках є кардинально протилежними, 
забезпечення соціальної стабільності, запобігання виникненню трудових 
спорів і конфліктів і за необхідності їх врегулювання мирним шляхом. 
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У той же час система двосторонніх і тристоронніх соціально-

партнерських відносин в Україні ще знаходиться на стадії становлення та 
розвитку, суттєвого вдосконалення потребує нормативно-правова база, яка її 
регламентує, зокрема в контексті прийняття проекту Трудового кодексу 
України та гармонізації українського законодавства із нормами та 
стандартами Європейського Союзу. Пильної уваги потребує проблема 
формалізованого характеру й розповсюджених випадків невиконання 
положень колективних угод і колективних договорів. За таких умов 
удосконалення соціально-партнерських відносин в Україні має бути 
провідним напрямком реформи трудового законодавства. 

Слід відзначити, що проблеми соціального партнерства (соціального 
діалогу) досліджували і продовжують вивчати багато науковців, серед яких: 
О.С. Арсентьєва1, А.М. Колот2, В.І. Комарницький3, О.В. Мірошниченко4, 
М.О. Міщук5, М.В. Сорочишин6, Г.А. Трунова7, О.А. Трюхан8, 
Н.Є. Целовальніченко9 та ін. Проте шляхи вдосконалення соціально-
партнерських відносин як виду організаційно-управлінських відносин у 
трудовому праві досліджені фрагментарно і потребують модернізації у 
зв’язку зі змінами у нормативно-правовій базі, інтересах і потребах суб’єктів 
даних правовідносин та необхідністю врахування сучасної соціально-
економічної та політико-правової ситуації в країні, що в підсумку 
обґрунтовує актуальність обраної теми дослідження. 

1 Арсентьєва О.С. Правове регулювання соціального партнерства на етапі реформування трудового права 
України [Текст]: дис. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Арсентьєва Олена Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. 
В. Даля. – Луганськ, 2010. – 182 с. 
2Соціальна відповідальність [Текст]: навч. посіб. / [А. М. Колот та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 
А.М. Колота ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 519 с.  
3Комарницький В.І. Правові питання соціального партнерства в Україні [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.05 / Комарницький Вадим Іванович ; Черкаський ін-т управління. – Черкаси, 2001. – 199 с. 
4 Мірошниченко О.В. Методологічні проблеми удосконалення системи соціального партнерства в Україні 
[Текст] : дис. канд. екон. наук: 08.09.01 / Мірошниченко Олексій Валентинович ; НАН України, Рада по 
вивч. продукт. сил України. - К., 2004. - 233 с. 
5 Міщук М.О. Проблеми правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві України [Текст] 
: автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Міщук Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. 
6Сорочишин М.В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці [Текст]: монографія / М.В. Сорочишин; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." - Одеса: Юридична література, 2014. – 208 с.  
7 Трунова Г.А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні [Текст]: дис. канд. юрид. наук: 
12.00.05 / Трунова Галина Анатоліївна; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 
2007. – 213 с. 
8 Трюхан О.А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці [Текст]: автореф. дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Трюхан Оксана Анатоліївна; Одеська національна юридична академія. – О., 2006. – 
20 с. 
9 Целовальніченко Н.Є. Основні правові проблеми захисної функції трудового права в аспекті розвитку 
соціального партнерства на підприємстві [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 
Целовальніченко Наталія Євгеніївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. 
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У даному контексті варто погодитися з Н.В. Васильченко стосовно того, 
що в європейських країнах ідеологія соціального партнерства є невід’ємною 
частиною трудових відносин, адже домовленість, компроміс, спільне 
розв’язання виробничих проблем і солідарна відповідальність за кінцевий 
результат сприяють зростанню виробництва та підвищенню добробуту 
людей1 О.А. Хименко з цього приводу зазначає, що учасники соціального 
партнерства вступають у суспільні відносини, які в силу своєї значимості 
потребують правового регулювання, щодо: 1) проведення колективних 
переговорів і укладення колективних договорів, угод або внесення в них змін 
і доповнень; 2) формування постійно діючих тристоронніх органів; 
3) проведення спільних консультацій з питань регулювання трудових та 
інших безпосередньо пов’язаних із ними відносин; 4) участі працівників та їх 
представників в управлінні підприємством; 5) участі представників сторін 
соціального партнерства в досудовому вирішенні трудових спорів тощо2.  

Тобто, як зауважує Н.Д. Гетьманцева, соціальне партнерство є 
результатом компромісу між його сторонами, що передбачає розв’язання не 
лише політичних питань, а й завдань економічного та соціально-трудового 
характеру шляхом співпраці між працівниками та роботодавцями, а також 
державними органами, яким належить забезпечувати узгодження інтересів 
усіх сторін, яких стосується регулювання трудових та інших пов’язаних з 
ними відносин3. Поділяючи вищенаведені точки зору, вважаємо, що 
соціальний діалог є важливим засобом забезпечення соціальної рівності та 
справедливості, особливо важливу роль він відіграє в умовах фінансово-
економічної і політичної кризи та посткризового періоду в країні. 

Проте, незважаючи на суспільну значущість соціального партнерства в 
організаційно-управлінських відносинах у трудовому праві, стан його 
розвитку не відповідає в повній мірі сучасним тенденціям ринку праці та 
правового поля, причому не тільки вітчизняним, а й міжнародним. Цілком 
погоджуємося з висновками фахівців Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України стосовно того, що, незважаючи на 
створення в Україні необхідних інституційних, законодавчих та 
організаційних механізмів функціонування системи соціального партнерства 
(прийняття в грудні 2010 р. базового Закону України «Про соціальний діалог 

1 Васильченко Н.В. Проблеми законодавчого забезпечення інституту соціального партнерства в Україні / 
Н.В. Васильченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9 (189). – С. 43-47 
2 Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею: дис. ... канд. юрид. наук:  12.00.05 / 
О.А. Хименко. – К, 2013. – 217 с. 
3 Гетьманцева Н.Д. Місце державних органів в системі соціального партнерства / Н.Д.Гетьманцева // 
Юридична  Україна. –  2011. – № 7 (103). – С. 28-32. 
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в Україні», формування спільних представницьких органів соціальних 
партнерів (профспілок та організацій роботодавців), створення спільних 
органів соціального діалогу, таких як Національна служба посередництва та 
примирення (1998 р.) та Національна тристороння соціально-економічна рада 
(2011 р.)), партнерство має здебільшого формальний характер, істотно не 
впливає на покращення соціальної ситуації в країні та зниження рівня 
соціальної напруженості1. 

Причинами такого стану соціально-партнерських відносин, з точки зору 
різних правознавців, є наступні: 1) відсутність в Україні соціально-
економічних передумов ефективного соціального партнерства – стабільного 
економічного і соціального розвитку, економічного підйому, розвинених 
структур громадського суспільства тощо; 2) недосконалість законодавчого 
забезпечення системи партнерських відносин, наявна практика ігнорування 
чи невиконання нормативно-правових актів; 3) непродуктивна сформованість 
суб’єктів соціального партнерства та їхніх представників; домінування в 
процесі соціального діалогу сторони роботодавців; нівелювання ролі держави 
як гаранта соціально-економічних та трудових прав громадян унаслідок 
використання трипартистської моделі соціального партнерства; 
4) неефективність профспілкового руху, орієнтація в більшості випадків не 
на відстоювання профспілкою прав та інтересів робітників, а на співпрацю з 
адміністрацією підприємства, що пояснюється технічною і матеріальною 
залежністю профспілок від роботодавця; слабкість профспілок як 
представників та захисників інтересів працівників та сторони соціального 
діалогу; 5) високий рівень корупції, тіньової економіки, переважання 
корпоративних інтересів і настроїв, проявів бюрократії, зрощення 
підприємництва з апаратними структурами; 6) домінування в свідомості 
населення України патерналістських настроїв, конформізму та низького рівня 
суспільної солідарності; 7) низький рівень соціальної відповідальності 
бізнесу тощо2. 

1Більовський О.А. Основні напрями вдосконалення системи соціального партнерства в Україні. Аналітична 
записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/718/  
2Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. / О.А. Грішнова. – 3-є вид., 
виправл. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 559 c. 
Більовський О. Основні напрями вдосконалення системи соціального партнерства в Україні. Аналітична 
записка / О.Більовський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/718/ 
Кинько Е.Н. Институт социального партнерства в Украине: параметры состояния и проблемы развития / 
Е.Н. Кинько. // Економічний простір. – 2008. – № 14. – С. 92-99. 
Гутуряк К.О. Сучасний стан соціального партнерства в Україні / К.О. Гутуряк // Соціум. Наука. Культурa: 
матеріли Міжнародної наукової інтернет-конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://intkonf.org/guturyak-ko-suchasniy-stan-sotsialnogo-partnerstva-v-ukrayini/ 

99 
 

                                                             



Розділ 2. Актуальні проблеми трудового права 

 

Отже, основними факторами, які стримують розвиток та становлення 
ефективних соціально-партнерських відносин у сфері праці в Україні, 
вважаємо наступні: 1) недосконала нормативно-правова база: КЗпП України 
не регламентує сферу соціального партнерства, відсутнє законодавче 
закріплення правової категорії «соціальне партнерство», неузгодженість 
багатьох норм щодо соціально-партнерських відносин і їх невідповідність 
європейським і міжнародним стандартам, неефективність інституту 
відповідальності за невиконання/порушення умов колективних угод і 
договорів тощо; 2) нерозвиненість інститутів ринкової економіки та 
соціально відповідального бізнесу, високий рівень корупції та бюрократії; 
3) вплив наслідків фінансово-економічної та політико-правової кризи в 
країні, відсутність економічної та політичної стабільності, соціальна напруга 
в суспільстві; 4) неефективність моделі соціального партнерства в Україні, 
відсутність оптимального розподілу фактичного впливу сторін тощо. 

Зокрема, варто відзначити, що на сьогодні, в складних соціально-
економічних умовах суспільного розвитку в Україні, наявна національна 
модель соціального партнерства не є достатньо ефективною. Як стверджує, 
О.В. Акуліна, зростання соціальної нерівності та напруги в суспільстві 
породжує велику кількість проблем у соціально-трудовій сфері1. Крім того, в 
Україні, як і в більшості постсоціалістичних країн, формування правової 
моделі (механізму) соціального партнерства здійснювалося за активної участі 
держави з урахуванням міжнародно-правових стандартів. В основу цієї 
моделі були закладені принципи трипартизму й багаторівневого соціального 
діалогу (національний, територіальний, галузевий, локальний рівні). 

У той же час, як вже відмічалося раніше, унаслідок використання 
трипартистської моделі соціального партнерства відбулося нівелювання ролі 
держави як гаранта соціально-економічних та трудових прав громадян. При 
цьому власне механізм соціального партнерства не виключає державу з 
процесу регулювання соціальних і трудових відносин, а навпаки ускладнює її 
роль – від прямого втручання до партнерських відносин із союзами 
працівників та роботодавців2. Тобто державне регулювання обов’язково 
повинно мати місце в організаційно-управлінських відносинах у трудовому 
праві, проте має діяти у визначених межах. 

1 Акуліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні / О.В. Акуліна // Формування ринкових відносин 
в Україні. – 2007. – № 10. – С.116. 
2Лушникова М.В. Социальное партнерство в сфере труда: учебн. пособие / М.В. Лушникова, 
А.М. Лушников. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 428 с. С.70-71 
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Крім того, на думку В.Є Шедякова, продуктивна модель соціального 

партнерства в кожному конкретному випадку (щодо умов виробництва, 
категорій співробітників тощо) може бути в наступних формах: 1) соціал-
реформістській або неоконсервативній; 2) континентальній, англосаксонській 
та азійській; 3) узгоджувальній (Австралія, Нідерланди, країни Скандинавії, 
частково Німеччина та Швейцарія), конфліктній (Італія та Франція), 
плюралістичній (Велика Британія, Канада, США та Японія); 4) біпартизькій 
(«роботодавці – наймані робітники» або «влада – профспілки»), 
трипартизькій («роботодавці та їхні організації – держава – профспілки як 
представники працівників») або квапартизькій (із доданням представників 
регіонів чи трудових колективів), 5) контрактній, конфліктній, корпоративній 
або автономній; 6) правовій (англо-американській) та корпоративістській 
(європейській); 7) на основі елементів управління авторитарного (з його 
мобілізаційними можливостями), автономного (з його гнучкістю) або 
субкратично-ідеалістичного тощо1. 

Підсумовуючи вищесказане, вважаємо доцільним удосконалити 
національну модель соціального партнерства, переходячи від трипартизму до 
комбінованої моделі соціально-партнерських відносин узгоджувально-
правового характеру, яка буде будуватися на тристоронній (на локальному 
рівні – за участі держави, сторін найманих працівників і роботодавця) і 
багатосторонній основі (за участі держави, органів місцевого 
самоврядування, сторін найманих працівників і роботодавця – на 
територіальному, галузевому та національному рівні) з науково 
обґрунтованим поєднанням методів авторитарного та автономного 
управління. При цьому державі має бути надана функція захисника 
загальнонаціональних інтересів та арбітра процесу соціального діалогу з 
правом вето щодо питань соціально-економічного та загальнодержавного 
значення. 

Досліджуючи шляхи вдосконалення соціально-партнерських відносин в 
Україні, особливу увагу варто звернути на нормативно-правовое 
забезпечення даної сфери організаційно-управлінських правовідносин у 
трудовому праві. Як справедливо зазначає О.М. Ярошенко, на сьогодні 
основним актом, що регламентує трудові відносини, є Кодекс законів про 
працю України, прийнятий ще 10 грудня 1971 року й орієнтований на 
жорстке державне регулювання. Незважаючи на внесені в нього численні 

1Шедяков В.Є. Роль соціального партнерства в забезпеченні системного рівня розвитку громадянського 
суспільства / В.Є. Шедяков // Віче. – 2012. – № 19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.viche.info/journal/3324/ 
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зміни й доповнення, він дедалі менше відповідає соціально-економічній 
ситуації в країні1. Зокрема, КЗпП України як єдиний кодифікований акт не 
регламентує відносини соціального партнерства, не закріплює визначення 
правової категорії «соціальне партнерство», регулює лише порядок 
вирішення індивідуальних трудових спорів, а колективних – ні тощо. 

Варто погодитися і з точкою зору В.С. Венедіктова, що в цілому чинне 
трудове законодавство характеризується нестабільністю, безсистемністю, 
суперечностями, дублюванням, наявною великою кількістю відсилочних 
норм; частими змінами й доповненнями законів, що суттєво змінює зміст і 
спрямування політики в сфері трудових відносин; не всі закони 
передбачають джерела фінансування й механізм реалізації прав, що 
призводить до перетворень положень законодавства в порожні декларації2. З 
цього приводу В.М. Сирих зазначає, що саме новий Трудовий кодекс має 
стати основою цілісної системи законодавства про працю, містити 
обов’язкові норми, які спрямовані на захист прав та інтересів сторін 
соціального партнерства, і має вивести трудові правовідносини на якісно 
новий рівень, що відповідатиме сучасним соціально-економічним умовам 
життя3. 

Проте й проект Трудового кодексу України, на наш погляд, не 
позбавлений недоліків. Зокрема, глава 1 книги 6 «Соціальний діалог» 
аналогічно до чинного Закону України «Про соціальний діалог в Україні» не 
містить поняття «соціальне партнерство» й не регламентує детально 
правовий статус сторін4. Більш того, проект Трудового кодексу України не 
регламентує правовий статус профспілок ані в главі «Соціальний діалог», ані 
в інших розділах проекту, присвячених колективним і індивідуальним 
трудовим відносинам, що вважаємо суттєвим недоліком, зважаючи на 
значущу роль профспілок в організаційно-управлінських відносинах у 
трудовому праві. 

Слід також відзначити, що й спеціальний Закон України «Про 
соціальний діалог» не регламентує в повному обсязі соціально-партнерські 
відносини, не передбачає послідовного проведення принципу обов’язковості 
прийняття сторонами соціального діалогу спільних рішень на основі взаємної 

1Ярошенко О.М. Проект Трудового кодексу України – важливий етап реформування трудового 
законодавства / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 14.  
2Венедиктов В.С. Концептуальні під’їзди до кодифікації трудового законодавства України / В.С. Венедиктов 
// Право і Безпека. – 2002. – № 2. – С. 9-12. 
3 Социальные права: учебн. пособ. / под ред. В.М. Сырых. – М.: Юстицинформ, 2002. – 464 с. 
4 Проект Трудового кодексу України № 1658 від 20.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
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згоди. Крім того, між окремими його статтями існує суттєва розбіжність. 
Зокрема, ст. 12 Закону відносить вироблення консолідованої позиції сторін 
соціального діалогу, а також підготовку та надання узгоджених рекомендацій 
і пропозицій органам державної влади відповідного рівня до основних 
завдань органів соціального діалогу. Проте ст. 8 допускає можливість 
недосягнення згоди між сторонами соціального діалогу, вона містить норму, 
згідно з якою недосягнення компромісу між сторонами за результатами 
узгоджувальних процедур не може бути підставою для перешкоджання 
роботі органів соціального діалогу1. 

Крім того, як справедливо стверджує О.А. Більовський, на сьогоднішній 
день навіть пленарні засідання Національної тристоронньої соціально-
економічної ради, яка за визначенням є спільним органом, можуть 
проходити, як свідчить досвід, без участі однієї із сторін соціального діалогу. 
Пункт 5 ст. 13 Закону дає можливість Раді приймати спільні рішення навіть у 
тому випадку, коли за нього проголосувала меншість однієї із сторін 
соціального діалогу. Прийняті органами соціального діалогу спільні рішення 
не є обов’язковими для виконання органами державної влади, що суперечить 
принципу трипартизму2. 

На нашу думку, не менш проблематичним аспектом чинного 
законодавства у сфері соціального партнерства є відсутність ефективного 
інституту відповідальності сторін соціального діалогу за невиконання 
положень Генеральної угоди, за нехтування умовами Генеральної, галузевих 
та територіальних угод при укладенні колективних договорів на підвідомчих 
підприємствах, в організаціях, установах. Положення Закону України «Про 
колективні договори і угоди» всупереч Рекомендації № 91 Міжнародної 
організації праці не передбачають поширення Генеральної та галузевих угод 
на підприємства, які не брали безпосередньої участі в колективно-
договірному процесі.  

Яскравим прикладом цього є постанова Зарічного районного суду 
м.Суми у справі № 591/268/13-п, провадження № 3/591/86/13. Зокрема, 
відповідачем в порушення вимог ст. 96 КЗпП України посадовий оклад 
менеджера з реклами було встановлено без урахування міжкваліфікаційних 
характеристик. У протоколі про адміністративне правопорушення відповідач 
проти порушення заперечував, пояснивши, що даний робітник не відповідав 

1Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної 
Ради України. – 2011. – № 28. –  Ст. 255. 
2 Більовський О.А. Основні напрями вдосконалення системи соціального партнерства в Україні. Аналітична 
записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/718/ 
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кваліфікаційному рівню менеджера з реклами, тому заробітна плата була 
нарахована на рівні мінімальної1. 

Судом було встановлено, що згідно зі ст. 15 Закону України «Про 
оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 
сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, 
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і 
гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному 
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 
Генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, коли 
колективний договір на підприємстві не укладено, власник або 
уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у випадку 
його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом2. 
Крім того, відповідно до ст. 96 КЗпП України формування тарифної сітки 
(схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника 
першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень 
розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються у 
розмірах, не нижчих ніж визначені Генеральною, галузевою (міжгалузевою), 
територіальною угодою. А згідно зі ст. 97 КЗпП власник або уповноважений 
ним орган чи фізична особа-підприємець не має права в односторонньому 
порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, 
встановлені законодавством, угодами, колективними договорами3. 

Також варто зазначити, що ст. 9 Закону України «Про колективні 
договори і угоди» установлено, що положення колективного договору 
поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони 
членами профспілки, чи ні і є обов’язковими як для власника або 
уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Положення 
Генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють 
безпосередньо і є обов’язковими для усіх суб’єктів, що перебувають у сфері 
дії сторін, які підписали угоду4. 

1Постанова Зарічного районного суду м. Суми у справі № 591/268/13-п, провадження № 3/591/86/13 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/50272813. 
2 Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. – № 17. – Ст. 121. 
3 Кодекс законів про працю України: Закон УРСР № 322-VII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради 
УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375. 
4 Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII // Відомості Верховної Ради 
України. – 1993. – № 36. – Ст. 361. 
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При цьому необхідно враховувати, що для підприємств, які під час 

укладення Генеральної, галузевої угод не були представлені уповноваженими 
представниками як зі сторони власника, так і сторони профспілки під час 
укладення колективного договору, обов’язковими є норми, соціальні гарантії, 
пільги, компенсації, встановлені законодавством на державному рівні. 
Зокрема, це стосується розмірів мінімальної заробітної плати, забезпечення 
диференціації заробітної плати залежно від складності виконуваної роботи та 
кваліфікації працівників, установлення підвищеної оплати праці за роботу в 
нічний час, святкові, неробочі дні, за надурочну роботу тощо. Відповідно до 
ст. 8 Закону України «Про оплату праці» держава регулює оплату праці 
працівників підприємств усіх форм власності через установлення розміру 
мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, 
установлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, 
заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, 
установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також 
через оподаткування доходів працівників. Основною державною гарантією з 
оплати праці, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх 
форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують 
найману працю, є мінімальна заробітна плата – законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого 
не може провадитися оплата виконаної працівником місячної, а також 
погодинної норми праці (обсягу робіт)1. 

Відзначимо, що підприємством не було затверджено тарифну сітку 
оплати праці, можливість зобов’язання роботодавця її затвердити законом не 
передбачено. З наданого в судове засідання бухгалтером ТОВ «Рекламна 
агенція Апельсин – Суми» зареєстрованого колективного договору видно, що 
його було затверджено без зауважень, положення не містять обов’язку 
роботодавця визначати розмір заробітної плати з урахуванням галузевої 
угоди. Тобто згода на застосування тарифної сітки юридичною особою не 
надана, з такою позицією погодився і контролюючий орган. Більш того, з 
письмових пояснень інспекції з питань праці встановлено, що у даній галузі 
економіки відповідну угоду, яка передбачала б тарифи оплати праці, не 
затверджено. 

Тому суд, вивчивши матеріали справи, зробив висновок, що докази про 
адміністративне правопорушення у діях відповідача відсутні, а це виключає 
можливість притягнути його до адміністративної відповідальності, отже 

1 Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. – 1995. – № 17. 
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провадження підлягає закриттю. Таким чином, якщо представники сторін 
(через уповноважених осіб), які представляють інтереси підприємства, брали 
участь у підписанні Генеральної, галузевої угоди, тоді їх норми є 
обов’язковими під час укладення колективного договору. 

Досліджуючи шляхи вдосконалення соціально-партнерських відносин, 
варто зауважити, що процедури вирішення та розгляду колективних 
трудових спорів у відповідності з положеннями Закону України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» є 
ускладненими та досить тривалими, що знижує ефективність примирно-
третейських процедур. Специфічні норми стосуються порядку оголошення та 
проведення страйку працівників, виходячи з яких проведення законного 
страйку є практично неможливим, що негативно впливає на здатність 
профспілок захистити інтереси найманих працівників1. 

Слід відзначити й те, що українське законодавство у сфері соціально-
партнерських відносин має бути гармонізоване з положеннями 
європейського законодавства в контексті інтеграції України в ЄС. Як 
стверджує Н.В. Осадча, надзвичайно важливе значення має процес інтеграції 
законодавства про соціальне партнерство у сфері праці України до 
Європейського Союзу, оскільки у разі відсутності чіткої євроінтеграційної 
політики нашої держави, перш за все у трудовій сфері, Україна так і 
залишиться країною пострадянського простору без шансів на нові етапи 
стрімкого розвитку економіки та соціально-трудових відносин2. 

Так, у трудовому законодавстві ЄС щодо організаційно-управлінських і, 
зокрема, соціально-партнерських відносин найбільшу увагу приділено 
соціальному партнерству на європейському рівні, а саме: проведенню 
колективних переговорів і укладенню колективних договорів та угод, праву 
трудящих на інформацію, консультації й участь в управлінні виробництвом. 
Також прийнято велику кількість різноманітних директив, де в тій чи іншій 
мірі акцент робиться на значенні соціального партнерства.  

На наш погляд, в Україні обмежено і неефективно використовується 
така форма соціального партнерства як консультації. Тому корисним є, 
наприклад, досвід діяльності європейських рад підприємств (Німеччина, 
Франція), функціями яких є консультування та обмін інформацією і, в 

1 Ярошенко О.М. Проект Трудового кодексу України – важливий етап реформування трудового 
законодавства / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко // Право України. – 2009. – № 3. 
2 Осадча Н.В. Інтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу: 
дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Н.В. Осадча. – К., 2014. – 193 с.  
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підсумку, примирення сторін, відкритих і налаштованих на діалог1. Як 
свідчить аналіз законодавчих актів з даного питання, право на консультацію 
в Україні не набуло такого значення, яке приділяють йому в законодавстві 
ЄС та рекомендаціях МОП. Жоден вітчизняний законодавчий акт не 
встановлює безпосередньо для суб’єктів колективних договорів, угод право 
на консультацію. У той же час доцільно за прийнятою у міжнародному праві 
класифікацією запровадити факультативні та обов’язкові консультації 
соціальних партнерів: факультативні – до яких сторони в спорі звертаються 
за взаємною згодою, обов’язкові – застосовуються за умов, передбачених у 
договорі на вимогу будь-якої сторони спору2. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, пропонуємо наступні шляхи 
вдосконалення соціально-партнерських відносин у сфері праці в Україні:  

1) удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує соціально-
партнерські відносини: змінити назву глави 1 книги 6 «Соціальний діалог» 
проекту Трудового кодексу України на «Соціальне партнерство» та 
законодавчого закріпити правову категорію «соціальне партнерство» у 
ст. 341 проекту Трудового кодексу України; узгодити положення Закону 
України «Про соціальний діалог в Україні» з положеннями Рекомендації 
№ 91 МОП про колективні договори щодо поширення Генеральної та 
галузевих угод на підприємства, які не брали безпосередньої участі в 
колективно-договірному процесі; законодавчо закріпити для суб’єктів 
колективних договорів, угод право на консультацію, враховуючи досвід 
МОП (Конвенції № 98 про право на організацію і ведення колективних 
переговорів, № 144 про тристоронні консультації для сприяння застосуванню 
міжнародних трудових норм, № 154 про сприяння колективним переговорам, 
№ 135 про захист прав представників працівників тощо); з метою усунення 
фактичної нерівності сторін соціального діалогу в Закон України «Про 
соціальний діалог в Україні» слід внести зміни у напрямку забезпечення 
обов’язковості прийняття органами соціального діалогу спільних рішень на 
основі згоди сторін; систематизувати нормативно-правову базу з соціального 
партнерства в цілому тощо; 

2) удосконалення національної моделі соціального партнерства шляхом 
переходу від трипартизму до комбінованої моделі соціально-партнерських 
відносин узгоджувально-правового характеру; 

1Чанишева Г.І. Вплив міжнародних трудових норм на розвиток трудового права України (окремі питання) / 
Г.І. Чанишева // Підпр-во, госп-во і право. – 2001. – № 5. – С. 67-70.  
2Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право: навч. посіб. / А.І. Дмитрієв, В.І. Муравйов. – К.: Юрінком Інтер, 
2000. – 461 с.  
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3) надання профспілкам додаткових прав і повноважень у сфері захисту 
інтересів найманих працівників та соціально-партнерських відносин у 
цілому, у т.ч. закріпивши в проекті Трудового кодексу України правовий 
статус профспілок і здійснивши перегляд критеріїв репрезентативності 
профспілок у бік зменшення необхідної чисельності їх членів тощо для 
забезпечення участі у колективних переговорах з укладення колективних 
договорів і угод; 

4) удосконалення колективно-договірного регулювання відносин у сфері 
праці шляхом переходу від формального до обов’язкового підходу, 
закріпивши в Законі України «Про колективні договори і угоди» норму про 
обов’язковість поширення норм Генеральної та галузевих угод на всі 
підприємства відповідної галузі, якщо угода підписана сторонами 
соціального партнерства; посилення відповідальності соціальних партнерів 
за невиконання прийнятих ними колективних угод та договорів за рахунок 
збільшення суми штрафу та інші заходи. 

 
 
 

Сахарук Ірина Сергіївна 
к.ю.н., асистент кафедри трудового 
права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ  
У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ  

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ  

В сучасний період правові категорії «гідна праця», «гідні умови праці» 
доволі часто застосовуються в науковій літературі, однак, законодавчого 
закріплення у вітчизняному законодавстві не отримали. Термін «гідна праця» 
вперше було застосовано на Міжнародній конференції праці 1999 року, з 
цього часу Програма гідної праці (the Decent Work Agenda), визначена 
Міжнародною організацією праці як пріоритетний напрям розвитку 
законодавства у сфері праці та практики його реалізації. 

У доповіді «Гідна праця» 87-ї сесії Міжнародної конференції праці 
Генеральним директором МОП було зазначено, що на даному етапі місія 
Організації полягає в покращенні становища людей у сфері праці, що 
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зумовлює необхідність знайти сталі (стійкі) можливості для гідної праці. 
МОП повинна активізувати можливості для жінок і чоловіків отримувати 
гідну і продуктивну роботу в умовах свободи, справедливості, безпеки і 
гідності1. У цій же доповіді сформульовано чотири стратегічних завдання в 
рамках реалізації гідної праці: сприяння дотриманню прав на роботі, 
зайнятість, соціальний захист та соціальний діалог. 

В подальшому Міжнародна організація праці значною мірою 
вдосконалила вказані завдання, які трансформувались у чотири основні 
напрямки. Так, відповідно до 6-ї додаткової доповіді Генерального директора 
МОП «Виміри гідної праці» (березень 2008 р.), Концепція гідної праці, 
включає такі основні аспекти або виміри: 1) основоположні принципи та 
права у сфері праці, а також міжнародні трудові стандарти; 2) зайнятість та 
умови праці; 3) соціальне забезпечення 4) соціальний діалог2. При цьому, 
забезпечення кожного з вказаних елементів є однаково необхідним для 
можливості тлумачення трудової діяльності саме як гідної праці.  

Необхідність слідування принципам Концепції гідної праці 
підтверджено у 2015 р. в Програмі забезпечення сталого розвитку ООН (the 
Agenda for Sustainable Development)3, а в нашій державі також Програмою 
гідної праці для України на 2016-2019 рр.4 

Питання рівності прав та можливостей та недопущення дискримінації у 
сфері зайнятості стосується одразу двох складових Концепції гідної праці, – 
безпосередньо зайнятості та прав працівників, оскільки останній елемент 
включає, в тому числі, необхідність забезпечення права на рівність та права 
на недискримінацію.  

Нерівність та дискримінація у сфері праці, незважаючи на її нормативну 
заборону міжнародно-правовими актами та національним законодавством, 
набула в сучасному українському суспільстві значного поширення. При 
цьому, найчастіше обмеженням піддаються особи саме у відносинах 
зайнятості та працевлаштування, коли роботодавець відмовляє в прийомі на 
роботу, основуючись на дискримінаційних мотивах. Протягом останнього 

1 Report of the Director-General: Decent work 87 th Session 1-17 June 1999 [Електронний ресурс] / International 
Labour Organization. – Режим доступу: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/reports.htm 
2 Report of the Director-General Sixth Supplementary Report: Measuring decent work 301st Session Geneva, March 
2008 / [Електронний ресурс] / International Labour Organization. – Режим доступу: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/ documents/meetingdocument/wcms_091183.pdf 
3 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Sixty-ninth session General Assembly 
United Nations/ - 12 August 2015 / [Електронний ресурс] / United Nations/ – Режим доступу: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E 
4 Програма гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки / [Електронний ресурс] / International Labour 
Organization. – Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
budapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf 
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десятиліття на зміну гендерній дискримінації як найбільш поширеній 
приходить дискримінація за віком; з’являються й нові антидискримінаційні 
ознаки: спосіб життя, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, сімейний 
стан, ВІЛ-позитивний статус, генетичні особливості.  

В Україні відсутня послідовна державна політика щодо забезпечення 
рівних можливостей та запобігання дискримінації у сфері праці та чітко 
визначені юридичні санкції щодо роботодавців, які здійснюють 
дискримінаційну практику. По суті, нормативна заборона дискримінації 
значною мірою залишається декларативною. Водночас, як показує досвід 
розвинутих країн, недопущення дискримінації, і, в першу чергу, на етапі 
працевлаштування, сприяє не лише утвердженню демократичних принципів 
та поваги до прав людини, але й позитивно відображається на соціальних та 
економічних відносинах у суспільстві, дозволяє ефективніше 
використовувати людські ресурси, забезпечує передумови для реалізації 
інших елементів концепції гідної праці.  

Відносини щодо зайнятості та працевлаштування є початковим етапом 
взаємодії потенційних працівника та роботодавця, при цьому, він  
характеризується чи не найбільш масштабними проявами дискримінації. 
Захист від необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу, забезпечення 
рівності та недопущення дискримінації на етапі відбору працівників є 
важливою гарантією реалізації не лише їх права працю, але й інших трудових 
прав. Адже якщо особа піддається дискримінації при працевлаштуванні, то в 
подальшому вона не може реалізувати й інші трудові права.  

З огляду на це, при боротьбі з дискримінацією держава повинна 
особливу увагу зосередити на викоріненні дискримінації з відносин, що 
передують укладенню трудового договору. Це підтверджується Конвенцією 
МОП № 122 про політику в сфері зайнятості 1964 р., що наголошує на 
обов’язку держав забезпечити свободу вибору зайнятості і найбільш широкі 
можливості для кожного отримати підготовку та використати свої навики для 
виконання роботи, до якої він придатний, незалежно від раси, кольору шкіри, 
статі, релігії, політичних поглядів, іноземного чи соціального походження1.  

Стаття 22 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) вказує на 
недопустимість будь-якого прямого або непрямого обмеження прав чи 
встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні трудового 

1 Конвенція Міжнародної організації праці про політику в сфері зайнятості № 122 від 17 червня 1964 року 
(ратифіковано Указом Президії Верхової Ради Української РСР від 19 червня 1968 року) // Конвенції та 
рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. В 2-х томах. Т. 1 (1919-1964 рр.). – Женева, 2001. 
– С. 750-752. 
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договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 
національної належності, статі, тощо1.  

Дискримінація на етапі працевлаштування може проявлятись, значною 
мірою, уже при визначенні роботодавцем вимог до потенційних працівників, 
які повинні стосуватись лише ділових якостей особи, необхідних для 
виконання певної трудової функції. При цьому, поняття «ділові якості 
працівника» нормативно не визначається. В науковій літературі під діловими 
якостями розуміють здатність особи виконувати певну трудову функцію з 
урахуванням наявних у неї професійно-кваліфікаційних та особистих 
якостей2. До професійних якостей відносять професію, спеціальність, 
кваліфікацію, досвід роботи у відповідній сфері, наявність фактичних знань 
та вмінь. Щодо особистих якостей, то вони відрізняються залежно від сфери 
діяльності і при цьому повинні бути об’єктивно необхідними для виконання 
конкретної роботи. Погоджуємось з В.Ф. Губіним, що дискримінація не 
стосується відмінностей, які базуються на таких індивідуальних якостях як 
фізичні або розумові здібності, талант або інші нахили, оскільки вони 
знаходяться під контролем особи. Заперечення рівноправності скоріше 
стосується відмінностей, що ґрунтуються на факторах, над якими індивід не 
має влади, таких, як його раса, колір шкіри, походження та національна або 
етнічна приналежність тощо3. 

Невизначеність на законодавчому рівні навіть категорії «ділові якості» 
на практиці призводить до зловживання роботодавцями при встановленні 
конкретних вимог до кандидатів, хоча, певну направленість у цій сфері 
відображено у Довідниках кваліфікаційних характеристик професій 
працівників за різними видами діяльності. Не усунута дана прогалина й у 
проекті Трудового кодексу № 1658, прийнятому в першому читанні 
5 листопада 2015 р., хоча, в ньому застосовуються поняття «професійно-
ділові якості», «ділові якості»4. 

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) обмежено регулює 
питання встановлення вимог до працівників. Так, відповідно до ст. 22, 
вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть 
встановлюватись законодавством. Згідно правової позиції Конституційного 

1 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII (зі змінами та доповненнями) // 
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. 
2 Митина Н. М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового 
права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. М. Митина. – М., 2006. – 205 с. – С.85. 
3 Губин В. Ф. Расовая дискриминация: реакционная сущность и международная противоправность / 
В. Ф. Губин. – М. : Изд. «Наука», 1979. –198 с. -С.14. 
4 Проект Трудового кодексу України № 1658 (текст, підготовлений до другого читання в редакції від 
20 травня 2015 р.) // [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http:// http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
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Суду, встановленої у ряді справ, принцип рівності не виключає можливості 
законодавця при регулюванні трудових відносин встановлювати особливі 
правила, що стосуються підстав і умов заміщення окремих посад, якщо цього 
вимагає характер професійної діяльності. Мета впровадження таких 
відмінностей (вимог) у правовому статусі працівників повинна бути 
істотною, а самі відмінності (вимоги) – об’єктивно виправданими, 
обґрунтованими та справедливими, інакше вони означатимуть 
дискримінацію1.  

У проекті Трудового кодексу питання встановлення вимог до 
працівників врегульовано більш детально. При цьому, умовно за проектом їх 
можна класифікувати на дві групи: вимоги, встановлені законодавством та 
вимоги, які встановлюються роботодавцем. Так, згідно ст. 27, вимоги до 
працівників встановлюються законодавством із дотриманням вимог щодо 
недопущення дискримінації у сфері праці. Ці вимоги можуть стосуватися 
наявності у працівника відповідної освіти, професійної підготовки, досвіду 
трудової діяльності, віку тощо. Роботодавці можуть встановлювати вимоги, 
що не суперечать законодавству та безпосередньо пов’язані з професійною 
діяльністю працівника2. Окремо, в ч. 3 ст. 27 проекту вказано, що вимоги до 
працівників, які встановлюються кваліфікаційними характеристиками, є 
рекомендаційними, якщо законодавством не визначена їх обов’язковість. 

Отже, проект Трудового кодексу надає право роботодавцю самостійно 
встановлювати вимоги до працівників. При цьому, в проекті підкреслено, що 
будь-які вимоги, як встановлені законодавством, так і визначені 
роботодавцем, повинні бути безпосередньо пов’язані з професійною 
діяльністю працівника і не можуть ґрунтуватись на дискримінаційних 
підставах. Така новела гарантує забезпечення права на недискримінацію 
особи на етапі працевлаштування і одночасно передбачає децентралізацію 

1 Рішення Конституційного Суду України від 18 квітня 2000 року у справі за конституційним поданням 
47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення 
частини другої статті 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 
(справа про віковий ценз) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1286; Рішення Конституційного 
Суду України від 7 липня 2004 року у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого частини першої 
статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника 
вищого навчального закладу) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28. – Ст. 1909; Рішення 
Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 року у справі за конституційним поданням 47 народних 
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону 
України «Про державну службу», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» // Офіційний вісник України. – 
2007. – № 80. – Ст. 2979. 
2 Проект Трудового кодексу України № 1658 (текст, підготовлений до другого читання в редакції від 
20 травня 2015 р.) // [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http:// http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
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щодо встановлення вимог до працівників, що має важливе значення для 
забезпечення інтересів роботодавця. 

Сьогодні часто роботодавці висувають вимоги до кандидатів, які не 
обґрунтовані та законодавством не передбачені. Наприклад, проведений 
аналіз вимог до кандидатів на інтернет-порталі пошуку роботи і працівників 
Work.ua (станом на 01 вересня 2016 р.) [1] дозволяє констатувати, що 
приблизно 80 % містять вимоги щодо віку претендентів та статі. Якщо 
розглядати вимоги за віковою ознакою, серед кандидатів від 20 до 30 років 
кількість вакансій поступово зростає, а починаючи з 30 років поступово йде 
на спад. Найбільшою затребуваністю користуються кандидати віком                
25-35 років, а працівників після 50 років запрошують переважно для 
виконання некваліфікованої роботи (охоронцями, технічними робітниками, 
прибиральниками, розклеювачами оголошень тощо). Схожа ситуація щодо 
вимог до працівників спостерігається і на інших популярних порталах щодо 
пошуку роботи (Rabota.ua, HeadHunter.ua, job.ukr.net, jobs.ua, Rabotaplus та 
ін.). У більшості випадків вимоги формулюються категорично, хоча іноді 
виражаються в тому, що перевага надається особі певної статі чи віку. 

Отже, роботодавці допускають дискримінацію вже на етапі висунення 
вимог до кандидатів, незважаючи на заборону Законом «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні» в оголошеннях (рекламі) 
про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, (за 
винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами 
певної статі), висувати різні вимоги, віддаючи перевагу одній із статей2. 
Аналогічна норма міститься і в Законі «Про зайнятість населення», 
одночасно вказуючи на заборону висувати в оголошеннях вимоги щодо віку3.  

Щодо вимог до статі в оголошеннях, то вони не завжди є 
дискримінаційними. Так, зазначення потреби у кандидаті-чоловіку для робіт, 
застосування на яких праці жінок заборонено, є законними, хоча вимоги 
щодо кандидата-жінки завжди є дискримінаційними, оскільки законодавство 
не передбачає обмежень стосовно праці чоловіків. Що стосується вимог до 
віку претендентів, – вони є законними лише у випадках, які прямо 
передбачені законодавством (наприклад, обмеження щодо застосування 
праці неповнолітніх, граничний вік перебування на державній службі). 

1 Сайт пошуку роботи і працівників «Work.ua» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.work.ua. 
2 Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 року 
№ 5207-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3071. 
3 Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI  (зі змінами та доповненнями)// 
Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 2565. 
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Слід зазначити, що проведений аналіз вакансій на зазначеному вище 
інтернет-порталі Work.ua дозволяє виокремити й інші вимоги до кандидатів, 
які взагалі не передбачені законодавством для будь-яких посад і робіт. Так, 
ряд вакансій містять вимогу щодо приємної, презентабельної, інтелігентної 
зовнішності (така вимога висувається до різних посад – секретар-референт, 
касир, викладач англійської мови, менеджер і навіть охоронець), відсутності 
шкідливих звичок (їх можна визнати обґрунтованими для фітнес-тренерів, 
але недоцільними щодо продавців, кур’єрів), необхідності реєстрації за 
місцем проживання тощо. Роботодавці, висуваючи дискримінаційні вимоги 
до кандидатів, не ставлять на перший план їх ділові якості, адже навіть не 
розглядають резюме окремих претендентів.  

Відповідальність у вигляді штрафу для рекламодавців за зазначення в 
оголошеннях про вакансії незаконних та дискримінаційних вимог 
передбачена ст. 24-1 Закону України «Про рекламу»1. І хоча заборона в 
оголошеннях про вакансії визначати вимоги до кандидатів, які не 
передбачені законодавством, з одночасним встановленням відповідальності 
для рекламодавців, направлена на забезпечення рівності та протидію 
дискримінації, не слід переоцінювати відповідні норми, адже навіть якщо 
роботодавець не передбачить такі вимоги в оголошеннях, це не гарантує 
неможливість їх застосування при безпосередньому відборі кандидатів. 

Незважаючи на законодавчу заборону дискримінації при 
працевлаштуванні, свобода трудового договору передбачає право 
роботодавця вільно здійснювати підбір кадрів.  

«Професійний відбір визначається як передбачені правовими нормами 
науково обґрунтовані методи визначення кваліфікації та інших ділових 
якостей громадян, які поступають на роботу, та їх відповідності майбутній 
роботі з метою створення безпечних і сприятливих умов для творчої праці, 
вірної розстановки і використання кадрів»2. Свобода трудового договору 
зумовлює існування права роботодавця вільно здійснювати підбір кадрів. 
Тобто, хоча кожен має право на працевлаштування без дискримінації, права 
бути прийнятим на конкретне місце роботи особа не має (крім випадків, 
передбачених законом, наприклад, при направленні молодого спеціаліста на 
роботу). Отже, як правило, роботодавець має право обрати будь-яку особу з 
кількох претендентів (наприклад, чоловіка і жінки), які підходять для 

1 Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996  р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996 р. - № 39. – Ст. 181. 
2 Трудове право: [підручник] / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін. [за ред. проф. М.І. Іншина, доц. 
В.І. Щербини]. – X. : Ніка Нова, 2012. – 560 с. – С. 175-176. 
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виконання певної роботи. При цьому у випадку однакової кваліфікації 
претендентів довести дискримінацію неможливо, навіть якщо роботодавець і 
керувався дискримінаційними підставами при відмові.  

У Проекті Трудового кодексу № 1658 також збережено право 
роботодавця на вільний добір працівників (ст. 24). Зміст вказаного права 
деталізовано у ст. 26 проекту і включає можливість:  

1) вільного пошуку кандидатів (як шляхом оголошення вакансій і 
самостійного відбору працівників, так і прийняття на роботу осіб, 
направлених Державною службою зайнятості або суб’єктами, що мають 
право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні),  

2) проведення відбору серед кандидатів на конкурсних засадах.  
Відповідно до ч.2 ст. 26 проекту, роботодавцю при доборі працівників 

забороняється висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, а 
також вимагати від осіб, які шукають роботу, інформацію про їх цивільний 
стан, особисте життя та іншу інформацію, не пов’язану з професійною 
діяльністю. Вважаємо, що слід розширити сферу вимог, які не має права 
застосовувати роботодавець при відборі, оскільки незаконні вимоги не 
обов’язково є дискримінаційними (так як дискримінація передбачає 
проведення відмінностей за ознаками статі, раси, кольору шкіри тощо, 
виключаючи такі ознаки як, наприклад, особиста симпатія або неприязнь до 
кандидата на посаду, упередження тощо). Водночас, діюче законодавство 
уже закріплює вимогу щодо заборони в оголошеннях про вакансії висувати 
дискримінаційні вимоги (ст. 11 Закону «Про зайнятість населення», ст. 17 
Закону «Про забезпечення рівних прав та можливосте жінок і чоловіків»), які 
на практиці часто залишаються декларативними.  

Відповідно до ст. 50 Закону «Про зайнятість населення» роботодавці 
мають право проводити співбесіди з кандидатами на працевлаштування з 
метою визначення відповідності їх професійних знань, вмінь та навичок. При 
цьому, забороняється висувати будь-які вимоги дискримінаційного 
характеру, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання 
відомостей про особисте життя. КЗпП також забороняє зобов’язувати 
кандидатів подавати відомості про їх партійну і національну приналежність, 
походження, реєстрацію місця проживання чи перебування.  

У ст. 24 проекту Трудового кодексу передбачено й право на проведення 
тестування при доборі працівників у випадках, передбачених законом. Сам 
проект у ст. 340 передбачає можливість проведення тестування при 
здійсненні конкурсного відбору працівників, при цьому, включає тестування 
для визначення рівня спеціальних знань, а також психологічне тестування 
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(підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до 
фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення й спроможність 
працювати в колективі, культурна відкритість). Вважаємо, що обмеження 
випадків проведення тестування тими, що будуть визначені законом, є не 
зовсім доцільним, особливо враховуючи поширеність такого способу відбору 
працівників. Проте, на рівні проекту Трудового кодексу необхідно визначити 
основні засади проведення тестування, обмеження при його проведенні та 
мету – визначення професійних, ділових якостей працівників. 

Новелою проекту є дозвіл роботодавцю збирати інформацію про 
попередню роботу особи за наявності її письмової згоди та в межах, 
визначених цією згодою. При цьому, відмова особи від надання письмової 
згоди на збирання інформації щодо неї не може бути підставою для відмови у 
прийнятті на роботу (ст. 51). Порядок збору та використання таких даних 
регламентується Законом «Про захист персональних даних» від 1 червня 
2010 р.1. Так, ст. 5 Закону встановлює, що «персональні дані, крім 
знеособлених, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом». 
Персональними слід вважати будь-які дані, за допомогою яких можна 
ідентифікувати особу, тобто при поєднанні даних про особу з її іменем та 
прізвищем, вони вважаються персональними. Важливе значення для захисту 
від дискримінації (особливо за способом життя) має норма ст. 10 Закону, яка 
визначає, що відомості про особисте життя особи не можуть 
використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості. 
Якщо ж особа не буде прийнята на відповідну роботу, то вона, згідно зі ст. 8 
Закону, має право вимагати знищення своїх персональних даних. 

Право роботодавця на вільний добір працівників обмежене не лише 
нормами Закону «Про зайнятість населення», що забороняє висувати будь-які 
вимоги дискримінаційного характеру під час проведення добору працівників 
(ст. 5), а також КЗпП, який забороняє необґрунтовану відмову в прийнятті на 
роботу та захист від такої відмови (ст. 5-1, 22). При цьому, поняття 
необґрунтована відмова на законодавчому рівні не визначається. У науці 
трудового права під необґрунтованою відмовою за наявності вакантного 
робочого місця (посади) є відмова у прийнятті на роботу невмотивована чи 
вмотивована посиланням на обставини, які не відносяться до ділових якостей 
працівника2. Окремі науковці необґрунтованою вважають також відмову з 

1 Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI (зі змінами та 
доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481 
2 Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, 
О.Є. Сонін [13-е вид., допов. та переробл.]. – К. : Алерта, 2010 – 680 с. – С.104. 
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неприпустимих з точки зору загальних принципів трудового права причин чи 
обставин1, що дозволяє говорити про відмову за дискримінаційними 
ознаками як необґрунтовану. Слід також наголосити, що про необґрунтовану 
відмову можна говорити не завжди, коли у роботодавця існують вакантні 
робочі місця, а лише тоді, коли він повідомляв про наявні вакансії, оскільки 
трудове законодавство не містить норм, які зобов’язують заповнювати 
вакантні посади негайно. 

В.Н. Скобєлкін вважає необґрунтованими тільки невмотивовані відмови, 
тобто не підкріплені доказами, а відмови, мотивування яких побудоване на 
підставах, недопустимих з точки зору діючого законодавства і практики, що 
склалася, пропонує умовно називати безпідставними2. Враховуючи, що 
законодавство не містить терміну «безпідставна відмова», вважаємо більш 
правильним широке трактування необґрунтованої відмови в прийомі на 
роботу, яка включає і відмову із зазначенням мотивів, заборонених законом. 

«Необґрунтована відмова в прийомі на роботу», – поняття ширше, ніж 
відмова за дискримінаційними ознаками, оскільки може включати і відмову 
на роботу внаслідок обставин, не пов’язаних з дискримінацією. При цьому 
заборону необґрунтованої відмови вважаємо однією з гарантій захисту від 
дискримінації, оскільки вона передбачає обов’язок роботодавця відмовляти в 
прийомі на роботу беручи до уваги лише ділові якості претендента. 
Одночасно пропонується в проекті Трудового кодексу визначити, що 
вважається необґрунтованою відмовою в прийнятті на роботу та сутність 
ділових якостей працівника, щоб уникнути суперечностей в правозастосовній 
практиці. Разом з тим не поділяємо позицію О.Я. Лаврів, яка пропонує у 
проекті визначити детальний перелік підстав відмови у прийнятті на роботу, 
який повинен бути виключним і не підлягати розширеному тлумаченню 
роботодавцем3, оскільки передбачити усі такі підстави неможливо. 

В аспекті недискримінації при прийомі на роботу необхідним є 
дослідження такого способу відбору кандидатів як проведення тестування. 
Адже на практиці роботодавці можуть проводити не лише професійні тести, 
направлені на визначення ділових якостей особи, але й психологічні, 
використання яких є особливо дискусійним. Як зазначається в науковій 
літературі, «за допомогою хитромудрих тестів та інших прийомів 

1 Трудове право : [підручник] / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін. [за ред. проф. М.І. Іншина, доц. 
В.І. Щербини]. – X. : Ніка Нова, 2012. – 560 с. – С.180. 
2 Скобелкин В.Н. Расширение гарантий права на труд / В.Н. Скобелкин // Советское государство и право. – 
1971. – № 3. – С. 64-65. – С.104. 
3 Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України : [Монографія] / О.Я. Лаврів. – Івано-Франківськ: 
ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 216 с. – С.54. 
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психологічної діагностики особистості, не завжди наукових і перевірених, а 
інколи навіть абсурдних, можна легко провалити і знехтувати будь-яким 
неугодним кандидатом. Це підриває реальність формальних заборон 
дискримінації при працевлаштуванні»1.  

Погоджуємось і з О.В. Тищенко, що роботодавці не вправі у процесі 
прийняття на роботу аналізувати на підставі тестування внутрішній 
психологічний стан особи, який є складовою психічного здоров’я людини..., 
тому психологічне тестування має допускатися лише у випадках, 
передбачених законодавством (зокрема, щодо працівників правоохоронних 
органів)2. В інших випадках, якщо роботодавець відмовляє в прийомі на 
роботу на підставі результатів тестування, не пов’язаного з визначенням 
професійних якостей особи, необхідних для заняття посади, така відмова є 
необґрунтованою.  

Набувають поширення і новітні методи професійного відбору, такі як 
тести «генного екранування» (дозволяють зробити гіпотетичний прогноз про 
майбутні захворювання), фонологічних тестів (визначають психологічні 
якості за аналізом запису голосу), хіромантичні перевірки (визначення рис 
особистості за лініями на долонях), графологічні тести (аналіз почерку), 
оцінка гороскопів астрологами, перевірка за допомогою поліграфа3. Часто 
роботодавці  вимагають здачу аналізу на ВІЛ/СНІД, тесту щодо паління 
тощо.  

З огляду на використання нових методів профвідбору, не завжди 
законних і обґрунтованих, у багатьох країнах світу спостерігається тенденція 
щодо обмеження застосування відповідних засобів при доборі працівників. 
Так у США прийнятий Федеральний закон про захист працівників від 
зловживань під час застосування поліграфів (1988 р.), що обмежує 
застосування «детекторів брехні» (в окремих штатах його застосування 
взагалі заборонено)4. У Франції заборонено збирати про працівників дані, що 
не мають відношення до професійних якостей і кваліфікації5, в Італії – 
вимагати проведення тестів на СНІД, оскільки вони порушують закони про 
захист приватного життя трудящих. В інших країнах законодавство дозволяє 

1 Курс порівняльного трудового права : [підручник] / М.І. Іншин, А.Р. Мацюк , А.М. Соцький, В.І. Щербина 
[За ред. акад. А.Р. Мацюка]. – X. : Ніка Нова, 2011. – 980 с. – С.436-437. 
2 Тищенко О.В. Проблеми правового регулювання запровадження тестування при прийнятті на роботу 
працівників / О.В. Тищенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 12. – С. 52-57. – С.54, 56. 
3Лавріненко О.В. Генезис трудового законодавства про проведення професійних тестових випробувань під 
час добору та розстановки кадрів: проблемні питання / О.В. Лавріненко // Проблеми правознавства та 
правоохоронної діяльності. – 2009. – № 4. – С. 176-186. – С.180. 
4Порівняльне трудове право: [Навч. посіб.] / за заг. ред. А.С. Мацка. – К.: МАУП, 2005. – 176 с. – С.93. 
5Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин : [Монографія] / В.І. Щербина. 
– Дніпропетровськ, 2005. – 266 с. – С.69. 
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тестувати на СНІД лише щодо категорії осіб, які можуть передати вірус в 
процесі трудової діяльності (в першу чергу, медиків)1. Що стосується 
генного тестування, у США прийнято Закон про заборону дискримінації на 
основі генетичної інформації (2008 р.). В окремих державах (Австрії, 
Нідерландах, Греції, Італії) обмежено збір генетичної інформації про 
працівників без їх згоди.  

Як наголошує В.І. Щербина, у трудовому праві на Заході фактично 
йдеться про нове право працівника у сфері трудових відносин – право на 
конфіденційність, право не допускати вторгнення роботодавця в особисте 
життя, в інтимну сферу. Працівникам і кандидатам на посаду гарантується 
свобода самим вирішувати, чи слід надавати роботодавцям інформацію 
особистого характеру. Ця свобода може бути обмежена лише законними 
інтересами підприємств, держави, третіх осіб2. Натомість в Україні 
нормативна регламентація професійного відбору працівників обмежується 
загальною нормою щодо заборони дискримінації при її проведенні. 
Вважаємо необхідним застосування відповідної зарубіжної практики в 
Україні також, і частково вона вже відображена в проекті Трудового кодексу.  

Погоджуємось з О.В. Лавріненко, що держава повинна «більш 
«жорстко» і системно на рівні законодавчих актів підходити до регулювання 
порядку та умов застосування всіх наявних професійних (перевірочних) 
тестових випробувань». Додатковим аргументом слугує обставина, що 
профспілки фактично відсторонені від контролю за порядком проведення 
професійного відбору, достовірністю його результатів. Правильність і 
об’єктивність результатів будь-яких тестових випробувань, через відсутність 
доступу до останніх та відповідної фахової підготовки, перевірити не має 
можливості й сам кандидат3. Отже, в проекті Трудового кодексу 
пропонується передбачити, що «роботодавцям забороняється проводити 
психологічне тестування, а також інші форм перевірки ділових якостей 
кандидата на посаду, крім випадків, визначених законодавством стосовно 
окремих видів трудової діяльності. На вимогу особи роботодавець 
зобов’язаний ознайомити її з результатами проведеного тестування». 

Загалом, довести дискримінацію на етапі прийняття на роботу досить 
складно, чим роботодавці часто користуються. Адже вони, як правило, 

1Порівняльне трудове право: [Навч. посіб.] / за заг. ред. А.С. Мацка. – К.: МАУП, 2005. – 176 с. – С.93. 
2Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин : [Монографія] / В.І. Щербина. 
– Дніпропетровськ, 2005. – 266 с. – С.69. 
3Лавріненко О.В. Генезис трудового законодавства про проведення професійних тестових випробувань під 
час добору та розстановки кадрів: проблемні питання / О.В. Лавріненко // Проблеми правознавства та 
правоохоронної діяльності. – 2009. – № 4. – С. 176-186. – С.183. 
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вдаються до прихованої дискримінації, відмовляючи в прийомі на роботу на 
підставах, які формально законні. З огляду на це, важливе значення має 
можливість особи, котрій було відмовлено в прийомі на роботу, вимагати від 
роботодавця оформити це письмово. Таке право закріплено КЗпП за жінками, 
які мають дітей віком до трьох років, вагітними жінками і одинокими 
матерями, які мають дітей віком до 14-ти років (ст.184). Пропонується 
поширити цю норму на всіх осіб, що буде додатковою гарантією для захисту 
від дискримінації при працевлаштуванні. Письмова відмова, як правило, не 
буде прямим свідченням дискримінації, оскільки офіційну причину 
роботодавець може вказати іншу (напр., недостатність досвіду роботи), або 
сформулювати її не чітко. Проте вона слугуватиме доказом того, що особа 
претендувала на відповідну посаду і може допомогти у подальшому доведені 
факту дискримінації. Тому необхідно доповнити проект Трудового кодексу 
нормою щодо обов’язку роботодавця видавати на вимогу особи письмове 
обґрунтування відмови в прийнятті на роботу. 

З метою протидії дискримінації на етапі працевлаштування важливе 
значення має визначення проектом Трудового кодексу можливості проводити 
конкурсний відбір не лише у випадках, передбачених законодавством, але й 
за рішенням роботодавця (ст.54). Відбір на основі конкурсу дозволить особі 
при оскарженні відмови в прийнятті на роботу, посилатись на документальні 
дані про результати його проходження претендентом, який був прийнятий на 
роботу.  

Також важливе значення має забезпечення недискримінації працівника 
на етапі безпосереднього укладення трудового договору. Адже хоча сторони 
юридично рівні при погодженні його умов, роботодавець може диктувати 
свої, не завжди вигідні для контрагента положення, в тому числі 
дискримінаційні (наприклад, щодо оплати праці, встановлення неповного 
робочого часу без бажання працівника, додаткових підстав для залучення до 
роботи у вихідні дні). З огляду на це, важливою для працівника як більш 
вразливої сторони при укладенні трудового договору є норма ст.9 КЗпП, що 
визнає недійсними умови договорів про працю, котрі погіршують становище 
працівника порівняно з діючим законодавством (хоча, такі умови не завжди є 
дискримінаційними).  

Однак, погоджуємось з О.Т. Панасюком, що така норма хоча і є 
гарантією для працівників, однак не може бути ефективним засобом захисту 
без чіткого механізму її реалізації. У цивільному праві в подібних випадках 
договори (або їх умови) кваліфікуються як нікчемні, на противагу яким 
договори, що оспорюються вимагають судової процедури визнання їх 
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недійсними. Слід зазначити, що пряма аналогія закону у цьому випадку 
навряд чи можлива, оскільки за нормами цивільного права сторони недійсної 
угоди звичайно повертаються у первісний стан, що неможливо у трудовому 
праві1.  

Дана прогалина фактично виправлена в проекті Трудового кодексу. По-
перше, передбачено недійсність умов трудового договору, якщо вони або 
погіршують становище працівника (в тому числі порівняно з колективним 
договором) або мають дискримінаційний характер. По-друге, визначено 
механізм реалізації зазначеної норми: роботодавець зобов’язаний, за згодою 
працівника, внести до трудового договору зміни, а якщо сторони не дійдуть 
згоди – застосовуються норми законодавства або колективного договору 
(ст.47-48). 

Відповідно до ст.29 КЗпП, до початку виконання працівником роботи 
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити його з 
правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором 
(така норма збережена і в проекті Трудового кодексу). В даному випадку 
вважається більш доцільним встановити такий обов’язок до укладення 
трудового договору, а не після. Адже потенційний працівник, маючи повну 
інформацію про локальні норми, які визначають його права та обов’язки, 
може вимагати встановлення для нього не менш сприятливих умов, ніж 
передбачені для інших працівників. Також він може відмовитись від 
укладення трудового договору, якщо певні умови, визначені цими актами, 
вважає неприйнятними. Якщо ж ознайомлення відбувається після укладення 
трудового договору, воно є формальним. 

На необхідності недопущення дискримінації при встановленні відносин 
випробування, їх розвитку, зміні чи припиненні наголошує Н.О. Мельничук2. 
Так можливість звільнення працівника як такого, що не пройшов 
випробування, для роботодавця практично не обмежена. Адже він навіть не 
зобов’язаний обґрунтовувати причину звільнення, що часто призводить до 
порушення трудових прав працівників. При цьому практика постійного 
прийому на роботу нових працівників і розірвання з ними договору до 
закінчення строку випробування може бути як «політикою» роботодавця (як 
зазначає В. Можайський, роботодавець отримує досвід, ідеї, зв’язки 

1Панасюк О.Т. Зловживання суб’єктивними трудовими правами: постановка проблеми // О.Т. Панасюк , 
І.А. Богдан // Право України. – 2010. – № 3 – С. 161-165. – С.163. 
2Мельничук Н.О. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу за законодавством України : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н.О. Мельничук. – К., 2006. – 216 с. – С.58. 
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працівника а потім звільняє його1), так і здійснюватись за 
дискримінаційними підставами щодо окремих категорій працівників. 
Безумовно, погоджуємось з висловленою в науковій літературі позицією, що 
випробування сприяє з’ясуванню ділових якостей працівника та в цілому 
відповідає інтересам сторін трудового договору і демократичному характеру 
входження працівника в трудовий процес2.  

Проте, видається необхідним посилення гарантій для працівника у цих 
відносинах. Тому, пропонується в проекті Трудового кодексу передбачити 
необхідність отримання згоди профспілки при звільненні працівника як 
такого, що не пройшов випробування, а також встановити обов’язок 
роботодавця на вимогу особи обґрунтувати причини такого звільнення. 

Виявом дискримінаційної кадрової політики може бути також 
«ігнорування» роботодавцем процедури працевлаштування в цілому, тобто 
виконання роботи особою без укладення трудового договору. Щодо 
працівників так званої «нерегламентованої зайнятості», то тут часто не 
дотримуються основні трудові права, в тому числі на рівну оплату за працю 
рівної цінності, право на захист від незаконного звільнення. Найчастіше у 
сфері «неформальної» зайнятості здійснюють свою діяльність нелегальні 
трудящі-мігранти, а також працівники, які є менш конкурентоспроможними 
на ринку праці, з огляду на що погоджуються з відповідними умовами 
роботодавця. Відсутні в національному законодавстві норми, направлені на 
впровадження положень Рекомендації МОП № 198 про трудові 
правовідносини 2006 р щодо встановлення презумпції існування трудових 
правовідносин в тому випадку, коли визначена наявність однієї чи декількох 
відповідних ознак3. На боротьбу з нерегламентованою зайнятістю частково 
направлено норми Закону «Про зайнятість населення», ст.5 якого передбачає 
заборону роботодавцям застосовувати працю громадян без належного 
оформлення трудових відносин та вчиняти дії, спрямовані на приховування 
трудових відносин. Одночасно дана норма має дискримінаційний характер по 
відношенню до іноземців, апатридів, біженців. 

Однією з головних причин існування дискримінації з боку роботодавців 
залишаються їх упередження та існуючі в суспільстві стереотипи. Сьогодні, 
наприклад, професії продовжують поділяти на «чоловічі» та «жіночі», а 

1 Можайский В. Особенности национального рекрутмента : «мичуринский» подход к отбору соискателей 
или произвол работодателя? / В. Можайский // Трудовое право. – 2007. – № 4. – С. 16-21. – С.19. 
2Трудове право України: [Академічний курс] / А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін. [за заг. 
ред. Н.М. Хуторян]. — К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 608 с. – С.252. 
3Рекомендація Міжнародної організації праці про трудові правовідносини від 31 травня 2006 р № 198 // 
[Електронний ресурс] / Представництво МОП в Україні. – Режим доступу: http://www.ilo.org.ua. 
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особи з інвалідністю вважаються такими, що не в змозі ефективно 
здійснювати трудову діяльність. Поряд з існуванням упереджень щодо 
окремих соціальних груп, перешкодою у боротьбі з дискримінацією є 
недосконалість національного законодавства. Так, гарантуючи рівність 
трудових прав, КЗпП не регламентує механізмів її забезпечення (лише з 
внесенням змін до статті 2-1 від 12.11.2015 р. у Кодексі вперше застосовано 
термін «дискримінація» та встановлено її заборону у сфері праці, водночас,ця 
норма є загальною та фактично дублює конституційне положення щодо 
недискримінації). Спробою усунути дану прогалину було прийняття Законів 
України «Про забезпечення рівних прав та можливосте жінок і чоловіків» 
2005 р. та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 
2015 р. Однак, вказані законодавчі акти визначають також лише загальні 
засади протидії дискримінації, не встановлюють чіткі механізми боротьби з 
дискримінацією. Зокрема, не врегульованим залишається питання 
доказування дискримінації, конкретної юридичної відповідальності за 
дискримінаційні дії тощо.  

У Проекті Трудового кодексу з’являється окрема ст. 4, присвячена 
дискримінації у сфері праці, яка, зокрема, встановлює, що особи, які зазнали 
дискримінації, мають право на звернення до суду для визнання факту 
дискримінації та її усунення, а також відшкодування завданої шкоди. Проте, 
важливою проблемою, що не врегульована Проектом № 1658, залишається 
відсутність регламентації процедури доказування наявності в діях 
роботодавця факту дискримінації. При цьому, на практиці довести наявність 
дискримінаційних дій працівнику складно, оскільки роботодавці, як правило, 
вдаються до непрямої і прихованої дискримінації. І майже неможливо 
довести факт дискримінації на етапі прийняття на роботу, при відсутності 
обов’язкової письмової відмови в працевлаштуванні (виняток становлять 
вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років, одинокі матері, 
які мають дітей віком до 14-ти років, – ст. 184 КЗпП). А за наявності усної 
відмови кандидату складно довести не тільки дискримінаційні дії 
роботодавця, але й сам факт відмови в укладенні трудового договору.  

Тому, необхідно передбачити в новому Трудовому кодексі норми, які б 
спростили процес доказування щодо дискримінаційних дій. Зокрема, на етапі 
прийняття на роботу, – доводити лише факт більш високої спеціальності чи 
кваліфікації порівняно з особою, яка була прийнята на роботу (що відповідає 
міжнародним трудовим стандартам та практиці багатьох держав). Крім того, 
необхідно законодавчо передбачити обов’язковість письмової відмови в 
прийнятті на роботу за бажанням кандидата. Хоча, навіть письмова відмова 
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не завжди може допомогти при доведенні факту дискримінації, оскільки 
офіційну причину неприйняття на роботу роботодавець може вказати іншу 
або формулюючи причини не чітко. Проте, письмова відмова слугуватиме 
доказом того, що особа претендувала на відповідну посаду і може допомогти 
у подальшому доведені факту дискримінації. 

Недоліком діючого законодавства, що не вирішено і в Проекті 
Трудового кодексу є відсутність конкретизації відповідальності роботодавця 
за допущення дискримінації. Звичайно, існують загальні норми щодо такої 
відповідальності, зокрема, ст. 45, 237, 237-1 КЗпП, що не виключають 
можливості їх застосування у випадках встановлення факту дискримінації. 
Проте, вважаємо необхідним деталізувати відповідальність саме за 
допущення дискримінації, оскільки останнє призводить до нехтування не 
лише правовими нормами, але й принципами трудового права. Тому, варто 
доповнити Проект нормою про те, що роботодавці, які допустили 
дискримінацію у сфері праці, несуть матеріальну відповідальність за 
матеріальну та моральну шкоду. Ці зміни дадуть змогу чіткіше 
використовувати норму щодо такої відповідальності. 

Отже, для забезпечення рівності та недискримінації у відносинах 
зайнятості як складової реалізації Концепції гідної праці необхідно не тільки 
вдосконалювати законодавчі норми, але й проводити роз’яснювальну роботу 
з метою подолання стереотипів та упереджень з боку роботодавців та 
доведення до відома сторін трудового договору усіх негативних наслідків 
дискримінаційної політики. Водночас, важливе значення має спрощення 
доказової бази щодо доведення фактів дискримінації та встановлення 
конкретної юридичної відповідальності роботодавців за дискримінацію. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК ЯК ПРИРОДНЕ 
ПРАВО ЛЮДИНИ 

Предметом дискусій тривалий час виступають питання визначення та 
класифікації прав людини. У науці сформувалася теорія трьох поколінь прав 
людини, а в останніх наукових розвідках висловлюються міркування про 
формування й четвертого покоління.  

Перше покоління прав людини розглядають як невідчужувані особисті 
(громадянські) і політичні права. Щодо другого покоління прав, то 
О.Ф. Скакун стверджує, що це покоління «…називають ще системою 
позитивних прав внаслідок того, що вони не можуть бути реалізовані без 
організаційної, координуючої та інших форм діяльності держави, 
спрямованих на їх забезпечення». Трете покоління прав людини – колективні 
права народів (націй), тобто права всього людства, що ґрунтуються на 
солідарності людей, їх належності до якоїсь спільності (асоціації) (право на 
мир, безпеку тощо). Формування четвертого покоління прав людини, 
пов'язане з науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, 
генетики тощо. Ці права є результатом втручання у психофізіологічну сферу 
життя людини (наприклад, право людини на штучну смерть (евтаназію); 
право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім'ї, 
вирощування органів людини з її стовбурових клітин та ін.).1  

Право на працю у багатьох наукових джерелах кваліфікується як право 
людини другого покоління.2 У спеціальних наукових роботах, присвячених 
дослідженню трудових прав, обґрунтовано позицію про те, що право на 
працю належить до природних, невід’ємних прав першого покоління.3 
Аналогічна позиція міститься і у рішеннях Конституційного Суду України. 
Так, наприклад у п. 6.1.1. Рішення Конституційного Суду України 

1 Скакун О.Ф. Загальна теорія держави та права / О.Ф. Скакун. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://uristinfo.net/2010-2-16-20-00-40/3-2010-12-16-19-59-33/49-glava11.html 
2 Наприклад, Скакун О.Ф. Там само ; Середа О.О. Щодо питання природності природних прав людини: 
теоретичний аспект / О.О. Середа // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його 
законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Матеріали 
II Всеукраїнської науково-практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів. – С. 285. 
3 Андріїв В.М. Місце трудових прав у системі прав людини і громадянина // Актуальні проблеми держави і 
права.  – 2007. – Вип. 30. – С. 13. 
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від 29.01.2008 № 2-рп/2008 зазначається, що право заробляти собі на життя є 
невід'ємним від права на саме життя, оскільки останнє є реальним лише тоді, 
коли матеріально забезпечене. Право на працю закладено у самій людській 
природі. Його має кожна людина, воно є невідчужуваним.1 У той же час 
право на відпочинок як у загальнотеоретичних, так і у спеціальних 
дослідженнях традиційно відносять до прав другого покоління.2  

Вважаємо позицію щодо місця права на відпочинок у системі прав 
людини дискусійною, що потребує уточнення.  

На наш погляд, право на відпочинок є природним правом людини 
(правом першого покоління). Воно насамперед обумовлено фізичною 
потребою людського організму у відпочинку.  

З одного боку відпочинок можна розглядати як антипод роботи, час, 
який необхідний організму для відновлення. З іншого, навіть тоді, коли 
людина не працює, все одно вона потребує відпочинку. Так, А. Маслоу 
відносить потребу у їжі, питві, кисні, сні та деяких інших до основних 
(фізіологічних) потреб людини, незадоволення яких призводить до хвороби.3 
Не випадково у наукових дослідженнях наголошується на тому, що «… 
першим складником природи людини є тіло. Тіло людини – тіло природи. 
Людина як природна істота, або як частка природи, повністю визнає на собі 
дію законів природи. Тіло людини підкорене законам фізики, хімії, біології 
тощо. Людина як тілесна істота не здатна цілком порвати з природою: 
порвати – означає перестати жити…».4 Отже, якщо, як стверджується у 
згадуваному вище рішенні Конституційного Суду України, право на працю 
закладено у самій людській природі, його має кожна людина, воно є 
невідчужуваним, то напевно право на відпочинок, як фізіологічну потребу 
людського організму, більшою мірою обумовлено «людською природою». 
Відтак, право на відпочинок слід розглядати як похідне від права на життя та 
здоров’я, а не від права на працю. З урахуванням зазначеного, не можна 

1 Рішення Конституційного Суду України від 29.01.2008 № 2-рп/2008 Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-08 
2 Андріїв В.М. цит. робота С.12; Байрамова А.А Право на отдых: его социальная и юридическая природа и 
функциональная роль // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. Выпуск № 1 / 2013. 
–  Электронный ресурс. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-otdyh-ego-sotsialnaya-i-
yuridicheskaya-priroda-i-funktsionalnaya-rol 
3 Маслоу А.Г. Мотивация и личность [Текст] / Абрахам Гарольд Маслоу; пер. с англ. А.М. Татлыбаева. – 
С.Пб.: Евразия, 1999. – 478 с 
4 Дудченко В.В.. Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація : дис... д- ра юрид. наук: 
12.00.01 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — С. 27. 
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погодитись з підходом, відповідно до якого «робочий час – перший 
(домінуюче), а відпочинок – похідне (зароблене)».1  

Зважаючи на вказане, виникає думка про некоректність найменування 
та змісту статті 45 Конституції України. Відповідно до положень Основного 
закону «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 у нічний час. 
Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та 
оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови 
здійснення цього права визначаються законом».2 Дійсно, буквальне 
тлумачення відповідної норми дає підстави зробити умовивід: хто не працює, 
той не має права на відпочинок. Але такий висновок вважаємо передчасним. 
Вище викладені аргументи щодо природи права на відпочинок переконують 
у тому, що право на відпочинок мають всі фізичні особи, незалежно від того, 
чи знаходяться вони у трудових правовідносинах, чи ні. Людина може 
займатися будь-якою діяльністю – фізичною, розумовою на інших правових 
підставах або й без них. Інша справа, що вступаючи у трудові 
правовідносини, людина погоджується на певні обмеження окремих із своїх 
природних прав, зокрема права на відпочинок. Статус працівника об’єктивно 
обумовлює згоду такою особи витрачати конкретну частину часу на 
виконання трудової функції. До того ж максимальна межа тривалості такого 
часу й інші межі у яких здійснюється розподіл робочого часу та часу 
відпочинку визначається державою. Отже, держава встановлює механізм 
реалізації права на відпочинок, тобто гарантує, забезпечує реалізацію такого 
права саме тим особам, які перебувають у трудових правовідносинах. 

Ще раз наголосимо: відпочинок – не зароблене, а необхідне. «Праця як 
«вічна природна необхідність», без якої було б неможливим саме людське 
життя, в силу природної обмеженості людського організму не може тривати 
без перерв для відновлення витраченої енергії».3 Тобто відпочинок – це те, 
що забезпечує існування людини як біологічної істоти і те тільки, а й її 
здоров’я. Зазначимо, що відповідно до Статуту ВООЗ здоров'я є станом 

1 Драчук М.А. Приостановление действия трудового договора (в соотношении с правилами о времени 
отдыха и дисциплине труда) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2010. № 1. С. 68-73 
// Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/-1-7-2010/6-2010-12-01-13-
31-58/-1-7-2010/83-priostanovlenie-dejstviya-trudovogo-dogovora-v-sootnoshenii-s-pravilami-o-vremeni-otdyxa-i-
disczipline-truda- 
2 Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. 
3 Пашков А.С., Хрустальов Б.Ф. Обязанность трудиться по советскому праву / Пашков А.С., 
Хрустальов Б.Ф. – М.: Юридическая література, 1970. – С.163. 
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повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки 
відсутністю хвороб і фізичних дефектів.1 Таким чином, відпочинок потрібен 
не тільки для підтримки, відновлення фізичного стану здоров’я, а й 
душевного та соціального. Недарма, за словами В.В. Дудченко, «…у 
філософських антропологіях світу природа людини троїста, що вона 
складається з тіла, душі і духу».2 Відповідно, відпочинок, тож і час, який 
присвячений йому, направлений на збереження життя і здоров’я людини у 
всіх вимірах: фізичному, психічному, духовному, соціальному. Такий підхід, 
на наше переконання, і обумовлює (хоч і відносно) виділення у трудовому 
праві різних видів часу відпочинку: направленого на забезпечення, 
відновлення (збереження) фізичного та психічного здоров’я – міжзмінні 
перерви, щорічні відпустки, додаткові відпустки за особливий характер 
праці, за роботу із важкими та шкідливими умовами праці тощо; духовного – 
святкові дні та неробочий час у дні релігійних свят; соціального – соціальні 
відпустки, відпустки у зв’язку з навчанням та інші. 

Ще одним аргументом на користь висловленої позиції щодо права на 
працю як природного права людини є те, що у статті 43 Конституції України 
проголошено право на працю (а не обов’язок) і заборону примусової праці. 
Вказана норма забезпечує реалізацію природного права на відпочинок усім 
громадянам. 

Сприйняття висловленого підходу до місця права на відпочинок у 
системі прав людини дозволяє переглянути окремі положення законодавства 
про працю України. Так, наприклад, недотримання норми робочого часу з 
вини працівника розглядалося у радянській науковій літературі як «по суті 
самовільне продовження періоду відпочинку, що і є підставою для 
позбавлення його права на цей відпочинок у майбутньому. З цієї позиції 
право на відпочинок є похідним від виконання обов’язку працювати».3 
Виходячи з такого обґрунтування обстоювалася позиція про те, що 
необхідним є реальне відпрацювання прогулів та інших неправомірних втрат 
робочого часу, крім того, «покладення такого обов’язку на працівника, так 
само, як і позбавлення частини регламентованого відпочинку (із 

1 Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ; від 22.07.1946 // Електронний 
ресурс. – Режим доступу :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_599 
2 Дудченко В.В.. Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація : дис. д- ра юрид. наук: 
12.00.01 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — С. 33. 
3 Пашков А.С., Хрустальов Б.Ф. Обязанность трудиться по советскому праву / Пашков А.С., 
Хрустальов Б.Ф. – М.: Юридическая література, 1970. – С. 180. 
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збереженням певного мінімуму), можна віднести до додаткових заходів 
впливу».1  

На нашу думку, якщо виходити з того, що право на відпочинок є 
похідним від права на життя, а не від права на працю, вищевикладена позиція 
є неприйнятною. Вказаний висновок ґрунтується на тому, що таке 
відпрацювання може здійснюватися у час, який призначений для відпочинку 
(зокрема відновлення фізичних сил працівника). Навіть якщо працівник 
всупереч своєму обов’язку недопрацював встановлену норму робочого часу, 
тобто мав вільний від роботи час, то все одно відпочити «наперед» 
неможливо, адже організм людини потребує періодичного відпочинку. 
Зазначене дає підстави дійти висновку, що такі додаткові заходи 
дисциплінарного впливу які направлені на відновлення неправомірних втрат 
робочого часу та скорочення будь-яких видів часу відпочинку, варто 
розглядати як такі, що порушують право на життя та / або здоров’я людини. 
Незважаючи на те, що вказані заходи впливу встановлювалися радянським 
законодавством, але й сьогодні, як зазначає Д.Є. Кутоманов «практикується 
відпрацювання часу запізнення (прогулу) у вихідні або святкові дні, а також 
виконання поставлених завдань у неробочий час».2  

Так само потребує перегляду норма частини 1 статті 3 Закону України 
«Про відпустки» від 15.11.1996 р., відповідно до якої за бажанням працівника 
у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) 
йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням.3 
Виникає питання, чим обумовлено обмеження права отримати (реалізувати) 
невикористану відпустку порушниками трудової дисципліни у разі їх 
звільнення? Як корелюється право на відпочинок з порушенням трудової 
дисципліни? Відпустка, як вид часу відпочинку, не є винагородою за працю 
(виключення – відпустки як вид заохочення), надається (крім цільових) для 
відновлення сил. Тобто, закон обмежує право на відпочинок працівника. 
Ймовірно, законодавець встановив наведену норму для забезпечення 
реалізації права (а в окремих випадках виконання обов’язку) роботодавцем 
на звільнення працівника за порушення трудової дисципліни у зв’язку із 
обмеженістю строків для накладення дисциплінарного стягнення. Водночас, 
в місячний термін, у межах якого з моменту виявлення проступку повинно 
бути накладено стягнення, час перебування у відпустці не враховується (ч.1 
статті 148 КЗпП). Що ж до обмеження можливості застосування 

1 Пашков А.С., Хрусталёв Б.Ф. Там само. 
2 Кутоманов Д.Є. Методи забезпечення трудової дисципліни: теоретико-прикладні аспекти: монографія / 
Д.Є. Кутоманов. – Харків: Диса плюс, 2015. – С. 390. 
3 Про відпустки: Закон України від 15.11.1996р. // Відомості Верховної Ради України . – 1997. – № 2. – ст. 4. 
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дисциплінарного стягнення шестимісячним терміном з моменту вчинення 
проступку, то, на нашу думку, у випадку бажання працівника використати 
відпустку в натурі, питання може бути вирішено шляхом нормативного 
закріплення подовження строків для звільнення працівника за порушення 
трудової дисципліни на період перебування в ній працівника. 

Варто зауважити, що для забезпечення дотримання працівником норми 
робочого часу та виконання ним обов’язків за трудовим договором, слід 
застосовувати ті заходи впливу, які не порушують основних прав людини та 
громадянина, адже «природні права є винятковими, невід'ємними від 
людини, невідчужуваними і непорушними будь-ким, зокрема державою».1  

Слід окремо відзначити роль держави у правовому регулюванні 
трудових відносин і, зокрема, встановленні механізму реалізації права на 
відпочинок. Важливою у вказаному аспекті видається думка С. Головатого 
про те, що «…у світлі доктрини верховенства права тут є те, що ці документи 
— і українську Конституцію, і Європейську Конвенцію — слід розглядати 
точнісінько так само, як це робив свого часу Алберт Дайсі стосовно 
положень і статутного права Англії, і бельгійської писаної Конституції: ці 
документи є актами позитивного права, які фіксують властиві людині 
природні права, а не надають їй ці права» 2 Враховуючи зазначене, правова 
регламентація необхідна, у першу чергу, задля максимального забезпечення 
можливості реалізації працівником права на відпочинок, а не з метою його 
обмеження. Унеможливлюватись повинна надмірна експлуатація працівника, 
порушення його природних прав.  

Нажаль аналіз проектного законодавства свідчить про протилежне. Так, 
частина 1 статті 138 проекту Трудового Кодексу України № 1658 передбачає 
правило, відповідно до якого «колективним договором, а якщо він не 
укладався – нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником), тривалість щоденної роботи може бути продовжена, але не 
більш як до десяти годин за умови дотримання тижневої норми робочого 
часу, визначеної законом».3 Слід констатувати, що фактично обмежується 
право працівника на щоденний відпочинок, який перш за все надається йому 
з метою відновлення своїх сил. Крім того, варто зважати й на те, що у 

1 п. 6.1.1. Рішення Конституційного Суду України від 29.01.2008 № 2-рп/2008. Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-08 
2 Головатий С. Верховенство права [Текст]: монографія. У 3-х книгах. Кн. 3. Верховенство права: 
український досвід / С. Головатий – К.: Фенікс, 2006. - С. 1518. 
3 Проект Трудового кодексу № 1658 (доопрацьований за станом на 20.05.2015р.) // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221] 
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випадку, коли колективний договір не укладено (а фізичні особи-роботодавці 
не наділені таким правом) і профспілкова організація не створена, 
роботодавець одноособово має право продовжити тривалість щоденної 
роботи до десяти годин. Тобто працівник не має можливості вплинути на цей 
процес, хоча й повинен буде виконувати встановлене роботодавцем правило. 
Влучним видається в даному випадку відомий афоризм Фрідріха Ніцше 
«Той, хто не може мати дві третини дня особисто для себе, повинен бути 
названий рабом».1 Вважаємо, що встановлення державою пропонованого 
механізм продовження робочого дня, слід розглядати як порушення права 
працівника на відпочинок. 

Висловлені міркування щодо місця права на відпочинок в системі прав 
людини дозволяють по-новому подивитися на положення як доктрини 
трудового права, так і чинного та проектного законодавства про працю, що, 
як уявляється, сприятиме їх удосконаленню та розвитку. Адже, як влучно 
відмітила О.О. Середа «людське життя первинне по відношенню до всього, у 
тому числі до права.2  
 
 
 

Вавженчук Сергій Ярославович 
д.ю.н, доцент, професор кафедри 
трудового права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

АУТСОРСИНГ ТА АУТСТАФФІНГ: ТРУДО-ПРАВОВИЙ НАРИС 

Навряд чи у когось може викликати заперечення теза про те, що 
переорієнтація трудового права на загально визнанні у світі трудоправові 
цінності має увінчатися новою кодифікацією трудового законодавства. Втім, 
потужні реформаційні процеси трудоправового поля, крім іншого, залежать 
від глибокого розуміння трудоправової матерії, яка пронизує трудове 
правовідношення  і різних його проявах та формах. Проблеми розуміння 

1 Шойхер В. Антология мудрости. Изд-во Вече, 2005.// Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://bookwa.org/nekhudozhestvennaya/3422-antologiya-mudrosti. 
2 Середа О.О. Щодо питання природності природних прав людини: теоретичний аспект // Медичне право 
України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, 
проблеми і перспективи вдосконалення). Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-
18.04.2008, м. Львів – С. 286.  
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аутсорсингу та аутстаффінгу у механізмі правового регулювання трудових 
відносин зумовлені складною правовою природою означених конструкцій.  

Проблему належного функціонування аутсорсингу, аутстаффінгу, 
механізму охорони прав, що випливають із порушення відповідних 
договорів, поглиблює і явний брак ґрунтовних наукових напрацювань у цій 
царині в українській правничій науці. С.В. Бєляєва, В.М. Данюк, 
О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук, А.Ф. Нурдінова, В.М. Петюх, 
С.О. Цимбалюк, І.С. Шиткіна хоча й займалися вивченням аутсорсингу й 
аутстаффінгу, але звертали увагу лише на окремі їх аспекти. Доволі детально 
низка згаданих питань розглянута російськими вченими В.С. Вітко й 
Є.А. Цатурян1.  

Безумовно, варто звернути увагу на правовий вакуум у нормативно-
правовій регламентації використання найманої праці в через правові 
конструкції аутсорсингу/аутстаффінгу та відмежування означених 
конструкцій від правової конструкції «приховування працівника». Означена 
проблема є доволі новою для сучасного українського трудового права, однак 
вона набирає швидких обертів саме у сфері приватного сектору економіки.  

За матеріалами аналізу «Щорічної Глобальної Аутсорсингової Доповіді 
GS100», Україна перебуває на 11 місці в Tоп-20 найбільших світових центрів 
за чисельністю зайнятих у галузі розробки програмного забезпечення людей. 
Вона посідає перше місце у списку країн Центральної і Східної Європи, 
випереджаючи при цьому Росію, Бєларусь і Польщу. У світовому рейтингу 
виробників програмного забезпечення на умовах аутсорсингу Україна 
посідає 15 місце. У ній налічується близько 2-х тисяч юридичних осіб, які 
займаються розробленням програмного забезпечення. Також слід 
констатувати, що в Україні зайнято близько 25–30 тисяч вітчизняних 
фахівців, причому 55–60 % її аутсорсингу − це експорт товарів (робіт, 
послуг).2. 

У країнах Заходу доволі давно переважна більшість юридичних осіб 
виконують хоча б одну зі своїх функцій шляхом передачі її на аутсорсинг. На 
території колишніх радянських держав (у тому числі Росії й України) цей вид 
працевлаштування виник після розпаду СРСР у першу чергу в галузі 
програмування, коли відомі так звані «брендові» компанії, не бажаючи прямо 
нести соціально-трудові обтяження, зобов’язання трудо-правового характеру, 

1 Витко В.С, Цатурян Е.А. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. Витко, 
Е.А. Цатурян. − М.: Статут, 2012. − 128 с. 
2 Рекомендації Парламентських слухань на тему «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку 
індустрії програмного забезпечення», схв. пост. Верхов. Ради України від 15.03.2012 р., № 4538-VI // Відом. 
Верхов. Ради України. − 2012. − № 42. − С. 1807. − Ст. 548. 
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а також зважаючи на більш дешевшу вартість праці в пострадянських 
країнах, почали створювати в Україні власні центри розробки програмного 
забезпечення.  

Національним законодавством окреслений вид зайнятості належним 
чином не регламентується, що унеможливлює реалізацію механізму захисту 
трудових прав працівників, які працюють у межах аутсорсингу. У липні 
2012 р. було прийнято новий Закон України «Про зайнятість населення», 
яким в розд. VI окреслено надання послуг із працевлаштування, що, по суті, є 
першою спробою впорядкувати розглядувані відносини. Відповідно до ст. 36 
Закону України «Про зайнятість населення» до послуг з посередництва у 
працевлаштуванні належать пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні 
особи, добір працівників відповідно до замовлень роботодавців (у тому числі 
іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів) 1. Із 
аналізу можна зробити висновок, що предметом договору послуг з 
посередництва у працевлаштуванні є дії контрагента по пошуку або 
сприянню у працевлаштуванні або по добору працівників. Таким чином 
вказаний договір за своєю природою належить до цивільно-правових 
договорів. З огляду на наведене договір послуг з посередництва у 
працевлаштуванні не є договором аутсорсингу або аутстаффінгу. 

Не можна не звернути уваги на те, що постанова Правління 
Національного банку України № 104 містить дефініцію аутсорсингу, яка 
розкривається через виконання певних функцій і робіт, які традиційно 
вважаються «внутрішніми» й виконуються штатними працівниками, шляхом 
залучення на договірних засадах зовнішніх незалежних сторін. Аутсорсинг 
використовується для оптимізації витрат і процесів у банку2. Цікаво 
відмітити, що пропозиції щодо введення аутсорсингу в діяльність окремих 
структур зустрічаються навіть в плані Україна-НАТО, де передбачається 
здійснити заходи з поступового запровадження системи аутсорсингу у 
Збройних силах України. Проте на рівні закону нормативного визначення 
аутсорсингу бракує, як правової регламентації його здійснення й 
забезпечення механізмами охорони трудових прав, в результаті чого вказані 
правовідносни можуть підпадати під дію цивільно-правових норм. Так, з 
урахуванням загальних положень про договір (розд. 2 Цивільного кодексу 
України, гл. 61 Цивільного кодексу України («Підряд») і гл. 63 Цивільного 

1 Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 р. № 5067-VI // Офіційний вісник України. – 
2012. – № 63. – Ст. 2565. 
2Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», затв. пост. Правління НБУ від 15.03. 
2004 р., № 104 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-
04/card6#Public 
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кодексу України («Послуги. Загальні положення») договір аутсорсингу 
можна розглядати як непойменований договір, що може містити ознаки 
змішаного договору. Виходячи із ЦК України вказане може бути окреслене 
лише роботами або послугами. Дії направлені на реалізаціє функцій 
замовника є не зрозумілими з точки зору розуміння сутності робіт та послуг, 
а тому вказаний договір може містити ознаки як договору про надання 
послуг (ст. 901 ЦК України), так і договору підряду (ст. 837 ЦК України). 
Виходячи із наведеного предметом договору аутсорсингу можуть бути дії 
контрагента по відношенню до іншого. При чому такі дії є неоднорідними, 
адже під ними можна розуміти як роботи так і послуги. Однак, з огляду на 
норми ЦК України є не зрозумілим, які саме дії має виконати аутсорсер для 
виконання функцій замовника по реалізації бізнес процесів. Тобто, 
відсутність чіткого однорідного предмету договору аутсорсингу не дає 
підстав віднести його до єдиного договірного типу. Ускладнює вказану 
ситуацію й те, що вказаний договір може містити умови за якими працівники 
компанії-наймача здійснюють трудову функцію на виробничих потужностях 
(території тощо) компанії-замовника або із підпорядкуванням правилам 
трудового розпорядку останнього. В останньому випадку кваліфікувати 
договір аутсорсингу як цивільно-правовий є доволі складно через наявність 
ознак трудового відношення яке виникло між працівником та компанією-
замовником (фактичний допуск до роботи, підпорядкування правилам 
трудового розпорядку, наявність обов’язку по забезпеченню охорони праці 
тощо). Як наслідок, предметом такого договору будуть вже дії направлені на 
реалізацію трудової функції. Також не можна забувати й того, що цивільному 
праву не притаманні права на особу. Так, Д.І. Мейер у свій час підкреслив, 
що правам на особу не притаманний майновий характер, цивільне право має 
справу лише із майновими правами тому правам на особу немає місця, 
власне, у цивільному праві1. 

Прихильником того, що договір аутсорсингу є договором про надання 
послуг, виступає А.Ф. Нуртдінова2. У той же час лізинг персоналу, 
аутсорсинг та аутстаффінг вона розглядає як форми зайнятості3, що вже 
суперечить цивілістичній конструкції такого договору.  

1 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. По испр. И доп. 8-у изд., 1902. 3—е изд., - М. : Статут, 2003. 
– С. 159. 
2 Нуртдинова А.Ф. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хоз-
во и право. − 2004. − № 9. − С.22. 
3 Там само. 
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У правовій науці існує і протилежна точка зору на це питання. Так, 

І.С. Шиткіна договір аутсорсингу розглядає як договір про лізинг персоналу1. 
Наведене виводить розглядувані договори (аутсорсинг, аутстаффінг) за межі 
регулювання цивільного права, адже вони, за даних обставин, мають бути 
регламентовані саме трудовим законодавством. Отже, слід визнати, що у 
трудовому праві наявна група правовідносин особливого роду,  які чинним 
КЗпП України не регламентовані. При цьому не можливо обійти увагою той 
факт, що Конвенцією МОП № 181 «Про приватні агентства зайнятості» 
регламентується діяльність аутсорсингових компаній і деталізується така 
форма зайнятості, як надання працівників у розпорядження третій стороні 
(аутстаффінг). Однак, Україна не здійснила ратифікацію вказаної Конвенції.  

Аутсорсинг в юридичній літературі розглядають як форму праці, як 
підряд на виконання робіт, спосіб оптимізації діяльності юридичної особи 
тощо. В.С. Вітко й Є.А. Цатурян детально аналізуючи розуміння цього явища 
такими науковцями, як Т.Ю. Коршунова, А.Ф. Нуртдінова, І.С. Шиткіна, 
М.С. Власенко та інших, доходять загального висновку, що аутсорсинг – це 
спосіб оптимізації діяльності організації за рахунок концентрації зусиль на 
здійснення основної діяльності й передачі на тривалій основі певних 
непрофільних (допоміжних), а також частини основних виробничих функцій 
організації третій особі, яка спеціалізується в цій галузі, з відповідним 
скороченням персоналу2.  

Поруч з підрядом на виконання робіт також існує й підряд робочої 
сили, якому властива наявність такої однієї характерної ознаки, як брак 
формальних прямих трудових відносин між організацією-користувачем і 
відповідними працівниками3. Підряд робочої сили може здійснюватися у 
різних формах, серед яких виділяють аутсаффінг, підбір тимчасового 
персоналу, «лізинг» останнього.  

Аутсаффінг розглядають як виведення працівника за штат компанії-
замовника й оформлення його у штат компанії-провайдера. При цьому особа 
продовжує працювати на колишньому робочому місці й виконувати свої 
обов’язки, але обов’язок роботодавця стосовно неї покладаються вже на 
компанію-провайдера4. Із наведеного визначення не зрозуміло, що мається на 

1 Шиткина И. Договор предоставления персонала: что это такое? / И. Шиткина // Хоз-во и право. − 2004. − 
№ 1. − С. 99. 
2 Там само. – С. 13. 
3Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений, связанных с направлением работников для 
выполнения работ в других организациях (заемный труд) / Т.Ю. Коршунова // Труд. право. – М. : Интел-
Синтез, 2005. − № 6. – С. 10. 
4 Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие / Б.А. Аникин, 
И.Л. Рудая. – М. : ИНФРА–М, 2006. – С. 9. 
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увазі під словами «оформлення його у штат». Яка підстава виникнення 
такого правовідношення? У цьому ключі цікавою є думка й В.С. Вітко й 
Є.А. Цатуря, за якою аутстаффінг – це виведення персоналу за штат 
підприємства з подальшим наданням цього ж персоналу підприємству за 
цивільно-правовим договором, тобто, організація-користувач надає своїх 
працівників кадровому агенству, але вони при цьому продовжують 
виконувати свої трудові обов’язки на тому самому робочому місті1. 
М.С. Власенко аутстаффінг розглядає виключно через форму позикової 
праці. Так, на його думку аутстаффінг – це форма позикової праці при якій 
організація-користувач або виводить своїх працівників за рамки штату та 
передає їх кадровому агенству (приватне агенство зайнятості), а працівники 
продовжують виконувати свої трудові обов’язки  на попередньому робочому 
місці, або новий працівник зараховується безпосередньо у штат приватного 
агенства зайнятості2. 

Практиці відомий ще один договір про підбір тимчасового персоналу. 
Основною ознакою такого договору є наявність строку його дії та характер 
робіт (сезонні, тимчасові роботи). На думку Т.Ю. Коршунової підбір 
тимчасового персоналу становить собою надання тимчасового й сезонного 
персоналу на короткий строк. При цьому підбирає працівників кадрове 
агентство, укладає з ними трудові договори й передає їх організації-
замовнику3. Т.Ю. Коршунова схиляється  до думки, що такого роду договір є 
цивільно-правовим, адже укладається між кадровим агенством та 
організацією-користувачам4. Крім цього, Т.Ю. Коршунова визначає предмет 
договору про підбір тимчасового персоналу як надання персоналу5.  

Із наведеними аргументами та точкою зору Т.Ю. Коршунової важко 
погодитися з огляду на наступне. Відсутність класичного двостороннього 
трудового правовідношення між працівником та компанією-користувачем не 
може бути аргументом на користь того, що договір про надання персоналу 
(підбір тимчасового персоналу) є цивільно-правовим договором. Адже у 

1 Витко В.С., Цатурян Е.А.Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. Витко, 
Е.А. Цатурян. − М.: Статут, 2012. − С. 41. 
2 Влесенко М.С. Проблемы правового регулирования заемного труда в России: автореф. дис.к.ю.н. М., 2009. 
– С. 17. 
3 Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений, связанных с направлением работников для 
выполнения работ в других организациях (заемный труд) / Т.Ю. Коршунова // Труд. право. – М. : Интел-
Синтез, 2005. − № 6. – С. 11. 
4 Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений, связанных с направлением работников для 
выполнения работ в других организациях (заемный труд) / Т.Ю. Коршунова // Труд. право. – М. : Интел-
Синтез, 2005. − № 6. – С. 11. 
5 Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений, связанных с направлением работников для 
выполнения работ в других организациях (заемный труд) / Т.Ю. Коршунова // Труд. право. – М. : Интел-
Синтез, 2005. − № 6. – С. 11. 
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цьому разі підставою виникнення трудових правовідносин є складний 
юридичний факт - укладення договору працівником із кадровим агенством та 
фактичний допуск до роботи організацією-користувачем – що свідчить про 
множинність суб’єктного складу на боці роботодавця. Предметом договору у 
цьому разі не може бути надання персоналу контрагенту по договору, адже 
персонал не є об’єктом цивільного правовідношення. Так О.С. Іоффе 
зазначав, що об’єктом правовідношення  не є не лише людина, але й навіть її 
поведінка в цілому1. Як вище зазначалося, правам на особу не притаманний 
майновий характер, що виводить вказані відносини за межі цивільного права. 
Персонал відноситься до суб’єктів права, а тому a priori не може 
розглядатися як предмет розглядуваного договору. У цьому разі мова може 
йти лише про трудо-правове поле, яке, власне, містить конструкції «право на 
особу». Думається, що з огляду на наведені аргументи предметом договору 
про надання персоналу є дії направлені на реалізацію трудової функції, а 
договір про підбір тимчасового персоналу є видом договору про надання 
персоналу.  

В юридичній літературі також можливо зустріти термін «лізинг 
персоналу». Під  цим терміном розуміють надання працівників, які 
знаходяться у штаті кадрового агентства, клієнтові на відносно тривалий 
строк – від 3-х місяців до декількох років2. Використання терміну «лізинг 
персоналу» взагалі не є виправданим з точки зору права, адже говорити про 
так би мовити «лізинг персоналу», «надання працівників» клієнтові 
кадрового агенства неможливо, адже ітемологічно має місце тяжіння до 
договорів про передачу права володіння та/або користування майном3, що є 
помилковим. В.С. Вітко та Є.А. Цатурян цілком слушно наполягають на 
тому, що використання такої конструкції, як «лізинг чи оренда персоналу», є 
неправомірним (що, до речі, підтверджується й чинним національним 
законодавством), і пропонують використовувати поняття «договір про 
надання персоналу». Зважаючи на таку пропозицію, відмітимо, що згаданий 
договір має не цивільно-правову природу, адже містить ознаки трудового 
договору. Разом із цим варто визнати, що КЗпП України не регулює 
відносини між організацією-користувачем та організацією-наймачем та не 
визначає ознаки так названого у світовій практиці «приховання працівника». 
Таким чином такий договір є договором особливого роду в трудовому праві, 

1 Иоффе О.С. Советское гражданское право Курс лекций: в 3 т. 2-е изд. – М., 1967. – С. 593.  
2 Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений, связанных с направлением работников для 
выполнения работ в других организациях (заемный труд) / Т.Ю. Коршунова // Труд. право. – М.: Интел-
Синтез, 2005. − № 6. – С. 12.  
3 Див: Вавженчук С.Я. Договірне право: навч. пос. / С.Я. Вавженчук. – К. – КНЕУ, 2011. – С. 204. 
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адже має гібридну правову природу й опосередковує наявність складних 
трудових правовідносин із множинністю суб’єктного складу на боці 
роботодавця, що не вписується у класичне розуміння цивільного договору, 
трудових угод, трудового договору, що окреслене КЗпП України. Указане 
підтверджується наявністю різних правових зв’язків між працівником, 
організацією, що наймає працівника (роботодавець у його прямому 
розумінні), та організацією-користувачем. При чому відсутність класичного 
прямого договірного зв’язку між працівником та  організацією-користувачем 
не впливає на юридичну кваліфікацію, адже у першу чергу тут мають 
значення ознаки трудового відношення. 

На ряду із цим висловлюються й інша точка зору стосовно правової 
природи означеного договору. Так, А.Ф. Нуртдінова обґрунтовує тезу про те, 
що цей договір не є цивільно-правовим, що його предметом виступає трудова 
діяльність працівників, а відносини між працівником та організацією-
користувачем є трудовими1. М. Мошкович, В.С. Вітко та Є.А. Цатурян2, 
навпаки, обстоюють точку зору за якою такий договір є комплексним за 
своєю природою. У зв’язку з укладенням такого договору виникають три 
види правовідносин: (а) між працівником та організацією-наймачем, (б) між 
працівником та організацією-користувачем, і (в) між організацією наймачем 
та організацією-користувачем.  

Відмітимо, що деякі науковці3 не підтримують тезу про те, що між 
працівником та організацією-наймачем виникають трудові відносини, 
вважаючи, що останні не можуть визнаватися трудовими, оскільки 
роботодавець не відповідає всім характерним ознакам цієї фігури: кадрове 
агентство є підставним роботодавцем, в той час як існує реальний 
роботодавець, який: а) робить замовлення на підбір спеціалістів, 
б) використовує працю працівників у своїх інтересах, в) установлює 
трудовий розпорядок, обов’язковий для орендованих трудівників, і 
г) здійснює оплату праці останнім4. З цього приводу В.С. Вітко та 

1 Нуртдинова А.Ф. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хоз-
во и право. − 2004. − № 9. − С. 27. 
2 Витко В.С. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. Витко, Е.А. Цатурян. − М.: 
Статут, 2012. − С. 47 − 69; Мошкович М. Необоснованный аутсорсинг / М. Мошкович // ЭЖ-Юрист. − 2009. 
− № 13 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=521. 
3 Сойфер В.Г. Трудовое и гражданское законодательство в регулировании трудовых отношений / 
В.Г. Сойфер // Зак-во и экон. − 2005. − № 9. − С. 89; Моцная О.В. Нетипичная трудовая занятость: некоторые 
проблемы теории и практики: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / О.В. Моцная ; ИГП РАН. – 
Москва, 2009. − С. 23. 
4 Нуртдинова А.Ф. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хоз-
во и право. − 2004. − № 9. − С. 23.  
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Є.А. Цатурян1 вказують, що зазначені правовідносини все ж є трудовими, 
адже те, що працівник не знаходиться на робочому місці компанії-наймача, 
не є обов’язковою умовою заперечення її статусу як роботодавця. Особливо 
це актуально в розрізі визначення роботодавця, що надається проектом ТК 
України: це роботодавець – юридична (підприємство, установа, організація) 
або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю 
фізичних осіб (ст. 24). Отже, головною умовою визнання суб’єкта 
роботодавцем є наявність між ним і працівником, власне, трудових 
правовідносин, які згідно з тим же Проектом виникають на підставі 
трудового договору. А найперша вимога щодо наявності статусу роботодавця 
в компанії-наймача виконується: між працівником і нею існують трудові 
правовідносини.  

Проектом ТК трудовий договір визначається як угода між працівником 
і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується особисто виконувати 
роботу (трудову функцію), визначену цією угодою, з додержанням трудового 
законодавства, колективних договорів та угод, правил внутрішнього 
трудового розпорядку під керівництвом і контролем роботодавця, а 
роботодавець – надати працівникові роботу за цією угодою, забезпечувати 
належні, безпечні та здорові умови праці, відповідні санітарно-побутові 
умови, своєчасно й у повному обсязі виплачувати заробітну плату (ст. 39 
проекту ТК). Як і в чинному КЗпП України однією з характерних ознак 
трудового договору є додержання правил трудового розпорядку. Цю ознаку 
В.С. Вітко та Є.А. Цатурян справедливо підкреслюють як доказ наявності 
трудових правовідносин між працівником і компанією-наймачем. І це є 
доволі вагомим фактом, оскільки на практиці в такого роду договорах дійсно 
важливою умовою виконання обов’язків на території компанії-користувача є 
дотримання умов трудового розпорядку компанії-наймача, технологічних 
циклів виробництва. Більше того мета (causa) такого договору направлена на 
використання робочої сили працівника. Отже, теза про формальність наявних 
відносин між працівником і компанією-наймачем не знаходить належної 
аргументації.  

Відносини між працівником і компанією-користувачем не можливо 
віднести до класичних трудових, однак не можна заперечити того, що їм 
притаманні сформовані доктриною ознаки трудових відносин. 
Першочерговою перешкодою у визнанні їх класично трудовими слід назвати 
брак прямого трудо-правового зв’язку, що окреслюється трудовим 

1 Витко В.С. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. Витко, Е.А. Цатурян. − М.: 
Статут, 2012. − С. 60. 
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договором. Серед фахівців-трудовиків висловлюються думки, що в разі 
необхідності доведення того, що розглядувані відносини належать до 
трудових, суд зможе аргументувати такий підхід на підставі акцентування 
фактичного допуску до роботи працівника компанією-користувачем. Як 
бачимо, враховуючи системний аналіз ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 265 КЗпП все ж таки 
трудовий договір вважається укладеним, і тоді, коли наказу чи 
розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до 
роботи. У розглядуваних відносинах дозвіл на допуск до роботи надає 
компанія-наймач, а не компанія-користувач, для якої, як слушно 
наголошують В.С. Вітко та Є.А. Цатурян, це є обов’язком, який випливає з 
договору про надання персоналу1. Однак, у цій ситуації можна говорити й 
про укладення трудового договору між працівником та компанією-
користувачем шляхом вчинення конклюдентних дій. 

Акцентуємо увагу й на тому, що згадані правники наводять ще один 
аргумент на користь наведеної точки зору, який полягає в тому, що не існує 
волевиявлення самого працівника на укладення трудового договору (тобто на 
виникнення трудових правовідносин) з організацією-користувачем2. З таким 
аргументом важко погодитися, адже працівник за договором висловлює 
згоду працювати на засобах виробництва компанії-користувача та 
підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку останнього, навіть 
може виконувати волю компанії-користувача (у тому числі опосередковано). 
За цих обставин підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядку  
може бути як пряме так і опосередковане (приховане). Якщо пряме 
підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядку  описане у юридичній 
літературі, то опосередковане залишене поза увагою. Опосередковане 
підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядку компанії-користувача 
здійснюється через посередника – компанію-наймача. Однак, у даному разі 
компанія-наймач реалізує не власну волю, а волю компанії-наймача. Також 
не можливо забути й те, що causa договору про надання персоналу полягає у 
використанні саме робочої сили працівника. Таким чином, наведене свідчить 
що вказана договірна конструкція не підпадає під договір про надання послуг 
та/або виконання робіт, адже вони будуть на цих підставах визнані 
удаваними в силу наявності іншого предмету, неспівпадіння мети договору 
та змісту правовідношення, недолугості вольового аспекту договору. У 
цьому випадку має місце різновид трудового договору із множинністю 

1 Витко В.С. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. Витко, Е.А. Цатурян. − М. 
: Статут, 2012. – С. 66. 
2 Там само. – С. 67. 
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суб’єктного складу на боці роботодавця. При цьому підставою виникнення 
такого договору є складний юридичний факт.  

Без всякого сумніву на рівні кодифікованого акту необхідно 
зафіксувати й те, щоб на компанію-наймача та компанію-користувача 
покладалася солідарна відповідальність за порушення трудового 
законодавства. Прикладом, має бути регламентована відповідальність таких 
осіб за недотримання законодавства про охорону праці, порушення трудових 
прав працівників тощо. 

Наведений аналіз міркувань зазначених правознавців був необхідною 
ланкою для виявлення й вирішення нижченаведеної низки проблем. У першу 
чергу з метою усунення проблем у правозастосовній практиці доцільно 
законодавчо закріпити, що роботодавцем для працівника при укладенні 
договору про надання персоналу були як компанія-наймач так і компанія-
користувач. Проблемним у цьому випадку є те, що на рівні національного 
кодифікованого акту бракує визнання непрямого трудо-правового зв’язку 
між працівником та організацією-користувачем. Думається, що в цьому разі є 
потреба запровадити систему трудових норм, як мінімум, на рівні ТК 
України, які забезпечили б можливість виникнення солідарних трудових 
правовідносин з множинністю суб’єктного складу, де з одного боку 
виступатиме працівник, а з іншого співроботодавці в особі організації-
користувача, організації-наймача. Указане дозволило б належним чином 
забезпечити конституційні трудові права працівника. Для цього необхідно 
законодавчо зафіксувати трудові обов’язки організації-користувача стосовно 
працівника, які не можуть бути змінені договором про надання персоналу чи 
іншим правочином, у силу необхідності охорони трудових прав і законних 
інтересів працівника. До таких трудових обов’язків слід віднести: 
а) обов’язок організації-користувача дотримуватися вимог щодо охорони 
праці на робочому місці і б) її обов’язок нести солідарну відповідальність з 
роботодавцем у разі настання нещасного випадку на робочому місці (на 
виробництві). Покладаючи обов’язок щодо охорони праці на робочому місці 
тільки на роботодавця (компанію-наймача), ми завідомо ставимо працівника 
в невигідне правове становище, оскільки припущення, що повноцінно 
контролювати й забезпечувати такі умови представниками роботодавця на 
території організації-користувача є утопією. Також необхідно передбачити 
імперативне правило (обов’язково на рівні нового ТК України), за яким на 
роботодавця покладається обов’язок ознайомлення працівника зі змістом 
договору про надання персоналу й надання належним чином засвідченого 
витягу з такого договору із переліком інформації, що встановлений законом. 
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Вказане необхідне  задля того, щоб: 1) працівник усвідомлював, що він на 
правовій підставі перебуває на території іншої особи під час здійснення 
трудової функції й міг це довести, якщо буде така необхідність (зокрема у 
разі здійснення захисту власних трудових прав); 2) працівник був 
проінформований про наявність нетипових трудових правовідносин та міг 
реалізувати відповідні міри захисту свого трудового права.  

У разі виникнення такого роду правовідносин у науці трудового права 
й у трудовому законодавстві залишається невирішеною проблема 
встановлення передумов і механізмів застосування охоронних заходів, у тому 
числі примусового впливу, у випадку порушення трудового права 
працівника, що реалізується у разі «підряду робочої сили», виконання 
договору про надання персоналу. Згадані передумови й механізми повинні 
бути зафіксовані на 2-х рівнях – на рівні нового ТК й на рівні відповідних 
договорів. 

На рівні нового ТК України має бути посилено увагу розглядуваним 
новим формам зайнятості та новим видам трудового договору, оскільки 
згідно з Конституцією України людина, її життя і здоров’я є найвищою 
цінністю.  
 
 

Коваленко Руслан Іванович 
к.ю.н., асистент кафедри трудового 
права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,  
провідний фахівець Центру проблем 
імплементації Європейського 
соціального права 

ВПЛИВ СТАЖУВАННЯ НА ВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКОМ 
ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ 

Час від часу ринок праці удосконалюється, причина цьому полягає в 
тому, що економічний спектр країни постійно розвивається і потребує 
адаптації інших сфер до новацій, які б могли здійснювати здорову 
конкуренцію суб’єктам господарювання і  іншим учасникам трудо-правових 
відносин.  

Увагу на це звернула Н.Б.Болотіна, яка в своїх дослідженнях зазначає, 
що останнім часом в Україні різко загострилася проблема підготовки 
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робочих кадрів, тому широко підтримується позиція щодо перегляду підходів 
до організації професійної підготовки і перепідготовки 1 . 

Вдалим міркування з цього приводу зазначає М.Д. Бойко, потреба в 
кваліфікованих кадрах також спричинена реорганізацією, 
перепрофілюванням багатьох підприємств у поєднанні з боротьбою за ринки 
збуту, що вимагають конкурентоспроможної продукції, і відповідно, високої 
кваліфікації працівників. Цього можна досягти шляхом навчання новим 
професіям або підвищенням кваліфікації2. 

Відповідь на наше питання дає Положення про професійне навчання 
працівників на виробництві де зазначено наступне: 

Підвищення кваліфікації робітників – це професійно-технічне навчання 
робітників, що дає змогу розширювати і поглиблювати раніше здобуті 
знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг3. 

Так , дана проблема проявляється в тому, що працівники не належним 
чином виконують свою трудову функцію яка передбачена трудовим 
договором. Тому виникає питання,  яким чином вирішити дану проблему. З 
огляду на вище зазначене можна сказати, що ефективним способом 
підготовки працівника до виконання трудової функції в певній мірі, відіграє 
стажування. Так, згідно з Юридичною енциклопедію від 2003 року 
стажування - це форма навчання, що передбачає набуття практичного досвіду 
та навичок студентами (слухачами), вперше прийнятими на роботу 
працівниками і претендентами на більш кваліфіковану роботу (вищу освіту), 
перевірку її професійного рівня і ділових якостей, а також підвищення 
кваліфікації4. 

Питання, що стосується трудової функції полягає в наступному, досить 
великий проміжок часу було присвячено розробці теоретичних основ 
трудової функції, її поняттю, практиці застосування. Наукові розробки, а 
також дослідження поняття і значення трудової функції дало можливість 
розкрити це питання зовсім на іншому рівні права, з урахуванням 
сформованих умов, до тієї ж ідеї, яку висловив М.Г. Александров. Він 
визначив трудову функцію як виконання відповідно городу трудових 

1 БолотінаН.Б. Трудове право України: Підручник. - К.: Вікар, 2003.- 725 с. 
2 БойкоМ.Д. Трудове право України: Навчальний посібник.- К.: Олан, 2002. - 335 с. 
3 Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві : наказ М-ва праці та 
соц. політики України й Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 №127/151 // Офіц. вісн. України. 
– 2001. – №15 (27.04.2001). – Ст. 667 
4 Юридична енциклопедія: В 6 т. // Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 
1998. - Т. 5: П-С. - 2003. - 736 с.; 
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операцій у відповідності з діяльністю підприємства з урахуванням вказівок 
адміністрації 1. 

Наступним вченим, який присвятив свою працю трудовій функції, є 
В.А. Глозман. Він досліджував проблему трудової функції, намагаючись 
пов’язати  її  з  широким  колом  питань  (науково-технічним  прогресом, 
суміщенням професій, відповідальністю). Вчений зробив спробу дати 
складне (комплексне) визначення поняття трудової функції як органічного 
поєднання об’єктивних і суб’єктивних факторів, природа яких криється в 
матеріальному виробництві та ділових якостях працівника. В.А. Глозман 
виділив об’єктивну і суб’єктивну сторони трудової функції 2. 

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що В.А. Глозман 
вслід за Н.Г. Александровим прийшов до висновку, що об’єктивна сторона 
трудової функції лежить у сфері матеріального виробництва і має своє 
юридичне вираження. Визначаючи суб’єктивну сторону трудової функції, 
В.А. Глозман визначив, що її суть полягає у відомому відриві від 
об’єктивної сторони і зводиться до наявності у працівника професійних і 
спеціальних знань, кваліфікаційних даних, необхідних для виконання робіт 
з певної професії, спеціальності, кваліфікації чи посади, а також ділових 
якостей, здібностей творчо виконувати трудову функцію3 . 

Більш широке визначення трудової функції надав вчений 
О.І. Процевський, який схиляється до думки, що трудова функція виникає 
через «рід трудової діяльності», де рід трудової діяльності – це та робота, 
для виконання якої укладається трудовий договір 4. З огляду на це 
простежується тенденція щодо того, що кожен науковець, маючи свій 
підхід, що розкриває сутність трудової функції, наводить власне визначення 
і доводить його правильність. 

Як зазначає Е.Б. Хохлов, якісні характеристики праці нерідко тісно 
пов’язані  з  особистими  якостями  працівника.  Що  стосується  кількісних 
характеристик праці, то, зазвичай, сам по собі факт укладення трудового 
договору означає, що працівник прийняв на себе як обов’язок виконувати 
встановлені норми виробітку, так і обов’язок підкорятися нормам, які 
регламентують внутрішній трудовий розпорядок. Проте, в деяких випадках 
у трудовому договорі можуть зазначатися певні кількісні показники праці, 

1 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение / Н.Г. Александров.– М.: Юриздат, 1948. – 337 с 
2 Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно- технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск: 
Издательство БГУ, 1978. – 183 с. 
3 Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно- технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск: 
Издательство БГУ, 1978. – 183 с. 
4 Процевский А.И. Советское трудовое право / А.И. Процевский.– К.: Вища школа,1981. – 360 с. 
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досягнення яких бере на себе працівник. Так, наприклад, у трудовому 
договорі з керівником підприємства може бути встановлено умову про те, 
що до кінця терміну договору працівник зобов’язується підняти 
рентабельність підприємства на певну кількість відсотків 1. 

Важливе значення  трудова функції відіграє при укладенні трудового 
договору  між працівником і роботодавцем. На думку П.Д. Пилипенко, де 
відображено , що  такі чинники як професія, спеціальність і кваліфікація, що 
якісно характеризують особу, яка наймається на роботу. Вони є результатом 
набутих нею знань, практичних навиків, попереднього досвіду тощо. Саме 
ці ознаки виступають, здебільшого, умовою вимог з боку роботодавця. Ще 
до початку переговорів, щодо укладення трудового договору, останній 
повинен визначитися із тим, якої професії, спеціальності і кваліфікації має 
бути працівник, щоб зайняти відповідну посаду чи роботу, що підлягає 
виконанню.2 . 

Таким чином, доходимо до висновку, що трудова функція являє собою 
сукупність двох основних компонентів: по-перше, встановлених державою 
вимог до певної професії, тобто певних характеристик конкретної роботи, яка 
виконуватиметься працівником; по-друге, наявністю фізичних, освітніх, 
професійних, ділових, моральних, психологічних тощо навичок та умінь 
працівника, які б відповідали можливості зайняття певної професії та 
виконанню конкретної роботи.  

Основні складові які формують трудову функцію відображаються 
наступним чином, найчастіше в літературі зміст трудової функції працівника 
визначається шляхом установлення сторонами в трудовому договорі 
професії, спеціальності, кваліфікації для робітника і посади для службовця. 
На думку вчених І.В. Зубова, Б.С. Стичинського, В.Г.  Ротаня, законодавство 
України про працю до цього часу оперує поняттями «спеціальність» і 
«кваліфікація» для визначення сукупності обов’язків, що доручаються 
окремому робітнику, і терміном «посада» для окреслення комплексу робіт, 
що виконуються окремим службовцем 3. 

Основним компонентом на який вливає стажування, є кваліфікація 
працівника , що собою передбачає, як стверджує  О.В. Смірнов, що 
кваліфікація являє собою міру оволодіння працівником теоретичними і 

1 Трудовое право России: учебник / [под  ред.  С.П.  Маврина, Е.Б. Хохлова]. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: 
НОРМА-ИНФРА-М, 2013. – 608 с. 
2 Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во «Знання», КОО, 
2003. – 146 с 
3 Зуб И.В. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде: в 2-х т. / И.В. Зуб, 
В.Г. Ротань, Б.С. Стычинский. – Симферополь: Таврида, 1998. – Т. 1. – 1152 с. 
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практичними знаннями і навичками, необхідними для виконання роботи на 
певній посаді за певною спеціальністю і кваліфікацією, де кваліфікація 
виступає як якісна сторона працівника і здатність його виконувати ту чи 
іншу роботу 1. У літературі слушно звертається увага на те, що «... оскільки 
роботи за одними і тим ж професіями, спеціальностями різні за своєю 
складністю, то й застосовується поняття «кваліфікація працівника» 2. 
В.М. Жарков кваліфікацію розглядає як ступінь підготовленості працівника, 
за допомогою якої він зможе виконувати роботу певного рівня і складності3. 

Такий підхід в подальшому розвинули такі вчені як С.М. Прилипко і 
О.М. Ярошенко, які зазначають, що кваліфікація – це рівень 
підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за 
визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом 
чи іншими атестаційними категоріями, наприклад, столяр ІІ, ІІІ розряду 
тощо. Кваліфікація є ступенем професійної навченості, тобто рівнем 
підготовки, досвіду і знань з певної спеціальності. У дипломі спеціаліста 
(молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку 
кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, 
токар, секретар-стенографістка тощо) 4. 

Так, Є.П. Ціндяйкіна розкриває досліджуване поняття наступним чином: 
«Кваліфікація – це ступінь і вид професійної навченості, тобто рівень 
підготовки, досвіду, знань з даної спеціальності, яка визначається для 
робітників розрядами робіт, які вони виконують»5. 

Таким чином кваліфікація працівника проявляється через міру знань, 
умінь і навичок, якими володіє працівник. Тому, одним із способів 
удосконалення кваліфікації працівника, збільшити його професійну 
майстерність може виступити стажування.  

Слушну думку з цього приводу запропонувала на Є.Р. Брюхіна , де в 
своїй праці  зазначає, що у відносинах професійного навчання праця має 
специфічних характер, тобто такий, що відрізняється від праці, яку 
застосовують працівники на підприємствах, насамперед тим, що вона має не 
самостійне, а додаткове навчальне призначення, будучи одним з елементів 

1 Смирнов О.В. Природа и сущность права на  труд  в  СССР  / О.В. Смирнов. – М.: Юрид. лит., 1964. – 
210 с. 
2 Ершов В.В. Трудовой договор / В.В. Ершов, Е.А. Ершова. – М.: Дело, 1999. – 430 с. 
3 Жарков В.М. Увольнение из-за несоответствия занимаемой должности / В.М. Жарков // Советское 
государство и право. – 1979. – № 2. – С. 118-119 
4 Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Харків: 
Видавництво «ФІНН», 2009. – 728 с. 
5 Циндяйкина Е.П. Перевод в трудовом праве / Е.П. Циндяйкина. – М., 2003. – С. 12-24. 
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навчання 1. Дана думка досить цікава і має місце на існування, так як з даного 
твердження ми можемо виділити наступне, що під час професійного 
навчання існує разом з навчанням і нерозривно з ним пов’язане.  

Розглянувши вище викладене, що являє собою  ключовий аспект який 
дасть змогу визначити вплив стажування на кваліфікацію працівника  То слід 
звернутися до вчення В. А. Гейхмана і Г. П. Митиля, де вони  підходять до 
розуміння стажування з такої точки зору, вони зазначають, що стажування 
введено з метою набуття працівниками необхідних практичних та 
організаційних навичок для виконання обов’язків за займаною посадою 
(інженера, економіста, агронома, вчителя), вивчення специфіки своєї роботи 
й поглиблення спеціалізації знань економіки виробництва, наукової 
організації праці й управління, ознайомлення з найновішими науковими, 
науково-технічними досягненнями. У період стажування виявляються також 
ділові якості випускників вузів, що дозволяє більш правильно й раціонально 
використовувати їх на даному підприємстві (в організації, установі)2. 

Формування висококваліфікованого працівника можливе через 
проходження ним відповідних стадій стажування. Удосконалення своїх 
знань, умінь і навичок проходить на відповідних формах стажування. Так 
В.С. Венедіктов зробив аналіз за якого, регулються відносини щодо 
проходження стажування, дозволяє виділити такі види (форми) стажування. 

1. Студентська практика - мабуть найпоширеніший та найдавніший вид 
стажування (з французької stage - це період формування, а з латинської 
stagium - знаходження). Практика виникла ще у середньовіччі на базі 
ремісницького виробництва, та трансформувалася, з часом, в невід’ємну 
складову частину підготовки студентів у вищих навчальних закладах, що 
проводиться на обладнаних відповідним чином базах навчальних закладів, а 
також на підприємствах, установах та організаціях різних форм 
господарювання. 

Ціллю практики є оволодіння студентами сучасними методами, 
формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, 
формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, 
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 
конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 
потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 
практичній діяльності. 

1 Брюхина Е.Р. Право и профессиональное обучение в современной России / Е.Р. Брюхина, С.С. Худякова // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2010. – № 1. – С. 104-115. 
2 Гейхман В.Л. Высшая школа: правовые вопросы: справочник / В.Л. Гейхман, Т.П. Митиль. – К.: Лыбидь, 
1990. – 368 с. 
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2. Підвищення кваліфікації - цей вид стажування використовується 
роботодавцем для формування у працівника професійних навичок та знань, 
необхідних для відповідності посаді, яку він займає, або для поліпшення 
особистих професійних якостей та продуктивності праці. Зазначений вид 
стажування нормативно закріплений у ст. 201 КЗпП України, відповідно до 
якої для професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників, 
особливо молоді, власник або уповноважений ним орган організовує 
індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок 
підприємства, установи, організації. 

Такий вид стажування здійснюється безпосередньо в межах трудових 
відносин. Працівник направляється на стажування наказом керівника 
підприємства зі збереженням за ним місця роботи (посади) та відповідних 
виплат, передбачених діючим законодавством (ст. 122 КЗпП України). 

3. Стажування (дублювання) як отримання додаткових знань про певний 
вид діяльності. Прикладом цього виду стажування слугують відносини, 
закріплені в Типовому положенні про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15. Згідно 
з п. 7.1 цього нормативно-правового акта прийняті працівники після 
проведення первинного інструктажу на робочому місці до початку 
самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих 
працівників пройти стажування протягом не менше ніж 2 - 15 змін або 
дублювання не менше 6 змін. В процесі такого стажування (дублювання) 
працівник повинен закріпити знання правил безпечної експлуатації 
технічного оснащення, технологічних та посадових інструкцій та інструкцій з 
охорони праці; оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в 
нормальних та аварійних умовах; освоїти в конкретних умовах технологічні 
процеси та устаткування та методи безаварійного управління ними з метою 
забезпечення правил безпеки праці. 

Зазначений вид стажування виникає в рамках трудових відносин, хоч 
працівник ще і не допускається до безпосереднього виконання трудової 
функції та має за мету сприяти безпечній трудовій діяльності працівника. В 
цьому випадку працівнику виплачується заробітна плата, він 
підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, на нього 
поширюються гарантії, передбачені трудовим законодавством. 

4. Стажування як одна з необхідних умов професії. Норма, що є 
прикладом цього виду стажування, міститься у випуску 69 Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників «Автомобільний 
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транспорт», затвердженого наказом Міністерства транспорту і зв’язку 
України від 14.02.2006 р. № 136. Так, згідно із зазначеним нормативно-
правовим актом, водії, які в останній час не працювали більше як 12 місяців, 
або приймаються на роботу вперше, допускаються до керування 
транспортними засобами на внутрішніх перевезеннях пасажирів і вантажу, 
тільки в разі проходження ними стажування з практичного керування на 
відповідному транспортному засобі не менше як 30 годин. 

При проходженні цього виду стажування працівник не знаходиться в 
трудових відносинах з підприємством, оскільки на момент проходження 
стажування він ще не відповідає вимогам професії, на яку він претендує. 
Оформлення трудових відносин виникає тільки після успішного 
проходження стажування.1  

Слід звернути увагу на дослідження В.А. Гейхмана і Г.П. Митиль, які 
визначають, що стажування призначене для того, щоб особа, яка його 
проходить, набувала необхідних практичних та організаційних навичок з 
метою якісного виконання обов’язків, які на неї покладено роботодавцем за 
відповідною посадою, більш детального вивчення специфіки своєї роботи і 
набуття спеціальних знань, ознайомлення з відповідними новаціями в своїй 
сфері роботи 2. 

Дещо схожого підходу дотримується вчений І.П. Лаврінчук, який 
вважає, що під стажуванням слід розуміти відповідну форму навчання, яка 
сприяє отриманню практичних умінь і навичок студентами, які вперше 
приймаються на роботу, а також працівниками і претендентами на вищу 
посаду шляхом здійснення перевірки їх ділових якостей та проведення 
підвищення кваліфікації 3. 

Виходячи з вищенаведеного, варто зробити висновок, що стажування за 
своєю природою покликане підвищувати рівень знань працівника, його 
предметом є не праця, а навчання. Тому стажування забезпечує підвищення 
рівня обізнаності працівника і ніяким чином не підпадає під оцінку його 
елементів. Варто зазначити, що стажування передбачає за своїм змістом 
закріплення у працівника професійних навичок через підготовку 
теоретичного спрямування з позиції виконання завдань і обов’язків на 
займаній посаді та в подальшому направлене на виконання професійних 

1 Венедиктов B. C. Трудовое право Украины (Общая часть) : учеб. пособие / B. C. Венедиктов. — 
Симферополь : ДОЛЯ, 2004. — 164 с 
2 Гейхман В.Л. Высшая школа: правовые вопросы: справочник / В.Л. Гейхман, Т.П. Митиль. – К.: Лыбидь, 
1990. – 368 с 
3 Юридична енциклопедія в 6-ти т. / голова ред. кол. Ю.С. Шемшученко. – К.: Укр. енцикл., 2003. – Т. 5 – 
733 с 
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завдань на більш високому та якісному рівні в межах трудових обов’язків на 
підприємстві чи організації. Таким чином, вплив стажування на трудову 
функцію працівника проявляється через отримання працівником знань, умінь 
і навичок, які впливають на професійний рівень працівника, що само собою 
підвищує професіоналізм працівника. Розкриття трудової функції у 
трудовому праві продиктовано бажанням всебічно розкрити сутність цієї 
правової категорії, оскільки її аналіз дає можливість сформувати 
взаємоузгоджену внутрішню систему досліджуваного процесу. Тому, 
характеристика трудової функції відображається через порядок її 
встановлення в трудовому договорі із врахуванням ознак, елементів, що 
складаються в системі суспільної організації праці. 
 
 
 

Зеленський Віталій Миколайович 
к.ю.н., асистент кафедри трудового 
права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка,  
провідний фахівець Центру проблем 
імплементації Європейського 
соціального права 

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

Центральною ланкою в системі правовідносин, що виражають 
суспільну організацію праці, є трудові правовідносини. Ці суспільні 
зв'язки є не тільки складними, але і триваючими, в яких права і обов'язки 
не можуть бути реалізовані одноразовими діями, а потребують 
систематичного або періодичного вчинення тих чи інших дій направлених 
на їх реалізацію. 

Як вказує О. М Ярошенко, правові відносини – це  врегульовані 
нормами права суспільні відносини, учасники яких є носіями 
суб’єктивних прав і обов’язків. Разом із джерелами права та 
правосвідомістю вони є однією з форм зовнішнього буття правової 
норми. Основними  ж ознаками правових суспільних відносин є такі: 
(а) правові відносини – це різновид соціальних відносин у суспільстві, 
механізм виникнення і реалізації яких підкоряється загальним 
закономірностям встановлення та здійснення соціальних відносин; 
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(б) сторонами юридичних відносин можуть бути тільки особи, що мають 
якості суб’єкта права; (в) змістом правових відносин виступає взаємодія 
його сторін, форма якого регламентована юридичними нормами; 
(г) тільки в рамках цих правових відносин відбувається юридичний 
захист суб’єктивних прав та свобод, виконання юридичних обов’язків; (ґ) 
у сучасному громадянському суспільстві правові відносини – один з 
ефективних, найбільш поширених легітимних шляхів досягнення 
людиною мети, реалізації нею інтересів та потреб у межах правопорядку 
та законності; (д) на відміну від інших різновидів соціальних відносин, 
правові відносини відрізняє тісний зв’язок їх з юридичними нормами, які 
містять загальну модель певної дії, вказують способи і механізм захисту 
від порушень цієї моделі. Виходячи з цього, правовідносини у сфері 
трудового права – це відносини між суб’єктами трудового права, що 
врегульовані нормами трудового права та полягають у взаємозв’язку 
суб’єктивних трудових прав та юридичних обов’язків, передбачених 
нормами права. Усі суспільні відносини, що є предметом трудового 
права, завжди виступають у ідеальному житті у формі правовідносин цієї 
сфери, тобто в них уже реалізовані норми законодавства про працю1.  

За загальним правилом, підставою виникнення трудових 
правовідносин є одиничний юридичний факт у формі трудового договору. 
Однак у багатьох випадках правові норми пов’язують виникнення 
трудових правовідносин не з одним юридичним фактом, а з декількома, 
що обумовлено специфікою трудової функції, характером виконуваної 
роботи, підвищеною відповідальністю окремих категорій працівників та 
особливими вимогами до рівня їх кваліфікації. 

О. І. Процевський підкреслює, що під юридичними фактами треба 
розуміти обставини, з настанням яких норми права пов’язують різні 
юридичні наслідки, а не тільки виникнення, зміну й припинення 
конкретних правовідносин. Юридичні наслідки можуть виражатися як у 
виникненні, зміні або припиненні правовідносин, так і в набутті певних 
прав та обов’язків2. В. Б. Ісаков переконує, що юридичним фактом 
виступають не правовідносини в цілому, а тільки одна їх сторона – факт 
існування (чи відсутності) даних правовідносин. Якщо елементом 
фактичного складу вважати правовідносини в цілому, то у склад  

1 Трудове право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / С.М. Прилипко, 
О.М. Ярошенко, 1. П. Жигалкін, В. А. Прудников. 5-те вид., допов. – X.: Право, 2014. – 760 с. – 
С.176. 
2 Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых отношений: моногр. / 
А.И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1972. –  286 с. – С. 81. 
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доведеться  включити  і її  юридичний  зміст  (систему  прав  та 
обов’язків)1. В. В. Єрьоменко визначає юридичні факти як конкретні 
обставини реальної дійсності (явища, стани, відносини), які визнаються 
правовими, та з наявністю або відсутністю яких норми права пов’язують 
можливість виникнення, зміни, припинення правовідносин та інші 
правові наслідки2. В. А. Андронова під юридичними фактами розуміє 
обставини об’єктивної дійсності, які передбачені гіпотезою норми 
трудового права та у разі їх настання породжують наслідки, закріплені 
даною нормою: зумовлюють виникнення, зміну, припинення або 
відновлення індивідуальних та колективних трудових правовідносин або 
перешкоджають їх виникненню, зміні, припиненню або відновленню3. 

На наше переконання, саме юридичний факт є необхідною 
передумовою для виникнення правовідносини. Тобто з практичної точки 
зору відбувається нерозривний зв'язок реальної поведінки людей і 
правової норми як одного цілого. Юридичний факт і є початком життя 
правової норми, що втілюється в правовідносинах. Юридичним фактом 
зазвичай є акт поведінки, який приводить в дію механізм правового 
регулювання. 

Складні юридичні факти ще прийнято називати фактичним складом.     
С. С. Алексєєв під юридичним складом розуміє комплекс різноманітних, 
самостійних життєвих обставин, кожна з яких може мати окреме 
юридичне значення4. На думку В. Б. Ісакова фактичний склад – це 
система юридичних фактів, передбачених нормами права як підстави для 
настання правових наслідків”. О. А. Красавчиков стверджує,  що   
особливість правової природи  складного юридичного факту полягає у 
тому, що для його становлення необхідно, щоб здійснювалися всі 
юридичні факти, що утворюють його5. 

Під елементом фактичного складу слід розуміти окремий юридичний 
факт (подія або дія). Фактичний склад слід відрізняти від послідовних 
етапів, необхідних для завершення формування моделі правовідносини, їх 
виникнення і розвитку, позаяк складний юридичний факт може 

1 Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования: моногр. / В. Б. Исаков. – 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 128 с. – С.56. 
2 Єрьоменко В. В. Підстави виникнення трудових правовідносин: дис…канд. юрид. наук: 12.00.05 / 
Єрьоменко Володимир Вікторович; Нац. юр. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1998. – 195 с. – С.13. 
3 Андронова В. А. Юридичні факти у трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.05 / В. А. Андронова; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. – 20 с. – С.15. 
4 Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. – В 2 т. – Т.2. – Свердловск: Изд-во Свердловского ин-
та, 1972. –  176 с. – С.171. 
5 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском праве: моногр. / О. А. Красавчиков. – М.: 
Госюриздат, 1958. – 182 с. – С.87. 
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помилково сприйматися за сукупність простих юридичних фактів, які 
входять до складу. Прикладом може бути точка зору В.М. Смирнова, який 
до юридичних фактів відносить заяву працівника про прийом на роботу, 
пред’явлення працівником трудової книжки, угоду працівника та 
адміністрації про прийом на роботу, ознайомлення зі змістом дорученої 
роботи, проведення інструктажів та фактичне розпочинання роботи. Свою 
позицію автор мотивує тим, що всі ці дії є юридично значними, оскільки 
передбачені нормами трудового права1. Всі елементи  фактичного складу 
взаємопов’язані, але у той же час фактичний склад характеризується 
новими ознаками, які не характерні для його елементів. Вважаємо, що 
фактичний склад є завершеним, коли відбулося накопичування  
юридичних фактів і правові наслідки у вигляді виникнення трудових 
правовідносин настали. Відсутність хоч одного юридичного факту вказує 
на незавершеність складу, що тягне за собою ненастання правових 
наслідків. 

А. В. Андрушко до юридичних фактів-підстав виникнення трудових 
правовідносин відносить: трудовий договір, акт виборів, акт призначення, 
оскільки наявність даних юридичних фактів безпосередньо тягне 
виникнення трудових правовідносин. До юридичних умов виникнення 
трудових правовідносин, на думку вченої, належать: рішення  конкурсної 
комісії щодо переможця конкурсу; рішення уповноваженого органу 
(посадової особи) про результати проходження претендентом на посаду; 
рішення  уповноваженого органу (посадової особи) про результати 
проходження претендентом підготовки у кадровому резерві. Вищевказані 
рішення уповноважених органів (посадових осіб) не тягнуть 
безпосереднього виникнення трудових правовідносин, оскільки їх 
правове значення носить рекомендаційний характер й не є таким, що 
зобов’язує керівника того чи іншого органу державної служби укладати 
трудовий договір з переможцем конкурсу. Саме тому, на переконання 
науковця, конкурс є умовою, а не підставою виникнення трудових 
правовідносин2. 

Укладенню трудового договору передують певні етапи, на кожному з 
яких наявне вираження волі сторін та певні дії, що породжують права й 
обов'язки. Одним із таких етапів є проходження конкурсного відбору на 

1 Смирнов В. Н. Внутренний трудовой распорядок на предприятии: моногр. / В. Н. Смирнов. – Л. : 
Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. – 159 с. – С.131. 
2 Андрушко А. В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.05 / Андрушко Алла Володимирівна; Хмельницький ін-т регіонального управління 
і права. – Хмельницький, 2003. – 195 с. - с. 46, 47. 
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заміщення вакантної посади. Конкурс є сукупністю юридично значимих 
дій, певних стадій, правовим наслідком вчинення яких є виникнення 
трудових правовідносин, але без укладення трудового договору цей 
правовий наслідок не настане. Тому конкурс є передумовою виникнення 
трудових правовідносин, зв’язуючою ланкою між підставою (трудовий 
договір) та наслідком (виникнення трудових правовідносин). 

За останній час було прийнято низку нормативно-правових актів, що 
регулюють порядок проведення конкурсу, визначають принципи, стадії та 
його правові наслідки.  

Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 р., №1658 [1] 
визначає, що трудові правовідносини можуть виникати на підставі: 

1) обрання на посаду; 
2) конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; 
3) призначення чи затвердження на посаду; 
4) направлення на роботу в рахунок установленої квоти (броні) або 

попередньо замовленого фахівця; 
5) рішення суду про прийняття на роботу чи поновлення працівника; 
6) фактичного допущення працівника до роботи з відома чи за 

дорученням роботодавця або його представника, незалежно від того, чи 
був трудовий договір оформлений належним чином (ст. 43). Зазначений 
Проект ці підстави характеризує наступним чином:  

1. Трудові правовідносини, що виникають на підставі обрання на 
посаду застосовуються за фактом такого обрання за умови, що обрання 
посадової особи визначено законом України, нормативно-правовими 
актами про працю, статутами чи положеннями юридичних осіб і 
передбачає виконання працівником відповідних трудових обов’язків за 
посадою. 

2. Трудові правовідносини на підставі конкурсного відбору на 
заміщення вакантної посади виникають за фактом укладення трудового 
договору з особою, яка пройшла такий відбір відповідно до існуючих 
вимог стосовно певних категорій працівників, проведення конкурсного 
відбору яких передбачено, як обов’язковий етап для заміщення вакантної 
посади. 

3. Трудові правовідносини на підставі призначення чи затвердження 
на посаду виникають за фактом такого призначення чи затвердження у 

1 Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 р., № 1658      [Електрон. ресурс]. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
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випадку, якщо це передбачено законодавством про працю, статутами 
(положеннями) юридичних осіб. 

1. Трудові правовідносини на підставі направлення на роботу в 
рахунок установленої квоти (броні) або попередньо замовленого фахівця 
виникають за фактом укладення трудового договору з особою, 
направленою на роботу центральним органом виконавчої влади з 
формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах 
зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, 
соціального захисту. 

2. Трудові правовідносини на підставі рішення суду виникають за 
фактом рішення суду, яким зобов’язано роботодавця прийняти на роботу 
чи поновити на роботі особу. У разі покладення судом на роботодавця 
обов’язку прийняти працівника на роботу трудові правовідносини 
вважаються такими, що виникли з дати, зазначеної у рішенні суду. 

3. Трудові правовідносини на підставі фактичного допущення 
працівника (особи) до роботи з відома чи за дорученням роботодавця 
виникають за наявності такого факту у випадках, передбачених  
Кодексом, чи за наявності ознак трудових правовідносин. Трудові 
правовідносини виникають з дня початку виконання працівником роботи 
за наказом (розпорядженням) чи з дозволу роботодавця. Дозволом 
роботодавця вважається дозвіл, наданий особою, яка уповноважена від 
його імені укладати трудові договори. 

Зазначені підстави мають зовсім різний зміст, але об’єднує їх 
наявність конкретної обставини реальної дійсності, з наявністю або 
відсутністю якої норми права пов’язує виникнення трудових 
правовідносин. Серед цих обставин особливе місце займає конкурс, 
оскільки його завданням є визначення кращого серед претендентів на 
вакантну посаду, що веде до укладення трудового договору. Зокрема, 
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього 
та артистичного персоналу закладів культури передбачає, що рішення 
конкурсної комісії є підставою для укладання трудового договору з 
переможцем конкурсу і видання наказу керівника закладу культури про 
прийняття на роботу. Порядок  проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців встановлює, що конкурсна 
комісія здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних 
службовців, а рішення про призначення на посаду державного службовця 
та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного 
органу. 
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Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає 
зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи 
належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких 
затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, 
відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів 
з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову 
згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан 
здоров’я щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або 
наркологічних закладах охорони здоров’я. 

У деяких випадках трудові праовідносини можуть виникнути не з 
переможцем конкурсу, зокрема, Закон України «Про державну службу» 
встановлює, що другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття 
вакантної посади державної служби має право на призначення на таку 
посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада 
стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився 
від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за 
результатами спеціальної перевірки. Інформація про те, що відповідна 
посада стала вакантною, повідомляється другому за результатами 
конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів (ст. 29). 

Отже,  одним з найважливіших документів для учасників відбору є 
рішення конкурсної комісії, яким завершується конкурсний відбір і 
починається виникнення трудових правовідносин. Порядок  проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців   
передбачає термін, протягом якого керівник держоргану повинен 
прийняти рішення про винесення акта призначення на посаду з 
переможцем конкурсу – один місяць з дня прийняття рішення 
конкурсною комісією. Вважаємо, що законодавче  закріплення цього 
терміну має позитивний характер, оскільки підтверджує принцип  рівного 
права доступу громадян до державної служби, оскільки зазвичай може 
затягуватися цей термін у зв’язку з різними причинами, що залежать як 
від роботодавця, так і від переможця конкурсу, який може передумати 
вступати на держслужбу. 

Відповідно до Порядку проведення відкритого конкурсу для 
призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України 
конкурсною комісією може вноситись пропозиція Директорові щодо 
зарахування претендента до кадрового резерву Національного 
антикорупційного бюро України та призначення кандидата на вакантну 
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рівнозначну або нижчу посаду у Національному антикорупційному бюро 
України, за умови подання ним заяви про прийняття участі у конкурсі на 
зайняття зазначених посад. У разі подачі кандидатом зазначеної заяви, він 
допускається до участі в конкурсі зі стадії співбесіди.  

Дослідження наукової літератури дає підстави вважати, що ідея 
створення кадрового резерву зародилась через складність добору кадрів 
саме на керівні, управлінські посади. Причина тому, цілком зрозуміла: до 
управління людьми можна допускати лише тих, хто оволодів основами 
всіх знань, відзначається чеснотами, здібностями, має схильність до 
керівництва, комунікабельний та є професіоналом своєї справи. 

У різних сферах державного управління в результаті 
цілеспрямованого і науково обґрунтованого процесу добору працівників 
формується (або повинен формуватися) конкретний кадровий резерв, 
тобто група осіб, які здатні працювати на керівних посадах або на 
посадах більш високого рівня управління. Таку групу осіб в науковій 
літературі і на практиці називають по-різному: висуванці, резерв на 
висунення, кандидати на керівні посади, резерв керівників, кадровий 
резерв тощо. Резервом управлінських кадрів є величезна кількість 
керівників, спеціалістів, а також інженерно-технічних працівників, які 
позитивно зарекомендували себе на практичній роботі та проявили такі 
ділові й організаторські здібності, що дають підставу довірити їм 
управлінські посади. Перебуваючи у кадровому резерві, сучасний 
фахівець має набути інтегрованої міждисциплінарної підготовки, 
широкого професійного кругозору і багато практичного досвіду1.  

Як зазначає В. О. Процевський, іноді виникають ситуації, коли 
комісія визначила переможця і прийняла про це рішення, а керівник не 
може укласти з ним трудовий договір тому, що призначення на цю посаду 
потребує погодження (згоди) з якимось державним органом2,]. Приміром, 
Порядок проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів 
господарювання погодження з органом управління здійснюється після 
рішення комісії про визначення переможця. У разі вмотивованої відмови, 
наприклад, голови облдержадміністрації, орган управління вносить на 
розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на 
призначення такого керівника, який і  вирішує дане питання. 

1 Основы научного управления социально-экономическими процесами: Учебник / Под ред. 
Р.А. Белоусова, А. З. Селезнева. – М.: Мысль, 1984. – 346 с. – С.131. 
2 Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых отношений: моногр. / А.И. Процевский. – М.: 
Юрид. лит., 1972. –  286 с. - с. 70, 71. 
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Новий Закон України «Про державну службу» передбачає, що 
рішення про призначення приймається: (1) на посаду державної служби 
категорії «А» – суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та 
законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим 
та іншими законами України; (2) на посади державної служби категорій 
«Б» і «В» – керівником державної служби. Рішення про призначення на 
посаду державної служби приймається після закінчення строку 
оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів 
конкурсу – після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду 
скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 
календарних днів після оприлюднення інформації про переможця 
конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається 
на підставі протоколу засідання конкурсної комісії. Рішення про 
призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби 
приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки 
відповідно до Закону України «Про очищення влади». В акті про 
призначення на посаду зазначаються: (1) прізвище, ім’я, по батькові 
особи, яка призначається на посаду державної служби; (2) займана посада 
державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного 
органу; (3) дата початку виконання посадових обов’язків; (4) умови 
оплати праці. Акт про призначення на посаду може містити також такі 
умови та зобов’язання: (1) строк призначення (у разі строкового 
призначення); (2) строк випробування (у разі призначення з 
випробувальним строком); (3) обов’язок державного органу забезпечити 
державному службовцю можливість проходження професійного 
навчання, необхідного державному службовцю для виконання своїх 
посадових обов’язків. Копія акта про призначення на посаду видається 
державному службовцю, ще одна копія зберігається в його особовій 
справі. Акт про призначення на посаду приймається у вигляді указу, 
постанови, наказу (розпорядження), рішення, залежно від категорії 
посади, відповідно до законодавства. 

Як наголошує Б. К. Бегічев, акт призначення здійснюється 
вищестоящим органом, тобто це не будь-який акт про прийняття на 
роботу . О. В. Смирнов зазначає, що акт призначення на посаду – це свого 
роду форма вираження волевиявлення про прийняття громадянина на 
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роботу, що застосовується у процесі укладення трудового договору1. 
С.С. Каринський також зауважував, що у такому випадку маємо справу з 
особливим порядком укладення трудового договору, при якому особа, яка 
бажає поступити на відповідну роботу, і яка дала свою згоду на зайняття 
певної посади, наперед проінформована про те, що інша сторона може 
виразити своє відношення до цієї пропозиції у певній формі лише після 
того, коли це питання буде вирішене відповідним вищестоящим 
державним органом. О. Є. Пашерстник зазначав, що без акта призначення 
трудові правовідносини не можуть виникнути. О. В. Кручинін акт 
призначення визначає як владний односторонній акт уповноваженого 
органу або посадової особи, яким конкретні службовці наділяються 
владними управлінськими повноваженнями за штатною оплачуваною 
посадою2. З цим твердженням можна погодитися, оскільки  акт 
призначення за результатами конкурсу є вираженням волі однієї сторони 
– керівника (або вищестоящого держоргану чи посадової особи) 
уповноваженого органу. 

Таким чином, укладення трудового договору за результатами 
конкурсу, за загальним правилом, здійснюється після  призначення  на 
посаду відповідним керівником. При цьому можна говорити про те, що 
трудовий договір є одним з перетворюючих факторів для встановлення 
трудових правовідносин і входження в трудовий колектив. У цьому 
аспекті він виступає сполучною ланкою між правовідносинами по 
працевлаштуванню – з одного боку, і трудовими правовідносинами – з 
іншого. У результаті  відбувається наступність і безперервність процесу 
реалізації права на працю: припинення правовідносин із 
працевлаштування і виникнення трудових правовідносин.  

Отже, трудовий договір буде укладений якщо виявлено переможця 
конкурсного відбору, наявний наказ керівника про прийняття на роботу 
(чи акт призначення на посаду) та сторони досягли згоди щодо всіх умов 
праці. Сукупність умов з яких повинні дійти згоди особа, яка приймається 
на роботу і роботодавець становлять зміст трудового договору. Більшість 
умов  договору визначається сторонами трудового договору без яких 
трудовий договір не може бути укладений. Як стверджує К. Ю. Мельник, 
результат конкурсу є елементом складу юридичних фактів, який поряд із 

1 Смирнов О. В. Природа и сущность права на труд в СССР: моногр. О. В. Смирнов. – М.: Юрид. лит., 
1964. – 210 с. – С.152. 
2 Кручинин А. В. Юридические факты и их составы, обуславливающие возникновение 
индивидуальных трудовых правоотношений в России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Кручинин 
Алексей Викторович; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2003. – 171 с. – С.122. 
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трудовим договором чи актом призначення є підставою виникнення 
трудових правовідносин1. 

Існують випадки коли  переможцю конкурсу відмовляють  у 
прийнятті на роботу. Так, фахівці у галузі трудового права вважають, що 
відмову в прийнятті на роботу можна визнати допустимою у таких 
випадках: відсутність досвіду, необхідного для виконання роботи; 
відсутність відповідних моральних якостей, що вимагаються для даної 
категорії працівників; відмові трудового колективу взяти до себе даного 
працівника чи не переобрання на виборну посаду; вирішення питання про 
прийом особи, що раніше була звільнена з даного підприємства у зв'язку з 
здійсненням злочину, порушення трудової дисципліни, втратою довір'я, 
вчинення аморального проступку, що є несумісним із продовженням 
роботи. В. В. Жернаков зауважує, що необґрунтованою, за наявності 
вакантної посади, є відмова у прийнятті на роботу невмотивована або 
вмотивована з посиланням на обставини, що не належать до ділових 
якостей працівника2. 

На мою думку, обґрунтованою є відмова, яка базується на тих 
обставинах та мотивах, що лежали в основі такої відмови.  
Невмотивована відмова є незаконною та може підлягати оскарженню в 
судовому порядку. Пленум Верховного Суду України визначає, що 
відмова переможцеві конкурсу у прийнятті на роботу може бути 
оскаржена в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів [3]. У 
судовому порядку має встановлюватися чи обґрунтованою є така відмова. 

Отже,  правовим наслідком конкурсного відбору є його результат – 
виявлення кращого серед кандидатів на вакантну посаду (переможця 
конкурсу), що  тягне за собою, за загальним правилом, укладення з цією 
особою трудового договору, якому може передувати акт призначення на 
посаду. Така процедура прийняття на роботу є особливим порядком 
укладення трудового договору з певними категоріями працівників.  

На підставі проведеного аналізу правових наслідків конкурсного 
відбору при прийнятті на роботу, треба зробити  наступні висновки. 

1 Черепанова И. В. Государственная служба Российской империи XIX века (теоретическое 
исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / И. В. Черепанова; Омская академия МВД 
РФ. – Омск, 2001. – 27 с. – С.119. 
2 Жернаков В. В. Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права 
на труд / В. В. Жернаков // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. – С. 68–71. 
3 Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995–1998 р.р.). Правові позиції щодо розгляду 
судами окремих категорій цивільних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 
– 1998. – № 8. 
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1. Укладенню трудового договору передують певні етапи, кожен з 

яких характеризується вираженням волі сторін та певними діями, що 
породжують права й обов'язки. Одним із таких етапів є проходження 
конкурсного відбору на заміщення вакантної посади. Конкурс є 
передумовою виникнення трудових правовідносин, зв’язуючою ланкою 
між підставою (трудовий договір) та наслідком (виникнення трудових 
правовідносин). 

2. Укладення трудового договору за результатами конкурсу, за 
загальним правилом, здійснюється після  призначення  на посаду 
відповідним керівником. Отже, трудовий договір буде укладений якщо (а) 
виявлено переможця конкурсного відбору, (б) наявний наказ керівника 
про прийняття на роботу (чи акт призначення на посаду) та (в) сторони 
досягли згоди щодо всіх умов праці.  

3. Правовим наслідком конкурсного відбору є його результат – 
виникнення трудових правовідносин, який завжди повинен наставати 
після завершення конкурсної процедури заміщення вакантної посади, 
оскільки рішення конкурсної комісія є обов’язковим для керівника. 
Відмова у прийнятті на роботу переможця конкурсу є незаконною, за 
винятком випадків, коли переможець конкурсу сам відмовився від 
зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за 
результатами спеціальної перевірки.  
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА 
ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 

У сфері ринкової економіки будь-яка інформація стає товаром, саме 
тому її отримання, зберігання, передавання та використання мають 
підпорядковуватися законам товарно-грошових відносин, таким чином, 
інформація стає об’єктом та інструментом управління. Саме тому, 
відповідальність за збереження інформації покладається, в першу чергу на 
керівника підприємства, що потребує дослідження й деталізації поняття 
«комерційна таємниця» та механізмів її захисту. 

Вперше захист комерційної таємниці був передбачений у Законі СРСР 
«Про підприємства в СРСР» (№ 1529-I від 4 червня 1990 р.)1, де визначався 
термін «комерційна таємниця підприємства» та загальні риси її правового 
режиму. Під комерційною таємницею підприємства розумілись «пов’язані з 
виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та 
іншою діяльністю підприємства відомості, що не є державною таємницею». 

Сьогодні, у Цивільному кодексі України (ЦКУ) комерційній таємниці 
присвячена Глава 46 Право інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю. 

Так, комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому 
розумінні, що вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових є 
невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з 
видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну 
цінність та була предметом адекватних обставинам заходів щодо збереження 
її секретності, ужитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, 
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, крім тих, 
які відповідно до закону не можуть буті віднесені до комерційної таємниці2. 

1Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 7 червня 1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164. 
2Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003 — № 40 — Ст. 356 
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Чинне законодавство не є досконалим у питаннях пов’язаних із 

встановленням заходів захисту комерційної таємниці на підприємствах, та не 
визначає конкретних механізмів реалізації прав власників комерційної 
таємниці. Така недосконалість законодавства обмежує можливість 
притягнення до відповідальності керівника, як особи власника інформації з 
обмеженим доступом, яка створюється у процесі діяльності.  

Відсутність повноцінного правового регулювання питань, пов’язаних із 
правом осіб на інформацію, яка належить до комерційної таємниці, фактично 
створює умови для поширення комерційного шпигунства, безперешкодного 
використання окремими особами незаконно отриманих наукомістких 
технологій, програмних продуктів, ноу-хау та іншої інформації або 
відомостей, які відповідно до законодавства, відносяться до комерційної 
таємниці1. 

Хоча, наведене в ЦКУ визначення комерційної таємниці сформульоване 
з урахуванням сучасних міжнародно-правових підходів до розуміння 
комерційної таємниці (TRIPS2 та NAFTA3), проте воно не є досконалим. Це 
визначення має одночасно і загальний характер, і міжгалузеве значення в 
системі законодавства України, та підлягає застосуванню під час з’ясування 
змісту і кваліфікації не лише цивільних, а й трудових, адміністративно-
правових, кримінально-правових, процесуальних та інших правовідносин. 

Розглянемо, які саме відомості не можуть бути віднесені до комерційної 
таємниці. Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік 
відомостей, що не становлять комерційної таємниці»4 від 09.08.1993 
№ 611 не можуть бути віднесені до комерційної таємниці наступні дані: 

- установчі документи, документи, що дозволяють займатися 
підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; 

- інформація за всіма встановленими формами державної звітності; 
- дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших 

обов'язкових платежів;  
- відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в 

цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих 
місць; 

 
1Д. Пряко Комерційна таємниця під охороною – Електронний ресурс // [режим доступу]: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1058  
2Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності - Електронний ресурс // [режим доступу]: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018/print1443097366893420 
3North American Free Trade Agreement - Електронний ресурс // [режим доступу]: https://www.nafta-sec-
alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement 
4Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів № 611 від 
09.08.1993 р. // Збірник постанов Уряду України. — 1993. — № 12. — Ст. 269. 
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- документи про сплату податків і обов'язкових платежів; 
- інформація про забруднення навколишнього природного середовища, 

недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди 
здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри 
заподіяних при цьому збитків; 

- документи про платоспроможність; 
- відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, 

малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які 
займаються підприємницькою діяльністю; 

- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають 
оголошенню1. 

Відповідно до цієї постанови, всі підприємства, установи та організації 
зобов’язані подавати перелічені вище відомості органам державної 
виконавчої влади, органам контролю та правоохоронним органам, іншим 
юридичним особам відповідно до законодавства за їх вимогою. 

Отже, законодавець закріпив у ЦКУ, що інформація є комерційною 
таємницею, за умови якщо вона має комерційну цінність та була предметом 
адекватних обставинам заходів щодо збереження її секретності, ужитих 
особою, яка законно контролює цю інформацію. Таким чином, склад і обсяг 
відомостей, що становлять комерційну таємницю на підприємстві, визначає 
суб’єкт господарювання відповідно до законодавства, та несе 
відповідальність за її збереження. 

На практиці керівники підприємств застосовують законом незаборонені 
методи та механізми захисту інформації. Так, власнику великого 
підприємства варто скласти й затвердити перелік інформації, яка не підлягає 
розголошенню, а також ознайомити із цим переліком працівників, котрі нею 
володіють у межах виконання своїх посадових обов’язків. Для визначення 
такого переліку, як правило, створюють спеціальну комісію, яка групуватиме 
й уточнюватиме відповідну інформацію. Кількість членів такої комісії не має 
перевищувати чотирьох-п’яти осіб. Створюють комісію із найбільш 
кваліфікованих і компетентних фахівців основних підрозділів та обов’язково 
із представників служби безпеки підприємства, ознайомлених як із 
діяльністю підприємства в цілому, так і з роботою окремих підрозділів. 

Створена комісія має прописати механізм захисту комерційної таємниці 
у внутрішніх документах і визначити ступінь та вид відповідальності за її 

1Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів № 611 від 
09.08.1993 р. // Збірник постанов Уряду України. — 1993. — № 12. — Ст. 269. 
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розголошення відповідно до законодавства України. На основі цих даних 
керівник підприємства видає відповідний наказ1. 

Деякі роботодавці застосовують дещо інший механізм захисту 
комерційної таємниці, і під час прийняття на роботу працівника наполягають 
на підписанні зобов’язання про нерозголошення інформації, що становить 
комерційну таємницю підприємства. При цьому слід пам’ятати, що 
працівник має бути обов’язково попередньо ознайомлений із переліком 
зазначеної вище інформації, адже якщо йому буде невідомо, які відомості 
належать до комерційної таємниці, то, відповідно, він не нестиме 
відповідальності за їх розголошення. 

Застосовуючи такий механізм захисту комерційної таємниці від її 
розголошення, керівник певним чином знімає з себе відповідальність, проте 
варто пам’ятати, що саме заходи попередження правопорушення мають 
важливе значення. 

Аналізуючи судову практику України щодо притягнення працівників 
підприємства до відповідальності за розголошення комерційної таємниці, 
можна зробити висновок: відомості комерційного характеру є комерційною 
таємницею або конфіденційною інформацією лише в тому разі, якщо це 
документально підтверджено відповідним волевиявленням їх власника. 
Таким чином, реалізується положення ЦКУ щодо комерційної таємниці: 
«заходи щодо збереження інформації у секретності». 

Згідно зі ст. 162 Господарського кодексу України (ГКУ) суб’єкт 
господарювання, який є власником технічної, організаційної або іншої 
комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання 
цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має комерційну 
цінність у зв’язку з тим, що вона не відома третім особам і до неї нема 
вільного доступу інших осіб на законних підставах, а власник інформації 
вживає належних заходів для охорони її конфіденційності2. 

Таким чином, склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, порядок їх захисту визначає самостійно власник цих відомостей 
або керівник підприємства з дотриманням вимог законодавства. 

Основним локальним документом у сфері захисту інформації від 
несанкціонованого доступу є положення про комерційну таємницю, в якому 
необхідно зазначити: 

1Ю.О. Гелич Правові основи формування режиму комерційної таємниці на підприємстві // Часопис 
Київський університет права: український науково-практичний часопис / Київський університет права НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. – 2011. - №4. – С.201-208  
2Господарський кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.  
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- загальні положення щодо функцій керівництва підприємства у сфері 
захисту інформації, розмежування доступу до цієї інформації; 

- порядок приймання та обліку інформації, що містить комерційну 
таємницю; 

- механізм забезпечення збереження інформації, що є комерційною 
таємницею, порядок проведення її інвентаризації. 

Також власнику підприємства слід визначити механізм забезпечення 
доступу до комерційної таємниці третіх осіб (у т. ч. органів державної влади, 
які мають право на отримання певної інформації). У такому документі варто 
передбачити окрему норму, згідно з якою треті особи допускаються до 
ознайомлення з документами, у яких міститься інформація, що становить 
комерційну таємницю, лише з письмового дозволу керівника і за наявності 
письмового запиту, з боку третьої сторони. В окремих випадках можна 
укласти угоду з керівником підприємства про нерозголошення комерційної 
таємниці, або надати розписку про таке нерозголошення. 

Повертаючись до поняття комерційної таємниці, зазначеного в ЦКУ, 
слід підкреслити, що відомості, які можуть бути віднесені до комерційної 
таємниці, повинні мати такі ознаки: 

- не містити державної таємниці; 
- не заподіювати шкоди інтересам суспільства; 
- належати до виробничої діяльності підприємства; 
- мати дієву або потенційну комерційну цінність і створювати переваги в 

конкурентній боротьбі; 
- бути обмеженими в доступі тощо. 
Зазвичай комерційною таємницею піприємства є така інформація: 
- відомості про укладені або заплановані контракти. Не підлягають 

розголошенню не лише суть і текст договорів, контрактів, а й дата і сам факт 
їх укладення; 

- відомості про рівень прибутку, цінову політику; 
- документи, що характеризують працівників підприємства з того чи 

іншого боку; 
- фінансові та адміністративні плани розвитку підприємства; 
- дані про контрагентів (постачальників і клієнтів); 
- незапатентовані науково-технічні розробки, бази даних та інші 

комп’ютерні програми; 
- власні винаходи та раціоналізаторські пропозиції, які ще не захищені 

авторським або патентним правом; маркетингові дослідження; власні 
аналітичні огляди ринку. 
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На документах, у яких міститься інформація, що становить комерційну 

таємницю підприємства, слід проставляти гриф «Комерційна таємниця» 
(«КТ») або «Конфіденційно» («Конф.»)1. 

Щоб захистити інформацію, яка є важливою для підприємства, 
обмежують доступ до неї, розділяють повноваження працівників тощо. Тобто 
кожен окремий працівник отримує можливість працювати лише з тими 
даними, які потрібні для виконання його обов’язків. 

Наприклад, менеджерові із збуту необов’язково мати доступ до 
бухгалтерських регістрів, крім тих, у яких міститься інформація про 
контрагентів, з якими безпосередньо він працює. Також можна обмежити 
доступ до контрактів, укладених із постачальниками та покупцями. 
Комерційному директорові бухгалтерські регістри потрібні для роботи, як і 
контракти. Таким чином, дані пов’язані із стратегічним розвитком 
підприємства, будуть відомі лише його комерційному директорові, і він має 
підписати угоду про нерозголошення інформації, що містить комерційну 
таємницю. 

З метою захисту інформації, варто використовувати спеціальні програми 
та обладнання, які унеможливлюють перегляд та/або копіювання важливої 
електронної інформації. Для цього блокують доступ до жорсткого диска або 
можливість використання змінних цифрових носіїв. Здійснення таких заходів 
попередження покладають зазвичай на адміністратора системи. 

Інформацію, що становить комерційну таємницю, слід розбити на 
категорії за рівнем важливості: 

1) відомості, які потребують максимально повної таємності; 
2) інформація, розголошення якої можливе, але не бажане; 
3) повсякденна робоча інформація. 
Також складають список працівників, які мають доступ до кожної групи 

інформації2. 
Право суб’єкта підприємницької діяльності на комерційну таємницю 

може бути оформлене внесенням відповідних доповнень до таких 
документів: 

- статуту підприємства (прописують, що запроваджується режим 
комерційної таємниці); 

1Ю.О. Гелич Правові основи формування режиму комерційної таємниці на підприємстві // Часопис 
Київський університет права: український науково-практичний часопис / Київський університет права НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. – 2011. - №4. – С.201-208 
2Ю.О. Гелич Правові основи формування режиму комерційної таємниці на підприємстві // Часопис 
Київський університет права: український науково-практичний часопис / Київський університет права НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. – 2011. - №4. – С.201-208 
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- засновницького договору; 
- колективного договору; 
- положення про комерційну таємницю і правила її збереження; 
- положення про дозвільну систему доступу виконавців до документів і 

відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства; про режим 
роботи працівників із даними, що становлять комерційну таємницю, або до 
інших локальних документів. 

Практика захисту комерційної таємниці в США передбачає укладення 
угоди про збереження (нерозголошення) комерційної таємниці, що 
підписується під час прийняття на роботу працівника, а також проведення 
спеціальної роз’яснювальної роботи, яка також регламентована відповідними 
внутрішніми документами підприємства. Вступнику на роботу може бути 
запропоновано написати заяву, що стосується сторонньої приватної 
інформації, яку він отримав за місцем попередньої роботи. 

Практично, в даному випадку, мова йде про попереджувальну роботу, 
яка проводиться на конкретному підприємстві і спрямована на збереження 
високої репутації в діловому світі. Працівник, що приходить на нове місце 
роботи повідомляє, як правило, що він зобов’язаний зберігати в таємниці 
секрети, отримані ним за попередньому місцем роботи, і термін збереження 
такої інформації у таємниці, а також інформує нового роботодавця про те, що 
цю інформацію він не має права розкривати і використовувати за новим 
місцем роботи1. 

У Японії немає ні законів, ні будь-яких інших нормативних актів, які 
передбачають саме відповідальність за розголошення комерційної таємниці. 
У цій країні, ця необхідність вирішується таким чином: на департаменти 
кадрів, наявні в кожній японській фірмі, покладається контроль за 
неухильним дотриманням режиму секретності, який ґрунтується на кодексі 
поведінки службовців. У ньому містяться положення, що забороняють: 
передавати стороннім особам відомості, що містять комерційну таємницю; 
укладати угоди, які можуть підірвати довіру до компанії з боку клієнтів; 
влаштовуватися без дозволу керівництва на роботу за сумісництвом; 
навмисне наносити економічні збитки; давати і брати хабарі. 

Слід зазначити, що японський бізнес найменше страждає від витоку 
інформації. Це пов’язано з властивою цій країні системою «довічного найму» 
і вихованням у співробітників почуття патерналізму, коли вони вважають 
себе членами однієї родини. 

1Pamela Passman Eight steps to secure trade secrets // WIPO Magazine– 2016. – №1. – С. 22-28.  
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Як зазначають іноземні науковці, найбільша загроза може перебувати 

всередині самої компанії. У більш ніж 85% судових процесів в державних і 
федеральних судах США розглядаються справи де особа, яка неправомірно 
заволоділа комерційною таємницею підприємства, є або співробітник 
підприємства, або бізнес партнер. Такі статистичні дані наводить компанія 
Статистичного аналізу судових розглядів у Федеральних Судах США (A 
Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts), який вважається 
першим з даної теми1. 

Усе частіше в судових розглядах судді зазначають, що фірми повинні 
прийняти «необхідні заходи» для захисту конфіденційних корпоративних 
активів (інформації, яка носить конфіденційний та комерційний характер), і 
ці зусилля включають в себе не тільки захист комп’ютерних мереж, але і 
впровадження захисту комерційної таємниці в бізнес-операції і процеси. 

Визначення ступеня «розумних кроків» може бути складним, оскільки 
законодавство не дає однозначного визначення цього терміну. Закони та 
законодавство також продовжувати розвиватися. Проте, дослідження 
судових справ розкриває ключові елементи плану ефективного захисту 
комерційної таємниці на підприємстві. 

Так, комплексний план захисту комерційної таємниці має включати 
наступні пункти: 

- створення (розробка) угод, напрямку політики компанії, процедур і 
записів для встановлення захисту документа; 

- встановлення заходів фізичного та електронного захисту інформації; 
- впровадження належної сумлінності і процедур постійного 

(безперервного) стороннього менеджменту; 
- навчання працівників, які відповідають за збереження комерційної 

таємниці підприємства; 
- коригувальні дії серед працівників і постійне поліпшення процедур 

передачі інформації. 
Наведемо кілька прикладів закордонної судової практики, де керівник 

підприємства мав самостійно та заздалегідь подбати про збереження 
комерційної таємниці. 

Наприклад, коли сервіс медичної інформації Пейшент Поінт (Patient 
Point) подав позов до суду, щоб запобігти використанню звільненим 
співробітником конкурентоспроможної, спонсорської та іншої інформації. 
Під час судового процесу було встановлено, що Пейшіент Поінт (Patient 

1AlmelingGonzagaLawReviewArticle – Електронний ресурс // [режим доступу]: 
https://www.omm.com/files/upload/AlmelingGonzagaLawReviewArticle.pdf 
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Point) не укладав угоду між компанією та звільненим спів робітком про 
нерозголошення протягом року після звільнення з роботи. На додаток, після 
звільнення, компанія не висунула вимогу працівнику про повернення 
ноутбука і конфіденційної інформації (з якою працював звільнений 
співробітник) протягом шести місяців після звільнення. 

У даному випадку керівник компанії несе відповідальність за «витік» 
інформації, оскільки ним не було застосовано ніяких «адекватних» заходів 
щодо збереження інформації, яку можна віднести до комерційної таємниці, 
тобто не було проведено попереджувальної роботи з працівником1. 

Також, закордонна судова практика, вказує, що суди відносяться 
несхвально до компаній, які не призначили відповідальну людину або групу 
людей за захист та збереження комерційної таємниці. Практики також 
вказують на необхідність створення крос-функціональної команди за участю 
представників, які можуть гарантувати, що політика захисту комерційної 
таємниці буде виконана (дотримана). 

Так, наприклад, коли колишньому співробітнику бухгалтерської 
компанії було пред’явлено звинувачення в порушенні комерційної таємниці, 
використанні списків її клієнтів, справа була припинена, коли з’ясувалося, 
що імена клієнтів були в публічному доступі: список імен клієнтів залишався 
на стійці реєстрації компанії, на столах співробітників, на комп’ютерах, до 
яких мала доступ ще одна компанія в будівлі, на комп’ютерах, де паролі були 
залишені на столі або вигукували через кімнату, також в районах, де 
громадськість і обслуговуючий персонал міг їх бачити. Ніхто не ніс 
відповідальності за захист цієї інформації, крім керівника2 . 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що законодавство у сфері 
захисту комерційної таємниці підприємства не є досконалим, його необхідно 
постійно оновлювати. Проте, важливе значення має попереджувальна робота. 
Оскільки, керівник підприємства має самостійно, всіма можливими та 
законними засобами і механізмами, організувати захист інформації, що 
носить комерційний чи конфіденційний характер, від розголошення. 

Саме керівники компаній та їх власники мають, в першу чергу, виявляти 
зацікавленість у збереженні інформації шляхом документального 
затвердження такої інформації, перевірки співробітників, підписання 
відповідних угод та договорів, утворення спеціальних комісій тощо. У разі не 
виконання таких попереджувальних дій бездієвість керівництва може 
призвести до банкрутства компанії або втрати її ділового «імені».  

1Pamela Passman Eight steps to secure trade secrets // WIPO Magazine– 2016. – №1. – С. 22-28.  
2Там само.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ГОЛОВНИХ СИСТЕМОФОРМУЮЧИХ ОЗНАК ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

СТАНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ  

Визначення специфіки головних системоформуючих ознак права 
соціального забезпечення – предмету та методу правового регулювання, 
вважаються одними з дискусійних та актуальних проблем доктрини галузі. 
Ґрунтовний аналіз теоретичних аспектів формування права соціального 
забезпечення, як самостійної галузі права, відображено в працях вчених-
правників: В.С. Андрєєва, В.М. Андріїва, В.А. Ачаркана, К.С. Батигіна, 
Н.Б. Болотіної, Т.З. Гарасиміва, К.М. Гусова, І.В. Гущина, О.Д. Зайкіна, 
М.Л. Захарова, Р.І. Іванової, О.Л Кучми, В.Л. Костюка, А.М. Лушнікова, 
М.В. Лушнікової, Л.Ю. Малюги, О.Є. Мачульської, М.І. Полупанова, 
С.М. Прилипка, М.С. Сахіпова, С.М. Синчук, Л.М. Сіньової, Б.І. Сташківа, 
Н.М. Стаховської, В.А. Тарасової, Е.Г. Тучкової, В.Ш. Шайхатдінова, 
М.М. Шумила та ін. Проте, з розвитком суспільних відносин поступово 
створюються нові умови для трансформації та модернізації системи права з 
врахуванням сучасних реалій, відповідно виникає потреба подальшого 
доктринального аналізу розвитку вчення про предмет та метод права 
соціального забезпечення як головних критеріїв існування самостійної 
галузі права.  

Відомий теоретик права Є.К. Трубецькой на початку ХХ ст. писав, що з 
приводу кожного окремого судження, яке відноситься до тієї чи іншої сфери 
юриспруденції, може виникнути сумнів, чи дійсно те чи інше судження має 
стосунок до цієї сфери права. За відсутності чітких меж правова наука 
завжди ризикує або не повністю охопити свій предмет, або навпаки 
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втрутитися в предмет з інших сфер знань1. У цьому ж контексті правник 
Н.І. Челяпов, піднімаючи у 30-х р. ХХ ст. питання «поділу права», вказував, 
що приступаючи до викладення будь-якого спеціального юридичного 
предмету, необхідно насамперед, вияснити його місце серед інших галузей 
правознавства, тому що, право, як і багато інших наук, розділилося на цілий 
ряд окремих невеликих дисциплін, які групуються зараз за різними 
ознаками, дослідження питання щодо яких відноситься до сфери теорії 
права2.  

У 40-х р. ХХ ст. у наукових колах правників активізується дискусія 
щодо системи радянського права. У цій дискусії учений М.А. Аржанов, 
досліджуючи принципи побудови системи радянського права, окреслив 
предмет правового регулювання. При цьому він уточнював, що говорячи 
про предмет, він має на увазі сферу, на яку поширюється право, як певну 
сукупність суспільних відносин3.  

Активний розвиток законодавства в сфері соціального забезпечення 
зумовили необхідність визначення соціально-забезпечувальних відносин в 
системі права. Відомий фахівець радянської теорії соціального забезпечення 
30–50 рр. М.А. Семашко відносив до сфери соціального забезпечення: 
медичне обслуговування; пенсії та допомоги з державного бюджету; 
систему заходів соціально-культурного обслуговування; забезпечення 
членів кооперативно-колгоспних організацій через фонди суспільного 
споживання; забезпечення з коштів суспільних організацій, а також з різних 
систем взаємодопомоги (каси, товариства взаємодопомоги та ін.4.  

Утім, навіть спроби чітко визначити сукупність відносин сфери 
соціального забезпечення ще не давали науковцям підстав остаточно 
констатувати про наявність такої самостійної галузі права як право 
соціального забезпечення. Про те, що це процес складний і суперечливий, 
засвідчує позиція вченого В.С. Андрєєва, якого відносять до когорти 
основоположників вчення про радянське право соціального забезпечення як 
галузі права. Досліджуючи проблемні питання теорії соціального 
забезпечення науковець писав, що в юридичній науці загальновизнаною є 
думка, що критерієм для класифікації норм по галузям права слугує предмет 

1Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права / Е.Н. Трубецкой. – М.: Т-во типографии 
А.И. Мамонтова, 1917. – 172 с.- С.3. 
2Челяпов Н.И. К вопросу об основном разделении права / Н.И. Челяпов // Революция права. – 1927. – № 2. 
– С. 12-15. 
3Аржанов М.А. О принципах построения системы советского социалистического права / М.А. Аржанов // 
Советское государство и право. – 1939. – № 3.  – С.27. 
4Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – М.: Юр. изд-во НКЮ СССР, 1937. – 
40 с.- С.12-36. 
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регулювання. У галузь права виділяються норми, які регулюють той чи 
інший вид або визначений комплекс суспільних відносин, що складають 
предмети регулювання інших галузей права. Здавалося, що такий підхід до 
проблеми дозволяє ставити питання про самостійність галузі права, норми 
якої регулюють матеріальне забезпечення в старості та при 
непрацездатності за рахунок суспільних фондів споживання, оскільки 
суспільні відносини, пов'язані з розподілом фондів для непрацездатних, 
мають якісну відмінність від трудових відносин, від інших розподільчих 
відносин. Проте, в дійсності ці норми самостійної галузі права на даному 
етапі не складають1. Наведена точка зору дозволяє констатувати, що 
позиція В.С. Андрєєва стосовно права соціального забезпечення як 
самостійної галузі права формувалась поступово, у складних наукових 
пошуках, через призму певного корегування власних світоглядних уявлень 
про розвиток держави та права. 

У 60–70 рр. знову в наукових колах піднімається питання стосовно 
існування права соціального забезпечення як самостійної галузі права. 
Фактично серед науковців не було одностайної позиції щодо місця 
соціально-забезпечувальних норм в системі права. Наприклад, теоретик 
трудового права М.Г. Александров наголошував, що пенсійне 
правовідношення є похідним від трудового правовідношення2, В.А. Ачаркан 
висловлював точку зору, що соціальне забезпечення є інститутом трудового 
права3, В.І. Смолярчук розглядав норми, які регулюють соціальне 
забезпечення як підгалузь трудового права4.  

В процесі дискусії на відомому міжнародному симпозіумі з 
проблематики соціального забезпечення, який відбувся у Празі в 1966 р., 
В.С. Андрєєв починає активно обстоювати позицію існування права 
соціального забезпечення як самостійної галузі права5. У зв'язку з цим, 
необхідно відмітити, що В.С. Андрєєв дотримувався позиції, що право 
соціального забезпечення – це галузь права, яка складає систему правових 

1Андреев В.С. Право граждан СССР на материальное обеспечение в старости и при нетрудоспособности и 
его юридические гарантии: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.05 / В.С. Андреев; МГУ 
им. М.В. Ломоносова. – М.,1966. – 35 с.- С. 17. 
2Александров Н.Г. Советское трудовое право: Учебник. / Н.Г. Александров. – М.: Госюриздат, 1954. – 383 
с. – С. 177. 
3Ачаркан В.А. Государственные пенсии в СССР: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.05 / В.А. Ачаркан; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – М., 1969. – 32 с. – С. 6. 
4Смолярчук В.И. Совершенствование законодательства о правах профсоюзов / В.И. Смолярчук // Сборник 
трудов научной конференции «Хозяйственная реформа и трудовое право» (27-29 января 1969 г.). – М.: 
«Юрид. лит-ра», 1969. – С. 10-13.  
5 Социальное обеспечение в социалистическом обществе: Материалы научного экономико-правового симпозиума. 
– Прага, 1966. – 246 с.- С. 13. 
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норм, що регулюють пенсійні та деякі інші суспільні відносини1. До деяких 
інших суспільних відносин, що складають предмет права соціального 
забезпечення, на думку В.С. Андрєєва, належать відносини, які виникають, 
у зв'язку з виплатою різних допомог з фондів для непрацездатних; 
соціальним обслуговуванням престарілих та непрацездатних, наданням їм 
різних послуг, пільг та переваг; заохоченням материнства та державної 
допомоги сім'ї на дітей2. Загалом, В.С. Андрєєв вважав, що радянське право 
соціального забезпечення регулює комплекс суспільних відносин, складові 
якого виділилися з декількох галузей права3. Аналогічну точку зору 
висловлював М. Л. Захаров, який вказував, що протягом багатьох років 
вважалось, що суспільні відносини з соціального забезпечення є предметом 
різних галузей радянського права – трудового, колгоспного, 
адміністративного.  

Право громадян на соціальне забезпечення розглядалось як складова, 
невід'ємна частина трудових, внутрішньоколгоспних відносин, а також 
відносин, пов'язаних з виконанням обов'язків військової чи іншої, 
прирівняної до неї, служби. Така думка склалася не випадково. Суспільні 
відносини по соціальному забезпеченню, дійсно, часто безпосередньо 
пов'язані з перерахованими вище відносинами, і останні як би передбачають 
можливість виникнення відносин з соціального забезпечення. З часом стало 
зрозуміло, що правові відносини по соціальному забезпеченню виходять за 
межі цих галузей права4. 

Досліджуючи правові проблеми соціального страхування, К.С. Батигін 
писав, що для більш точного визначення предмета права соціального 
забезпечення необхідно вказувати на таку ознаку як надання забезпечення 
за рахунок фондів соціального страхування. Таким чином, у визначення 
предмету права соціального забезпечення повинні ввійти всі відносини 
щодо матеріального забезпечення трудящих за рахунок коштів соціального 
страхування. Проте, вказівка на цю ознаку не порушує загальне положення, 
що у всіх відносинах, які входять до предмету права соціального 

1Андреев В.С. Социальное обеспечение в СССР / В.С. Андреев. – М.: Юрид. лит., 1969. – 149 с.- С. 21. 
2 Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР: Учебник. [2-е изд.]. / В.С. Андреев. – М.: Юрид. 
лит., 1987. – 352 с.- С.68. 
3Андреев В.С. Понятие и система советского права социального обеспечения / В.С. Андреев // 
Правоведение. – 1969. – № 5. – С. 66-72. 
4Советское пенсионное право: Учебное пособие [под. ред. М.Л. Захарова]. – М.: «Юрид. лит.», 1974. – 432 
с.- С.24. 
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забезпечення, держава завжди виступає в особі органів, зобов'язаних 
надавати забезпечення, або за дорученням держави – органи профспілок1.  

Аналізуючи наукову полеміку щодо самостійності права соціального 
забезпечення як галузі права, М.І. Полупанов переконливо доводив, що у 
зв'язку з тим, що суспільні відносини з соціального забезпечення уже 
складають самостійний предмет правового регулювання, відповідно право 
соціального забезпечення поступового виділилося з інших галузей у 
самостійну галузь права2. Вчений О.Д. Зайкін, вивчаючи правовідносини з 
пенсійного забезпечення, зазначав, що не дивлячись на існуючі спірні 
позиції стосовно предмета права соціального забезпечення, всі автори єдині 
у тому, що головну частину предмета права соціального забезпечення 
складають пенсійні відносини3. Е.Г. Тучкова також констатувала, що нова 
галузь права – право соціального забезпечення – по суті як би 
консолідується довкола пенсійного права, яке, на її думку, слід розглядати 
як підгалузь права соціального забезпечення4. Дійсно, на підставі того, що у 
теорії права склалася точка зору, що підгалузь права регулює окремі масиви 
суспільних відносин, які характеризуються своєю специфікою та родовою 
відособленістю5, можна вважати обґрунтованою думку, що пенсійне право є 
підгалуззю права соціального забезпечення. Як зазначає А.Л. Благодір, у 
складі найбільш об'ємних та складних галузей права доцільно виділяти 
підгалузі, тобто групи правових норм, кожна з яких регулює більш вузьку 
групу суспільних відносин, що мають поруч з загальними ознаками, які 
об’єднують її з іншими групами суспільних відносин в єдину, визначену 
сферу суспільного життя, також свою специфіку, що викликає необхідність її 
спеціального правового регулювання6. З огляду на це, варто зробити 
висновок, що право соціального забезпечення – складна галузь права, що дає 
можливість виділяти підгалузі права соціального забезпечення7. 

1 Батыгин К.С. Правовые проблемы социального страхования в СССР: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук: 
12.00.05 / К.С. Батыгин; ВНИИСЗ. – М., 1975. – 35 с.- С.12. 
2Полупанов М.И. Право социального обеспечения – самостоятельная отрасль права / М.И. Полупанов // 
Советское государство и право. – 1971. – № 9. – С. 53-55. 
3Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению в СССР: Автореф. дисс. д-ра. юрид. наук: 
12.00.05 / А.Д. Зайкин; МГУ. – М., 1974. – 36 с.- С. 6. 
4Тучкова Э.Г. Общие вопросы советского пенсионного права: Учебное пособие / Э.Г. Тучкова. – М.: 
ВЮЗИ, 1986. – 77 с. - С. 9-10. 
5 Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций [под. ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько]. / 
Н.И. Матузов. – М.: Норма: НИЦ Инфа-М, 2000. – 640 с. – С. 397. 
6 Благодир А.Л. Право социального обеспечения: система отрасли: [монография] / А.Л. Благодир. – 
Киров: ГОУ ВПО Институт (филиал) МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2011. – 185 с. – С. 21. 
7Тищенко О.В. Концептуальні основи вчення про предмет права соціального забезпечення / О.В. Тищенко 
// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових 
праць. – 2014. - Випуск 7. – С. 160-163. 
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Така точка зору узгоджується з позицією учених Р.І. Іванової, 
В.А. Тарасової, які наголошували, що предмет права соціального 
забезпечення – це специфічний комплекс суспільних відносин. Для його 
характеристики необхідно виділяти ті суспільні відносини, які складають 
основу регулювання цієї галузі права, а також інші суспільні відносини, 
тісно з ними пов'язані1. Дещо пізніше Р.І. Іванова у своїх працях уточнює, 
який саме комплекс відносин складає предмет права соціального 
забезпечення. На її думку, до предмета права соціального забезпечення з 
урахуванням способів розподілу суспільних фондів споживання слід 
відносити: 1) пенсійні відносини; 2) відносини, пов'язані з наданням 
державної допомоги у вигляді допомог різним категоріям громадян; 
3) відносини з соціального обслуговування престарілих та непрацездатних; 
4) відносини з медичного обслуговування та лікування; 5) відносини з 
надання безкоштовної (пільгової) лікарняної допомоги; 6) відносини, 
пов'язані з проведенням профілактично-оздоровчих заходів (організація 
лікування та відпочинку громадян у санаторіях, пансіонатах, будинках 
відпочинку і т.д. за безоплатними та пільговими путівками); 7) відносини з 
забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення; 8) відносини 
з охорони материнства та дитинства; 9) відносини з забезпечення житлом за 
рахунок суспільного житлового фонду; 10) відносини, пов'язані з 
безоплатним та пільговим користуванням досягненнями культури; 11) деякі 
інші відносини, пов'язані зі здійсненням соціальної роботи по наданню 
засобів до існування та коштів для всебічного розвитку громадян2.  

На наш погляд, коло відносин, визначених Р.І. Івановою, як складові 
предмету права соціального забезпечення, певною мірою виходить за межі 
галузі, зокрема питання санітарно-епідемічного благополуччя населення, 
забезпечення населення житлом є предметом регулювання інших галузей 
права. Разом з тим, Р.І. Іванова слушно зауважувала, що в науці права 
соціального забезпечення відсутнє цілісне концептуальне дослідження 
природи, родових рис правовідносин даної галузі; чітко не розкриті їхні 
зв'язки на рівні специфіки суспільних відносин, що складають предмет 
галузі, норм права, методу правового регулювання; повністю не виявлені 
критерії розмежування цих правовідносин від трудових, цивільних, 
адміністративних, фінансових та ін. Відсутня єдність поглядів по багатьом 

1Иванова Р.И., Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального обеспечения / Р.И. Иванова, 
В.А. Тарасова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. –168 с.- С.65. 
2Иванова Р.И. Социальное распределение: теория правового регулирования / Р.И. Иванова // Вопросы 
теории государства и права и трудового права: Сборник научных трудов. – М.: ВЮЗИ, 1988. – С. 118-
119. 
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аспектам цієї теми1. Так, І.В. Гущин, розглядаючи питання теорії права 
соціального забезпечення, зазначав, що в сучасний період право регулює 
різні за природою та змістом відносини, які складаються і функціонують у 
суспільстві. Ці відносини постійно розвиваються та вдосконалюються, 
відображаючи зміни в економіці, політиці та духовному житті суспільства. 
Розвиток суспільних відносин тягне за собою подальший розвиток системи 
права. З'являються нові стійкі групи вольових відносин, у тому числі з чітко 
визначеним предметним відмежуванням. За таким принципом розвивається 
право соціального забезпечення як самостійна галузь права2. 

В умовах становлення громадянського суспільства незалежної України 
та нових економічних реалій стало необхідним формування концептуальних 
основ подальшого розвитку права соціального забезпечення. У науковій 
літературі обстоюється позиція щодо необхідності перегляду сфери дії 
права соціального забезпечення з метою формування більш універсальної, 
ніж соціальне забезпечення системи підтримання добробуту населення – 
системи соціального захисту населення3. Н.Б. Болотіна вважає, що за 
змістовим критерієм усі відносини в предметі права соціального 
забезпечення поділяються на: матеріальні, організаційно-розпорядчі, 
фінансові, процедурні і процесуальні. На її думку, предметом права 
соціального забезпечення виступають соціально-забезпечувальні відносини, 
що складаються у процесі матеріального забезпечення, соціального 
обслуговування та утримання з боку державних або недержавних, за 
дозволом і під контролем держави, установ та закладів соціального захисту 
фізичних осіб, які зазнали соціальних ризиків, унаслідок чого не мають 
засобів до існування і не можуть самостійними зусиллями заробляти на 
життя та утримувати (обслуговувати) себе й своїх утриманців4.  

Н.М. Стаховська, досліджуючи особливості правових відносин, які 
виникають у праві соціального забезпечення в Україні, а відповідно 
складають предмет права соціального забезпечення, висловлює точку зору, 
що правовідносини з соціального забезпечення – це врегульовані нормами 
права соціального забезпечення (чи наділені правовою формою) суспільні 
відносини, що виникають на підставі юридичного складу між громадянами 

1Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР: [монография] / Р.И. Иванова. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 176 с.- С. 51. 
2Гущин И.В. Советское право социального обеспечения: вопросы теории / И. В. Гущин. – М.: «Наука и 
техника», 1982. – 176 с.- С. 49-54. 
3Лазор Л.И. Сфера действия права социального обеспечения: проблемы развития отрасли / Л.И. Лазор 
//Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. – 2002. – № 4. – С. 3-11. 
4Болотіна Н.Б. Предмет права соціального забезпечення України / Н.Б. Болотіна // Вісник Львівського 
університету. Серія: Юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 393-399.  
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(сім'ями), які знаходяться в складній життєвій ситуації і потребують 
матеріальної підтримки, та відповідними органами соціального 
забезпечення, з приводу надання першим передбаченим чинним 
законодавством конкретних видів матеріального забезпечення чи 
обслуговування за рахунок суспільних фондів соціального призначення. 
Крім того, Н.М. Стаховська звертає увагу на значення процедурно-
процесуальних правовідносин в соціальному забезпеченні. Вона 
підкреслює, що головне призначення процедурних і процесуальних 
правовідносин в соціальному забезпеченні полягає в тому, щоб сприяти 
виникненню, забезпечувати реалізацію та охороняти відповідні матеріальні 
правовідносини, тобто виконувати обслуговуючу роль по відношенню до 
останніх1. Вивчаючи зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення 
в умовах ринкової економіки, С.О. Устинов зазначає, що правовідносини у 
сфері соціального забезпечення – це врегульовані національними і 
міжнародними нормативно-правовими актами суспільні відносини, 
спрямовані на соціальне забезпечення, за рахунок фондів соціального 
страхування і виплат із державного та місцевих бюджетів, громадян, які 
потрапили в нормативно обумовлені складні життєві ситуації та потребують 
соціального захисту2.  

Розвиток  науки права соціального забезпечення України засвідчує, що 
серед вчених і надалі продовжується дискусія з приводу сфери правового 
регулювання права соціального забезпечення. Зокрема, Б.І. Стичинський є 
прихильником широкої сфери відносин, які входять до предмета права 
соціального забезпечення. Він вважає, що предмет права соціального 
забезпечення складають відносини із: забезпечення пенсіями; забезпечення 
допомогами різних категорій громадян; соціального обслуговування осіб 
похилого віку і непрацездатних громадян; безкоштовного медичного 
обслуговування і лікування; санаторно-курортного лікування; соціальної 
допомоги сім'ям, які мають дітей; забезпечення житлом за рахунок 
державного чи комунального житлового фонду; надання послуг освіти; 
надання безкоштовної чи пільгової можливості користуватися 
досягненнями культури3. На наш погляд, такий підхід є дискусійним у 

1Стаховська Н.М. Відносини в праві соціального забезпечення: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / 
Н.М. Стаховська; Київськ. націон. універ. ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 19 с.- С. 11-15. 
2Устинов С.О. Зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення в умовах ринкової економіки: 
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / С.О. Устинов; Східноукр. націон. ун-т ім. В. Даля. – Л., 2011. – 
20 с.- С.13. 
3Стичинський Б. Право соціального забезпечення: проблеми становлення і розвитку / Б. Стичинський // 
Право України. – 2002. – № 6. – С. 85-89. 
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частині віднесення до предмета права соціального забезпечення відносин з 
надання послуг у сфері освіти, забезпечення житлом тощо.  

Крім того, при визначенні відносин, що складають предмет права 
соціального забезпечення, необхідно звертати увагу на той аспект, що в 
науковій літературі висловлюється позиція щодо доцільності віднесення 
права соціального забезпечення до комплексних галузей права. Зокрема, так 
вважає А.І. Філіпова, котра відмічає, що дане право, як будь-яка комплексна 
галузь, здійснює правове регулювання суспільних відносин, поєднуючи 
публічно-правові та приватно-правові засади. Відмітною ознакою 
комплексної галузі права є включення в її систему норм, що відносяться 
насамперед до інших галузей. Таким чином, право соціального забезпечення 
утворюється за рахунок норм: конституційного права (встановлення 
основоположних імперативів правового регулювання у відповідній сфері); 
трудового права (визначення трудового стажу і т.д.); адміністративного права 
(компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 
реалізації прав громадян у сфері соціального забезпечення); цивільного права 
(основи регулювання відносин між сторонами договорів соціального 
страхування і т.д.); фінансового права (встановлення механізмів 
фінансування виконання зобов'язань по соціальному забезпеченню) тощо1. У 
теорії права характерною ознакою комплексних галузей права визначається 
поєднання різнорідних інститутів базових та спеціальних галузей. Щоправда, 
С.С. Алєксєєв, який є розробником даної концепції класифікації галузей 
права, відносить право соціального забезпечення до спеціальних галузей, 
яким, вважає вчений, притаманні модифіковані правові режими, 
пристосовані до особливих сфер життя2. Цілком підтримуючи позицію 
стосовно соціального забезпечення як особливої сфери життя, вважаємо за 
доцільне зауважити, що саме можливість чіткого розмежування предмета 
права соціального забезпечення від інших галузей права засвідчує про 
самостійність галузі права. 

Глибокий аналіз проблеми еволюції предмету права соціального 
забезпечення здійснив професор С.М. Прилипко, який у своїх працях слушно 
підкреслює, що в сучасних умовах до предмета права соціального 
забезпечення на законодавчому рівні включається все більше коло відносин. 
С.М. Прилипко остаточно розставив крапки над «і» в дискусії щодо 
самостійності права соціального забезпечення, провівши ґрунтовне 

1Право социального обеспечения: учебное пособие / И.А. Филипова; Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. 
– Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 95 с. – С. 4-5. 
2Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – 
М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА*, 1998. – 712 с. – С. 36. 
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дослідження в частині розмежування предмета права соціального 
забезпечення від предметів суміжних галузей права (трудового, фінансового, 
адміністративного) та визначивши коло відносин, що на сучасному етапі 
складають предмет права соціального забезпечення. Учений відмічає, що 
предмет будь-якої галузі права (зокрема і права соціального забезпечення) 
становлять суспільні відносини, що склалися у тій чи іншій сфері життя 
суспільства, які дозволяють відмежувати одну галузь права від іншої. Це 
означає, що в реальній дійсності існують виокремленні групи відносин, які 
характеризуються внутрішньою єдністю і мають свої особливі критерії. 
Предметом права соціального забезпечення є суспільні зв'язки, які 
утворюються у сфері соціального забезпечення населення держави 1. 
Аргументованою є думка С.М. Прилипка щодо недоцільності включення до 
предмету права соціального забезпечення відносин по забезпеченню житлом. 
Нам імпонує позиція вченого щодо необхідності системного реформування 
соціального законодавства, що матиме безпосередній вплив на розвиток 
доктрини щодо предмету права соціального забезпечення. Вчений визначає 
предмет права соціального забезпечення як відносини з матеріального 
забезпечення (у тому числі, пенсіями, різноманітними допомогами, наданням 
соціальних пільг), соціального обслуговування певної категорії громадян в 
різних організаційно-правових формах, які мають на меті задоволення 
найнеобхідніших потреб при настанні визначених законами соціальних 
ризиків2.  

Предмет галузі права тісно пов'язаний з методом правового 
регулювання суспільних відносин. Метод правового регулювання є 
важливою (нарівні з предметом) системоформуючою ознакою, котра 
дозволяє констатувати існування самостійної галузі права. Ще в 1946 році 
науковець С.Ф. Кечекьян підкреслював, що метод правового регулювання 
невід'ємний від його предмета3. Д.А. Керімов вважав, що метод правового 
регулювання визначається в основному його предметом, але залежить також 
від завдань, цілеспрямованих інтересів держави, які об'єктивно обумовлені 
існуючими матеріальними умовами життя суспільства4. С.С. Алєксєєв, 
досліджуючи механізм правового регулювання, наголошував, що «розрив… 

1Прилипко С.М. Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах 
реформування соціального законодавства / С.М. Прилипко // Держава і право. Збірник наукових праць. 
Юридичні і політичні науки. – 2008. – Вип. 39. – С. 339-344. 
2Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.05 / С. М. 
Прилипко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2007. – 47 с. – С.20-22. 
3Кечекьян С.Ф. О системе советского социалистического права / С.Ф. Кечекьян // Советское государство и 
право. – 1946. – № 2. – С. 41. 
4 Керимов Д.А. Философские проблемы права / Д.А. Керимов. – М.: «Наука», 1972. – 472 с. – С.289. 
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між галузевим методом регулювання і реальними, фактичними відносинами 
неможливий»1. На думку С.С. Алєксєєва, головне, що надає правовому 
режиму основних галузей права юридично чітке, контрастне відображення і 
дозволяє розглядати його в якості видового чи навіть генерального, – 
наявність особливих, притаманних тільки даній галузі, методу та механізму 
регулювання2. Як слушно підкреслював В.Ф. Яковлєв, якщо дослідник 
сприймає певну групу норм за самостійну галузь права, але при цьому не 
може виявити специфіку методу їх регулювання, то він швидше за все, 
бачить галузь права там, де її немає3. Необхідно звернути увагу, що саме 
визначення специфіки методу правового регулювання завжди належало та 
належить до найбільш дискусійних питань права соціального забезпечення.  

Позиції вчених щодо особливостей методу права соціального 
забезпечення (В.С. Андрєєв, А.Д. Зайкін, Р.І. Іванова, М.І. Полупанов, 
Тарасова, Я.М. Фогель, В.Ш. Шайхатдінов4 та ін.) в період Радянського 
Союзу формувалися, базуючись на засадах втілення централізованого 
механізму правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин. 
Принцип диференціації соціального забезпечення на підставі трудового 
внеску особи нівелювався принципом соціальної аліментарності 
(безеквівалентності), що по своїй суті не узгоджується з сучасним 
розумінням соціального забезпечення, де соціальне забезпечення за рахунок 
державного бюджету (наприклад, державні допомоги сім'ям з дітьми) 
поєднується з явищем так званого «самозабезпечення». Поняття 
«самозабезпечення» виділяє вчена М.О. Буянова, під «самозабезпеченням», 
на її думку, слід розуміти участь громадян через систему страхування та 
накопичення (а також шляхом цільового фінансування) формування 
капіталу для набуття права на певний вид соціального забезпечення)5. На 
наш погляд, поняття «самозабезпечення» не зовсім коректно застосовувати 

1Алексеев С.С. Структура советского права / С.С. Алексеев. – М.: «Юрид. лит.», 1975. – 262 с. – С.129.  
2Алексеев С.С. Отрасли советского права: проблемы, исходные положения / С.С. Алексеев // Советское 
государство и право. – 1979. – № 9. – С. 17-19. 
3Яковлев В.Ф. Объективное и субьективное в методе правового регулирования / В.Ф. Яковлев // 
Правоведение. – 1970. – № 6. – С. 55-60. 
4 Андреев В.С. Социальное обеспечение в СССР (правовые вопросы) / В.С. Андреев. – М.: Юрид. лит-ра, 
1971. – 256 с.; Зайкин А.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению / А.Д. Зайкин. – М.: Изд-во 
МГУ, 1974. – 190 с.; Иванова Р.И., Тарасова В.А. Предмет и метод советского права социального 
обеспечения / Р.И. Иванова, В.А. Тарасова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. –168 с.; Полупанов М.И. К 
вопросу о понятии метода права социального обеспечения / М.И. Полупанов // XXV Съезд КПСС и 
актуальные вопросы совершенствования законодательства о труде. – М.: Изд-во РИО ВЮЗИ, 1978. – 
Т. 62.; Фогель Я.М. О методе правового регулирования в социальном обеспечении / Я.М. Фогель // XXV 
Съезд КПСС и развитие науки трудового права и права социального обеспечения. – М.: ИДПАН СССР, 
1978. – С. 207-211; Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблемы советского права социального 
обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1986. – 156 с. 
5Буянова М.О. Проявление отраслевого метода права социального обеспечения в институте социального 
обеспечения / М.О. Буянова // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 9 (93). – С. 6-9. 
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до всієї системи загальнообов'язкового державного соціального 
страхування, де чинним законодавством визначено обов'язок сплачувати 
страхові внески. По суті, для ініціювання соціального «самозабезпечення» 
рушієм має бути власне бажання, без державного примусу, без 
встановленого обов'язку приймати участь у соціальному страхуванні1. З 
огляду на це, формою соціального «самозабезпечення» доцільніше вважати 
добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування, коли особа сама, на власний розсуд, виявляє бажання укласти 
договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування і на підставі нього сплачувати страхові внески. 

Поступова трансформація наукових поглядів щодо методу права 
соціального забезпечення, за якої відбувається суттєва зміна підходів до 
особливостей методу права соціального забезпечення, ілюструє дискусійні 
аспекти цього процесу. Навіть у сучасних умовах окремі науковці, 
характеризуючи метод даної галузі права, вважають за доцільне 
застосовувати поняття «соціальної аліментації», як способу надання 
соціального забезпечення (матеріального забезпечення та послуг) за 
рахунок фондів соціального призначення. Таку точку зору висловлює вчена 
О.Є. Мачульська2. У зв'язку з цим, можна погодитись з думкою 
Д.І. Рогачова, що недоцільність застосування на сьогодні теорії «соціальної 
аліментації», як основи методу права соціального забезпечення, зумовлена 
розвитком обов'язкового соціального страхування, різноманіттям видів 
соціального забезпечення, появою нових правових норм, котрі регулюють 
соціальне забезпечення, докорінним реформуванням правової системи, 
зміною базисних характеристик економіки країни (перехід від державного 
монополізму до соціально орієнтованої ринкової економіки)3.  

Серед українських вчених значну увагу проблематиці дослідження 
методу права соціального забезпечення приділила Н.Б. Болотіна, яка до 
специфічних ознак методу відносила: 1) поєднання методу 
загальнообов'язкового державного страхування і методу державного 
соціального подання; 2) у сполученні імперативно-диспозитивного методу 
переважання імперативного методу; 3) формалізованість та чітку 

1Тищенко О.В. Трансформація методу права соціального забезпечення / О.В. Тищенко // Право і 
суспільство. – 2014. – № 2. –С. 96-102. 
2Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения в условиях рыночной экономики: теория и практика 
правового регулирования: Автореф. дисс. д-ра. юрид. наук: 12.00.05 / Е.Е. Мачульская; МГУ. – М., 2000. – 
46 с.- С.34. 
3Рогачев Д.И. Метод права социального обеспечения: Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.05 / 
Д.И. Рогачев. – М., 2002. – 26 с. – С.13. 
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деталізованість усіх сторін соціально-забезпечувальних відносин; 4) цільову 
спрямованість та визначення законом меж дозволеної поведінки органу 
соціального забезпечення; 5) визначення суті юридичної конструкції 
соціально-забезпечувальних відносин як спеціально-дозволеного типу 
правового регулювання1. Як бачимо, Н.Б. Болотіна дотримувалася 
класичної точки зору, що в праві соціального забезпечення вагоме значення 
відводиться імперативному методу правового регулювання.  

Про головну роль імперативного методу в праві соціального 
забезпечення пише також Т.З. Гарасимів, який наголошує, що аналіз норм 
права соціального забезпечення засвідчує, що більшість з них є 
категоричними. Право громадян на окремі види соціального забезпечення 
реалізується імперативно, їх обмеження волею учасників правовідносин не 
допускається2. Разом з тим, С.М. Прилипко вказує на специфіку методу 
права соціального забезпечення, яка полягає в конституційному обов'язку 
держави забезпечувати громадян у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
нього причин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом, на підставі державних соціальних стандартів, з іншого – у праві 
громадян на добровільних страхових засадах забезпечувати себе 
додатковою пенсією, додатковими медичними послугами тощо 3.  

Науковці М.В. Лушнікова, Т.Ю. Баришнікова зазначають, що 
договірний рівень регулювання представлений колективними договорами та 
угодами, договірні форми соціального забезпечення розглядаються як 
додаткова частина системи соціального забезпечення в цілому4. Щодо 
можливості здійснення соціального забезпечення на договірних засадах, 
то, на наш погляд, у нових соціально-економічних реаліях договірний 
характер відносин у сфері соціального забезпечення набуває вагомого 
значення. Дедалі більше розвивається інститут соціального діалогу – 
форми соціального партнерства, що дозволяє вбачати в роботодавцеві, як 
одній зі сторін діалогу, учасника соціально-забезпечувальних відносин. 

1Болотіна Н.Б. Метод сучасного права соціального забезпечення України / Н.Б. Болотіна // Юридический 
вестник. – 2001. –№ 1. – С. 108 -113. 
2Гарасимів Т.З. Право соціального забезпечення України (Загальна частина) / Т.З. Гарасимів. – Дрогобич: 
Видавнича фірма «Відродження», 2004. – 240 с. – С.60. 
3Прилипко С.М. Проблеми теорії права соціального забезпечення: [монографія] / С.М. Прилипко. – Х.: 
П.П. «Берека-Нова», 2006. – 264 с. – С. 128-133. 
4Лушникова М.В., Баришникова Т.Ю. Предмет и метод права социального обеспечения: новые подходы / 
М.В. Лушникова, Т.Ю. Баришникова // Вестник Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова: Серия «Гуманитарные науки». – 2009. – № 14. – С. 23.  
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Соціальний діалог сторін як форма соціального партнерства виступає 
гарантією реалізації соціальної відповідальності роботодавця1.  

Зразком ефективної реалізації соціального діалогу в соціально-
забезпечувальних відносинах є активне використання в Україні такого 
позитивного явища сучасного європейського ринку праці як соціальний 
пакет – системи додаткових пільг та гарантій, які можуть надаватися 
працівникові роботодавцем. Досліджуючи правовий статус роботодавця у 
відносинах з соціального забезпечення працівників, М.О. Юрков доводить, 
що роботодавець як суб'єкт права соціального забезпечення має 
відповідний особливий правовий статус, є носієм визначених законом та 
угодою сторін прав і обов'язків у сфері соціального забезпечення 
працівників. Дослідник визначає соціальний пакет як сукупність 
додаткових порівняно із законодавством пільг та умов, а також 
матеріальних та нематеріальних благ, надання яких здійснюється 
роботодавцем за власною ініціативою та передбачається локальними 
актами, колективним чи трудовим договором2. Зміст соціального пакету в 
сучасних умовах слід розглядати як результат узгодження інтересів 
роботодавця і представників трудового колективу, адже чим більше 
додаткових пільг надаються працівникам соціальним пакетом, тим більш 
захищеними вони себе відчувають. 

Крім того, з впровадженням інституту недержавного пенсійного 
страхування необхідно констатувати про розвиток договірного регулювання 
пенсійного забезпечення в Україні. Про це засвідчує функціонування 
недержавних пенсійних фондів, як суб'єктів третього рівня системи 
пенсійного забезпечення України, діяльність яких базується на засадах 
добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні 
пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на 
умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне 
пенсійне забезпечення3. Саме в умовах розвитку договірного методу права 
соціального забезпечення, відбувається поступове зменшення домінування 
імперативного методу в сторону договірного, як прояв диспозитивного 
регулювання соціально-забезпечувальних відносин.  

1Юрков М.А. Социальное партнерство как гарантия социальной ответственности работодателей / 
М.А. Юрков // Актуальные проблемы права: теория и практика. Сборник научных трудов. – Луганск: 
Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля, 2009. – № 14. – С. 417-426. 
2Юрков М.О. Правовий статус роботодавця у відносинах з соціального забезпечення працівників: Автореф. дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / М.Ю. Юрков; Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 22 с.- С. 11-18. 
3Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV // 
Відомості Верховної Ради України від 12.12.2003 р. – № 49, стаття 376. 
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Розглядаючи метод права соціального забезпечення, не можна оминути 

увагою значення міждержавних угод з соціального забезпечення як 
складової соціально-забезпечувального законодавства України. Зокрема, за 
даними Державної служби зайнятості України, на сьогодні Україна уклала 
65 міждержавних договорів з питань праці, зайнятості та соціального 
забезпечення1. Важливе значення міждержавних угод полягає в тому, що 
вони надають гарантії виплат з соціального забезпечення громадянам 
України, працівникам-мігрантам. 

У контексті аналізу особливостей методу правового регулювання права 
соціального забезпечення, ми поділяємо думку М.М. Дєліні, щодо 
необхідності впровадження в практику соціальної політики держави нового 
поняття «соціального самозахисту», під яким слід розуміти комплекс 
власних дій та заходів людини для забезпечення себе достатнім рівнем та 
якістю життя через здобуття освіти, використання засобів недержавного 
пенсійного та медичного страхування, відстоювання своїх прав і обов'язків2. 
На користь даної точки зору свідчить той факт, що поняття «самозахист» не 
є новим у правовій науці і вже певний час використовується в доктрині, 
зокрема в сфері трудового права.  

Вчена І.В. Лагутіна, вивчаючи форми захисту трудових прав 
працівників, вказує, що самозахист як неюрисдикційна форма захисту являє 
собою діяльність самого працівника (колективу працівників) із захисту 
трудових прав та інтересів, яка здійснюється із застосуванням відповідних 
цій формі способів захисту, не заборонених законом, з метою припинення 
порушення права, поновлення порушених прав та відшкодування заподіяної 
шкоди без звернення до компетентних органів3. Науковець Р.С. Веприцький 
поняття «самозахист» розглядає, як встановлені законом самостійні дії 
працівника по охороні своїх прав без звернення за допомогою до державних 
та інших уповноважених органів4.  

Якщо аналізувати діяльність фізичних осіб – суб'єктів права 
соціального забезпечення стосовно активізації їх зусиль для реалізації права 
на соціальне забезпечення, то слід зазначити, що на практиці досить 

1Перелік міжнародних договорів України з питань праці, зайнятості та соціального забезпечення: 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: Офіційний портал Державної служби зайнятості України // 
http://www.dcz.gov.ua. 
2Дєліні М.М. Розвиток механізмів соціального захисту населення України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 
08.00.07 / М.М. Дєліні; Донецьк. держ. ун-т управ. – Д., 2010. – 21 с.- С.3. 
3Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / 
І.В. Лагутіна; Одеськ. нац. юрид. акад. – О., 2007. – 20 с. – С.12. 
4Веприцький Р.С. Правове регулювання захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці: 
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Р.С. Веприцький; Харків. нац. ун-т внутр. спр. – Х., 2008. – 
22 с. – С.6. 
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складно власними зусиллями, без звернення до відповідних компетентних 
органів, реалізувати своє право на індивідуальний соціальний самозахист. 
Значно поширенішою на практиці є колективна самостійна діяльність з 
метою захисту порушених прав на соціальне забезпечення, йдеться про так 
званий «колективний соціальний самозахист». Ініціюють таку діяльність 
уповноважені на представництво трудовим колективом органи, здебільшого 
– це профспілкові органи. І хоча мова йде про сферу трудового права, не 
можна оминати увагою вагоме значення соціального забезпечення для 
стабільності та узгодженості трудових відносин. Саме невиконання окремих 
аспектів соціально-забезпечувальних зобов'язань, втілених у колективних 
угодах є підставою для реалізації колективного соціального самозахисту. 
Найвищою формою колективного соціального самозахисту є страйк. 

Необхідно відмітити, що особливості методу права соціального 
забезпечення в Україні прослідковуються також у порядку вирішення 
спорів з питань соціального забезпечення. На практиці вирішення спорів з 
питань соціального забезпечення відбувається здебільшого через 
адміністративні суди, які хоча на законодавчому рівні і не визнані як 
спеціалізовані суди з питань соціального забезпечення, проте згідно їх 
юрисдикції, вони уповноважені розглядати публічно-правові спори, у яких 
хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого 
самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який 
здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, у тому числі 
на виконання делегованих повноважень (ст. 3 Кодексу адміністративного 
судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV)1. Тобто до цих публічно-
правових спорів відносяться спори, відповідачами в яких виступають 
уповноважені державою органи соціального забезпечення (Пенсійний фонд 
України, управління праці та соціального захисту населення тощо). З огляду 
на це, адміністративні суди фактично виконують функції спеціалізованих 
судів по вирішенню спорів з питань соціального забезпечення.  

Враховуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що предмет та 
метод правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин, як 
головні системоформуючі ознаки права соціального забезпечення як галузі 
права, відображають правовий механізм реалізації соціально-
забезпечувальних відносин у конкретній державі на даному етапі суспільно-
історичного розвитку. 

1Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості 
Верховної Ради України від 09.09.2005 р. – № 35, / 35-36, 37 /, С. 1358, стаття 446. 
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Зміст поняття «предмет права соціального забезпечення» еволюціонує 

залежно від соціально-економічної стратегії державної політики у сфері 
соціального забезпечення. Виходячи з цього, предмет права соціального 
забезпечення – це соціально-забезпечувальні відносини (з реалізації 
соціального страхування, наданню соціальних допомог, соціальних послуг 
тощо) та інші похідні від них відносини (процедурні, процесуальні), 
спрямовані на реалізацію конституційного права людини на соціальне 
забезпечення при настанні суспільно-значимих обставин. 

Особливості сучасного методу права соціального забезпечення України 
відображені в наступних характерних ознаках: зменшення монополії держави 
у сфері соціального забезпечення призводить до поступового зміщення 
домінування імперативного методу права соціального забезпечення у 
сторону диспозитивного; розвиток соціального «самозабезпечення» у формі 
добровільного загальнообов'язкового державного соціального страхування 
через територіальні органи Пенсійного фонду України, а також у формі 
недержавного пенсійного забезпечення; розширення кола учасників 
договірних соціально-забезпечувальних відносин за рахунок роботодавців та 
недержавних пенсійних фондів; втілення локального договірного 
регулювання соціального забезпечення в змісті соціальних пакетів як 
додаткових соціальних гарантій для працівників; зростання ролі 
міждержавних угод у сфері соціального забезпечення, зокрема щодо 
правового регулювання пенсійного забезпечення працівників-мігрантів; 
реалізація соціального самозахисту у формі «колективного соціального 
самозахисту» – як власних дій суб'єктів соціально-забезпечувальних 
відносин, об'єднаних за професійною ознакою, спрямованих на відновлення 
порушеного права на соціальне забезпечення. При цьому найвищою формою 
«колективного соціального самозахисту» є страйк; вирішення спорів з 
соціального забезпечення здебільшого через адміністративні суди. 
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ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ПІЛЬГ 

Перетворення в економічній, політичній і правовій сферах ведуть до 
зміни характеру, активізації нормотворчої діяльності цих відносин. 
Відповідно трансформуються мета, способи, соціальна спрямованість 
правового опосереднення запитів окремих груп населення, що проявляється в 
урахуванні в законодавстві особливих інтересів суб’єктів за допомогою 
такого засобу, як правові пільги. 

Пільги, у традиційному розумінні цього поняття – переваги, додаткові 
права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, 
підприємствам, регіонам (наприклад, часткове чи повне звільнення від 
обов’язкових платежів, податків, зборів)1. 

Чинне законодавство не дає визначення поняття пільг попри те, що в 
ньому сам термін «пільги» вживається доволі часто. 

Кожна пільга повинна бути адресною, обгрунтованою, правомірною, 
справедливою. Саме через помірковані ефективні пільги можливо впливати 
на розвиток тих чи інших відносин у вигідному для суспільства та держави 
напрямку, сприяти процесу реформації економіки та одночасно посилювати 
соціальний захист особи. Від характеру та об’єму пільг залежить якість 
права. Пільги покликані втілювати в життя ідеї справедливості та рівності в 
умовах правової держави, виступати специфічним критерієм суттєвих основ 
права2. 

Пільги є, перш за все, соціальним заходом, і в цьому проявляється їх 
суспільна цінність. У складній соціально-економічній ситуації необхідні 
радикальні зміни системи пільг з метою подолання зростаючих негативних 
тенденцій у цій сфері та підтримки соціально незахищених верств населення. 

Під правовою пільгою розуміють правомірне полегшення становища 
суб’єкта, яке дозволяє йому повніше задовольнити свої інтереси та 

1Ярцун І.М. Пільги в праві соціального забезпечення /І.М. Ярцун/ /Актуальні проблеми держави і права:  зб. 
наук. праць. – Вип. 46 /редкол. С.В. Ківалов (гол.ред.) [та ін]. – О.: Юрид.літ., 2009.  – с.183 
2Бойченко Г.М. Особливості правового регулювання пільгового забезпечення працівників в умовах ринкової 
економіки / Г.М. Бойченко // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: мат. науково-практ. 
конференції; Харків, 25-27 травня 2006 р./за ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків, 2006. – С.453-459 
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виражається як у наданні додаткових, особливих прав (переваг), так і в 
звільненні від обов’язків. Правові пільги супроводжуються більш повним 
задоволенням інтересів суб’єктів, полегшенням умов їх життєдіяльності, що 
обов’язково повинно здійснюватися в рамках суспільних інтересів. При 
встановленні пільг законодавець ставить мету – соціально захистити, 
поліпшити становище окремих осіб, перевести процес задоволення їхніх 
інтересів у більш сприятливий режим. Мета тут має першочергове значення, 
оскільки не всяке розширення прав і звільнення від обов’язків є пільгою. 
Крім цього, правові пільги є виключенням із загальних правил, відхиленням 
від єдиних вимог нормативного характеру та виступають способом 
юридичної диференціації. Чим досконаліше право, тим більш 
диференційовано воно регламентує конкретні питання суспільного життя. 
При відсутності правової регламентації у тій чи іншій сфері, органи 
управління вимушені враховувати конкретні обставини, робити на свій 
розсуд виключення для окремих осіб, що веде до різнобою в практичній 
діяльності і відкриває шлях для суб’єктивізму і навіть зловживань1. 

Як справедливо зазначають деякі дослідники, спочатку проблема 
правових пільг вивчалася на галузевому рівні в сфері трудового, цивільного, 
фінансового, адміністративного права, права соціального забезпечення тощо. 
Дослідження даного правового інституту відбувалося в межах розгляду 
питань стимулювання праці, соціального управління, охорони праці жінок і 
неповнолітніх, правового регулювання деяких видів угод, вдосконалення 
податкового законодавства тощо. Незважаючи на це, багато авторів, не 
розглядали пільгу як самостійну правову категорію, здебільшого,  
ототожнюючи її з такими подібними поняттями, як «компенсації», «гарантії», 
«заохочення», «привілеї», «дозвіл»2. 

Морозова І.С.3зазначає, що багато «галузевиків» розглядають пільги як 
засіб юридичної диференціації правового становища суб’єкта. Так, 
О.В. Смирнов, наголошуючи на необхідності існування диференційованого 
підходу до правового регулювання трудових правовідносин обгрунтовує 
важливість встановлення пільг для певних категорій працівників, які 
дозволяють враховувати «специфіку галузей виробництва, професійні, 
статеві, вікові особливості робітників і службовців, територіальне 

1Бахрах Д.Н. Правовые льготы / Д.Н. Бахрах //Справедливость и право. – Свердловск, 1989. – С. 75. 
2Пашков А.С., Ротань В.Г. Социальная политика и трудовое право. М., 1986. С.59, 170; Курилов В.И. 
Личность, труд, право. М. Юрид. лит-ра, 1989 С. 12; Егоров Н.Д. Гражданско- правовое регулирование 
общественных отношений: единство и дифференциация. Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. С.35- 36. 
3Морозова Инна Сергеевна. - Льготы в российском праве : Вопросы теории и практики : Дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.01. - Саратов, 1999 185 с. РГБ ОД, 61:01- 12/27-3. – с. 12.  
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розташування підприємств»1. Відзначаючи пільги для працівників Крайньої 
Півночі і місцевостях, до них прирівняних, М.І. Бару, в свій час зазначав, що 
вони  дозволяють враховувати особливості умов праці й життя в цих 
регіонах, та покликані, з одного боку, компенсувати відмінності в затратах 
праці і вартості життя, а з другого - обмежити, запобігти або усунути 
негативний вплив природно-кліматичних факторів на здоров’я людини2. 
Тобто, за допомогою пільг законодавець виокремлює певні категорії 
громадян в деяких видах суспільних відносин. 

Інші ж вчені вважають, що дана юридична категорія спрямована на 
вирівнювання становища окремих груп суб’єктів у порівнянні із загальним 
рівнем, створюючи для них додаткові можливості юридичного характеру. 
Можна погодитися з подібною позицією, оскільки, дійсно, пільги дозволяють 
враховувати особливості фактичного становища визначеної  категорій осіб, їх 
специфічні інтереси і потреби, полегшуючи доступ до юридично 
забезпечених благ. Не випадково аналіз даного правового інституту дуже 
часто проводився в межах вивчення проблем соціальної рівності. Тут пільга 
розглядалася як один із засобів досягнення соціальної однорідності 
суспільства в умовах розвинутого соціалізму3, забезпечення рівного доступу 
до розподілу матеріальних і нематеріальних благ4, диференційованого 
підходу до потреб різних соціальних груп. З цієї точки зору, пільги є 
втіленням найважливішого принципу соціальної справедливості, вони 
дозволяють втілити в життя діалектичне розуміння рівності: для того щоб 
зрівняти нерівних людей, право повинно бути нерівним. 

На думку інших досдідників, пільги є додатковими заходами 
юридичного характеру, які розширюють права деяких суб’єктів, створюють 
для них набагато кращі умови, у порівнянні із загальноприйнятими5. 

Пільги полегшують становище деяких категорій осіб, які в силу певних 
обставин, не в змозі повністю задовольняти свої потреби. Вони дозволяють 
розширити можливості громадян, надають їм особливі права6. Тобто, 

1Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. М. Юрид. лит-ра, 1977. С. 117. 
2Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права. Советское государство и право М., 1971.- 
№10. – с.51. 
3Ротань В.Г. Социальное равенство и советское трудовое право в условиях развитого социализма. Воронеж, 
Изд-во Воронежского ун-та, 1983.С. 43. 
4Азарова Е.Г. Проблемы равноправия женщины и мужчины в социальном обеспечении в СССР. 
/ Азарова Е.Г.; Отв. ред.: Иванов С.А. - М.: Наука, 1989. - С. 37. 
5Крылатых Е.Г. Роль льгот в праве социального обеспечения // Вестник МГУ. Серия ІІ. Право. 1988. № 2. 
С. 92. 
6Абрамова А.А. Охрана труда женщин. М.  справочник по законодательству. - М. :Профиздат, 1978. –
с. 75(143);  Азарова Е.Г. Зазначена праця с.40. 
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доповнюючи коло прав і свобод індивіда, пільги збільшують обсяг його 
правосуб’єктності. 

Разом з тим, на галузевому рівні немає єдиного підходу до визначення 
юридичної природи правових пільг. У деяких дослідженнях зазначається, що 
даний юридичний засіб передбачає додаткові права. Так, Є.Г. Азарова 
вважає, що у правовій науці, пільги розглядаються як виключно додаткові 
права, додаткові матеріальні блага, послуги та переваги. Нікітінський В.І, 
зауважує, що пільги є не тільки додатковими правами, але й передбачають 
звільнення від встановлених законом обов’язків і тому є виключенням з 
єдиних вимог нормативного характеру1. На підтвердження цього, 
В.К. Колосов зазначає, що пільги це не виключно додаткові права, вони 
можуть передбачати і звільнення від встановлених законом єдиних 
нормативних правил2. 

Необхідно зазначити, що розгляд правових пільг в контексті виключно 
додаткових прав, є не досить повним і дещо навіть формальним. Правові 
переваги можуть полягати як у встановленні особливих, додаткових прав, так 
і у звільненні від деяких встановлених законом обов’язків. 

Досить важливим моментом є те, що аналіз правових пільг досить часто 
зустрічається при розгляді проблем правового стимулювання, науково-
технічного прогресу, вдосконалення фінансової діяльності держави, 
оптимізації законодавства3, підвищення правової активності особистості4, 
залучення працівників до деяких галузей господарства5 тощо.  

Деякими вченими відзначається здатність пільг, як різновиду правових 
стимулів, зокрема до здійснення окремих видів суспільно-корисної 
діяльності. Розширюючи можливості суб’єктів для більш повного 
задоволення інтересів і потреб, правові пільги, тим самим, зацікавлюють їх у 
дотриманні певної суспільно - корисної моделі поведінки, що в свою чергу 
сприяє досягненню поставлених державою правових завдань. Це сприяє 
виконанню, наприклад, договірних зобов’язань сторонами в цивільно-
правових відносинах (деякі пільги для сільськогосподарських підприємств, 
що здійснюють постачання продукції для державних потреб), підтримці 
розвитку вітчизняної промисловості (певні податкові пільги і преференції для 

1Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права. /Никитинский В.И. - М.: Юрид. лит., 1971. – 
с. 78. 
2Колосов В.К. Трудовые права рабочих и служащих.[Текст] / В.К. Колосов. — М.: Экономика, 1987. — с.84 
3Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права М., Госюриздат, 1960.с.158; 
Никитинский В.И. Зазначена праця. С. 58. 
4Крылатых Е.Г. Зазначена праця.С. 15. 
5Торган К.Э. Правовые стимулы научно-технического прогресса в производственном объединении./ 
К.Э. Торган. – М. : Юрид. лит., 1983. –с. 10. 
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юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність у найважливіших галузях 
господарства), підвищенні професійного рівня працівників (пільги для осіб, 
які поєднують роботу з навчанням), підвищенні обороноздатності країни 
(пільги для військовослужбовців, субсидії, дотації, податкові преференції для 
підприємств військово-промислового комплексу) тощо1. В даному випадку, 
мова не йде про зобов’язання для певної особи, а про стимул для досягнення 
корисного для держави результату. Як стверджують, деякі дослідники, пільги 
хоча прямо не пов’язані з результатами праці, але за своєю юридичною 
суттю мають значення стимулів2. 

Разом з тим, в юридичній літературі відображені різні підходи до 
характеристики даного правового інституту. Так, одні науковці вбачають 
пільги як форму матеріального стимулювання3, другі - як міру матеріального 
і морального заохочення, треті - як додаткові матеріальні блага, послуги, 
переваги і так далі. С.А. Іванов і Р.З. Лівшиць під пільгами розуміють 
особливі права і переваги, надані тій чи іншій категорії працівників у 
випадках, передбачених законодавством. Їх погляди поділяє і М.Є. Панкін, 
який розглядає пільгу як будь-яке підвищення рівня прав в порівнянні з 
передбаченою загальною нормою.4 

Як зазначає Морозова І.С., для більш повного визначення правової 
пільги необхідний  аналіз та узагальнення теоретичних і галузевих поглядів 
на цю проблему, враховуючи і матеріальну складову, яка розкриває 
соціальну цінність даного правового явища5. На її думку правова пільга - це 
юридичний засіб, за допомогою якого створюється режим сприяння для 
задоволення інтересів і потреб суб’єктів, який має для останніх 
компенсаційне, стимулююче або гарантійне значення і володіє певними 
ознаками.   

По-перше, це засіб юридичної диференціації правового становища 
суб’єкта. Як відомо, інтереси і потреби кожного індивіда залежать від 
1Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности 
советского государства:М.:Изд-во Моск. ун-та, 1983. – с.56; Курилов В.И. Личность, труд, право. 
/ Курилов В.И. - М.: Юрид. лит., 1989. – с.12; Иванов С.А., Лившиц Р.З. Личность в советском трудовом 
праве. М., Наука.1982 . С.67; Сейнароев Б.М. План и договор:материальное стимулирование. - М. 
Юридическая литература. - 1989 г. с.45; Никитинский В.И. Зазначена праця. С.78.;  Кондратьев Р.И. 
Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. Науч. ред.: Сокуренко В.Г. - Львов: 
Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1973. – с.95. 
2Артамонов Н.В. Советское законодательство о льготах гражданам в связи с выполнением воинской 
обязанности и вопросы его совершенствования.: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1974.С.9 . 
3Гудимов Н.В. Стимулирование трудовой активности. Проблемы совершенствования законодательства о 
труде и социальном обеспечении : Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1983. С. 89. 
4Сейнароев Б.М. Зазначена праця с. 150; Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР. М., 
Юрид.лит-ра. - 1980.С.289; Иванов С.А., Лившиц Р.З. Зазначена праця С. 117.; Панкин М.Е. Льготы рабочим 
и служащим. - М. – Профиздат. – 1976. - С. 3. 
5 Морозова И.С. Зазначена праця. С. 14.  
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багатьох соціально-економічних чинників (статі, віку, матеріального і 
сімейного стану, місця проживання, характеру роботи тощо), обумовлених, 
як правило, умовами його існування і місцем, яке він займає в соціальній 
структурі суспільства. Однак особисте і суспільне значення вони набувають 
лише за умови свого задоволення. Існуючі відмінності у фактичному 
становищі суб’єктів не дозволяють в повній мірі реалізувати власні інтереси 
для їх певних категорій в межах стандартної моделі правового регулювання. 
Це пов’язано з багатьма причинами як біологічними (статева приналежність, 
стан здоров’я, наявністю трудового каліцтва, досягнення певного віку та ін.), 
соціально-економічними (місце розташуванням та умови виконуваної 
роботи, поєднанням трудової діяльності з навчанням, проходженням 
строкової військової служби, вимушений переїзд в результаті виникнення 
надзвичайних ситуацій). Як наслідок, відбувається істотне порушення 
інтересів таких категорій громадян як інваліди, пенсіонери, біженці і 
вимушені переселенці, військовослужбовці, вагітні жінки та ін. Саме тому, 
право покликане враховувати особливості положення певних груп населення, 
і, відповідно, більш гнучко, диференційовано підходити до питань 
регламентації суспільного життя. Як цілком слушно зауважує Р.З. Лівщиць, 
встановлення пільг - типовий прийом правового регулювання, засіб 
правового диференціації. За допомогою пільг законодавець виділяє 
становище деяких громадян в певній галузі суспільних відносин1. 

По - друге, пільги це елемент спеціального правового статусу суб’єктів. 
Далеко не всі життєво важливі, необхідні інтереси і потреби знаходять 
відображення в юридично закріплених правах і обов’язках. Надаючи 
особливі права, повністю або частково звільняючи від деяких встановлених 
обов’язків, пільги входять до складу спеціального правового статусу, який 
відображає особливе становище певних категорій осіб та доповнюють його 
не тільки кількісно, але й якісно, тим самим зміцнюючи його. 

Пільги не можуть входити до складу загального правового статусу, що 
не відображає існуючої специфіки фактичного стану суб’єктів, оскільки його 
зміст складають, головним чином, конституційні права і обов’язки. 
Загальний правовий статус є статус особи як громадянина держави, члена 
суспільства. Він єдиний і однаковий для всіх і не залежить від різних 
обставин (статі, віку, сімейного та матеріального становища, характеру 
роботи і так далі), тому пільги, як законні переваги, засіб юридичного 
диференціації, не можуть входити до його складу. Разом з тим, в деяких 

1Лившиц Р.З. Социальная политика и ее правовое опосредование // Правовая система социализма. М., -1986. 
- Т.1 - С. 298. 
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випадках пільги можуть бути елементом індивідуального правового статусу, 
який відображає правове становище конкретної людини. Так, наприклад, 
Закон України «Про особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. (в 
ред. від 28.12.2015 р.)1 передбачає встановлення  громадянам, які мають 
значні заслуги у сфері державної,  громадської або господарської діяльності, 
досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної 
культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною. В 
даному випадку, слід звернути окремо увагу і на те, що наявність у особи 
правових пільг, певною мірою впливає i на межі такого структурного 
елемента правосуб’єктності особи, як необхідність i здатність особи нести 
юридичну відповідальність за невиконання тих чи інших вимог, тобто на 
деліктоздатність. Яскравим прикладом таких правових пільг, як зазначають 
деякі дослідники, є імунітет2. У цьому аспекті правовий імунітет у 
юридичному значенні є винятковим правом не підкорятися деяким загальним 
законам, надане особам, що мають особливе становище в державі, тобто це 
пільги i привілеї, що звільняють певних визначених законом ociб від певних 
обов’язків i відповідальності з метою збереження ними свого особливого 
правового статусу. Правовий імунітет - це перебування особи (повне або 
часткове) поза юрисдикцією держави3. Таким чином, правовий iмунітет є 
особливим видом правової пільги, привілею, який пов’язаний із звільненням 
конкретно встановлених в нормах міжнародного права та Конституції i в 
законах ociб від певних обов’язків i відповідальності, задля забезпечення 
виконання ними відповідних функцій.  

Таким чином, можна зазначити, що правові пільги є елементом 
спеціального правового статусу особи і певним чином визначають вид 
спеціального правового статусу особи. 

По - третє, пільга є законною перевагою, правомірним винятком, який 
передбачено в нормативних актах, прийнятих компетентними органами у 
встановленому законом порядку. Діяльність з підготовки, прийняття та 
опублікування подібних нормативно-правових актів здійснюється в межах 
закону, відповідно до демократичних принципів правотворчості.  

Пільга закріплюється на рівні диспозиції юридичної норми, яка визначає 
права та обов’язки суб’єктів права, встановлює можливі і належні варіанти 

1Про особливі заслуги перед Україною: Закон України від 01.06. 2000 (в ред. від 28.12.2015 р.) 
/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1767-14 
2Мурза О.В. Загальнотеоретична характеристика правових пільг / О. В. Мурза // Право і Безпека. - 2012. - 
№ 2. - С. 7-11. /[Електронний ресурс].  - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ... 
3Кохановський В.В. Юридична природа та ознаки правового iмунітету інститута Президентства / 
В.В. Кохановський // Митна справа. - 2011. - № 5 (77). - Ч. 2. - С. 22-27. 
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поведінки. У гіпотезі норми окреслюється коло учасників регульованих 
відносин, конкретні життєві обставини, а також умови, порядок та підстави 
надання пільг. Належність особи до тієї чи іншої, законодавчо передбаченої 
групи суб’єктів, що мають право на пільги, визначається низкою обставин  
(вік; страховий (трудовий) стаж; навчання у вищих навчальних закладах для 
студентів; втрата роботи та безробіття, стан здоров’я та ін.). Так, наприклад, 
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
від 22.10.1993 р. (в ред. від 24.03.2016 р.)1. визначає правовий статус 
ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх 
життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого 
ставлення до них. 

Слід зазначити, що в деяких  випадках законодавець наділяє правом 
надавати пільги і певних суб’єктів. Відповідно до ст.91 КЗпП України 
підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок 
власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством 
трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Контрактна система 
найму працівників також передбачає можливість надання роботодавцем 
додаткових пільг з урахуванням його економічного становища. 

По - четверте, пільги супроводжуються більш повним задоволенням 
потреб суб’єктів, надають додаткові правові можливості для реалізації їхніх 
інтересів. Так, створення спеціальних умов праці для інвалідів, неповнолітніх 
(скорочення робочого часу, додатковий час для відпочинку під час роботи) 
дозволяє їм не тільки реалізувати своє конституційне право на працю, але й 
істотно поправити матеріальне становище. Пільги для працюючих жінок 
(обмеження їх праці у нічний час, заборона нічних, надурочних робіт, а 
також відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 
років, надання відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами тощо) сприяють 
полегшенню умов їх життєдіяльності, створюють  більш сприятливий режим,  
надаючи, тим самим, додаткові правові можливості для поєднання трудової 
діяльності з виконанням специфічної соціальної ролі матері. 

По – п’яте, пільга є різновидом правових стимулів. Як відомо, в 
забезпеченні своєї життєдіяльності і розвитку кожен з нас повинен 
претендувати на певний набір матеріальних, правових, духовних та інших 
благ, які виступають, по суті справи, як права людини, є її природною 
властивістю, відповідно формуючи її інтереси та потреби. Останні, у свою 
чергу, закладено в основу мотивів поведінки індивідів. Без інтересу не може 

1Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 (в ред. від 
05.12.2016 р.) /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:///zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 
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бути ні свідомого мотиву, ні мети дії, а ні діяльності взагалі. Сягаючи своїм 
корінням в потреби, інтереси усвідомлюються в складному мотиваційному 
процесі, знаходять в ньому цілеспрямований характер і, у свою чергу, 
впливають на перебіг цього процесу1. Значимість інтересу в особистому або 
громадському плані залежить від можливості його більш повного 
задоволення. Надаючи подібні можливості і юридично їх гарантуючи, 
правові пільги здійснюють таким чином, інформаційно-психологічний  вплив 
на індивіда, виступаючи як спонукальний, стимулюючий фактор у 
визначенні характеру його діяльності. Завдяки їм, створюється, певного роду, 
алгоритм дій в покращеному варіанті поведінки, в яких, без сумніву, 
зацікавлена держава. 

Таким чином, право за допомогою даного юридичного засобу,  впливає 
на внутрішні мотиваційні, саморегулюючі процеси, за рахунок того, що 
особистість визнає соціальні цінності і переводить їх у свої власні настанови, 
в мотиви своєї дії. 

Соціальна сутність правових пільг полягає в тому, що вони є 
універсальним юридичним засобом узгодження (гармонізації) інтересів 
особистості, соціальних груп, держави, що сприяє у свою чергу, розвитку як 
окремого громадянина, так і суспільства в цілому. Так, скажімо, реалізація 
державних інтересів щодо залучення інвестицій в економіку з метою її 
реформування і реструктуризації, можлива шляхом надання різного роду 
податкових пільг суб’єктам інвестиційної діяльності, що дає реальну 
можливість, в свою чергу, останнім більш повно реалізувати власні інтереси 
у фінансово-економічному плані. Таким чином, пільги сприяють розвитку 
відносин у вигідному для суспільства і держави напрямку, становленню 
ринкової економіки, з одночасним посиленням соціальної захищеності 
особистості. Вони сприяють також раціональному розподілу юридично 
гарантованих соціальних благ, що має на меті підтримку загальних умов 
існування суспільства, його стійкості і впорядкованості по відношенню до 
дестабілізуючих факторів.  

Категорію «пільги» необхідно відрізняти від поняття «заохочення». Під 
останніми розуміють форму і міру юридичного схвалення добровільної 
заслуженої поведінки, у результаті чого суб’єкт винагороджується і для 
нього настають сприятливі наслідки. Заслуга характеризується такими 
ознаками: 1) вона пов’язана із соціально активною поведінкою, із 
здійсненням позитивних обов’язків; 2) це добросовісне відношення особи до 

1Керимов Д.А. Психология и право // Государство и право. - 1992. - № 12. - С.12; Тихомиров Ю.А. Закон, 
стимулы, экономика. М., Юридическая литература. 1989. С. 10. 
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свого обов’язку; 3) вона пов’язана із більш ніж належним виконанням 
особою своїх обов’язків або із досягненням нею загальновизнаного 
корисного результату; 4) вона є підставою для застосування заохочувальних 
заходів. Найважливішими передумовами застосування заходів заохочень є 
суворе дотримання умов заохочувальної норми, обставин виконання, а також 
кінцевий результат. Як зазначає А.В. Малько, основна функція заохочення 
полягає у тому, що воно спеціально призначене для стимулювання, 
схвалення і винагороди заслуженої поведінки1. Саме тому, позиція деяких 
науковців, які відносять пільги до заохочувальних норм, не є переконливою2. 
Заохочення співвідноситься з такими поняттями, як винагорода та 
переконання. Термін «винагорода» у словниках тлумачиться в двох 
значеннях: як нагорода і як плата за послуги. Відмінність заохочення від 
плати за послуги полягає в тому, що перше застосовується за заслуги, а 
останнє за послуги, які також є корисними діями, але зовсім не зв’язані з 
перевищенням звичайних вимог. Заохочення, створюючи в свідомості 
окремих громадян і їх колективів переконання в правильності та корисності 
певного варіанта поведінки, служить засобом переконання, яке, на жаль, не в 
змозі виконувати функції заохочення в прямому розумінні цього слова. 

Загальним для заохочень і пільг є те, що дані юридичні засоби 
спрямовані на стимулювання суспільно-корисної діяльності, підвищення 
соціальної активності суб’єктів. Це означає, що в певних випадках пільги 
можуть виступати як заохочення, хоча і умовно. На відміну від заохочення, 
досягнення позитивного результату чи певної заслуги  для надання пільг у 
багатьох випадках не потрібно. Стимулююча функція правових переваг тісно 
пов’язана з компенсаційною. З одного боку, пільги, встановлені, наприклад, 
для ветеранів війни є своєрідною мірою заохочення заслуженої поведінки, з 
другого - вони в певній мірі покликані компенсувати негативні наслідки 
(погіршення стану здоров’я), які виникли внаслідок таких дій. 

Однак, пільги не можна повністю ототожнювати з компенсаціями, 
необхідними насамперед для відшкодування реального збитку, витрат, 
заподіяних суб’єкту (відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника 
при виконанні трудових обов'язків, витрати при відрядженнях, переведенні 
на роботу в іншу місцевість тощо).  

Пільги слід відрізняти і від поняття «гарантії», під якими розуміють 
систему юридичних, економічних, організаційних, моральних, політичних 

1Малько А,В. Льготы : политико-правовой анализ // Льготы: политико-правовой анализ / А.В. Малько . – 
1996 // Общественные науки и современность (ОНС) . – 03/1996 . – N3 . –с.50.  
2Ведяхин В.М. Правовые стимулы: понятие и виды // Правоведение. 1992. №1 .С.52; Крылатых Е.Г. Роль 
льгот в праве социального обеспечения // Вестник МГУ. Серия 11.Право. 1988. № 2. С. 92. 
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умов, передумов, способів, засобів, що створюють рівні можливості для 
особистості в реалізації її інтересів, прав і свобод. Категорія «гарантії» 
ширше за своїм обсягом від категорії «пільги», оскільки включає в себе крім 
пільг інші юридичні засоби: покарання, заборони, обов’язки, заохочення, 
засоби профілактики правопорушень, різні форми нагляду, контролю та ін. 

Існує також відмінність між пільгами  і поняттям «дозволу». Останнє 
передбачає простір, надає можливості переважно за інтересом, на розсуд 
поведінки учасників суспільних відносин. Тому, з юридичної точки зору, 
дозвіл відображається, як правило, в суб’єктивних правах на власну активну 
поведінку, а також у власних законних інтересах. Дозвіл є різновидом 
правових стимулів, однак має меншу спонукальну дію ніж пільги, які 
уособлюють механізм доповнення прав можливостями юридичного 
характеру.  

Таким чином, можна зазначити, що правова пільга - це встановлені 
законодавством або іншими нормативними актами юридично-значимі 
винятки, за допомогою яких відбувається наділенням суб’єкта додатковими 
заходами юридичного характеру, наданням йому особливих додаткових прав 
i звільнення від встановлених законом обов’язків. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В 
УМОВАХ ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Розбудова в Україні демократичної, соціальної та правової держави1, 
просування по шляху новітнього розвитку громадянського суспільства, 
подальшої імплементації принципів верховенства права, верховенства прав і 
свобод людини, засвідчує  об’єктивну, закономірну необхідність в належній 
організації і проведенні соціально-економічних реформ, у тому числі на 
основі національного та міжнародного досвіду.  

З позиції соціальної та правової держави, права людини виступають 
ключовими орієнтирами розвитку суспільства та держави. Принагідно 
нагадати, що за змістом Конституції України людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю (ст. 3). Це означає, що права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Тому, утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов'язком держави. У цьому плані відповідна 
стратегія стосується суспільства.  

В умовах громадянського суспільства, засади верховенства права, прав 
та свобод людини виступають ключовим соціальним орієнтиром, його 
розвитку, удосконалення, взаємодії із державою, її владними інституціями. 
Можна погодитися з професором М.І. Козюброю, який наголошує на тому, 
що утвердження принципу верховенства права можливо за умов, коли в 
суспільстві послідовно і неухильно втілюються в життя такі основні вимоги: 
1) природні, невід’ємні і невідчужувані права і свободи людини набувають 
вирішального значення у відносинах між нею і державною владою; 
2) принцип розподілу влад; 3) принцип обмеження дискреційних 

1Конституція України від 28 червня 1996 року № 254-k/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 
№ 30. – Ст. 141. 
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повноважень; 4) верховенство Конституції; 5) принцип визначеності; 
6) принцип пропорційності; 7) принцип правової безпеки та захист довіри; 
8) незалежність суду і суддів1. 

Стратегія соціально-економічних реформ, в умовах соціальної та 
правової держави, має передбачати не лише якісні механізми імплементації 
засад верховенства права, прав та свобод людини, новаційні, економічні, 
секторальні зміни, а також проведення системного реформування соціальної 
сфери на основі сталого зростання соціальних стандартів і гарантій, 
підвищення дієвості, ефективності, прозорості механізмів реалізації,  
гарантування, правової охорони права на соціальний захист, інших тісно 
пов’язаних із ним прав. Можна погодитися із професором М.І. Іншиним та 
Д.І. Сірохою, які наголошують на тому, що глибинна та системна 
трансформація суспільства і держави, яка викликана нагальною потребою 
якісних та системних змін у державно-правовій сфері, реагування на виклики 
політичного, фінансово-економічного характеру, вимагає належного  
соціального захисту як важливої складової соціального благополуччя 
суспільства, у тому числі підтримки соціально вразливих категорій 
громадян2. У цьому контексті на особливу увагу заслуговують питання 
соціально-правового статусу осіб з інвалідністю, у тому числі їх прав, 
гарантій, пільг3.  

По-перше, особи з інвалідністю є такими, що повною не є 
конкурентоспроможними в окремих сферах суспільного життя а, відтак, 
потребують адекватної підтримки зі сторони суспільства та держави. За 
змістом чинного законодавства України інвалідом є особа зі стійким 
розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем 
може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава 
зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими 

1Козюбра М.І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог / М.І. Козюбра // 
Наукові записки. Том 64, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». 
Видавничий дім «КМ Академія», 2007. – С. 4–9.  
2Іншин М.І., Сіроха Д.І. Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми та перспективи/М.І. Іншин, 
Д.І. Сіроха// Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ: науково-практичний посібник //збірник 
статей учасників всеукраїнських соціальних програм(заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних 
технологій»  у 2015р./за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. – К.: ПВГОІ 
«ІРСТ Україна», 2016. – С. 14.     
3Іншин М.І. Конвенція ООН  про права інвалідів у контексті розбудови в Україні соціальної 
держави/М.І. Іншин// Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дій: матеріали 
всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Острог, 20-21 вересня 
2013р./За загальною редакцією М.І. Іншина. В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 
2014. – С. 13; Права осіб з інвалідністю в Україні : [Науково-практичний посібник]. – Випуск 1 / К. М. Біда, 
В. В. Бонтлаб, І.Р. Вітик, В.Л. Костюк, В.П. Мельник та ін. / за заг. ред. В. Костюка. – К.: ПВГОІ «ІР СТ 
Україна», 2011. – С. 5-7.  
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громадянами та забезпечити її соціальний захист1. Дещо з інших позицій 
сутність цього терміну зафіксована у Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю2. Зокрема, до осіб з інвалідністю належать особи зі стійкими 
фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які 
при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній повній та 
ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.  

Незважаючи на дискусійність таких позицій, особи з інвалідністю є 
такими, що відносяться до соціально вразливих категорій осіб, маючи стійкі 
фізичні, психічні або інші порушення; повною мірою не можуть конкурувати 
у різних секторах суспільного життя; повною мірою не можуть самостійно 
забезпечити свою життєдіяльність. По-друге, діяльність держави по 
відношенню до осіб з інвалідністю має, переважно, формально-
декларативний характер. Вона виявляється у створенні правових, 
економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для 
забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для 
участі в суспільному житті та полягає у: виявленні, усуненні перепон і 
бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у 
тому числі, стосовно доступу до об'єктів фізичного оточення, а також з 
урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до 
освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту; охороні здоров'я; 
соціальному захисті; забезпеченні виконання індивідуальної програми 
реабілітації осіб з інвалідністю; наданні пристосованого житла; сприянні 
громадській діяльності. При цьому, соціальний захист осіб з інвалідністю 
складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з 
інвалідністю нарівні з іншими громадянами, полягає у наданні пенсії, 
державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних 
послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) 
або забезпеченні стороннього догляду.  

Разом із тим, сьогодні йде складний процес реформування соціального 
захисту осіб з інвалідністю. По-третє, доречно підкреслити, що сьогодні у 
світі нараховується більше мільярда людей, які мають інвалідність, тобто 
понад 15 % населення нашої планети та ще додатково від 110 до 190 млн. 
мешканців планети — це дорослі та працездатні люди, які мають серйозні 
труднощі зі здоров’ям, що можуть призвести до розвитку інвалідності. 
Показники інвалідності невпинно зростають по всьому світу, що частково 

1Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-
XII//Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252. 
2Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю: Конвенція ООН від 13.12.2006 р.//Електронний ресурс: 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71. 
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пояснюється глобальним старінням населення, поширенням неінфекційних 
захворювань та спалахом військових конфліктів на різних континентах1. За 
офіційними даними в Україні (за станом на 01.01.2016 р.) загальна 
чисельність людей з інвалідністю (без урахування тимчасово окупованих 
територій Криму та м. Севастополя) становила 2 614,1 тис. осіб (або 5,98 % у 
загальній структурі постійного населення країни (42,9 млн. осіб), у тому 
числі: людей з інвалідністю І групи –250,3 тис. осіб; людей з інвалідністю ІІ 
групи – 919,00 тис. осіб; людей з інвалідністю ІІІ групи – 1 291 2 тис. осіб; 
дітей з інвалідністю – 153,5 тис. осіб (44 % дівчата, 56 % хлопчики)2.  

В Україні, останнім часом, в силу фізичних, психічних, медичних 
техногенних, виробничих, екологічних, військових та інших чинників 
помітною тенденцією є зростання чисельності осіб з інвалідністю. По-
четверте, достатньо нечітким та суперечливим залишається соціально-
правовий статус осіб з інвалідністю через ускладнені та суперечливі, 
декларативні механізми реалізації, гарантування та правової охорони їх прав, 
гарантій та пільг. За змістом чинного законодавства України, особи з 
інвалідністю володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, 
особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України законами 
України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України. При цьому, центральні і місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи і організації (незалежно від форми власності і господарювання, 
виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, 
що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, 
банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних 
юридичних осіб, які використовують працю найманих працівників – 
громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України 
фізичні особи, які використовують найману працю,  залучають представників 
громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються прав 
та інтересів осіб з інвалідністю. Крім того, законодавець досить формально 

1Недбалість чи дискримінація //[Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4588/art/1418849750.html.  
2Інформація щодо чисельності інвалідів: за даними Фонду соціального захисту інвалідів (2011-2016)// 
Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.ispf.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=263; Національна 
доповідь про вжиті заходи, спрямовані на здійснення Україною зобов’язань у рамках виконання Конвенції 
про права інвалідів. – Міністерство соціальної політики України. - 2015 – С. 7. [Електронний ресурс]. – 
режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=167313; Права людини в 
Україні: перше півріччя 2015. Наукове видання. За ред.: А.Б. Благої, О.А. Мартиненка / Українська 
Гельсінська спілка з прав людини. — Київ, 2015. – С. 158.//[Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://helsinki.org.ua/files/docs/1442348382.pdf. 
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означає сутність та зміст законодавства про соціальну захищеність осіб з 
інвалідністю1, яке складається із законів та інших актів законодавства, що 
видаються відповідно до них. Органи місцевого самоврядування зобов'язані 
інформувати осіб з інвалідністю про зміни і доповнення законодавства про 
їхню соціальну захищеність. У свою чергу, нормативно-правові акти, які 
стосуються матеріального, соціально-побутового і медичного забезпечення 
осіб з інвалідністю, розробляються за участю громадських організацій 
інвалідів. По-четверте, соціально-правовий статус осіб повною мірою не 
ураховує міжнародних соціальних стандартів. Подальший процес 
удосконалення соціально-правового статусу осіб з інвалідністю, насамперед, 
передбачає урахування міжнародних соціальних стандартів, які 
відображають відповідні орієнтири та стратегії розвитку суспільства і 
держави. 

З огляду на вищезазначене, в умовах сьогодення виникає потреба 
науково-теоретичного дослідження проблем щодо розуміння міжнародних 
стандартів-прав осіб з інвалідністю в умовах соціальної та правової держави. 
У юридичній літературі зазначена проблематика частково розглядалася у 
працях таких вчених-юристів як: В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, 
В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.Я. Вавженчук, С.В. Вишновецька, 
Ю.М. Гришина, І.В. Зуб, М.І. Іншин, О.Л. Кучма, В.Л. Костюк, С.С. Лукаш, 
А.Р. Мацюк, Н.О. Мельничук, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 
О.І. Процевський, В.О. Процевський, О.М. Обушенко, Л.М. Сіньова, 
С.М. Синчук, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, 
О.М. Ярошенко та ін. Незважаючи на вагомий вклад наукових здобутків цих 
та інших вчених-юристів у розвиток доктрини міжнародних стандартів прав 
осіб з інвалідністю, порушена проблематика потребує науково-теоретичного 
та законодавчого розв’язання, виходячи із умов подальшого розвитку в 
Україні соціальної та правової держави. 

Насамперед, варто підкреслити, що у правовій доктрині відсутні єдині 
підходи до міжнародних соціальних стандартів та їх розуміння. Термін 
«стандарт» означає зразок, еталон, модель тощо. За змістом чинного 
законодавства державні соціальні стандарти – встановлені законами, іншими 
нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, 
на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій2. У 
юридичній літературі, одні вчені наголошують, що міжнародний соціальний 

1Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-
XII//Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252. 
2Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 року 
№ 2017-III//Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №48. – Ст. 409. 
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стандарт – це упорядкована система універсальних міжнародних норм та 
принципів розроблених на основі взаємних угод між державами щодо питань 
пов’язаних із створенням економічного, політичного, соціального, 
культурного і правового середовища, яке б дозволило людям досягти 
соціального розвитку1, а інші розглядають його через соціальний мінімум 
встановлений міжнародно-правовими актами та є обов’язковим для країн-
підписантів, наявність якого надає можливість непрацездатним реалізувати 
своїх права та свободи у повному обсязі нарівні з працездатним2. Такі 
твердження у цілому є достатньо конструктивними, однак потребують 
певного уточнення.  

Доречно підкреслити, що міжнародні соціальні стандарти тісно 
пов’язані із основоположними соціальними правами людини. Варто 
підтримати позицію професора С.М. Прилипка, який наголошує, що в 
сучасних умовах право на соціальне забезпечення визнається 
фундаментальним, водночас воно є найбільш проблематичним серед 
соціальних конституційних прав. Право на соціальне забезпечення – одне з 
основних прав громадян, воно гарантується відповідними організаційно-
правовими формами, впровадження яких має забезпечити рівень життя, не 
нижчий за прожитковий мінімум3.   

За своєю суттю, міжнародні соціальні стандарти слід розглядати у 
широкому та вузькому значеннях. У широкому розумінні, міжнародні 
соціальні стандарти – це сукупність означених та упорядкованих 
міжнародною спільнотою норм та положень концептуального характеру з 
широкого кола соціальних питань. У вузькому значенні, міжнародні 
соціальні стандарти – це сукупність визначених на підставі міжнародно-
правових актів фундаментальних соціальних прав людини.  

Концептуальні міжнародні соціальні стандарти закріплені в 
основоположних міжнародно-правових актах. Доречно підкреслити, що 
упродовж минулого сторіччя міжнародною спільнотою було означено 
систему основоположних міжнародних соціальних стандартів-прав як 
фундаментальну основу сучасної концепції соціально-правового статусу осіб 
з інвалідністю. Достатньо системно відповідні стандарти відображені та 

1Запара С.І. До питання про сутність соціального міжнародного стандарту/С.І. Запара//актуальні проблеми 
правового регулювання відносин у сфері праці та соцального забезпечення: тези доп. та наук. повідом. 
учасн. ІІІ Міжнародн.-наук. практ.конфер./за редакцією В.В. Жернакова//Х.: Кросроуд, 2011. – С. 447.  
2Шумило М.М. Міжнародні стандарти в сфері соціального захисту / М.М. Шумило // Університетські 
наукові записки. – 2012. – № 3. – С. 243-244. 
3Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.05 / 
С.М. Прилипко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2007. – 47 с. 
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зафіксовані в ухваленій на Генеральній Асамблеї ООН 13 грудня 2006 року 
Конвенції про права осіб з інвалідністю (далі – Конвенція)1. 16 грудня 
2009 року Верховною Радою України було ратифіковану означену 
Конвенцію2. Прикметною її особливістю є те, що вона відображає сукупність 
основоположних прав людини по відношенню до осіб з інвалідністю3, а її 
мета полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного 
здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних 
свобод, а також у заохоченні поважання притаманної їм гідності (ст. 1).  

Держави-учасниці зобов'язуються забезпечувати й заохочувати повну 
реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами з 
інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності (ст. 4 
Конвенції). Із цією метою держави-учасниці зобов’язуються: a)°вживати всіх 
належних законодавчих, адміністративних та інших заходів для здійснення 
прав, що визнаються в цій Конвенції; b)°вживати всіх належних заходів, 
зокрема законодавчих, для зміни чи скасування існуючих законів, постанов, 
звичаїв та практик, які є дискримінаційними стосовно осіб з інвалідністю; 
c)°ураховувати осіб з інвалідністю в усіх стратегіях і програмах захисту і 
заохочення прав людини; d)°утримуватися від будь-яких дій або методів, які 
не узгоджуються із цією Конвенцією, і забезпечувати, щоб державні органи 
та установи діяли відповідно до цієї Конвенції; e)°уживати всіх належних 
заходів для усунення дискримінації за ознакою інвалідності з боку будь-якої 
особи, організації або приватного підприємства; f)°проводити або 
заохочувати дослідну та конструкторську розробку товарів, послуг, 
устаткування та об’єктів універсального дизайну, пристосування яких до 
конкретних потреб особи з інвалідністю вимагало б якомога меншої 
адаптації й мінімальних витрат, сприяти наявності й використанню їх, а 
також просувати ідею універсального дизайну під час вироблення стандартів 
і керівних орієнтирів; g)°проводити або заохочувати дослідну та 
конструкторську розробку, а також сприяти наявності й використанню нових 
технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, засобів, що 
полегшують мобільність, обладнання та допоміжних технологій, підхожих 
для осіб з інвалідністю, приділяючи першочергову увагу недорогим 

1Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю: Конвенція ООН від 13.12.2006 р.//Електронний ресурс: 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71. 
2Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї: Закон 
України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – Ст. 77. 
3Костюк В.Л. Конвенція ООН про права інвалідів у системі національного законодавства України/В.Л. 
Костюк// Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дій: матеріали всеукраїнської 
конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Острог,  20-21 вересня 2013 р./За 
загальною редакцією М.І. Іншина. В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2014. – 
С. 25-27. 
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технологіям; h)°надавати особам з інвалідністю доступну інформацію про 
засоби, що полегшують мобільність, обладнання та допоміжні технології, 
зокрема нові технології, а також інші форми допомоги, допоміжні послуги та 
об'єкти; i)°заохочувати викладання спеціалістам і персоналу, що працюють з 
особами з інвалідністю, прав, які визнаються в цій Конвенції, щоб 
удосконалювати надання гарантованих цими правами допомоги та послуг. 

Справедливим буде відзначити, що стосується економічних, соціальних 
та культурних прав, то кожна держава-учасниця зобов'язується вживати, 
максимально залучаючи наявні в неї ресурси, а у випадку необхідності - 
удаючися до міжнародного співробітництва, заходів для поступового 
досягнення повної реалізації цих прав без шкоди для тих сформульованих у 
цій Конвенції зобов'язань, які є безпосередньо застосовними відповідно до 
міжнародного права. Під час розробки й застосування законодавства й 
стратегій, спрямованих на виконання цієї Конвенції, і в рамках інших 
процесів ухвалення рішень з питань, що стосуються осіб з інвалідністю, 
держави-учасниці тісно консультуються з особами з інвалідністю, зокрема 
дітьми з інвалідністю, й активно залучають організації, що їх представляють. 

У контексті дослідження положень Конвенції, з позиції її практичної 
реалізації, буде важливим наголосити, що держави-учасниці зобов'язуються 
вживати невідкладних, ефективних та належних заходів, щоб: підвищувати 
освіченість усього суспільства, зокрема на рівні сім'ї, у питаннях інвалідності 
й зміцнювати повагу до прав і достоїнства осіб з інвалідністю; вести 
боротьбу зі стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно осіб 
з інвалідністю, зокрема на ґрунті статевої належності й віку, в усіх сферах 
життя; пропагувати потенціал і внесок осіб з інвалідністю. При цьому, 
уживані із цією метою заходи включають: розгортання та ведення 
ефективних суспільно-просвітних кампаній, покликаних: виховувати 
сприйняття прав осіб з інвалідністю; заохочувати позитивні уявлення про 
осіб з інвалідністю і глибше розуміння їх суспільством; сприяти визнанню 
навичок, достоїнств і здібностей осіб з інвалідністю, а також їхнього внеску 
на робочому місці та на ринку праці; виховання на всіх рівнях системи 
освіти, зокрема в усіх дітей починаючи з раннього віку, шанобливого 
ставлення до прав осіб з інвалідністю; спонукання всіх органів масової 
інформації до такого зображення осіб з інвалідністю, яке узгоджується з 
метою цієї Конвенції; просування виховно-ознайомчих програм, присвячених 
особам з інвалідністю та їхнім правам (ст. 8 Конвенції). 
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Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю закладає систему 

міжнародних соціальних стандартів – прав1. Слід відзначити, що такі 
стандарти-права  відіграють важливу роль по відношенню до 
правосуб’єктності осіб з інвалідністю. Принагідно вказати, що 
правосуб’єктність у праві соціального забезпечення – це визначена нормами 
права здатність учасників суспільних відносин мати, а також набувати 
(реалізовувати, виконувати) права та обов’язки, а в окремих випадках, 
передбачених законом, спеціальний соціально-правовий статус або 
спеціальні повноваження з соціального забезпечення2. 

По-перше, Конвенція містить фундаментальні міжнародні стандарти – 
права осіб з інвалідністю, які за своєю суттю виступають базисом розвитку 
соціальної та правової держави, зокрема,  держави-учасниці: 1)°визнають, що 
всі особи є рівними перед законом, мають право на рівний захист закону, 
рівне користування ним без будь-якої дискримінації (ст. 5); визнають, що 
жінки з інвалідністю та дівчата з інвалідністю мають право на забезпечення 
повного й рівного здійснення ними всіх прав людини й основоположних 
свобод (ст. 6); вживають усіх необхідних заходів для забезпечення повного 
здійснення дітьми з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод 
нарівні з іншими дітьми (ст. 7); вживають належних заходів для забезпечення 
особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до 
транспорту, до інформації та зв'язку (ст. 9); визнають право на життя (ст. 10); 
визнають право на захист та безпеку у ситуаціях ризику, зокрема в збройних 
конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих 
(ст. 11); визнають право на рівний правовий захист, у тому числі на 
правосуб’єктність нарівні з іншими в усіх аспектах життя(ст. 12); гарантують 
право на ефективний доступ до правосуддя (передбачаючи процесуальні та 
відповідні вікові корективи) (ст. 13); 2)°гарантують: право на свободу та 
особисту недоторканність(ст. 14); право на свободу від катувань і жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та 
покарання (ст. 15); право на свободу від експлуатації, насилля та наруги 
(ст. 16); право на повагу до її фізичної та психічної цілісності нарівні з 
іншими (ст. 17); право на свободу пересування, на свободу вибору місця 

1Костюк В.Л. Конвенція ООН про права інвалідів у системі національного законодавства 
України/В.Л. Костюк// Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дій: матеріали 
всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Острог,  20-21 вересня 
2013 р./За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 
2014. – С. 27-29.   
2Костюк В.Л. Суб’єкти права соціального забезпечення: поняття, особливості та види / В.Л. Костюк // 
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 2(12): [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n2/15kvlotv.pdf. 

207 
 

                                                             



Розділ 3. Актуальні проблеми права соціального забезпечення 

 

проживання та на громадянство нарівні з іншими (ст. 18); право жити у 
звичайних місцях проживання, а також на включення й залучення їх до 
місцевої спільноти (ст. 19); право забезпечення індивідуальної мобільності 
(ст. 20); право на свободу висловлення думки та переконань (ст. 21); право на 
недоторканність її приватного життя, сім'ї, житла чи листування та інших 
видів спілкування (ст. 22); право на повагу до дому та сім’ї (ст. 23) тощо.  

По-друге, Конвенція визнає основоположні соціально-економічні та 
політичні права осіб з інвалідністю. Зокрема, держави-учасниці визнають: 
1)°право осіб з інвалідністю на освіту, з метою повного розвитку людського 
потенціалу, розвитку особистості, талантів і творчості, надання можливості 
брати ефективну участь у житті вільного суспільства (ст. 24); 2)°право осіб з 
інвалідністю на найбільш досяжний рівень здоров'я без дискримінації за 
ознакою інвалідності, з метою забезпечення доступу до послуг охорони 
здоров'я, які враховують ґендерну специфіку, у тому числі до реабілітації за 
станом здоров'я (ст. 25); 3) право осіб з інвалідністю на реабілітацію та 
реабілітацію для досягнення й збереження максимальної незалежності, 
повних фізичних, розумових, соціальних та професійних здібностей і 
повного включення й залучення до всіх аспектів життя (ст. 26); 4) політичні 
права осіб з інвалідністю (ст.ст. 29-30), які включають: а) право на ефективну 
й усебічну участь, прямо або через вільно обраних представників, у 
політичному й суспільному житті нарівні з іншими, зокрема, мали право та 
можливість голосувати й бути обраними; право брати участь в управлінні 
державними справами без дискримінації та нарівні з іншими, і заохочувати 
їхню участь у державних справах; право на участь в неурядових організаціях 
та об'єднаннях, робота яких пов’язана з державним і політичним життям 
країни, зокрема в діяльності політичних партій і керівництві ними; право на 
створення організацій осіб з інвалідністю і вступ до них для того, щоб 
представляти осіб з інвалідністю на міжнародному, національному, 
регіональному та місцевому рівнях; 5) право осіб з інвалідністю брати участь 
нарівні з іншими в культурному житті й вживають усіх належних заходів для 
забезпечення того, щоб особи з інвалідністю: a) мали доступ до творів 
культури в доступних форматах; b) мали доступ до телевізійних програм, 
фільмів, театру та інших культурних заходів у доступних форматах; c) мали 
доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, 
кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали найможливішою 
мірою доступ до пам'ятників і об'єктів, що мають національну культурну 
значущість. 
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Слід відзначити, що ООН у Конвенції гарантує право осіб з інвалідністю 

на працю (ст. 27) як найбільш фундаментальне у системі соціально-
економічних прав. У юридичній літературі підкреслюється, що право на 
працю одне із фундаментальних, основоположних соціально-економічних 
прав людини, з огляду на наступне: по-перше, гарантує кожній особі 
можливість обирати собі працю на яку вона вільно погоджується або обирає; 
по-друге, через право на працю, його зміст, визначається рівень соціальних 
стандартів у суспільстві та державі; по-третє, суспільство і держава здатні 
корегувати можливі механізми реалізації цього права, відповідно до власних 
потреб, спрямування трудових ресурсів у суспільно значимих напрямах; по-
четверте, у межах реалізації цього права, суспільство та держава можуть 
стимулювати формувати якісного професійного кадрового потенціалу через 
механізми професійної підготовки і перепідготовки; по-п’яте, суспільство та 
держава у межах механізмів реалізації і гарантування цього права здатні 
розвивати ринок праці, його корегувати, стимулювати процеси внутрішньої 
трудової міграції; по-шосте, суспільство та держава у межах реалізації цього 
права можуть формувати дієві гаранті для соціально вразливих громадян, які 
не здатні конкурувати на ринку праці1.  

З правової точки зору у Конвенції, право на працю трактується як право, 
що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа з 
інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилась, в умовах, коли 
ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та 
доступними для осіб з інвалідністю. При цьому, держави-учасниці 
забезпечують і заохочують реалізацію права на працю, зокрема тими 
особами, які отримують інвалідність під час трудової діяльності, шляхом 
ужиття, у тому числі в законодавчому порядку, належних заходів, 
спрямованих, зокрема, на таке: a) заборону дискримінації за ознакою 
інвалідності стосовно всіх питань, які стосуються всіх форм зайнятості, 
зокрема умов прийому на роботу, наймання та зайнятості, збереження 
роботи, просування по службі та безпечних і здорових умов праці; b) захист 
прав осіб з інвалідністю нарівні з іншими на справедливі й сприятливі умови 
праці, зокрема рівні можливості й рівну винагороду за працю рівної цінності, 
безпечні та здорові умови праці, зокрема захист від домагань, та задоволення 
скарг; c) забезпечення того, щоб особи з інвалідністю могли здійснювати свої 
трудові й профспілкові права нарівні з іншими; d) надання особам з 

1Костюк В.Л. Конституційне право на працю у новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект / 
В.Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – 
№ 2(10): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14kvlnpa.pdf. 
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інвалідністю можливості для ефективного доступу до загальних програм 
технічної та професійної орієнтації, служб працевлаштування та 
професійного й безперервного навчання; e) розширення на ринку праці 
можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю та просування їх по 
службі, а також надання допомоги в пошуку, отриманні, збереженні та 
відновленні роботи; f) розширення можливостей для індивідуальної трудової 
діяльності, підприємництва, розвитку кооперативів і організації власної 
справи; g) працевлаштування осіб з інвалідністю у державному секторі; 
h) стимулювання наймання осіб з інвалідністю у приватному секторі за 
допомогою належних стратегій і заходів, які можуть включати програми 
позитивних дій, стимули та інші заходи; i) забезпечення особам з 
інвалідністю розумного пристосування робочого місця; j) заохочення набуття 
особами з інвалідністю досвіду роботи в умовах відкритого ринку праці; 
k) заохочення програм професійної та кваліфікаційної реабілітації, 
збереження робочих місць і повернення на роботу для осіб з інвалідністю. 
Варто підкреслити, що відповідні новації потребують імплементації у 
внутрішнє законодавство про права осіб з інвалідністю та мають бути 
спрямовані на його реформування.  

Ще одним важливим соціально-економічним правом осіб з інвалідністю 
є право на достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей, що 
включає достатнє харчування, одяг та житло, і на безперервне поліпшення 
умов життя й вживають належних заходів для забезпечення та заохочення 
реалізації цього права без дискримінації за ознакою інвалідності (ст. 28). З 
правової точки зору, реалізація цього права як фундаментальної 
міжнародного соціального стандарту тісно пов’язане із прожитковим 
мінімумом. За змістом чинного законодавства України, прожитковий 
мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору 
продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів 
та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 
соціальних і культурних потреб особистості1. При цьому, прожитковий 
мінімум застосовується для: загальної оцінки рівня життя в Україні, що є 
основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих 
державних соціальних програм; встановлення розмірів мінімальної 
заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів 
соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а 

1Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 року № 966-XIV //Відомості Верховної Ради 
України. – 1999. – № 38. – Ст. 348. 
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також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції 
України та законів України; визначення права на призначення соціальної 
допомоги; визначення державних соціальних гарантій і стандартів 
обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, 
соціального обслуговування та інших; встановлення величини 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; формування Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів. Крім того, для оцінки рівня життя в 
регіоні, розроблення та реалізації регіональних соціальних програм, 
визначення права на призначення соціальної допомоги, що фінансується за 
рахунок місцевих бюджетів, органами місцевого самоврядування може 
затверджуватися регіональний прожитковий мінімум, не нижчий від 
установленого законом.  

Ключове місце у системі соціально-економічних прав осіб з 
інвалідністю посідає право на соціальний захист (ст. 28). Слід констатувати, 
що існуюча модель соціального захисту осіб з інвалідністю залишається 
недосконалою та декларативною. Головним чином, це пов’язано із такими 
передумовами як: невідповідність розвитку суспільства і держави; 
невідповідність достатньому життєвому рівню у суспільстві та державі; 
наявність складного та суперечливого законодавства з питань соціального 
захисту осіб з інвалідністю; складність та недоступність права на соціальний 
захист через складну процедуру механізмів реалізації і гарантування; 
складність та суперечливість права на окремі види соціального забезпечення; 
наявність обмежень при реалізації права на соціальний захист; складність та 
суперечливість організаційно-правових форм соціального захисту осіб з 
інвалідністю; недосконалість правової охорони права на соціальний захист 
осіб з інвалідністю; складність та суперечливість державного нагляду 
(контролю), громадського контролю з питань соціального захисту осіб з 
інвалідністю; відсутність якісних та системних реформ соціального захисту 
осіб з інвалідністю1.  

У контексті положень Конвенції користування цим правом без 
дискримінації за ознакою інвалідності, передбачає вжиття державами-
учасницями таких заходів: a) із забезпечення особам з інвалідністю рівного 
доступу до отримання чистої води та із забезпечення доступу до належних і 
недорогих послуг, пристроїв та іншої допомоги для задоволення потреб, 
пов'язаних з інвалідністю; b) із забезпечення особам з інвалідністю, зокрема 

1Мельник В.П. Конституційне право осіб з інвалідністю на соціальний захист: теоретико-правовий аспект / 
В.П. Мельник // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – 
№ 1(11): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15mvptpa.pdf. 
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жінкам, дівчатам і людям похилого віку з інвалідністю, доступу до програм 
соціального захисту й програм скорочення масштабів бідності; c) із 
забезпечення особам з інвалідністю та їхнім сім'ям, що живуть в умовах 
бідності, доступу до допомоги з боку держави з метою покриття витрат, 
пов'язаних з інвалідністю, зокрема належного навчання, консультування, 
фінансової допомоги та тимчасового патронажного догляду; d) із 
забезпечення особам з інвалідністю доступу до програм державного житла; 
e) із забезпечення особам з інвалідністю доступу до пенсійних допомоги та 
програм. 

Доречним буде підкреслити, що Конвенція (ст. 32), передбачає 
реалізацію міжнародних соціальних стандартів-прав через призму 
міжнародного співробітництва. Так, держави-учасниці визнають важливість 
міжнародного співробітництва та його заохочення задля підтримки 
національних зусиль з реалізації цілей і завдань цієї Конвенції та вживають у 
цьому зв'язку належних і ефективних заходів по міжнародній лінії, а де це є 
доречним - у партнерстві з відповідними міжнародними та регіональними 
організаціями й громадянським суспільством, зокрема організаціями осіб з 
інвалідністю. Такі заходи могли б, зокрема, включати: a) забезпечення того, 
щоб міжнародне співробітництво, зокрема міжнародні програми розвитку, 
охоплювало осіб з інвалідністю і було для них доступним; b) полегшення й 
підтримку зміцнення наявних можливостей, зокрема шляхом взаємного 
обміну інформацією, досвідом, програмами та передовими напрацюваннями; 
c) сприяння співробітництву в галузі досліджень і доступу до науково-
технічних знань; d) надання, де це є доречним, техніко-економічної 
допомоги, зокрема шляхом полегшення доступу до доступних і допоміжних 
технологій і шляхом взаємного обміну ними, а також через передачу 
технологій. Крім того, за змістом Конвенції (ст. 33) держави-учасниці 
відповідно до свого організаційного устрою призначають в уряді одну чи 
кілька інстанцій, що курують питання, пов'язані з виконанням цієї Конвенції, 
і належним чином вивчають можливість заснування або призначення в уряді 
координаційного механізму для сприяння відповідній роботі в різних 
секторах і на різних рівнях. При цьому, вони відповідно до свого правового й 
адміністративного устрою підтримують, зміцнюють, призначають або 
засновують у себе структуру, яка включає, де це є доречним, один чи кілька 
незалежних механізмів, для заохочення, захисту й моніторингу виконання 
цієї Конвенції. Під час призначення або заснування такого механізму 
держави-учасниці беруть до уваги принципи, що стосуються статусу й 
функціонування національних установ, які займаються захистом і 
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заохоченням прав людини. Водночас, громадянське суспільство, зокрема 
особи з інвалідністю й організації, що їх представляють, у повному обсязі 
залучаються до процесу моніторингу й беруть у ньому участь. 

Варто відзначити, що означені у Конвенції міжнародні стандарти-права 
осіб з інвалідністю потребують належної реалізації та імплементації. 
Доречно нагадати, що Кабінетом Міністрів України ще у 2012 році було 
затверджено Державну цільову програму «Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року1, метою якої стало 
забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими 
громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією. 
Ключовими напрямами реалізації положень Конвенції стали: підвищення 
рівня поінформованості населення про особливі потреби осіб з інвалідністю, 
формування поваги до їх прав, особистості та гідності, популяризації 
положень Конвенції, зокрема проведення інформаційних кампаній; 
приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією; 
забезпечення доступу осіб з інвалідністю до об’єктів громадського та 
цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, 
дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з 
урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до 
освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту; удосконалення 
порядку проведення медико-соціальної експертизи осіб з інвалідністю, 
здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, розширення 
переліку таких заходів і послуг; удосконалення умов оплати праці 
спеціалістів, які надають освітні, реабілітаційні та інші послуги особам з 
інвалідністю, дітям-інвалідам, у тому числі педагогічних працівників 
навчальних закладів, для роботи з дітьми з особливими потребами; 
запровадження системи ведення обліку осіб з інвалідністю, даних про 
реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують; розвитку та 
технічного супроводження ведення Централізованого банку даних із проблем 
інвалідності, його відповідного бюджетного фінансування; посилення 
відповідальності за порушення прав осіб з інвалідністю і задоволення не 
повною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар’єрів, що 
перешкоджають таким особам реалізувати свої права; залучення 
представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб 
осіб з інвалідністю, поліпшенні умов їх життєдіяльності, а також 

1Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів» на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. 
№ 706// Урядовий кур’єр від 09.08.2012 р., № 142. 
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забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав 
і задоволення потреб таких осіб. Програму передбачається виконати 
протягом 2012-2020 років. Разом із тим, пропонована Програма та 
Національний план дій, з позиції розбудови соціальної та правової держави 
залишаються формально декларативними, які по суті не сприяють належній 
імплементації міжнародних стандартів-прав осіб з інвалідністю, розбудови 
новітньої конструкції їх правосуб’єктності. Очевидно, що сьогодні 
суспільство та держава мають консолідуватись з питань імплементації 
міжнародних  стандартів-прав осіб з інвалідністю.  

З огляду на вищезазначене, міжнародні стандарти-права осіб з 
інвалідністю – це визначені на основі фундаментальних міжнародно-
правових актів основоположні права осіб з інвалідністю, які виступають 
соціальними орієнтирами розвитку суспільства і держави по забезпеченню 
доступності, ефективності правосуб’єктності таких осіб на основі урахування 
їх потреб та інтересів нарівні з іншими. Основними особливостями 
міжнародних стандартів-прав осіб з інвалідністю є наступні: 1) специфічний 
вид міжнародних соціальних стандартів; 2) регламентуються на основі 
фундаментальних міжнародно-правових актів, зокрема Конвенції ООН про 
права осіб з інвалідністю; 3) виступають соціальним орієнтиром розвитку 
суспільства та держави, розбудови новітнього законодавства про права осіб з 
інвалідністю; 4) сприяють безбар’єрності суспільного середовища; 
5) потребують належних та дієвих організаційно-правових механізмів  
імплементації; 6) спрямовуються на забезпечення доступності, дієвості, 
прозорості правосуб’єктності осіб з інвалідністю на основі урахування їхніх 
потреб та інтересів; 7) виступають базисом національного забезпечення 
системи прав, гарантій, пільг осіб з інвалідністю; 8) сприяють формуванню 
дієвих, ефективних, прозорих механізмів реалізації та гарантування, правової 
охорони прав, гарантій, пільг осіб з інвалідністю; 9) як правило, не можуть 
бути звужені чи скасовані; 10) перебувають під особливою міжнародно-
правовою охороною; 11) реалізація, дотримання покладається на 
уповноважені інституції державної влади, місцевого самоврядування, 
інститути громадянського суспільства; 12) підлягають нагляду та контролю; 
13) забезпечуються через механізми юрисдикційного та поза юрисдикційного 
захисту. 

Концептуальними напрямами імплементації міжнародних стандартів-
прав осіб з інвалідністю є наступні: 1) консолідація зусиль суспільства та 
держави; 2) означення Національної стратегії з питань міжнародних 
стандартів-прав осіб з інвалідністю; 3) розробка та ухвалення новітнього 
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закону про права осіб з інвалідністю («соціальної конституції») як результат 
поєднання зусиль інститутів громадянського суспільства та держави. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ:  

ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ 

Соціальний захист осіб з інвалідністю є одним із ключових та 
фундаментальних питань в соціально-економічних реформах та 
перетвореннях, які постійно декларуються у нашій державі та тісно пов’язане 
із необхідністю якісного та системного реформування діючої моделі 
соціального захисту осіб з інвалідністю. У цьому контексті важливого 
значення набувають проблеми удосконалення організаційно-правових форм 
соціального захисту осіб з інвалідністю. При цьому, історично, 
організаційно-правові форми соціального захисту пов’язані із організаційно-
економічним та правовим їх забезпеченням зі сторони держави, 
роботодавців, працівників, їх представницьких організацій та інших 
інститутів суспільства. У правовому сенсі, організаційно-правові форми 
соціального захисту осіб з інвалідністю спрямовані на забезпечення 
належних умов реалізації такими особами усіх належних прав та свобод1. 
Водночас, слід підкреслити, що радянська модель соціального захисту осіб з 
інвалідністю, яка продовжує діяти в Україні викликає низку зауважень, через 
складність та неузгодженістю законодавства, механізмів реалізації права на 
соціальний захист, тісно пов’язаних із ним прав на окремі його види2. 

1Іншин М.І., Сіроха Д.І. Соціальна держава: сутність і перспективи//М.І. Іншин, Д.І. Сіроха// Актуальні 
проблеми соціального права: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) 
ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р./За загальною редакцією М.І.Іншина, 
В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. - К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2015. – С. 18. 
2Права осіб з інвалідністю в Україні : [Науково-практичний посібник]. – Випуск 1 / К.М. Біда, В.В. Бонтлаб, 
І.Р. Вітик, В.Л. Костюк, В.П. Мельник та ін. / за заг. ред. В. Костюка. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2011. – 
С. 7-8, 21-22. 
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Сутність та особливості організаційно-правових форм соціального 
захисту осіб з інвалідністю випливають із змісту основоположних 
міжнародних та національних нормативно-правових актів. Насамперед, 
Загальна декларація прав людини1 (ст. 22) проголошує, що кожна людина, як 
член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення 
необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у 
економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних 
зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів 
кожної держави. Також Декларація (ст. 25) встановлює, що кожна людина 
має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 
догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для 
підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в 
разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку 
втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини. Конституція 
України2 (ч. 2 ст. 46) встановлює, що право на соціальний захист 
«гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а 
також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням 
мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 
непрацездатними». Цілком закономірно, що окреслені на міжнародно-
правовому та конституційному рівнях, засадничі положення щодо 
організаційно-правових форм соціального захисту осіб з інвалідністю 
потребують належної конкретизації у національному законодавстві. 

Особливо гостро проблема ефективності організаційно-правових форм 
соціального захисту осіб з інвалідністю постає в умовах сьогодення, оскільки 
держава, яка свого часу узяла весь тягар відповідальності щодо цих питань3, 
в умовах сьогодення, не спроможна виступити дієвим їх гарантом4. Доречно 
нагадати, що якщо за офіційною інформацією у 2011 році чисельність 
інвалідів в Україні складала 2,628 млн. осіб, тобто кожен 18-тий українець 

1Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948 р.//Голос України від 10.12.2008 р., 
№ 236. 
2Конституція України від 28 червня 1996 року № 254-k/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 
№ 30. – Ст. 141. 
3 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. №875-
XII//Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252. 
4Павлюк К. Система соціального захисту в Україні: без модернізації не обійтися/К. Павлюк//Електронний 
ресурс: Режим доступу: http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/506?view=material; Некрасенко Л.А., 
Ванжа П.О. Забезпечення соціального захисту населення в умовах економічної кризи/Л.А. Некрасенко, 
П.О. Ванжа// Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files 
/nppdaa/4.3/136.pdf. 

216 
 

                                                             

http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/506?view=material


Розділ 3. Актуальні проблеми права соціального забезпечення 

 
був інвалідом1, то у Національній доповіді «Про становище осіб з 
інвалідністю в Україні» за 2013 рік цей показник становив майже 2,8 млн. 
осіб2. Наразі чисельність осіб з інвалідністю в Україні становить 2, 614 млн. 
осіб (без урахування тимчасово окупованих територій)3. Разом із тим, в 
умовах сьогодення, особливо, коли відбувається складний процес подолання 
наслідків складної фінансово-економічної кризи, протидія викликам та 
загрозам щодо територіальної цілісності держави, спостерігається стійка 
тенденція до зростання чисельності людей з інвалідністю. За таких обставин 
суспільство і держава мають об’єднатися у напрямку реформування системи 
організаційно-правових форм соціального захисту осіб з інвалідністю, у тому 
числі, з метою гарантування основних конституційних, соціальних прав.  

З урахуванням вищеозначених та інших чинників в Україні очевидною є 
проблема дослідження організаційно-правових форм соціального захисту 
осіб з інвалідністю через призму сьогодення. У юридичній літературі 
зазначена проблематика частково розглядалася у працях таких вчених-
юристів як: В.М. Андріїв, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.Я. Вавженчук, 
С.В. Вишновецька, І.В. Зуб, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 
С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 
О.І. Процевський, О.М. Обушенко, Л.М. Сіньова, С.М. Синчук, 
О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко 
та ін. Буде доречним підкреслити, що наукові та доктринальні позиції цих та 
інших вчених є концептуально важливими, заслуговують на підтримку, 
однак, беручи до уваги нагальність, об’єктивну необхідність системного 
реформування соціального захисту осіб з інвалідністю потребують 
належного подальшого розвитку та удосконалення, насамперед, з огляду на 
реалії сьогодення. 

Організаційно-правові форми соціального захисту осіб з інвалідністю 
включають систему організаційних, правових, економічних та інших 
механізмів реалізації та гарантування права на соціальний захист та інших 
пов’язаних із ним прав на окремі його види. Основними особливостями є 
наступні: 1) спрямованість на посилення ефективності та доступності 
реалізації і гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний захист та 

1 Куца А.М. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту інвалідів: автореф. дис. . канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / А.М. Куца; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — с. 3 
2Про становище осіб з інвалідністю в Україні// Електронний ресурс: Режим доступу: 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=77042. 
3Інформація щодо чисельності інвалідів: за даними Фонду соціального захисту інвалідів (2011-2016)// 
Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.ispf.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=263; Національна 
доповідь про вжиті заходи, спрямовані на здійснення Україною зобов’язань у рамках виконання Конвенції 
про права інвалідів. – Міністерство соціальної політики України. 2015 – с. 7. [Електронний ресурс]. –
 режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/. 
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пов’язаних із ним прав на окремі види соціального захисту; 2) включають 
широкий спектр організаційних, правових, економічних та інших механізмів 
щодо посилення ефективності та доступності соціального захисту осіб з 
інвалідністю; 3) гарантуються державою на підставі, як правило, 
законодавчих актів; 4) передбачають спрямування на посилення соціальних 
стандартів та гарантій; 5) правомочними особами виступають особи з 
інвалідністю; 6) уповноваженими суб’єктами виступають держава, 
роботодавці, працівники, інститути громадянського суспільства; 
7) розвиваються через такі види як: соціальне страхування; державний 
соціальний захист; змішаний соціальний захист; недержавний соціальний 
захист. 

Історично, чи не найбільш ефективною організаційно-правовою формою 
соціального захисту виступає соціальне страхування як соціально-економічна 
модель співпраці роботодавців, працівників та держави з соціальних питань. 
За своєю суттю, соціальне страхування – це комплексне правовідношення, 
яке охоплює соціально-забезпечувальні, фінансові, організаційно-
управлінські відносини і спрямоване на компенсацію застрахованій особі 
(іншій визначеній особі) упущеного доходу, здійснення інших виплат, 
надання соціальних послуг внаслідок настання страхового випадку та 
проведення заходів з профілактики страхових випадків1.   

Принагідно підкреслити, що історичною батьківщиною соціального 
страхування виступає Німеччина та її один із ефективних реформаторів Отто 
Фон Бісмарк. Основна мета соціальної політики Бісмарка полягала у 
створенні міцнішого зв'язку громадян з державою. Як доречно 
наголошується у юридичній літературі, для неї характерне максимальне 
зближення для застрахованого працівника при настанні страхового випадку 
досягнення рівня та якості життя, а також соціального статусу2. Спочатку 
було заплановане створення системи страхування від нещасних випадків, 
згодом були створені системи медичного, пенсійного страхування, та 
страхування від інвалідності (наприклад, закони: «Про медичне страхування» 
(1883 р.), «Про соціальне страхування від нещасних випадків» (1884 р.), «Про 
пенсійне страхування та страхування від інвалідності» (1889 р.))3.  

В умовах сьогодення в Україні йде складний процес відновлення 
соціального страхування. Основи законодавства про загальнообов’язкове 

1Кучма О.Л. Проблеми теорії  та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні: 
монографія/О.Л. Кучма. – К.: Освіта України, 2016. – с.15.    
2Кучма О.Л. Вказана праця. – с. 17. 
3Матвєєв С.О., Музиченко Г.В. Соціальна політика Отто Фон Бісмарка та сучасність /С.О. Матвєєв, 
Г.В. Музиченко.//Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – с. 134-149. 
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державне соціальне страхування (далі – Основи), які були ухвалені 
Верховною Радою України ще на початку 1998 р.1 заклали правове підґрунтя 
для розвитку в Україні загальнообов’язкового державного соціального 
страхування (далі – соціального страхування) та його видів. 

З правової точки зору, право на забезпечення за соціальним 
страхуванням мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, 
особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо 
інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним 
договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 
України. Повною мірою система соціального страхування як основоположної 
організаційно-правової форми соціального захисту стосується осіб з 
інвалідністю2.  

Доречно відзначити, що за змістом Основ (ст. 5) соціальне страхування 
здійснюється за принципами: законодавчого визначення умов і порядку 
здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування; 
обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору 
(контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та 
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, громадян - суб'єктів 
підприємницької діяльності; надання права отримання виплат за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим 
підприємницькою, творчою діяльністю тощо; обов’язковості фінансування 
страховими фондами витрат, пов’язаних із наданням матеріального 
забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування; солідарності та 
субсидування; державних гарантій реалізації застрахованими громадянами 
своїх прав; забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, 
встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних 
виплат та допомоги, які є основним джерелом існування; цільового 
використання коштів соціального страхування; паритетності представників 
усіх суб'єктів соціального страхування в управлінні соціальним 
страхуванням. 

1Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 
14 січня 1998 року № 16/98-ВР//Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 21. – ст. 121. 
2Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-
XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – ст. 403; Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-III//Відомості 
Верховної Ради України. – 2000. – 22. – ст. 171; Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: 
Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – 
ст. 376; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці: Закон 
України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII// Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – ст. 75. 

219 
 

                                                             



Розділ 3. Актуальні проблеми права соціального забезпечення 

 

З огляду на зазначене, ураховуючи положення чинного законодавства 
України, соціальне страхування осіб з інвалідністю – це система прав, 
обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 
включає матеріальне забезпечення особам з інвалідністю у разі хвороби, 
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок фондів соціального 
страхування, що формуються шляхом сплати страхових внесків 
роботодавцями, громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших 
джерел, передбачених законом. 

Основними ознаками соціального страхування осіб з інвалідністю є 
наступні: 1) соціальне страхування ключова організаційно-правова форма 
соціального захисту осіб з інвалідністю; 2) спрямовується на посилення 
ефективності та доступності реалізації і гарантування права осіб з 
інвалідністю на соціальний захист та пов’язаних із ним прав на окремі його 
види; 3) правомочними є застраховані особи з інвалідністю, які отримують 
єдине страхове свідоцтво, а уповноваженими суб’єктами виступають фонди 
соціального страхування; 4) передбачає систему прав, обов'язків і гарантій 
(правомочних застрахованих осіб з інвалідністю), яка передбачає надання 
соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі 
хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом (страхових соціальних ризиків); 
5) управління соціальним страхуванням здійснюється за участю держави, 
роботодавців та працівників; 6) характеризується окремими видами, як 
правило, залежно, від страхового випадку; 7) функціонує за рахунок 
страхових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків 
роботодавцями, громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших 
джерел, передбачених законом; 8) гарантується державою, як правило на 
підставі законодавчих актів; 9) спрямовується на підвищення державних 
соціальних гарантій та стандартів; 10) підлягає нагляду та контролю; 
11)права підлягають юрисдикційному та поза юрисдикційному захисту. 

Залежно від страхового випадку є такі види соціального страхування 
осіб з інвалідністю: 1) пенсійне страхування; 2) страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності;3) медичне страхування; 4) страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності; 5)°страхування на випадок безробіття; 
6)°інші види страхування, передбачені законами України. 
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Доречно відзначити, що за змістом Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у пенсійному 
страхуванні особи реалізують право на пенсію по інвалідності (ст.ст. 30-35). 
При цьому, пенсія по інвалідності призначається у разі настання інвалідності, 
що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок 
загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, 
інвалідності з дитинства) за наявності встановленої тривалості страхового 
стажу. Так, особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по 
інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового 
стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією для осіб 
з інвалідністю I групи (до досягнення особою 25 років включно - 1 рік; від 
26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки; від 29 років до 
досягнення особою 31 року включно – 3 роки тощо), а також для осіб з 
інвалідністю ІІ та ІІІ груп (до досягнення особою 23 років включно – 1 рік; 
від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки; від 27 років до 
досягнення особою 28 років включно – 3 роки; від 29 років до досягнення 
особою 31 року включно – 4 роки тощо). 

З позиції сьогодення, система соціального страхування осіб з 
інвалідністю перебуває у стадії реформування1, виходячи із об’єктивної 
необхідності, а саме: 1) забезпечення ефективної, доступності та прозорості 
системи функціонування соціального страхування; 2) удосконалення 
соціально-правового становища осіб з інвалідністю; 3) посилення 
ефективності, дієвості та доступності реалізації, гарантування та правової 
охорони прав осіб з інвалідністю у системі соціального страхування. 

У системі організаційно-правових форм соціального захисту осіб з 
інвалідністю соціальне страхування доповнюється іншими видами. 
Насамперед, йдеться про державний соціальний захист осіб з інвалідністю. 
По-перше, держава традиційно виконує соціальну функцію або здійснює 
соціально захисту діяльність по підтримці окремих категорій осіб, і, 
передусім, осіб з інвалідністю. По-друге, держава виступає ключовим та 
основоположним суб’єктом по гарантуванню права осіб з інвалідністю на 

1Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на 
фонд оплати праці: Закон України від  2 березня 2015 року № 219-VIIII // Відомості Верховної Ради України. 
– 2015. – № 17. – Ст. 123; Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття» щодо періодичності, строків виплати допомоги по 
безробіттю: Закон України від 7 квітня 2015 року № 292-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – 
№ 24. – Ст. 174; Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації: Закон 
України від  3 листопада 2015 року № 736-VIII// Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 49-50. – 
Ст. 453.             
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соціальний захист та тісно пов’язаних із ним прав. По-третє, держава здатна 
акумулювати значні ресурси щодо організаційно-фінансової підтримки 
соціального захисту. У той же час, в умовах складних процесів подолання 
наслідків соціальної, фінансово-економічної кризи, очевидними ризиками є 
ефективність діяльності держави, що як наслідок спричиняє погіршення 
існуючої моделі соціального захисту осіб з інвалідністю. По-четверте, 
держава підтримує розвиток інших організаційно-правових форм соціального 
захисту через організаційні, економічні, фінансові, правові та інші механізми.  

Принагідно відзначити, що генеза існуючої моделі державного 
соціального захисту бере початок із часу посиленого впливу держави щодо 
захищеності соціально вразливих категорій осіб. Свого часу, Петро І, 
прагнучи викорінити псевдожебрацтво, заборонив під погрозою штрафу до 5 
крб. подавати милостиню безпосередньо тим, хто її просить, а радив 
благодійникам робити це в шпиталях та інших подібних місцях, а також 
доручив Священному Синодові та державним адміністраціям приступити до 
облаштування лікарень, богоділень, сирітських притулків інших соціальних 
установ. Натомість Катерина II дещо реформувала систему соціальної опіки 
на новий рівень, видавши 1 вересня 1763 р. Маніфест про заснування 
виховних будинків для сиріт, а у 1775 р. встановила державну систему опіки, 
якою було охоплено народні школи, сирітські будинки, аптеки, шпиталі, 
будинки для уражених невиліковними хворобами, для божевільних тощо1. 
Очевидно, що такі складні та неоднозначні процеси, з позиції розвитку 
соціальної стратегії суспільства, сприяли формуванню системи державного 
соціального захисту. 

Доречно відзначити, що правове забезпечення державного соціального 
захисту осіб з інвалідністю здійснюється за принципами: законодавчого 
визначення умов і порядку здійснення державного соціального захисту осіб з 
інвалідністю; обов'язковості надання необхідної підтримки (допомоги) зі 
сторони уповноважених органів держави, місцевого самоврядування особам з 
інвалідністю; надання права на отримання соціальних виплат за державним 
соціальним захистом незастрахованим особам з інвалідністю; обов’язковості 
фінансування витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та 
соціальних послуг, у обсягах, передбачених державним та місцевими 
бюджетами; солідарності та субсидування; державних гарантій реалізації 
незастрахованими особами з інвалідністю своїх прав; забезпечення рівня 

1Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення та розвиток в Україні//Болотіна Н.Б.  – К., 2005. – 
С. 29-45; Стопчак А.О. Історичні аспекти виникнення та еволюції соціального захисту населення в 
Україні/А.О. Стопчак// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 61-62. 
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життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, шляхом 
надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які є основним 
джерелом існування осіб з інвалідністю; цільового використання коштів 
державного та місцевих бюджетів на соціальні потреби; виключності 
управління державним соціальним забезпеченням органами державної влади, 
місцевого самоврядування з питань соціальної політики. 

Слід підкреслити, що, наприклад, за рахунок коштів Державного 
бюджету здійснюються такі видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення1: виплата пенсій військовослужбовцям рядового, 
сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їхніх 
сімей, пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового 
складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; сплата 
до Пенсійного фонду України страхових внесків за окремі категорії осіб, 
передбачені законом; виплата доплат, надбавок, підвищень до пенсій, 
додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлених 
законом; державні програми соціальної допомоги (грошова допомога особам, 
яких визнано біженцями або особам, які потребують додаткового захисту, та 
особам, яким надано тимчасовий захист; компенсації на медикаменти; 
програма протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у 
тому числі програми і заходи Фонду соціального захисту інвалідів; 
відшкодування збитків, заподіяних громадянам; заходи, пов'язані з 
поверненням в Україну кримськотатарського народу та осіб інших 
національностей, які були незаконно депортовані з України та заходи, 
пов'язані з розміщенням іноземців і осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають на території України; щорічна разова грошова допомога 
ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; довічні державні 
стипендії; кошти, що передаються до фондів соціального страхування; 
програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю інші види цільової грошової 
допомоги, встановлені законом) тощо. 

Державний соціальний захист осіб з інвалідністю – це система прав, 
обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 
включає матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю у разі хвороби, повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

1Бюджетний кодекс України: Закон України від  8 липня 2010 року № 2456-VI//Відомості Верховної Ради 
України. – 2010 – № 50-51. – Ст. 572; Про Державний бюджет на 2016 рік: Закон України від  25 грудня 
2015 року № 928-VIII// Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – Ст. 54. 
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безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом, за рахунок коштів державного або місцевих 
бюджетів та інших джерел, передбачених законом.  

Основними ознаками державного соціального захисту осіб з 
інвалідністю є наступні: 1) державний соціальний захист базова - 
організаційно-правова форма соціального захисту осіб з інвалідністю; 
2)°спрямовується на посилення ефективності та доступності реалізації і 
гарантування права осіб з інвалідністю на соціальний захист, пов’язаних із 
ним прав на окремі види соціального захисту; 3) правомочними є 
незастраховані особи з інвалідністю, а уповноваженими суб’єктами 
виступають уповноважені органи соціальної політики (соціального) захисту; 
4) передбачає систему прав, обов'язків і гарантій (правомочних 
незастрахованих осіб з інвалідністю), яка передбачає надання соціального 
захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, 
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом (соціальних ризиків); 
5) управління державним соціальним забезпечення здійснюється за участю 
держави, органів місцевого самоврядування; 6) функціонує за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу 
України; 7) гарантується державою, як право на підставі законодавчих актів; 
8) спрямовується на забезпечення мінімальних державних соціальних 
гарантій та стандартів; 9) підлягає нагляду та контролю; 10)°права 
підлягають юрисдикційному та поза юрисдикційному захисту. 

У державному соціальному захисті особи з інвалідністю реалізують 
низку прав на окремі його види. Так, наприклад, інваліди з дитинства та 
діти–інваліди віком до 18 років мають право на державну соціальну 
допомогу. При цьому, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального 
захисту населення, з питань сім’ї та дітей організовує роботу щодо 
призначення та виплати державної соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам у таких розмірах: інвалідам з дитинства I групи 
– 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 
інвалідам з дитинства II групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність; інвалідам з дитинства III групи – 
60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; на 
дітей-інвалідів віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для 
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осіб, які втратили працездатність1.  

З позиції сьогодення, система державного соціального захисту осіб з 
інвалідністю потребує якісного та системного реформування, враховуючи 
наступні напрями: 1) забезпечення ефективної, доступності, прозорості та 
адресності системи державного соціального захисту; 2) удосконалення 
соціально-правового становища осіб з інвалідністю; 3) посилення 
ефективності, дієвості та доступності реалізації, гарантування та правової 
охорони прав осіб з інвалідністю у системі державного соціального захисту; 
4) посилення нагляду та контролю з питань державного соціального захисту. 

Ще однією організаційно-правовою формою соціального захисту осіб з 
інвалідністю є недержавний соціальний захист. По-перше, недержавний 
соціальний захист покликаний доповнювати, розвивати та посилювати 
державний соціальний захист та соціальне страхування. По-друге, 
недержавний соціальний захист має договірну (добровільну) основу, що 
передбачає участь інститутів громадянського суспільства юридичних та 
фізичних осіб, стимулюючи і забезпечуючи їх участь шляхом 
благодійництва, меценатства, спонсорства тощо; По-третє, інститути 
громадянського суспільства найбільш наближені до потреб та інтересів 
соціально вразливих категорій осіб.  

Недержавний соціальний захист є первинною організаційно-правовою 
формою підтримки суспільство соціально вразливих категорій осіб. Доречно 
наголосити на тому, що корені суспільної благодійності сягають ще часів 
древньої античності, зокрема, у творі відомого грецького філософа Гомера 
«Одіссея» йдеться про подаяння як первісну форму благодійності2. Водночас 
на теренах українських земель допомога нужденним стає складовою 
церковної політики часів Володимира Великого. Як доречно наголошує 
О.В. Тищенко у статуті Володимира Великого 996 р., під піклування церкви 
була передана особлива частина суспільства, яка виділилась із християнської 
пастви і отримала назву церковних або богадільнях людей, якими відала саме 
церковна влада3. 

Доречно відзначити, що недержавний соціальний захист осіб з 
інвалідністю здійснюється за такими основними принципами: договірного 
(добровільного) визначення умов і порядку здійснення недержавного 
соціального захисту осіб з інвалідністю; добровільного надання необхідної 

1Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 
16 листопада 2000 року № 2109-III//Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 2. 
2 Шталь И.В. «Одиссея» - героическая поэма странствий/И.В. Штиль. – М.:  «Наука», 1978. – С. 112-113;   
3Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України: теоретичні та практичні проблеми формування та 
розвитку галузі: монографія/О.В. Тищенко. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2014. – С. 33;     
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підтримки (допомоги) особам з інвалідністю юридичними та фізичними 
особами, інститутами громадянського суспільства; надання права на 
отримання виплат за недержавним соціальним захистом особам з 
інвалідністю; добровільності фінансування витрат, пов’язаних із наданням 
матеріального забезпечення та соціальних послуг особам з інвалідністю за 
рахунок донорів; цільового використання коштів недержавного соціального 
захисту. 

Недержавний соціальний захист осіб з інвалідністю – це система прав, 
обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 
включає матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю за рахунок коштів 
юридичних або фізичних осіб (інститутів громадянського суспільства) та 
інших джерел, передбачених законом.  

Основними ознаками недержавного соціального захисту осіб з 
інвалідністю є наступні: 1) недержавний соціальний захист - додаткова 
(добровільна) організаційно-правова форма соціального захисту осіб з 
інвалідністю; 2) спрямовується на посилення ефективності та доступності 
реалізації і гарантування права та соціальний захист осіб з інвалідністю та 
пов’язаних із ним прав на окремі його види; 3) правомочними є особи з 
інвалідністю, а уповноваженими суб’єктами виступають юридичні (фізичні) 
особи, роботодавці, інститути громадянського суспільства; 4) передбачає 
систему прав, обов'язків і гарантій (правомочних осіб з інвалідністю), яка 
передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне 
забезпечення у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках; 5) основними видами 
недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю є такі: спонсорство, 
благодійництво, меценатство тощо; 6) фінансування здійснюється 
юридичними (фізичними) особами, роботодавцями, інститутами 
громадянського суспільства; 7) гарантується державою, як правило на 
підставі законодавчих актів; 8) спрямовується на забезпечення мінімальних 
державних соціальних гарантій та стандартів; 9) підлягає нагляду та 
контролю; 10) права підлягають юрисдикційному та поза юрисдикційному 
захисту. 

Одним із ключових видів недержавного соціального захисту осіб з 
інвалідністю є благодійництво та меценатство. За змістом Закону України 
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«Про благодійну діяльність та благодійні організації»,1 благодійна діяльність 
- добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених 
цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а 
також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені 
або за дорученням бенефіціара. При цьому, благодійники спільно чи 
індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі 
добровільного вибору одного або кількох таких її видів: 1) безоплатна 
передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне 
відступлення бенефіціарам майнових прав; 2) безоплатна передача 
бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові 
права; 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових 
прав; 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь 
бенефіціарів; 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів 
(договорів) про благодійну діяльність; 6) публічний збір благодійних 
пожертв; 7) управління благодійними ендавментами; 8) виконання заповітів, 
заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності; 
9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та 
інших благодійних заходів, не заборонених законом. Разом із тим, 
меценатською діяльністю визнається підготовка чи підтримка благодійних 
заходів, пов’язаних із створенням, відтворенням чи використанням у 
встановленому законодавством порядку творів та інших об’єктів права 
інтелектуальної власності, зокрема благодійних гастрольних заходів, за 
умови забезпечення вільного доступу до таких заходів. В умовах сьогодення, 
благодійна та меценатська діяльність по відношенню до осіб з інвалідністю 
має низку проблемних питань через відсутність законодавчих механізмів 
щодо належного стимулювання та мотивації таких видів діяльності. 

Важливого значення для розвитку недержавного соціального захисту 
осіб з інвалідністю набувають громадські організації інвалідів. За змістом 
Закону України «Про громадські об’єднання», громадське об'єднання – це 
добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 
права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 
інтересів2. Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

1Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 5 липня 2012 року № 5073-
VI//Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 25. – Ст. 253.      
2Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI//Відомості Верховної Ради 
України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.         
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Україні»1 (ст. 12) передбачає, що громадські організації інвалідів, їх спілки 
створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей осіб з 
інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і 
бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких 
осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до 
об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з 
урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до 
освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних 
послуг, залучення осіб з інвалідністю до суспільної діяльності, здійснення 
громадського контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю, 
представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації 
стосовно осіб з інвалідністю та мають право користуватися пільгами і 
преференціями, передбаченими законодавством. Також варто наголосити, що 
представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок 
залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих 
органів центральних органів виконавчої влади. У той же час, представники 
місцевих громадських організацій інвалідів, їх спілок залучаються (за їх 
зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до 
свого статусу та території діяльності. 

Варто підкреслити, що центральні і місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування повинні надавати допомогу і сприяти 
громадським організаціям інвалідів в їх діяльності. З метою виконання 
статутних завдань і цілей зареєстровані громадські організації інвалідів, їх 
спілки мають право здійснювати необхідну господарську діяльність без мети 
отримання прибутку, а також господарську та підприємницьку діяльність 
шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом 
юридичної особи, а також підприємств, заснованих на колективній власності 
громадських організацій. До всеукраїнських громадських організацій 
інвалідів, які системно розвивають недержавний соціальний захист осіб з 
інвалідністю належать такі як: Українське товариство сліпих, Українське 
товариство глухих, Всеукраїнська спілка громадських організацій інвалідів 
«Конфедерація громадських організацій інвалідів», Всеукраїнська 
громадська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів», Всеукраїнське 
громадське об’єднання «Національна асамблея інвалідів», Всеукраїнська 
громадська організація інвалідів «Гармонія», Всеукраїнська громадська 

1Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року № 875-
XII//Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252. 
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організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 
Асоціація інвалідів-спинальників України1 тощо. Крім того, важлива роль у 
недержавному соціальному захисті осіб з інвалідністю належить 
роботодавцям, юридичним та фізичним особам, у тому числі суб’єктам 
недержавного пенсійного забезпечення2 тощо.  

Отже, система недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю 
потребує якісного та системного реформування, ураховуючи наступні 
напрями: 1) забезпечення ефективної, доступності, прозорості та 
мотиваційності системи недержавного соціального захисту; 2) забезпечення 
належного законодавчого регулювання недержавного соціального захисту 
осіб з інвалідністю; 3) удосконалення соціально-правового становища осіб з 
інвалідністю; 4) посилення ефективності, дієвості та доступності реалізації, 
гарантування та правової охорони прав осіб з інвалідністю у системі 
недержавного соціального захисту; 5) посилення нагляду та контролю з 
питань недержавного соціального захисту. 

Також у системі організаційно-правових форм соціального захисту осіб 
з інвалідністю допоміжне значення має змішаний соціальний захист, який, 
переважно, відображає елементи державного соціального захисту та 
соціального страхування. Разом із тим, в умовах сьогодення він потребує 
належного законодавчого визначення.  

З огляду на вищезазначене, основними тенденціями удосконалення 
організаційно-правових форм соціального захисту осіб з інвалідністю є 
наступні: 1) потребують належної законодавчої регламентації як складова 
консенсусу суспільства та держави з питань прав осіб з інвалідністю; 
2) посилення дієвості, прозорості та доступності соціального захисту осіб з 
інвалідністю та його видів; 3) підвищення ефективності, прозорості та 
доступності соціально-правового статусу осіб з інвалідністю; 4) посилення 
дієвості механізмів реалізації особами з інвалідністю усього комплексу прав 
та свобод; 5) посилення нагляду та контролю за дотриманням прав осіб з 
інвалідністю.  
 

 

 

1За даними сайту Фонду соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=256; 
Громадські організації інвалідів – це міст між державою, суспільством й людьми з особливими потребами: 
Журнал «Без обмежень». – 2014. – № 1. – с. 24-31.  
2Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV//Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – № 47-48. – ст. 372. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ 

Соціальна політика – це складова частина загальної політики, головне 
завдання якої полягає в розробці та здійсненні необхідних заходів щодо 
збереження і зміцнення наявного суспільного та державного ладу. Соціальна 
політика – це система управлінських, організаційних, регулятивних, 
саморегулятивних заходів, дій, принципів і засад, спрямованих на 
забезпечення оптимального соціального рівня та якості життя, соціального 
захисту малозабезпечених верств населення, їх соціальної безпеки в 
суспільстві. Нині в Україні створюються нові приватні, суспільні й державні 
організації, що обслуговують соціальну сферу і споживчий ринок. Головним 
їх призначенням є врахування потреб громадян, які (потреби) залежать від 
загальноприйнятих у суспільстві морально-психологічних норм і цінностей, і 
послідовне забезпечення цих потреб шляхом реформування систем 
соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, забезпечення житлом, 
охорони довкілля, захисту прав людини та в широкому розумінні – захисту 
інтересів споживачів. Ці системи поступово пристосовуються до ринкових 
умов, змінюючи свої функції та структуру, що, у свою чергу, сприяє 
досягненню основних макропоказників споживання, підпорядкованих 
завданням суспільного розвитку1. Разом з тим, соціальна політика у сфері 
захисту громадян похилого віку в умовах сьогодення в Україні має 
насамперед підтримувати дану категорію населення, яка з огляду на їх вік, 
матеріальне становище, моральний стан тощо, неспроможні самостійно 
забезпечувати свою життєдіяльність для належного існування. Тим паче, 
коли на початку XXІ ст. соціальний захист населення проголошений одним із 
основних напрямів соціальної політики будь-якої цивілізованої держави. Згідно 
ст. 46 Конституції України закріплені права громадян на соціальний захист, що 
включають право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Таким 

1Соціальна політика // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://fingal.com.ua/content/view/943/39/1/1/ 
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чином, старість на конституційному рівні визначено одним із соціальних 
ризиків, при настанні якого людина отримує право на соціальний захист. 

Вагомий внесок у вивчення особливостей правового статусу громадян 
похилого віку за сучасних соціально-економічних умов зробили такі вчені як 
В.С. Андрєєв, В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, О.М. Ганечко, М.І. Іншин, 
Р.І. Іванова, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, О.Є. Мачульська, Л.Ю. Малюга, 
П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, О.Т. Панасюк, І.М. Сирота, 
Б.І. Сташків, О.В. Тищенко, Я.М. Фогель, Н.М. Хуторян, О.Г. Чутчева, 
М.В. Чічкань, С.М. Черноус, І.О. Шашкова-Журавель, В.І. Щербина, 
О.М. Ярошенко та ін. 

Проте, на сьогодні існує ціла низка проблем у сфері правового 
регулювання статусу громадян похилого віку, що викликає необхідність 
поглибленого дослідження вказаного питання. 

Сучасні невпинні тенденції старіння населення, є однією з глобальних 
проблем сучасного світу. Як зазначає Ю.Р. Мацкевич, у високорозвинених 
країнах присутність у суспільстві старих людей розглядається не як тягар, а 
як позитивний фактор. Створення сприятливих умов для людей похилого 
віку, прояв особливої уваги до їх потреб повинно стати основною метою 
держави, яка прагне забезпечити стійкий соціальний розвиток1. Зазначимо, 
що за прогнозами організації Help Age International, до 2050 року 21% 
населення світу складатимуть люди, старші за 60 років2. Таким чином, від 
рівня соціального захисту населення, який  є важливою ознакою розвитку й 
соціальної стабільності будь-якого суспільства залежить соціальна безпека не 
тільки окремої особи, а й держави. Вітчизняна система соціального захисту 
населення має бути об’єктивною необхідністю та охоплювати багато аспектів 
людського життя: забезпеченням добробуту сімей, сприянням 
дітонародженню, захисту громадян похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, 
якісним станом охорони здоров’я та довкілля, регулюванням ринку праці, 
стимулюванням освіти та захисту прав споживачів тощо. 

Соціальна держава – це демократична держава, яка здійснює соціальне 
забезпечення шляхом реалізації активної соціальної політики, що є 
складовою частиною внутрішньої політики держави, втіленої в ефективних 
соціальних програмах, проводить правову роботу щодо регулювання 
соціальних відносин в інтересах уразливих соціальних груп, на основі 

1Мацкевич Ю.Р. Зарубіжний досвід соціальної роботи з людьми похилого віку // Серія № 11. Випуск 2, 2004  
м. Запоріжжя - С.50, 51-52. 
2Людям похилого віку найкраще живеться у Норвегії, Швеції та Швейцарії, – рейтинг // [Електронний 
ресурс]: Режим доступу: http://zik.ua/ua/news/2014/10/01/lyudyam_pohylogo_viku_naykrashche_ 
zhyvetsya_u_norvegii_ shvetsii_ta_shveytsarii__reytyng_528151 
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принципів справедливості, соціального партнерства та солідарності. 
Побудова соціальної держави є передумовою і гарантією реалізації 
конституційного права громадян на соціальне забезпечення1. 

Поняття «соціальна держава» уперше вжив у 1850 році Лоренц фон 
Штейн. Він включив до переліку функцій держави «підтримку абсолютної 
рівності в правах для усіх різних суспільних класів, для окремої приватної 
особи, що самовизначається за допомогою своєї влади». Держава за 
Штейном «зобов’язана сприяти економічному і суспільному прогресу всіх 
своїх громадян тому, що, врешті-решт, розвиток одного виступає умовою для 
розвитку іншого, і саме в цьому значенні говориться про соціальну 
державу»2. Одна з перших  спроб класифікації соціальної держави належить 
американським дослідникам Г. Віленському і Ч. Лебо, які виділили 
«інституціональну» і «залишкову» моделі соціальної держави. За першої 
моделі перерозподіл матеріальних благ вважається функцією, котра 
органічно властива соціальній державі. За другої ж – такий перерозподіл 
слугує начебто надзвичайним заходом. Це означає, що «залишкова» модель 
передбачає надання державної підтримки особі лише у разі, коли 
індивідуальні потреби не можуть бути задоволені іншими соціальними 
інститутами, зокрема, сім’єю, громадою, благочинними фондами. За такого 
підходу фінансова допомога і соціальні послуги покладають на їх 
одержувачів певні зобов’язання у вигляді, наприклад, залучення їх до 
виконання «громадських робіт» (у разі отримання допомоги у зв’язку з 
безробіттям). Принцип «залишковості соціального добробуту» 
характеризується ще й тим, що державна підтримка повинна здійснюватися 
на короткостроковій основі (тільки у критичній ситуації) і припинятися, коли 
людина або сім’я знову зможуть піклуватися про себе самостійно3. 

Як зазначає Н.М. Євтушенко, сучасна соціальна політика держави 
насамперед передбачає створення належних умов для збільшення доходів 
населення як вихідних джерел забезпечення достатнього рівня життя та 
соціального захисту громадян. З цією метою вона інтегрується у систему 
стратегії економічних реформ та реалізується узгоджено із заходами 
грошово-кредитної, фіскальної, економічної політики, заходами 

1Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т.А. Занфірова, М.І. Соціальна політика як правова 
категорія, С.М. Прилипко та ін..; за заг. ред. Т.А. Занфірової, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – 2-ге вид. 
переробл. і доповн. – Х. : ФІНН, 2012. – 640 с. – С. 16. 
2Социальное государство: в кн. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник в 4-х 
томах. Т. 1. / отв. ред. Б.А. Страшун. – М.: Изд-во БЕК, 1999. – 246 с.- С. 240. 
3Намчук В. Моделі соціальної держави: вибір для України// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-2/doc/1/07.pdf... 
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стимулювання економічного зростання. При цьому автор під соціальною 
політикою сучасної держави розуміє сукупність соціально-економічних 
заходів держави, підприємств, організацій, місцевих органів влади, 
спрямованих на захист населення від безробіття, підвищення цін, знецінення 
трудових заощаджень. Він визначає й її напрямки, зокрема зазначаючи, що 
соціальна політика будь-якої держави передбачає визначення напрямків 
розвитку в усіх сферах соціально-політичного життя, що зумовлюють процес 
розвитку соціального буття й соціальної безпеки людини. Серед основних 
напрямків соціальної політики в Україні автор відмічає такі: а) піднесення 
добробуту за рахунок особистого трудового вкладу, підприємництва та 
трудової активності; б) надання відповідної допомоги щодо безробіття, 
збереження робочих місць, забезпечення фахової перепідготовки осіб, які 
втратили роботу; в) створення адресної допомоги в грошовій та натуральній 
формах; г) проведення глибокої пенсійної реформи; д) сприяння всебічному 
державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства; е) запобігання 
комерціалізації, забезпечення стабільного фінансування й державної 
підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки та культури; є) широка 
підтримка сімей, материнства та дитинства; ж) проведення активної 
екологічної політики1. Варто відмітити, що орієнтуючись на досвід всіх 
розвинених країн світу, де основними завданнями внутрішньої політики є 
вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту населення, 
основним завданням держави має стати впровадження нових методів в 
соціальній політиці. Таким чином, особливої уваги в умовах нашої країни 
потребує переосмислення та реформування системи соціального захисту 
населення, вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням загального 
життєвого рівня, забезпеченням соціальних гарантій, подоланням бідності, 
покращенням здоров’я населення та якості життя, що дозволить дієво 
реалізувати конституційне право громадян похилого віку на соціальний 
захист. 

Соціальна політика сучасної держави повинна бути орієнтована не 
тільки на підтримку наявного рівня соціальних гарантій і створення 
механізмів соціального захисту окремих найбільше уразливих соціальних 
груп, а й на довгострокові задачі, що стосуються кардинальної зміни основ 
системи такого захисту, підвищення її ефективності2. Право людини на 

1Євтушенко Н.М. Соціальний захист населення в контексті соціальної політики держави / Н.М. Євтушенко // 
Екон. вісник ун-ту: зб. наук. праць. – 2011. – № 17/2 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Yevtushenko.pdf 
2Сіленко А. Політико-правові аспекти розвитку соціальної сфери: забезпечення прав людини / А. Сіленко // 
Право України. – 1999. – № 11. – С. 30 – 36. – С. 30. 
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соціальний захист належить до групи соціальних прав і забезпечення цього 
права повною мірою «відчуває» на собі певні зміни у соціальній політиці 
сучасних держав1. Ідея держави загального добробуту переходить у 
практичну площину повсякденної економічної політики багатьох, 
насамперед, європейських держав починаючи з середини ХХ сторіччя, коли 
повоєнне відновлення та новий технологічний спосіб виробництва на основі 
розвитку науки і техніки почали приносити реальні та масово відчутні 
результати. Держава загального добробуту перенесла функцію забезпечення 
високого рівня життя усіх членів суспільства у розряд домінуючих. В основу 
механізму реалізації цієї функції було покладено принцип забезпечення 
розподільної або коригуючої справедливості, тобто перерозподілу благ між 
багатими та бідними на користь останніх2. 

Одним із важливих напрямів соціальної політики держави є розробка та 
прийняття законодавчих актів щодо соціального захисту літніх людей, які 
спрямовані на підтримку громадян похилого віку та повернення їх до 
самостійного життя. До них зокрема, належать такі Закони України: «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХІІ3, який визначає 
основні засади державної політики щодо ветеранів праці, інших громадян 
похилого віку і спрямований на формування в суспільстві гуманного, 
шанобливого ставлення до них і забезпечення їх активного довголіття. Закон 
гарантує ветеранам праці та громадянам похилого віку рівні з іншими 
громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах, 
сприятливі умови для повноцінного способу життя; «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII4 
визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних 
умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві 
шанобливого ставлення до них; «Про соціальний захист дітей війни» від 18 
листопада 2004 р. № 2195-IV5 установлює правовий статус дітей війни і 
визначає основи їх соціального захисту та гарантує їх соціальну захищеність 
шляхом надання пільг і державної соціальної підтримки; «Про жертви 

1Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 
2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – С. 15. 
2Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети// 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/2399/1/ФУ%20№1.d. 
3Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон 
України від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради України від 25.01.1994 р., № 4, 
стаття 18. 
4Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-
XII// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425. 
5Про соціальний захист дітей війни: Закон України від 18.11.2004 р., № 2195 // Уряд. кур’єр. – 2004. – № 244. 

234 
 

                                                             



Розділ 3. Актуальні проблеми права соціального забезпечення 

 
нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 р. № 1584-III1 визначає 
правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо жертв 
нацистських переслідувань і спрямований на їх соціальний захист та 
збереження пам'яті про них; «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09 липня 2003 р. № 1058-IV2 визначає принципи, засади і 
механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання 
соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок 
страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених 
цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального 
пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату 
договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат 
застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим 
цим Законом; «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 р. № 966-IV3 
визначає основні  організаційні та правові засади надання соціальних послуг 
особам, які перебувають у складних обставинах та потребують сторонньої 
допомоги; «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06 жовтня 2005 р. 
№ 2961-IV4 визначає основні засади створення правових, соціально-
економічних, організаційних умов для усунення або компенсації наслідків, 
спричинених стійким порушенням здоров'я, функціонування системи 
підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, 
сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності та ін. 

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» ветерани війни за наявності медичних свідчень мають 
право на безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками. 
Органи праці і соціального захисту населення забезпечують за рахунок 
засобів державного бюджету безкоштовними путівками в санаторно-курортні 
заклади ветеранів війни – інвалідів війни поза чергою щорік, учасників 
бойових дій – щорік, учасників війни – один раз в два роки. Сьогодні є 
мережа санаторіїв сфери управління Міністерства соціальної політики 
складається з 6 санаторіїв – «Перемога» (м. Київ), «Слава» (м. Миргород), 
«Батькiвщина» (м. Трускавець), «Ветеран» (м. Алушта), «Салют» (м. Одеса), 

1Про жертви нацистських переслідувань: Закон України від 23.03.2000 р., № 1584 // Відомості Верховної 
Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 182. 
2Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» : Закон України  від 09.07.2003 р. № 1058-IV // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376 
3Про соціальні послуги : Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV// (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2003, N 45, ст.358)  
4Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України від 06.10.2005 р. № 2961-IV // Відомості Верховної 
Ради України (ВВР). – 2006. - № 2-3, ст. 36 
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ім. М.О. Семашко (смт. Сімеїз), в яких одночасно може проходити 
санаторно-курортне лікування більше 2 тис. ветеранів війни. Впродовж 
кожного року у зазначених санаторіях проходять санаторно-курортне 
лікування близько 28 тис. ветеранів війни1. Ветеранам війни відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII2 надаються пільги щодо користування 
житлово-комунальними послугами, оплати послуг зв’язку, санаторно-
курортного лікування, ремонту житла, проїзду в міському та приміському 
транспорті, встановлені надбавки до пенсії. Указана категорія громадян має 
право на отримання соціальних послуг. Соціальний захист жертв 
нацистських переслідувань здійснюється згідно із Законом України «Про 
жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 р., № 15843, 
відповідно до якого вказана категорія громадян має право на знижку плати за 
житлово-комунальні послуги, придбання палива та скрапленого балонного 
газу в межах середніх норм споживання, оплату послуг зв’язку, встановлення 
телефонів, санаторно-курортне лікування, капітальний та поточний ремонт 
житла, пільговий проїзд автомобільним, залізничним, водним та повітряним 
транспортом, компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів і на транспортне забезпечення. Законом України «Про 
соціальний захист дітей війни» від 18 листопада 2004 р., № 21954 визначені 
додаткові соціальні гарантії дітям війни (дитина війни – особа, яка є 
громадянином України та якій на час закінчення (02 вересня 1945 р.) Другої 
світової війни було менше 18 років) тобто людям похилого віку, яким на 
даний час від 71 до 89 років. Зокрема діти війни мають право на 25 % знижку 
плати за користування комунальними послугами у межах середніх норм 
споживання та безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського 
транспорту та приміського транспорту загального користування в сільській 
місцевості, підвищення до пенсії.  

Таким чином, на підставі аналізу законодавчої бази, яка сьогодні 
сформувалась у нашій державі, відносно громадян похилого віку, можна 
дійти висновку, що соціальна політика в Україні спрямована на реалізацію 

1Інформація про пільги, що надаються учасникам і інвалідам Великої Вітчизняної війни,  і рівень їх 
соціальної забезпеченості в державах – учасницях СНД // [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  
http://cis.minsk.by/page.php?id=16344 
2Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту : Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-
XII// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425. 
3Про жертви нацистських переслідувань: Закон України від 23.03.2000 р., №1584 // Відомості Верховної 
Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 182. 
4Про соціальний захист дітей війни: Закон України від 18.11.2004 р., № 2195 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 
№ 244. 
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конституційних прав щодо громадян похилого віку на соціальний захист. 
Одним із стратегічних напрямків є досягнення не тільки відчутного 
поліпшення матеріального становища та умов життя громадян похилого віку, 
але надання їм можливості якомога довше жити повноцінно на користь 
суспільства1.  

В Україні був прийнятий Закон України «Про житловий фонд 
соціального призначення» від 12 січня 2006 року № 3334-IV2, який визначає 
правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо 
забезпечення конституційного права соціально незахищених верств 
населення України на отримання житла. Таким чином, зазначений Закон має 
забезпечити умови самостійного, незалежного проживання громадян 
похилого віку. Також прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 
31 січня 2007 р. за № 76 «Про затвердження Порядку утворення 
спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого 
віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку та 
Типового положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та 
праці, громадян похилого віку та інвалідів»3. Зазначеним актом місцеві 
адміністрації зобов’язані створювати будинки для проживання ветеранів та 
інвалідів з комплексом служб побутового та соціально-медичного 
обслуговування4. Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» від 
19 червня 2003 р. № 966-IV5 особам похилого віку держава гарантує право на 
отримання соціальних послуг. Соціальну допомогу громадянам похилого 
віку, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування, за 
їх бажанням може бути надано або у відповідній соціальній установі 
(будинку-інтернаті, територіальному центрі соціального обслуговування, 
будинку для ветеранів, пансіонаті для громадян похилого віку), де вони 
перебувають тимчасово або постійно, або безпосередньо за місцем 
проживання вдома. Слід зазначити, що соціальне обслуговування 

1Ганечко О.М. Правове регулювання соціального захисту громадян похилого віку в Україні. Автореферат 
дис.  канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.М. Ганечко; Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 18 с. – С. 8.  
2Про житловий фонд соціального призначення : Закон України від 12.01.2006 р., № 3334-IV // Відомості 
Верховної Ради України. – 2006. – № 19-20. – Ст. 159. 
3Про затвердження Порядку утворення спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян 
похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку та Типового положення про 
спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів: пост. КМ 
України від 31.01.2007 р., № 76 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 
4Титаренко І.О., Іваненко Н.О. Соціальний захист людей похилого віку в Україні: теоретичний аспект // 
[Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/VKPI/Soc/2009_4/Titarenko,%20Ivanenko.pdf 
5Про соціальні послуги : Закон України від 19 червня 2003 р. № 966-IV// (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2003, N 45, ст.358) 
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здійснюється за умови добровільної згоди громадян похилого віку та 
інвалідів на отримання соціальних послуг. 

Залежно від категорії обслуговуваних стаціонарні установи можна 
класифікувати наступним чином: 1) стаціонарні установи загального типу; 
2) психоневрологічні стаціонарні установи; 3) спеціальні стаціонарні 
установи.   

Залежно від віку обслуговуються: 1) стаціонарні установи для дітей-
інвалідів; 2) стаціонарні установи для інвалідів; 3) стаціонарні установи для 
громадян похилого віку; 4) стаціонарні установи для громадян похилого віку 
та інвалідів1. Разом з тим слід відзначити, що діяльність стаціонарних 
установ упродовж останніх років була спрямована на забезпечення 
комплексним соціальним обслуговуванням якомога більшого кола 
потребуючих цього людей, покращення умов проживання цієї категорії осіб, 
їх комунально-побутового та медичного обслуговування, гарантованих 
чинним законодавством. Велику увагу в стаціонарних установах приділяють 
організації відпочинку та культурного обслуговування громадян похилого 
віку, які проживають у стаціонарних установах, за бажанням мають право на 
працевлаштування на роботу, доступну їм за станом здоров’я, на умовах 
трудового договору2. Діяльність стаціонарних установ, де проживають особи 
похилого віку, постійно вдосконалюється, впроваджуються сучасні 
технології соціального обслуговування та методи соціальної роботи, 
розпочато здійснення індивідуальної оцінки потреби в допомозі та 
соціальних послугах. Одночасно зі зміцненням уже існуючих стаціонарних 
установ основною тенденцією розвитку системи соціального обслуговування 
осіб похилого віку є створення стаціонарних закладів нового типу. На 
сьогодні в Україні формується мережа будинків-інтернатів та стаціонарних 
відділень з невеликою чисельністю проживаючих. Створення таких 
соціальних закладів у громаді дає змогу наблизити стаціонарні соціальні 
послуги до звичайного місця проживання осіб похилого віку, не розривати 
родинні та соціальні зв’язки, що склалися протягом життя3. Крім того, 
останнім часом у системі праці та соціального захисту населення 
розвивається така альтернативна будинкам-інтернатам форма соціального 

1Стаціонарне соціальне обслуговування// [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://studme.com.ua/1994041212823/pravo/statsionarnoe_sotsialnoe_obsluzhivanie.htm 
2Титаренко І.О., Іваненко Н.О. Соціальний захист людей похилого віку в Україні: теоретичний аспект // 
[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/VKPI/Soc/ 
2009_4/Titarenko,%20Ivanenko.pdf 
3Титаренко І.О., Іваненко Н.О. Соціальний захист людей похилого віку в Україні: теоретичний аспект // 
[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/VKPI/Soc/2009_4/ 
Titarenko,%20Ivanenko.pdf 
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обслуговування громадян, як територіальні центри соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг, які забезпечують 
обслуговування громадян за місцем їх проживання. Територіальні центри 
сьогодні діють у кожному адміністративно-територіальному районі, в містах, 
районних центрах України1. 

Станом на 01 січня 2016 року в Україні функціонує 657 територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). За 2015 рік 
обслуговано 1 431,5 тис. осіб, з них 810,5 тис. осіб у сільській місцевості. 
При територіальних центрах функціонують 2 524 відділення: а саме 
відділення соціальної допомоги вдома – 771; відділення соціально-побутової 
адаптації – 524; відділення соціально-медичне – 176; стаціонарне відділення 
для тимчасового чи постійного проживання – 332; відділення організації 
надання адресної натуральної та грошової допомоги – 469. Варто зазначити, 
що станом на 01.01.2015 року в Україні функціонувало 658 територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), де 
обслуговано 1 430,0 тис. осіб, з них 820,1 тис. осіб у сільській місцевості2. 
Загальна чисельність штату працівників територіального центру згідно із 
штатним розписом складає 53 475,75 штатні одиниці, з них 29 408,25 працює 
в сільській місцевості, що складає 55% від загальної кількості працюючих. 
Фактично працює 51 972 особи, з них 29 236 в сільській місцевості. 
Чисельність соціальних працівників, фахівців із соціальної допомоги вдома, 
із соціальної роботи, інструктори з трудової адаптації складають 2,8 тис. осіб. 
Із загальної кількості працюючих 32,3 тис. це соціальні робітники, з 
них 21,1 тис. працюють у сільській місцевості, що складає 65% від загальної 
кількості працюючих3.  

У кожній державі має бути сформована чітка система державних та 
громадських органів та фінансових установ, на які покладається реалізація 
державної соціальної політики, здійснення конкретних заходів щодо 
соціального захисту громадян похилого віку. Сьогодні основою системи 

1Ганечко О.М. Правове регулювання соціального захисту громадян похилого віку в Україні. [Текст] дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.М. Ганечко; Східноукраїнський національний університет імені Володимира 
Даля. – Луганськ, 2012. – 176 с. – С. 48.  
2Аналіз діяльності територіальних центрів соціального обслуговування // [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=9E86EDDF8DE2C69FCA5D41BA3A43814D.
app1?art_id=187644&cat_id=34941 
3Аналіз діяльності територіальних центрів соціального обслуговування // [Електронний ресурс]: Режим 
доступу: 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=9E86EDDF8DE2C69FCA5D41BA3A43814D.
app1?art_id=187644&cat_id=34941 
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таких органів складають як державні органи, так і низка громадських 
організацій. 

Вищим державним органом у системі органів виконавчої влади є 
Кабінет Міністрів України1, який має здійснювати функції та повноваження, 
що визначаються Конституцією та законами України. На Кабінет Міністрів 
України покладається обов’язок впровадження у життя державної політики у 
сфері соціального захисту громадян похилого віку. Він розробляє та здійснює 
через систему органів виконавчої влади загальнодержавні програми 
соціально-економічного розвитку країни, приймає та затверджує нормативні 
акти, якими регламентується діяльність органів соціального захисту, вирішує 
питання підвищення розмірів пенсійного забезпечення для певних категорій 
осіб, встановлює нормативи витрат коштів та чисельності працівників в 
органах соціального захисту. Основною формою реалізації компетенції 
Кабінету Міністрів є прийняття правових актів2. 

Міністерство соціальної політики України є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення 
реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової 
міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім’ї та 
дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які 
повернулися в Україну3. Міністерство соціальної політики, як і будь-який 
центральний орган виконавчої влади забезпечує виконання нормативно-
правових актів в межах своєї діяльності, а також направляє, контролює 
діяльність підзвітних йому установ, організацій та визначає їх компетенцію. 

Міністерство соціальної політики здійснює моніторинг виконання 
законодавства України щодо соціального захисту ветеранів, інвалідів, людей 
похилого віку, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв 
політичних репресій; організовує виплату до 5 травня разової грошової 
допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертвам 
нацистських переслідувань. Міністерство розробляє правові, економічні та 
організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів 
соціального обслуговування, реабілітаційних установ, санаторіїв для 
інвалідів та дітей-інвалідів, підприємств та установ протезної галузі і 

1Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2 Виконавча влада і адміністративне право /за загальною ред. В.Б. Авер’янова. – К.: «Ін Юре», 2002. – С. 251. 
3Положення про Міністерство соціальної політики України. затв. Указом Президента України від 6 квітня 
2011 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  // http:zakon.rada.gov.ua/laws/show/389/2011#n10 
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забезпечує оптимізацію та розвиток їх мережі; разом з іншими центральними 
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями бере участь у 
створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій 
населення; організовує роботу щодо виплати грошових компенсацій 
інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, на 
транспортне обслуговування, санаторно-курортної путівки та вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування, щодо забезпечення окремих 
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, 
автомобілями; організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів 
війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Міністерство соціальної політики України під час виконання 
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної влади, 
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, відповідними 
органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також 
підприємствами, установами, організаціями1.  

Щороку до Дня Перемоги ветеранам війни виплачується разова грошова 
допомога, її розмір протягом останніх років істотно збільшився. З метою 
забезпечення виплати разової грошової допомоги  до 05 травня Урядом 
України 02 березня 2016 року прийнято постанову № 141 «Деякі питання 
виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про 
жертви нацистських переслідувань». У 2016 році виплата разової грошової 
допомоги до 05 травня, передбаченої вищевказаними законами, 
здійснювалася у таких розмірах: 

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення 
не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто та інших 
місць примусового тримання, визнаним інвалідами загального захворювання, 
трудового каліцтва та з інших причин: 

I групи – 2 975 гривень; 
II групи – 2 600 гривень; 
III групи – 2 310 гривень; 
2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент 

ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, 

1Положення про Міністерство соціальної політики України. затв. Указом Президента України від 6 квітня 
2011 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http:zakon.rada.gov.ua/laws/show/389/2011#n10 
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інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у 
зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 920 гривень; 

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 
2975 гривень; 

4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів 
війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників 
війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від 
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не 
одружилися вдруге,– 465 гривень; 

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, ґетто, 
інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на 
примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби 
з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 170 гривень1. Однією із 
пільг, передбачених законодавством для соціального захисту ветеранів війни 
є забезпечення їх за рахунок коштів державного бюджету безоплатним 
санаторно-курортним лікуванням. 

Аналіз завдань і повноважень Міністерства соціальної політики України 
дає підстави стверджувати, що міністерство має визначати потреби 
населення у соціальній сфері і спрямовувати свою діяльність за 
функціональним принципом. Його діяльність має юридично-владний 
характер і повинна забезпечуватися примусовою силою держави. Слід 
зазначити, що державний контроль є важливим елементом державного 
управління, який дає змогу впливати на хід управлінської діяльності, 
коригуючи її у разі виявлення відхилень від визначеного напряму2. Більше 
того, у Міністерстві соціальної політики постійно мають вживати заходів, у 
тому числі з ініціативи регіонів, щодо розширення переліку соціальних 
послуг, сприяти місцевим органам влади у впровадженні інноваційних форм 
соціальної роботи. Нові види соціальних послуг для громадян похилого віку, 
інвалідів мають розроблятися з урахуванням попиту на такі послуги 
мешканців громади. Утім, підставою для організації соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг громадянам є висновок 
лікувально-профілактичної установи про ступінь втрати особою здатності до 
самообслуговування. Соціальні працівники та соціальні робітники надають 
одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам соціальні послуги 

1Щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ratadmin.gov.ua/sotsialnyi-zakhyst-naselennia 
2Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань : монографія / 
Л.М. Сіньова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 239 с. – С. 129. 
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відповідно до договору, який укладається між одиноким непрацездатним 
громадянином і територіальним центром чи відділенням соціальної допомоги 
вдома1. 

Протягом  2015-2016 років в п’яти областях України Фондом Східна 
Європа створено 10 центрів «Центри дозвілля для літніх людей» за 
результатами конкурсу грантів. Загалом за останні сім років Фонд Східна 
Європа створив уже 30 таких центрів за підтримки українського та 
міжнародного бізнесу. Центри на Вінниччині, Тернопільщині, Черкащині, 
Житомирщині, Київщині профінансовані за рахунок коштів, наданих Фондом 
«Монсанто». Варто зазначити, що проект «Центри дозвілля для літніх 
людей» спрямований на підтримку місцевих ініціатив із створення центрів 
для одиноких малозабезпечених людей похилого віку та надання їм якісних 
соціальних, юридичних та побутових послуг. Такі центри є місцем, де 
самотні люди можуть спілкуватись, займатись улюбленою справою, брати 
участь у роботі численних гуртків, а також опановувати нові навички на 
зразок фотосправи чи користування ПК. Проектом також передбачається 
підготовка співробітників та волонтерів для центрів, забезпечення центрів 
необхідним обладнанням та залучення до співробітництва державних та 
приватних юридичних, культурних та соціальних установ. Загалом з 2008 
року Фонд Східна Європа за підтримки різних компаній відкрив уже 18 таких 
центрів2. На сьогодні, місцевими партнерами Фонду Східна Європа є: 
Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України, 
Запорізька міська організація  ветеранів України, Фонд розвитку громади м. 
Кременчука, Рада Ленінської організації ветеранів м. Полтави, Диканський 
місцевий осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій 
інвалідів України», Районне громадське об’єднання «Липоводолинський 
козацький полк», Пирятинська районна організація ветеранів, 
Недригайлівська районна громадська організація інвалідів, Відділення 
Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» в 
м. Черкаси, Золотоноський міський благодійний фонд милосердя та здоров‘я, 
Чорнобаївська районна організація ветеранів України (с. Придніпровське), 
Бахчисарайська районна громадська організація ветеранів війни, Громадська 

1Ганечко О.М. Правове регулювання соціального захисту громадян похилого віку в Україні. [Текст] дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.М. Ганечко; Східноукраїнський національний університет імені Володимира 
Даля. – Луганськ, 2012. – 176 с. – С. 48-49.  
2Центри дозвілля для літніх людей // [Електронний ресурс]: Режим доступу:  
http://www.eef.org.ua/ua/mistsevyi-sotsalnyi-rozvytok/327-tsentry-dozvillia-dlia-litnikh-liudei.html 
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організація «Асоціація регіонального розвитку села Жовтневе» (Полтавська 
область)1. 

В українському законодавстві немає визначення поняття «престарілий», 
через що громадяни, які доглядають за такими людьми, відчувають труднощі 
з нарахуванням та отриманням пенсії. На покращення цієї ситуації 
спрямований Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання 
визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню» від 19 квітня 2016 р. № 1109-VII2 
Верховна Рада прийняла закон про врегулювання питання надання пенсії 
громадянам, які доглядають за особами похилого віку, внесенням поправок 
до законів «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та 
«Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», які передбачають заміну поняття «престарілий» на «особа 
похилого віку». Згідно ст. 11 ч. 14 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 р. №1058-IV3 особи, які 
підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню 
один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, 
піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а 
також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I 
групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо 
такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію 
відповідно до законодавства. 

Варто зазначити, що громадянам, які виходять на пенсію, повернено 
право подавати для нарахування пенсії довідку про доходи за будь-які 60 
місяців поспіль до 30 червня 2000 року. Таке право українці мали до 01 січня 
2016 року, а з 01 січня для нарахування пенсії використовувалися дані про 
зарплату з 2000 року. Це призводило до того, що пенсіонери, яким пенсії 
призначалися до 31 грудня 2015 року, і ті, кому пенсії призначалися після 
01 січня 2016 року, могли отримати за інших рівних умов різну пенсію. 
Отже, громадяни, які доглядають за такими людьми, не будуть відчувати 

1Центри дозвілля для літніх людей // [Електронний ресурс]: Режим доступу:  
http://www.eef.org.ua/ua/mistsevyi-sotsalnyi-rozvytok/327-tsentry-dozvillia-dlia-litnikh-liudei.html 
2Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, що 
врегульовують питання визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню : Закон України від 19.04.2016 № 1109-VIII // Відомості Верховної Ради – 2016., 
№ 21, стор. 10, стаття 411. 
3Про загальнообов’язкове державне страхування: Закон України від 09.07. 2003 р. № 1058-IV // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 49-51, ст. 376. 
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труднощів з нарахуванням та отриманням пенсії. Згідно із Законом України 
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні» особа похилого віку – це людина, яка досягла 
пенсійного віку або до його досягнення залишилося менш як півтора року1. 

Станом на 01 січня 2016 року виявлено 531155 осіб, які потребують 
надання соціальної послуги догляду вдома, з них 436464 особи отримали 
таку послугу протягом 2015 року від відділень соціальної допомоги. В 
територіальних центрах соціального обслуговування є потреба у додаткових 
штатних одиницях, а саме:  соціальних працівників у відділення соціальної 
допомоги вдома, оскільки з кожним роком збільшується кількість виявлених 
громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
соціального обслуговування відділеннями соціальної допомоги вдома і, як 
наслідок, зростає навантаження на соціальних робітників (Запорізька, 
Чернівецька області). Спостерігається тенденція до збільшення середнього 
навантаження на соціального робітника, особливо у сільській місцевості, 
найбільше перевищено норматив у Черкаській (у містах – 15,1, у селах – 
15,9) та Хмельницькій областях (у містах – 15,5, у селах – 14,8). 
Відділеннями соціальної допомоги вдома обслуговуються громадяни 
похилого віку, інваліди, які мають спеціальні потреби, зокрема: особи з 
психічними захворюваннями (соціально безпечні, які не перебувають на 
спеціальному диспансерному обліку);  лежачі хворі особи;  особи, які мають 
онкологічні захворювання. На сьогодні існує потреба у відкритті відділень 
соціальної допомоги вдома, зокрема, спеціалізованих таких відділеннях у 
Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській областях2. При 
сільських та селищних радах організовано центри соціального захисту 
населення за місцем проживання для наближення соціальної допомоги та 
послуг ветеранам війни, які мешкають у сільській місцевості. Ці центри є 
структурними підрозділами органів праці та соціального захисту населення, 
їх працівники тісно співпрацюють з первинними організаціями ветеранів 
війни щодо надання побутової допомоги, котрі потребують підтримки.  

На шляху інтеграції України до Європейського Союзу одним із 
пріоритетних завдань держави є забезпечення реалізації прав і свобод 
людини і громадянина, які визначені Основним Законом України та 

1Рада врегулювала питання пенсій громадянам, які доглядають за особами похилого віку // [Електронний 
ресурс]: Режим доступу: http://health.unian.ua/country/1323651-rada-vregulyuvala-pitannya-pensiy-
gromadyanam-yaki-doglyadayut-za-osobami-pohilogo-viku.html 
2Потреба у розвитку відділень соціальної допомоги вдома // [Електронний ресурс]: Режим 
доступу:http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=9E86EDDF8DE2C69FCA5D41BA3
A43814D.app1?art_id=187644&cat_id=34941 
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наближення стандартів життя до європейських. Україна проголосила себе 
соціальною державою, що зобов’язує її здійснювати політику, спрямовану на 
забезпечення належного рівня життя людини та задоволення основних 
життєвих потреб усіх соціальних верств і груп населення задля утвердження у 
суспільстві соціальної справедливості. Таким чином, в Україні були визначені 
напрями реформування системи надання соціальних послуг, розпорядженням 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи 
надання соціальних послуг» від 08 серпня 2012 р. № 556-р.1 Саме спільна 
робота Міністерства соціальної політики разом з іншими зацікавленими 
центральними органами виконавчої влади мала розробити та подати 
Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації Стратегії, 
схваленої цим розпорядженням. 

Таким чином, виконання Стратегії має сприяти реалізації єдиної 
державної політики у сфері реформування системи надання соціальних 
послуг, що дасть змогу: створити ефективну систему надання соціальних 
послуг, підвищити їх якість та рівень задоволення потреб отримувача таких 
послуг; оптимізувати діючу мережу установ та закладів комунальної 
власності, що надають соціальні послуги;запровадити надання інноваційних 
соціальних послуг, що сприятиме доступності та задоволенню у повному 
обсязі потреб осіб у соціальних послугах;підвищити ефективність 
використання бюджетних коштів. Реалізація Стратегії сприятиме створенню 
умов для правового, економічного та організаційного забезпечення 
реформування системи надання соціальних послуг, а отже, дасть змогу 
забезпечити широкий доступ осіб до якісних та ефективних соціальних 
послуг2. 

Варто зазначити, що на сьогодні найболючішим питанням для громадян 
похилого віку є їх спроможність сплачувати за опалювання та інші 
комунальні послуги при підвищенні тарифів, особливо в опалювальний 
сезон. З 1995 року в Україні працює державна програма житлових 
субсидій. Метою якої є соціальний захист найменш забезпечених верств 
населення, що в умовах підвищення цін не можуть сплачувати за житлово-
комунальні послуги в повному розмірі. Більше того, в Україні програма 
житлових субсидій стала першою адресною програмою соціального захисту, 
яка спрямована на найменш забезпечені верстви населення та зняла 

1Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг : Розпорядження Кабінету 
Міністрів України  від 08.08.2012 № 556-р // Урядовий кур'єр  від 17.08.2012 р. – № 148. 
2Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг: Розпорядження Кабінету 
Міністрів України  від 08.08.2012 р. № 556-р // Урядовий кур'єр від 17.08.2012 р. – № 148. 
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соціальну напругу в суспільстві в умовах підвищення цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги і енергоносії. Таким чином, програма житлових 
субсидій стала однією з найважливіших програм соціального захисту в нашій 
державі. 

Держава забезпечила надійну та ефективну підтримку сім'ям, які не в 
змозі оплачувати високу вартість послуг. Розмір субсидії розраховується 
виходячи з об'ємів соціальної норми споживання, що визначена постановою 
Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про 
встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування» незалежно від фактично спожитих обсягів 
природного газу чи інших комунальних послуг1. Житлова субсидія – це 
безготівкова допомога, тобто кошти людям на руки не видаються. 
Компенсація частини витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
відбувається шляхом перерахунку грошей з державного бюджету на рахунок 
комунальних підприємств, які надають сім'ї житлово-комунальні послуги. 
Основним принципом державної допомоги у вигляді житлової субсидії є те, 
щоб кожна сім'я, яка має право на її отримання, сплачувала за житлово-
комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ не більше 10%-15% від 
свого сукупного доходу в межах затверджених норм споживання (в 
залежності від складу сім'ї), решту має сплачувати держава2. 

Основні проблеми соціального захисту громадян похилого віку 
пов’язані з необхідністю реалізації підвищення рівня життя, раціоналізацією 
соціальної політики, забезпеченням сприятливих умов, належним 
фінансуванням програм з соціального забезпечення. Вирішення вказаних 
проблем є надзвичайно важливим завданням, що спрямоване, перш за все, на 
формування у цієї категорії осіб почуття гордості за високу суспільну оцінку, 
підвищення та зростання матеріального добробуту осіб, які постраждали під 
час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн3. Таким чином, держава 
гарантує кожному громадянину похилого віку належний рівень життя, 
задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних видів допомоги 
шляхом: 1) реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, 
трудових навичок і з урахуванням стану здоров’я; 2) забезпечення пенсіями 
та допомогою; 3) надання житла; 4) створення умов для підтримання 

1Соціальний захист населення // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ratadmin.gov.ua/sotsialnyi-
zakhyst-naselennia  
2Соціальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Recourse/Ua/8.html 
3Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань : монографія / 
Л.М. Сіньова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 239 с. – С. 66-67. 
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здоров’я і активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки; 
5) організації соціально-побутового обслуговування, розвитку мережі 
матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і надомних форм 
обслуговування громадян похилого віку, а також підготовки відповідних 
спеціалістів1. 

Під державною соціальною політикою стосовно громадян похилого віку 
слід розуміти сукупність заходів політичного, правового, економічного, 
медичного, соціального, культурного, наукового характеру, котрі 
спрямовуються на забезпечення громадянам похилого віку гідного життєвого 
рівня, довголіття, умов для повноцінної участі в житті суспільства. Державна 
соціальна політика стосовно громадян похилого віку є невід’ємною частиною 
державної соціальної політики України2.  

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що в Україні 
потрібно запровадити дієві механізми вирішення складних життєвих 
обставин та удосконалити систему управління, координації і взаємодії 
суб’єктів, що надають соціальні послуги, які будуть спрямовані на 
підвищення якості життя населення, забезпечення громадян доступними та 
якісними соціальними послугами, формування фахового потенціалу 
соціальної сфери, професійний розвиток соціальних працівників. Важливим 
питанням є збереження людяності, милосердя, співчуття, турботи медичного 
персоналу в поліклініках, санаторіях і лікарнях до громадян похилого віку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Ганечко О.М. Правове регулювання соціального захисту громадян похилого віку в Україні. [Текст] дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.М. Ганечко; Східноукраїнський національний університет імені Володимира 
Даля. – Луганськ, 2012. – 176 с. – С. 43.  
2Ганечко О.М. Правове регулювання соціального захисту громадян похилого віку в Україні. [Текст] дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.М. Ганечко; Східноукраїнський національний університет імені Володимира 
Даля. – Луганськ, 2012. – 176 с. – С. 53.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА 

ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Реалізація державної політики у сфері забезпечення безпечних та 
здорових умов праці, гарантування соціальних виплат при пошкодженні 
здоров'я працівника в результаті нещасного випадку на виробництві або 
настання професійного захворювання, потребує наявності дієвої державної 
системи накопичення спеціальних коштів. Збір та акумулювання коштів для 
цієї мети здійснюється спеціальними фондами шляхом впровадження 
державою системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування є організаційно-
правовою формою соціального захисту, його складовою частиною, 
особливою відзнакою якої є забезпечувальний характер, соціальний характер 
відносин учасників страхових правовідносин, загальнообов’язковість та 
участь держави у процесі накопичення коштів та здійсненні страхових 
виплат.  

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, 
обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 
включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 
передбачених законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються 
шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним 
органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел. 

Відповідно до ст. 4 «Основ законодавства України про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в Україні передбачені 
наступні види загальнообов'язкового державного соціального страхування: 
1) пенсійне страхування; 2) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності; 3) медичне страхування; 4) страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
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втрату працездатності; 5) страхування на випадок безробіття; 6) інші види 
страхування, передбачені законами України. 

Законодавство про соціальне страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань складається із «Основ 
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»1, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»2, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»3 та інших 
законодавчих актів та прийнятих відповідно до них інших нормативно-
правових актів. Окремі базові норми, що регулюють питання 
загальнообов’язкового соціального страхування, закріплені Кодексом законів 
про працю України (глава 17). 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 
передбачені законодавством України про соціальне страхування, 
застосовуються норми міжнародного договору. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань - це система прав, 
обов'язків і гарантій, яка передбачає надання певних видів соціального 
захисту, що включає матеріальне забезпечення (постійне, тимчасове, 
періодичне, компенсаційне), надання медичних та інших соціальних послуг 
громадянам у разі настання страхового випадку, тобто події, яка призвела до 
заподіяння ним шкоди внаслідок травмування на виробництві або 
професійного захворювання, за рахунок коштів спеціального фонду, що 
формуються встановленим законодавством шляхом, переважно шляхом 
сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом. 

На думку багатьох дослідників історії соціального страхування, однією 
із основних причин травматизму на виробництві може бути як застаріле 
обладнання та устаткування, так і запровадження нових знарядь праці та 
іноваційних технологій, оскільки в силу їх новизни складно розробити 
способи захисту та детальні правила безпеки. У зв’язку з цим ризик 
нещасного випадку на виробництві розглядався як невід’ємна (або 
допустима) складова, що є елементом конкретної професійної діяльності. 

1Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 
1998 року // ВВР України. – 1998. - № 23, Ст. 121. 
2Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року (у 
новій редакції) // ВВР України. – 1999. - № 46-47, Ст. 403. 
3Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 
від 8 липня 2010 року // ВВР України. - 2011,  № 2-3, Ст. 11. 
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Такий підхід вимагав відмови від безпосереднього врахування у складі 
цивільного правопорушення не тільки такої умови відповідальності 
роботодавця, як його вина, але й відмови від безпосереднього врахування 
вини працівника у настанні нещасного випадку. Слід зауважити, що в якості 
основної причини травматизму на виробництві була виявлена така причина, 
як вплив на працівника різноманітних машин і механізмів, що 
застосовуються на виробництві, тобто джерел підвищеної небезпеки. 

Таким чином, було встановлено, що, укладаючи трудовий договір з 
працівником, роботодавець піддає його певному, достатньо стабільному 
ризику – ризику, який неможна виключити попереджувальними заходами у 
сфері охорони праці, що розроблені в розумний час та мають розумну 
вартість. В результаті була виявлена і отримала суспільне значення проблема 
захисту працівника від вказаного ризику1. 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань є механізмом захисту 
від певних ризиків, що визначаються відповідним законодавством як 
страхові.  

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» визначає страховий ризик як обставини, внаслідок яких 
громадяни та (або) члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди 
засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних 
послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. 

Підставою для отримання матеріального забезпечення та соціальних 
послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є страховий 
випадок, який визначається законодавством як подія, з настанням якої 
виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення 
або соціальних послуг, передбачених законами України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Страховим випадком за соціальним страхуванням від нещасних випадків 
є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (у тому 
числі встановлене чи виявлене в період, коли потерпілий не перебував у 
трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів), що 
спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну 
травму; нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося 
внаслідок порушення застрахованим нормативних актів про охорону праці. 

1Ковалевский С.М. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве Дис. на 
соиск. уч. степ. к.ю.н.: (12.00.05) / Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб, 2003. – 197 с. 
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Таким чином, основним юридичним фактом, який тягне виникнення 
права працівника (застрахованого) на одержання матеріального забезпечення 
та (або) надання соціальних послуг, є нещасний випадок на виробництві або 
професійне захворювання. 

Нещасний випадок визначається як обмежена у часі подія або раптовий 
вплив на працівника небезпечного виробничого фактору або середовища, які 
сталися під час виконання працівником трудових обов’язків, внаслідок чого 
заподіяно шкоди здоров’ю працівнику або настала смерть. 

Професійне захворювання визначається як захворювання, що виникло 
внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно 
або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших 
факторів, пов’язаних з роботою. 

Страховими випадками визнаються нещасні випадки та професійні 
захворювання незалежно від їх зв’язку з порушенням працівником правил 
щодо охорони праці (ч. 6 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»). Згідно із вказаною нормою, порушення 
правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або 
професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов’язань 
перед потерпілим. 

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, та перелік 
професійних захворювань визначаються Кабінетом Міністрів України. 
Відповідно, перелік обставин, за яких настає страховий випадок міститься у 
«Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві»1. Зазначений Порядок 
визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на 
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності 
або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених  підрозділах. 
Відносно професійних захворювань діє «Перелік професійних 
захворювань»2. 

Розробка системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування від нещасного випадку на виробництві або професійного 
захворювання є складним процесом, що пов'язаний із визначенням всіх 

1Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві / Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року 
№ 1232. 
2Перелік професійних захворювань / Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2000 року № 1662. 
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професійних ризиків різних категорій працівників у всіх сферах народного 
господарства. 

Професійний ризик – це можливість заподіяння шкоди здоров’ю в 
результаті шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів при 
виконанні працівником обов’язків за трудовим договором або в інших 
випадках, встановлених діючим законодавством. 

Є певні види робіт де неможна уникнути шкідливого та небезпечного 
впливу на працівника виробничих факторів. Передумовами визначення таких 
видів робіт є експертиза небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що 
є складовою частиною професійних ризиків. Небезпечний фактор можна 
визначити як виробничий фактор, вплив якого на працюючого працівника за 
певних умов призводить до травми, гострого отруєння або до іншого різкого 
погіршення здоров’я (або смерті). Шкідливий фактор - це виробничий 
фактор, вплив якого на працюючого працівника за певних умов може 
призвести до захворювання, зниження працездатності та (або) негативного 
впливу на здоров’я потомства. В залежності від кількісної характеристики  
(рівня, концентрації тощо) і тривалості впливу шкідливий фактор може стати 
небезпечним. 

У випадках ризику виникнення небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів держава повинна мінімізувати шкідливий та небезпечний вплив на 
працівника умов праці, а також максимально забезпечити таких працівників 
необхідними засобами захисту та належним матеріальним забезпеченням, що 
повинно компенсувати працівнику перебування у категорії осіб професійного 
ризику. Страхування є юридичним механізмом, який дозволяє здійснювати 
страхові виплати особам, які мають на це право, у разі настання страхового 
випадку. 

Суб’єктами загальнообов’язкового державного соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
виступають учасники відповідних страхових правовідносин. Згідно із ст. 1 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
суб’єктами соціального страхування визнаються: застрахована особа (у 
випадках передбачених законодавством члени її сім’ї або інші особи), 
страхувальник та страховик. Таким чином, до суб’єктів правовідносин з 
державного соціального страхування не відносяться страхові експерти з 
охорони праці, установи медико-соціальної експертизи, органи доходів і 
зборів, органи державної служби з питань праці, профспілки тощо. Вони є 
учасниками відносин, суміжних за своєю природою з відносинами щодо 
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних 
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випадків на виробництві та професійних захворювань, адже вони, як правило, 
приймають участь у встановленні юридичних фактів, які породжують 
відповідні відносини; здійснюють інформаційну допомогу; виконують різні 
посередницькі функції.  

Умовно учасників відносин щодо страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань можна поділити на: 1) основних – 
це безпосередні суб’єкти страхових правовідносин (застраховані особи, 
страхувальник, страховик); 2) допоміжні – це учасники процедурних, 
процесуальних і суміжних відносин тощо.  

Страховиком, згідно із ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», виступає Фонд соціального страхування 
України. Розділ ІІ вказаного Закону визначає основні положення щодо 
організації діяльності, управління, повноважень, завдань та формування та 
використання коштів Фонду.  

Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює 
керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових 
внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат 
за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування 
та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. 

Основними завданнями і функціями Фонду соціального страхування 
України та його робочих органів у сфері страхування від нещасних випадків 
та професійних захворювань, а також у сфері охорони праці, згідно із ст. 9 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
є: 1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності; 2) надання матеріального забезпечення, 
страхових виплат та соціальних послуг відповідно до діючого законодавства; 
3) профілактика нещасних випадків; 4) здійснення контролю за 
використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду; 
5) аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску. 

Окрім збору та перерозподілу коштів на обов’язкове соціальне 
страхування Фонд займається забезпеченням профілактики нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань. Відповідно до ст. 50 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, 
усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці. 
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Центральною ланкою будь-якого інституту соціального страхування є 

особа, яка потребує соціального забезпечення. Згідно із ст. 253 КЗпП України 
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають 
особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, 
в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 
господарювання або у фізичної особи. 

Стаття 5 Закону України «Про охорону праці» визначає, що всі 
працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному 
соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 

У відносинах щодо загальнообов’язкового державного соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань є дві основні категорії суб’єктів: 1) застраховані особи, які 
постраждали від нещасного випадку на виробництві (професійного 
захворювання); 2) особи, які не є застрахованими особами, але отримують 
право на соціальне забезпечення за соціальним страхуванням від нещасних 
випадків на виробництві (професійних захворювань). 

Застрахована особа – це особа, чий інтерес слугує об’єктом страхування, 
яка є головним учасником всіх відносин з загальнообов’язкового державного 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань.  

Офіційне визначення поняття «застрахована особа» здійснюється 
Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», який визначає її як фізичну особа, яка 
відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному 
соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та (або) за яку сплачується 
чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.  

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» закріплює обов’язок держави вести 
Державний реєстр застрахованих осіб та страхувальників.  

Основним призначенням Державного реєстру є: ведення обліку 
платників і застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного 
соціального страхування та їх ідентифікації; накопичення, зберігання та 
автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску 
та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових 
виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального 
страхування; нарахування та обліку виплат за окремими видами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування. 
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Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, 
користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди 
загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове 
забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано 
і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного 
фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, 
військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, 
допомогу та компенсацію відповідно до діючого законодавства. 

Відомості про фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність, подаються безпосередньо зазначеними 
особами. 

Відомості про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове 
забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, що містяться в 
реєстрі застрахованих осіб, використовуються для обчислення та 
призначення страхових виплат за загальнообов'язковим державним 
соціальним страхуванням. 

Правоздатність у сфері обов’язкового страхування від нещасних 
випадків виникає одночасно із трудовою або цивільною, тобто з моменту 
народження. Дієздатність у вказаній сфері виникає з моменту укладення 
трудового договору або настання факту добровільної сплати страхових 
внесків визначеними законодавством категоріями осіб. Суб’єктивне право 
застрахованих осіб на відповідний вид соціального забезпечення фактично 
реалізується при настанні нещасного випадку на виробництві (професійного 
захворювання), що потягнув тимчасову чи постійну втрату працездатності 
або смерть застрахованої особи.    

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» визначає конкретних осіб, які підлягають страхуванню від 
нещасного випадку (ст. 35). 

Страхування застрахованих осіб здійснює страхувальник, яким, 
традиційно, виступає роботодавець, однак, законодавством передбачена 
можливість здійснення добровільного страхування від нещасних випадків 
особами, які забезпечують себе роботою самостійно, у таких випадках вони є 
страхувальниками і застрахованими особами одночасно.  

Усі особи, які підлягають страхуванню від нещасних випадків 
(професійних захворювань), вважаються застрахованими з моменту набрання 
чинності законодавством про соціальне страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань (запроваджено з 1 квітня 
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2001 року), незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх 
зобов’язань щодо сплати страхових внесків. 

Суб’єктами страхових правовідносин, за певних умов, стають члени 
сім’ї застрахованої особи або інші особи. Згідно із ст. 41 Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у разі смерті 
потерпілого, тобто мається на увазі застрахованої особи, право на одержання 
щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на 
утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від 
нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не 
більш як десятимісячного строку після його смерті. 

Право на матеріальне забезпечення за обов’язковим державним 
соціальним страхуванням реалізується у порядку та на умовах, які чітко 
визначені законодавством, насамперед, Законом України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Право застрахованої 
особи на отримання матеріального забезпечення є базовим серед прав 
застрахованих осіб. Інші права застрахованої особи є похідними від даного 
права.  

У правовідносинах з обов’язкового соціального страхування 
застраховані особи мають не тільки права, але і певні обов’язки, оскільки 
статус застрахованих осіб не обмежується тільки правом вимагати 
відповідного забезпечення за наявності права на нього. До обов’язків 
застрахованої особи слід віднести необхідність повідомляти страховика про 
настання обставин, які можуть потягнути зміну розміру забезпечення або 
його втрату; обов’язок виконувати приписи передбачені висновками установ 
медико-соціальної експертизи; обов’язок своєчасно проходити медичні 
огляди; обов’язок дотримуватися правил з охорони праці тощо. 

За загальним правилом, загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування здійснюється автоматично роботодавцем своїх працівників 
незалежно від їх волі, однак Законом передбачена можливість добровільного 
страхування від нещасного випадку (ч. 3 ст. 35 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування»). Так, добровільно 
можуть застрахуватися: 1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно, 
- займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, 
пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени 
фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо 
вони не є найманими працівниками; 2) громадяни - суб’єкти підприємницької 
діяльності. 
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Особи, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від 
сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або 
інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну 
допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за 
умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного 
соціального страхування. 

Правосуб’єктність роботодавця-страхувальника виникає з моменту його 
реєстрації як платника єдиного страхового внеску та сплати першого внеску 
на обов’язкове державне соціальне страхування. Правовий статус 
роботодавців-страхувальників насамперед визначається Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань»1. Згідно із ст. 5 Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», облік роботодавців як платників єдиного внеску, 
ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 
за погодженням з Пенсійним фондом та Фондом загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, а щодо застрахованих осіб, які є 
учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування, - з національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 
трудових відносин, соціального захисту населення, та Пенсійним фондом. 

Так, облік роботодавців як платників єдиного внеску, здійснюється у 
відповідності із «Порядком обліку платників єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»2. Зазначеним 
Порядком визначаються питання взяття на облік, внесення змін до облікових 
даних та зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у територіальних органах Державної 
фіскальної служби України, надання Пенсійному фонду України та Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про взяття 
(зняття) з обліку платників єдиного внеску. Взяття на облік платників 
єдиного внеску здійснюється контролюючим органом шляхом внесення 
відповідних відомостей до реєстру страхувальників. Реєстр страхувальників 

1Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань» від 15 травня 2003 року  (у новій редакції) // ВВР України. –2003. - № 31-32, Ст. 263. 
2Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування / 
Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року № 1162 / Зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України  від 03 грудня 2014 року № 1553/26330. 
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формується у відповідності з «Положенням про реєстр страхувальників»1, 
яке визначає організацію ведення реєстру страхувальників з метою 
забезпечення ведення обліку платників єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у контролюючих 
органах, їх ідентифікації, накопичення, зберігання та автоматизованої 
обробки інформації про платників єдиного внеску, порядок надання 
інформації з реєстру страхувальників суб’єктам інформаційних відносин. 

Реєстр страхувальників, відповідно до ст. 20 Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», визначається як автоматизований банк відомостей, створений 
для ведення обліку платників єдиного внеску - страхувальників. 

Облік платників єдиного внеску в контролюючих органах ведеться за: 
1) кодами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
- для платників, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та 
відокремлені підрозділи); 2) реєстраційними номерами облікових карток 
платників податків або серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які 
мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією та 
номером паспорта; 3) реєстраційними (обліковими) номерами платників 
податків, які присвоюються інвесторам (операторам) за угодою про розподіл 
продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам 
іноземних держав. 

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» виконання статутних функцій та обов’язків 
Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових 
експертів з охорони праці. Вказані посадові особи не є безпосередніми 
суб’єктами страхових правовідносин, але є учасниками відносин щодо 
запобігання нещасним випадкам на виробництвах та професійних 
захворювань, а також приймають участь у встановленні і оформленні певних 
юридичних фактів, які мають юридичне значення для виникнення права на 
отримання страхової виплати. 

Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою 
спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з 
вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи 
на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке 

1Положення про реєстр страхувальників / Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 
24 листопада 2014 року № 1162 / Зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03 грудня 2014 року 
№ 1554/26331. 
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видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони праці. 

Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно 
до «Положення про службу страхових експертів з охорони праці, 
профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань»1. Положення визначає правові та організаційні засади 
діяльності служби страхових експертів з охорони праці Фонду соціального 
страхування України, структуру, завдання, функції, організацію роботи 
страхових експертів з охорони праці. 

Метою діяльності служби страхових експертів є реалізація завдання 
загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, зокрема участь у 
забезпеченні проведення роботодавцем профілактичних та інших заходів, 
спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, 
запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним 
захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, 
викликаним умовами праці, та надання роботодавцю практичної допомоги у 
постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері 
охорони праці. 

Страхові експерти виконують свої обов’язки на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форм власності, видів господарської 
діяльності, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують 
найману працю. 

Страхові експерти при виконанні своїх посадових обов'язків 
взаємодіють із страхувальниками, органами державного нагляду у сфері 
страхування від нещасного випадку, органами державного нагляду за 
охороною праці, місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони 
здоров'я, профспілковими організаціями, організаціями роботодавців. 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» визначає повноваження органів доходів і 
зборів щодо збору та обліку єдиного внеску, а також встановлює межі 
взаємодії вказаних органів із Пенсійним фондом України та Фондом 
соціального страхування України. 

1Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань / Затверджено Постановою правління Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 грудня 
2011 року № 63 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 січня 2012 року № 66 / 20379. 
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Органи доходів і зборів - це центральний орган виконавчої влади, що 

формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і 
зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію 
(центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику), та його територіальні органи. 

На виконання своїх повноважень Пенсійний фонд та Фонд соціального 
страхування мають право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів 
відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових 
санкцій та суми коштів, перерахованих на їхні рахунки, а в разі виявлення 
розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей. 

Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування зобов'язані: 
1) надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику, відомості про 
свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів, для перерахування на них страхових коштів та завчасно повідомляти 
про зміну таких рахунків; 2) центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 
Пенсійний фонд, Фонд загальнообов'язкового державного соціального 
страхування здійснюють обмін інформацією у випадках, передбачених 
законодавством. Порядок здійснення такого обміну визначається 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну податкову і митну політику, спільно з Пенсійним фондом 
та Фондом соціального страхування. 

Однією із підстав отримання права застрахованими особами на 
визначені законодавством види соціального забезпечення, пов’язані із 
отриманням каліцтва або іншого ушкодження здоров’я у зв’язку із нещасним 
випадком на виробництві або професійним захворюванням, є втрата 
працездатності потерпілим. Загальні засади визначення ступеня втрати 
працездатності потерпілим закріплені ст. 38 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яка визначає, що 
ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється Медико-
соціальною експертною комісією за участю Фонду соціального страхування і 
визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до 
ушкодження здоров’я. Таким чином, медико-соціальні експертні комісії 
разом із Фондом соціального страхування та іншими органами є учасниками 
відповідних страхових правовідносин. 
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Медична експертиза втрати потерпілим працездатності здійснюється 
шляхом проведення медико-соціальної експертизи, що регулюється 
«Положенням про медико-соціальну експертизу»1, яке визначає процедуру 
проведення медико-соціальної експертизи хворим, що досягли повноліття, 
потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, інвалідам з метою виявлення ступеня обмеження 
життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також 
компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє 
медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-
спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації. 

Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для 
встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного 
закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і 
реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке 
порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками 
травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. 

Медико-соціальна експертиза потерпілим від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання проводиться після подання акта 
про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного 
захворювання за встановленими законодавством формами2, висновку 
спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту 
професійної патології чи його відділення) про професійний характер 
захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу охорони 
здоров'я або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому 
потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого 
органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, суду чи 
прокуратури. 

Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні 
комісії, з яких утворюються в установленому порядку центри (бюро), що 
належать до закладів охорони здоров'я.  

Норма ст. 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» визначає особливості формування та використання 
коштів Фонду соціального страхування України. Відповідно до ч. 1 вказаної 
норми джерелами формування коштів Фонду соціального страхування є: 

1Положення про медико-соціальну експертизу / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 
грудня 2009 року № 1317. 
2Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві / Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року 
№ 1232. 

262 
 

                                                             



Розділ 3. Актуальні проблеми права соціального забезпечення 

 
1) страхові внески страхувальників та застрахованих осіб; 2) суми 
фінансових санкцій, застосованих до підприємств, установ, організацій та 
фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати 
страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за недотримання 
законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністративних 
штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за 
такі порушення; 3) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника 
за соціальним страхуванням; 4) доходи від розміщення тимчасово вільних 
коштів, у тому числі резерву коштів Фонду; 5) капіталізовані платежі, що 
надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України; 6) доходи від реалізації майна, придбаного за 
рахунок коштів Фонду; 7) добровільні внески та інші надходження 
відповідно до закону. 

Кошти Фонду використовуються на: 1) виплату матеріального 
забезпечення, страхових виплат та надання соціальних послуг, фінансування 
заходів з профілактики страхових випадків, передбачених законодавством; 
2) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду, його 
робочих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
його управління, розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних 
систем Фонду; 3) формування резерву коштів Фонду. 

Основним джерелом формування коштів Фонду соціального 
страхування виступають страхові внески, які, відповідно до Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», формуються шляхом нарахування єдиного 
страхового внеску.  

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної 
величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законодавством. 

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску визначається 
як максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 
двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок. 

Єдиний внесок нараховується на суми, не зменшені на суму відрахувань 
податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються 
із зазначених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до 
закону або за договорами позики, придбання товарів та виплат на інші цілі за 
дорученням отримувача. Єдиний внесок нараховується на суми, незалежно 
від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, 
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а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до 
сплати. 

Єдиний внесок не нараховується на певні види виплат, що визначаються 
у «Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, 
на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування»1. 

Не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, 
що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, 
призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під 
час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за 
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній 
безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення 
воєнного стану. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» розмір єдиного внеску 
для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами 
загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлюються 
з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати застрахованим особам 
страхові виплати і соціальні послуги, передбачені законодавством про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування; фінансування заходів, 
спрямованих на профілактику страхових випадків; створення резерву коштів 
для забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг 
застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із забезпечення 
функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального 
страхування. 

Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Кошти, що 
надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій не 
можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших 
рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається 
насамперед Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в частині 
адміністрування - Податковим кодексом України2, та прийнятими відповідно 

1Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний 
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування / Затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170.  
2Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // ВВР України. – 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17, 
Ст. 112. 
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до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 
політику. 

Єдиний внесок для платників встановлюється у розмірі 22 відсотки до 
визначеної законодавством бази нарахування єдиного внеску. 

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» об’єктом соціального страхування виступає 
страховий ризик та страховий випадок, із настанням яких у застрахованих 
осіб (членів їх сімей, інших осіб) виникає право на матеріальне забезпечення 
та соціальні послуги. Таким чином, підставами надання соціального 
забезпечення при настанні страхових випадків за соціальним страхуванням 
від нещасних випадків або професійних захворювань є: 1) настання 
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; 
2) втрата працездатності або інше ушкодження здоров’я потерпілим; 
3) смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або 
професійного захворювання; 4) належність потерпілого до категорії 
застрахованих осіб від нещасного випадку на виробництві або професійного 
захворювання тощо. Для отримання права на соціальне забезпечення за 
соціальним страхуванням від нещасних випадків (професійних захворювань) 
необхідною є наявність сукупності визначених законодавством юридичних 
фактів. Склади юридичних фактів, що дають право на соціальне 
забезпечення, залежать від конкретних обставин справи та виду соціального 
забезпечення на який претендує потерпіла особа.  

Наприклад, факт нещасного випадку на виробництві або професійного 
захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 
України, відповідно до Закону України «Про охорону праці». Підставою для 
здійснення певних соціальних та страхових виплат є акт розслідування 
нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання 
(отруєння) за встановленими формами1.   

Основними видами соціального забезпечення при настанні нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань є: 1) страхові виплати; 
2) соціальні послуги. 

Згідно із ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» страховими виплатами є грошові суми, які Фонд 

1Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві / Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року 
№ 1232. 
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виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання 
страхового випадку.  

Страхові виплати складаються із (ч. 7 ст. 36): 1) страхової виплати 
втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня 
втрати потерпілим професійної працездатності (щомісячна страхова 
виплата); 2) страхової виплати в установлених випадках одноразової 
допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на 
утриманні померлого); 3) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом 
внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її 
матері під час вагітності; 4) страхових витрат на медичну та соціальну 
допомогу. 

Порядок призначення та виплати (надання) основних видів соціального 
забезпечення регулюється «Порядком призначення, перерахування та 
проведення страхових виплат»1. Таким чином, визначені види страхових 
виплат можна розширити переліком всіх можливих видів соціального 
забезпечення, яке надається при ушкодженні здоров’я в результаті нещасного 
випадку на виробництві або професійного захворювання. Вказані виплати 
складають:  

1) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення 
працездатності або встановлення інвалідності; 

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної 
працездатності або смерті потерпілого; 

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати  
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку 
потерпілого (щомісячна страхова виплата); 

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного 
заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану 
роботу; 

5) страхову виплату потерпілому під час його професійної  реабілітації; 
6) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі 

смерті потерпілого; 
7) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов'язаних з похованням  

померлого. 

1Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат / Затверджений постановою 
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України від 27 квітня 2007 року № 24 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 
червня 2007 року № 715/13982. 
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При цьому відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим 

від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і 
членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від 
часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного 
кодексу України та Кодексу законів про працю України. 

Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових виплат 
потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його 
частини) визначається згідно з «Порядком обчислення середньої заробітної 
плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»1.  

 
 
 

Кучма Ольга Леонідівна 
д.ю.н., доцент кафедри трудового 
права та права соціального 
забезпечення юридичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СТРАХОВИЙ ВИПАДОК» ЗА 
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ 

СТРАХУВАННЯМ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» визначено страховий випадок, як подія 
через яку: застраховані особи втратили заробітну плату (грошове 
забезпечення) або інші передбачені законодавством України доходи 
внаслідок втрати роботи з незалежних від них обставин та зареєстровані в 
установленому порядку як безробітні, готові та здатні приступити до 
підходящої роботи і дійсно шукають роботу; застраховані особи опинилися в 
стані часткового безробіття (надалі – Закон)2. 

Дане визначення є достатньо дискусійним з огляду на наступне. 
Законодавець виокремлює однією із ознак страхового випадку втрату 

особами доходу внаслідок втрати роботи з незалежних від них обставин. 

1Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням / Затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
26 червня 2015 року № 439) 
2Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 
02.03.2000 р. № 1533-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 
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Виходячи з даного визначення можна припустити, що втрата особами доходу 
внаслідок втрати роботи із залежних від них обставин не є страховим 
випадком. З’ясуємо, які обставини припинення трудового договору 
визначаються незалежними від особи.  

Втрата роботи з незалежних від застрахованих осіб обставин – це 
припинення трудового договору: 

- за угодою сторін;  
- закінченням строку договору, встановленого за погодженням сторін;  
- укладеного на час виконання певної роботи, крім випадків, коли 

трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу 
про їх припинення;  

- через призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на 
військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім 
випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно 
до частин третьої та четвертої статті 119 Кодексу законів про працю1;  

- за власним бажанням працівника (у разі неможливості продовження 
роботи, а також невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов 
колективного чи трудового договору); 

- у разі розірвання достроково на вимогу працівника в разі його хвороби 
або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, 
порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про 
працю, колективного або трудового договору та у разі неможливості 
продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення 
чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального 
закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена 
медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 
чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом 
сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на 
пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних 
причин);  

- внаслідок змін в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 
установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; 

- внаслідок виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, 
які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у 

1Кодекс законів про працю України: Закон України: від 10.12.1971 р. № 322-VIII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/322-08 
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наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної 
таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу 
до державної таємниці; 

- через нез'явлення працівника на роботу протягом більш як чотирьох 
місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки 
по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший 
строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні; 

- через поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю 
роботу;  

- для військовослужбовців - звільнення зі служби з поважних причин без 
права на пенсію (у зв'язку із скороченням штатів або проведенням 
організаційних заходів, за станом здоров'я, у зв'язку із закінченням строку 
контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, 
через сімейні обставини або з інших поважних причин відповідно до 
законодавства про військовий обов'язок і військову службу. 

Досить дискусійно стверджувати, що звільнення за угодою сторін є 
втратою роботи з незалежних від працівника обставин. В окремій думці 
Конституційний Суд України розтлумачив наступне: «звільнення «за угодою 
сторін» передбачає добровільне вольово-суб'єктивне рішення обох учасників 
трудових відносин (працівника і роботодавця). У цьому контексті не можна 
говорити, що існують обставини, які від них не залежать, оскільки є 
взаємодомовленість»1. 

Але, незважаючи на дану позицію окремих суддів, Конституційний Суд 
України визнав неконституці йною спробу законодавця вилучити звільнення 
за угодою сторін із переліку незалежних від особи обставин втрати роботи, 
мотивуючи тим, що дані зміни звузять обсяг прав особи (виплата допомоги 
по безробіттю здійснюватиметься з більш пізнього строку)2. Даний приклад 
підкреслює важливість прийняття логічних, виважених та юридично 
грамотних нормативно-правових актів. 

Законодавець ставить в залежність від підстав втрати роботи розмір і 
період виплати допомоги по безробіттю. Так, відповідно до частини 2 статті 
22 Закону, особи, які звільнилися з роботи з підстав, не визначених 

1Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В.І. на рішення Конституційного Суду 
України від 28.04.2009 р. № 1-19/2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-09 
2У справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» (справа про 
допомогу по безробіттю звільненим за угодою сторін): Рішення Конституційного Суду України: від 
28.04.2009 р. № 1-19/2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-09 
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поважними, отримуватимуть допомогу по безробіттю у мінімальному 
розмірі, а відповідно до частини 5 статті 31 Закону даній категорії осіб 
виплата допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних 
днів. Тобто, втрата особами доходу внаслідок втрати роботи із залежних від 
них обставин також надає право особі на отримання допомоги по безробіттю, 
хоча і на інших (менш вигідних) умовах. Підставою надання матеріального 
забезпечення у разі безробіття є настання страхового випадку.  

Таким чином, приходимо до висновку, що втрата особами доходу 
внаслідок втрати роботи незалежно від обставин (залежали вони від волі 
особи чи ні) буде страховим випадком. Тому доцільно з визначення 
страхового випадку виключити словосполучення «з незалежних від них 
обставин». 

Законодавець визначив загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття, як систему прав, обов'язків і гарантій, яка 
передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від 
застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів 
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття1.  

Враховуючи вищезазначене, доцільно з визначення 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття виключити словосполучення «з незалежних від застрахованих осіб 
обставин». 

Також законодавець виокремлює однією із ознак страхового випадку 
готовність та здатність особи приступити до підходящої роботи. 

Підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, 
професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності 
транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної 
адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата повинна 
бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем 
роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у 
регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний. 

Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість 
роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість 
безробіття, а також потреба ринку праці. 

Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають 
роботу, підходящою вважається така, що потребує первинної професійної 

1Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 
02.03.2000 р. № 1533-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 
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підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, які 
бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю, що 
перевищує шість місяців, підходящою вважається робота за професією 
останнього місця роботи або робота з проходженням попередньої 
перепідготовки за новою професією (спеціальністю) за направленням 
територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

У разі коли неможливо надати безробітному роботу за професією 
протягом шести місяців з дня перебування на обліку в територіальному 
органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, йому 
пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров'я і 
професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку 
праці. 

Для громадян, які не працювали за попередньо здобутими професіями 
(спеціальностями) понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони 
виконували за останнім місцем роботи, а робота за здобутими раніше 
професіями (спеціальностями) може вважатися підходящою за умови 
попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці. 

У разі зміни безробітним професії за направленням територіального 
органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, підходящою 
вважається робота за новою та за попередньою професією (спеціальністю). 

Підбір підходящої роботи для інвалідів (у тому числі шляхом розумного 
пристосування існуючого або створення нового робочого місця) 
здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної 
програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці. 

Для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на 
роботах, які не потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку 
в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, більш 
як шість місяців, підходящою роботою також вважається участь у 
громадських та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких 
перевищує один місяць. 

Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої 
(більш як 12 місяців) перерви (крім громадян, яким до досягнення 
загальновстановленого пенсійного віку залишилося два і менше років), 
підходящою роботою також вважається участь у громадських роботах, а 
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також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їх освіті, 
професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими 
професіями, та тривають понад один місяць1. 

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону виплата допомоги по 
безробіттю припиняється у разі:… 14) відмови безробітного від двох 
пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження 
професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за 
направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше 
шукають роботу та не мають професії (спеціальності)2. 

Разом з тим, безробітний може бути готовим, здатним і мати бажання 
працевлаштуватися на непідходящу роботу. Зрозуміло, що особа з освітою і 
досвідом роботи економіста не матиме можливості працевлаштуватися на 
посаду хірурга, але може працевлаштуватися нянею до дошкільного закладу. 

Конституція України гарантує кожному право на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на 
яку вільно погоджується3. 

Таким чином, некоректно стверджувати, що страховий випадок настає 
тільки коли особа готова і здатна приступити до підходящої роботи. Саме 
факт здатності приступити до роботи і свідчить про те, що особа може 
працювати і на роботі, яка не відповідає її фаху, але не потребує таких 
спеціальних знань та навичок, які унеможливлюють працевлаштування 
особи. 

Тому доцільно з визначення страхового випадку виключити слово 
«підходящої». 

Законом визначено об'єкт страхування на випадок безробіття як 
страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, 
іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення на 
випадок безробіття та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 
цього Закону4. 

В науковій літературі об’єктом правового явища визначають те, на що 
спрямовані правовідносини. 

1Про зайнятість населення: Закон України: від 05.07.2012 р. № 5067-VI [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 
2Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України: від 
02.03.2000 р. № 1533-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 
3Конституція України: Закон України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
4Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України: від 
02.03.2000 р. № 1533-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 
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Джерелом, засобом безпосереднього задоволення потреб суб’єкта права 

слугують об’єкти правовідносин1.  
С.М. Синчук наголошує, що об’єктом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, залежно від його різновидів, може бути 
життя та здоров’я застрахованої особи, здоров’я інших осіб, щодо яких 
застрахована особа має певні зобов’язання, вік особи або ж соціальне 
становище особи (наприклад, зайнятість). Це ті блага, на випадок втрати яких 
особа самостійно чи на її користь інший суб’єкт сплачує кошти, що зумовлює 
обов’язок іншої сторони цих правовідносин підтримати особу у зв’язку з 
настанням конкретних негативних обставин2. 

У філософському розумінні об’єкт – це те, що протистоїть суб’єктові, на 
що спрямована його діяльність, тобто зовнішній предмет, існуючий 
об’єктивно, незалежно від волі і свідомості суб’єкта. Об’єкт і суб’єкт є 
парними категоріями. У практичному житті термін «об’єкт» співвідноситься 
не лише з людиною як розумною істотою, й з будь-яким іншим фрагментом 
дійсності – предметом, процесом, станом, поведінкою. Тому будь-яке явище, 
що випробовує на собі дію з боку іншого явища, виступає його об’єктом3. 

Об’єкт правовідносин – це те, із приводу чого виникає, існує саме 
правове відношення. Відсутність об’єкта правовідносин позбавляє сенсу 
існування будь-яких правовідносин. 

У юридичній літературі існують різні трактування об’єкта 
правовідносин. Проте у ході тривалої дискусії склалися в основному дві 
концепції – логістична і плюралістична. Згідно із першою з них об’єктом 
правовідносин можуть виступати тільки дії суб’єктів, оскільки саме дії, 
вчинки людей підлягають регулюванню юридичними нормами і лише 
людська поведінка здатна реагувати на правовий вплив. Звідси у всіх 
правовідносин єдиний, загальний об’єкт. Згідно з другою, реалістичнішою 
позицією, об’єкти правовідносин настільки різноманітні, наскільки 
різноманітні правовідносини, що регулюються правом4. 

1Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти: [монографія] / 
С.М. Синчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 422 с. – С. 260 
2Там само, С. 287 
3Андріїв В.В., Москаленко О.В., Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Правовідносини із загальнообов’язкового 
державного соціального страхування: теоретичний аспект : [монографія] / В.В. Андріїв, О.В. Москаленко, 
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – 280 с. – С. 124 
4[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uk.wikipedia.org/wiki/об’єкт правовідносин 
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Деякі науковці дотримуються позиції, що об’єктом правовідносин із 
загальнообов’язкового державного соціального страхування в широкому 
сенсі виступає саме страховий захист від соціальних ризиків1.  

Об’єктом правовідносин із загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у вузькому розумінні є предмети матеріального і 
духовного світу, що мають безпосереднє юридичне значення як об’єкти 
поведінки учасників цих правовідносин2. 

Для визначення об’єкта соціального страхування на випадок безробіття 
слід відповісти на питання, навіщо запроваджене страхування, для чого 
особи вступають в дані правовідносини.  

Страхувальники страхують осіб, щоб у разі настання страхового випадку 
особа мала право на матеріальне забезпечення і соціальні послуги. Тобто 
заради матеріального забезпечення і соціальних послуг (можливості їх 
отримання) і здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, а страховий випадок є підставою їх надання. Об’єктом 
соціального страхування не може бути його підстава. 

Оскільки суб’єкти вступають у правовідносини із загальнообов’язкового 
державного соціального страхування не для настання страхового випадку, 
визначення об’єкту соціального страхування через поняття «страховий 
випадок» суперечить суті правовідносин. 

Доречно визначити об’єкт через інтерес, заради якого існують такі 
правовідносини, а саме – матеріальне забезпечення і соціальні послуги. 

Пропонується пункт 6 частини 1 статті 1 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 
викласти у наступній редакції: «об'єкт страхування на випадок безробіття – 
матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги, 
передбачені статтею 7 цього Закону, право на які виникає у застрахованої 
особи (члена її сім'ї, іншої особи), у зв’язку з настанням страхового 
випадку»3. 

Основним завданням центру зайнятості є працевлаштування особи, а 
надання матеріального забезпечення у період пошуку роботи є додатковим 
правовим наслідком отримання статусу безробітного.  

 

1Андріїв В.В., Москаленко О.В., Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Правовідносини із загальнообов’язкового 
державного соціального страхування: теоретичний аспект : [монографія] / В.В. Андріїв, О.В. Москаленко, 
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – 280 с. – С. 125 
2Там само, С. 128 
3Кучма О.Л. Проблеми теорії та нормативно-правовогорегулювання соціального страхування в Україні: 
монографія / О.Л. Кучма. – К.: Освіта України, 2016. – 416 с. – С. 166-167 
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к.ю.н., старший науковий співробітник 
юридичного факультету  
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ 

Політичні та економічні зміни в останні роки у нашій державі призвели 
до сильного погіршення соціального захисту громадян. Відповідно до 
міжнародних стандартів обов’язок щодо організації та здійснення 
соціального захисту населення покладається на державу, яка зобов’язується 
зробити доступною для своїх громадян законодавчо встановлену сукупність 
пенсій, пільг, допомог та інших соціальних благ. Серед вказаних видів 
соціального захисту пенсія є основним джерелом засобів до існування для 
пенсіонерів, незалежно від підстав отримання пенсії. 

У правовому регулюванні пенсійного забезпечення громадян 
накопичилось чимало проблем, які суттєво впливають на рівень їх соціальної 
захищеності. Деякі питання пенсійного забезпечення стали предметом 
дослідження вчених, серед яких треба виділити С.С. Алексєєва, 
О.М. Бандурки, В.С. Венедиктова, М.І. Іншина, О.Л. Кучму, К.Ю. Мельника, 
П.Д. Пилипенка, Є.М. Поповича, О.І. Процевського, О.В. Тищенко, 
М.М. Шумило, О.М. Ярошенко та інших. Однак при всій значимості 
проведених наукових досліджень окремі питання потребують подальшого 
наукового дослідження. 

Для того, щоб проаналізувати проблеми пенсійного забезпечення 
працюючих пенсіонерів в Україні потрібно з’ясувати змістовне наповненням 
окремих ключових понять. До прийняття Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в законодавчому 
порядку поняття «пенсії» не було закріплено. Так, в історико-правовому 
контексті під пенсією розумілася щомісячна виплата аліментного характеру 
за рахунок коштів держави та колгоспів, що акумулювались у відповідних 
фондах суспільного споживання і надавались за вислугу років, з інвалідності, 
у разі старості, втрати годувальника, які обумовлювались певною 
довготривалістю суспільно корисної діяльності у розмірах, що залежав від 
минулого заробітку працівника1.  

1Перехрест Р.Ю. Поняття пенсії у праві соціального забезпечення/ Перехрест Р.Ю. // Наукові записки 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» : Юридичні науки. – 2005. – Т. 38 – С. 62. 
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У сучасній доктрині права соціального забезпечення термін «пенсія» 
походить від. лат. pensio та означає «платіж». В одному із тлумачних 
словників цей термін найбільш узагальнено розглядається як грошове 
забезпечення за вислугу років, за інвалідності, непрацездатності тощо1.  

Свого часу В.М. Ачаркан пропонував під пенсією розуміти грошове 
забезпечення, одержуване із суспільних фондів споживання громадянами при 
настанні в них постійної чи тимчасової непрацездатності, або презюмованої 
(за віковою ознакою, у зв’язку з вислугою років), або встановлюваної 
шляхом медичного обстеження (для визначення інвалідності); пенсія 
призначається громадянам за їхню працю в минулому чи іншу суспільно 
корисну діяльність і призначена служити для них постійним і основним 
джерелом коштів до існування2. На думку К. Батигіна, пенсія – це 
гарантована щомісячна грошова виплата, яка встановлюється з метою 
матеріального забезпечення громадян у старості, у випадку повної або 
часткової втрати працездатності та втрати годувальника, а також за вислугу 
років, яка здійснюється у зв’язку з певним видом суспільно корисної 
діяльності громадянина в минулому та в розмірах, співвіднесених із минулою 
зарплатою3. 

У сучасній науці права соціального забезпечення термін «пенсія» в 
узагальненому вигляді визначається як: регулярна грошова виплата (в 
розрахунку на місяць), що проводиться в установленому законом порядку 
певним категоріям осіб зі спеціальних фондів та інших джерел, які 
створюються для цієї мети4; щомісячна довгострокова виплата, яка 
призначається та виплачується особі у випадку настання пенсійного віку, 
інвалідності, втрати годувальника чи вислуги років за рахунок коштів 
Пенсійного фонду України чи бюджетів різних рівнів та є основним 
джерелом доходу особи5; щомісячна грошова виплата фізичним особам із 
спеціально створених для цього пенсійних фондів на умовах і в порядку, 
передбачених чинними нормативними актами і договорами6.  

1Бомбергер І.Л. До питання про поняття спеціальних пенсій // Актуальні проблеми юридичної науки: 
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Шості осінні юридичні 
читання» (26-27 жовтня 2007 року, м. Хмельницикий: у 3-х частинах: Частина друга: «Цивільне право. 
Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний процес. Трудове право. Право 
соціального забезпечення.» – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та 
права, 2007. – С. 295 
2Ачаркан В.М. Государственные пенсии в СССР: автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. 
наук: 12.00.05 / В.М. Ачаркан. – Москва, 1969. – С. 36. 
3Советское социальное страхование: [учебное пособие]. – М.: Профиздат, 1980. – С. 154. 
4Прокопенко В. Дві пенсії – право чи перспектива/ В. Прокопенко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 90 
5Право соціального забезпечення України: [навчальний посібник] / за ред. С.М. Синчука. – К.: Т–во 
«Знання», 2003. – С. 55. 
6Сташків Б. Теорія права соціального забезпечення: [навч. посіб.] / Б. Сташків. – К.: Знання, 2005. – С. 272. 

276 
 

                                                             



Розділ 3. Актуальні проблеми права соціального забезпечення 

 
На думку З.А. Кондратьєвої, пенсія – це щомісячна грошова виплата, яка 

призначається непрацездатним громадянам при досягненні ними певного 
пенсійного віку, при встановленні інвалідності, у випадку смерті 
годувальника, а також у зв’язку з тривалою професійною діяльністю1. Нею є 
«регулярні грошові виплати (з розрахунку за місяць), які проводяться у 
встановленому законом порядку певним категоріям осіб із спеціальних 
фондів та інших джерел, які створені із зазначеною метою»2.  

М.Д. Бойко вважає, що пенсія – це грошова виплата (з розрахунку на 
місяць), яка призначається відповідно до встановлених державою правил 
громадянам, що досягли вставленого законом пенсійного віку, чи які набули 
спеціального стажу (вислуги років) встановленої тривалості, або яким 
встановлена інвалідність, чи які втратили годувальника, за рахунок коштів, 
асигнованих на ці цілі державою з державного бюджету, з Пенсійного фонду, 
з Накопичувального пенсійного фонду та з недержавних пенсійних фондів3. 
П.Д. Пилипенко зазначає, що пенсія – це грошове зобов’язання держави чи 
уповноваженого нею суб’єкта, що виплачується особі для її утримання з 
підстав та на умовах, передбачених законом, у розмірі, що залежить від 
страхового стажу особи та її доходу (заробітної плати)4. 

З наведених визначень стає зрозумілим, що основними рисами пенсій 
слід вважати регулярність, систематичність, періодичність, виплати 
здійснюються у чітко встановлених законом випадках, має 
індивідуалізований характер, має грошовий зовнішній вираз. Ці ознаки 
визначають їхню правову природу, а також визначені життєві обставини, з 
настанням яких пенсії виплачуються, а іноді вказуються і фінансові джерела, 
з яких здійснюються такі виплати5. 

Таким чином, пенсійне забезпечення громадян представляє собою вид 
матеріального забезпечення громадян, який здійснюється у вигляді пенсійних 
виплат із настанням пенсійного віку, досягненням трудового стажу або у 
зв’язку з втратою працездатності чи втратою годувальника за рахунок коштів 

1Гусов К.Н. Право социального обеспечения: [учебник] / [издание второе, пеработанное и дополненное] // 
[под ред К.Н. Гусова].– М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001.– С. 118. 
2Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: [учебное пособие. Изд. 2–е, доп. и перер.].– Ростов/ 
н/Д.: изд–во «Феникс», 2004. – С. 143. 
3Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: [навчальний посібник]/ Микола Дмитрович Бойко. – 
[Вид. 2–е, випр. і доп.]. – К.: Атіка, 2006. – С. 84. 
4Право соціального забезпечення. Академічний курс: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Пилипенко П.Д., 
Буряк В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л., Кульчицька О.І. та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – [2–ге вид. 
перероб. І допов.]. – К.: Міністерство освіти і науки України: «Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – С. 140. 
5Дідковська Т.О. Поняття та сутність пенсійного забезпечення в Україні: сучасні реалії та перспективи 
розвитку / Дідковська Т.О. // Електронне фахове видання «Форум права». – 2012. – № 1. – С. 254. 
[Електронний ресурс]: Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 
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Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування або Державного 
бюджету. Сьогодні пенсійне забезпечення в Україні регулюється майже 30 
законами. Більшість громадян, а це понад 12,3 млн пенсіонерів, отримують 
пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 9 липня 2003 р., № 1058-IV. Інші ж особи (державні 
службовці, працівники правоохоронних органів, органів прокуратури, судів, 
інваліди, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 
інші) отримують пенсії за так званими спеціальними законами України.   

Поряд з тим, що в Україні наявна нормативно-правова база, яка регулює 
пенсійні відносини, важливою проблемою залишається певна несистемність 
вітчизняної правової політики. Зокрема, однією із проблем пенсійного 
забезпечення є встановлення розмірів виплат не відповідним законодавчим 
актом, а постановою Кабінету Міністрів України. Так, з грудня 2011 року 
Конституційний Суд України закріпив за Кабінетом Міністрів право 
встановлювати розмір соціальних виплат відповідно до фінансових 
можливостей держави. У рішенні КС України наголошується, що «розміри 
соціальних виплат залежать від соціально-економічних можливостей 
держави, проте мають забезпечувати конституційне право кожного на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, гарантоване статтею 48 
Конституції України. Передбачені законами соціально-економічні права не є 
абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, 
зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 
пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 
усього суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені 
необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці 
України»1. На нашу думку, обмеження права на соціальний захист з підстав 
усунення економічній безпеці України не є конституційно допустимим, 
оскільки згідно статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю. 

Зазначене рішення засвідчує, що Україна, як держава, фактично 
відмовилася від своїх зобов’язань, що гарантовані безпосередньо Основним 
Законом, згідно з яким Україна є демократична, соціальна, правова держава 
(ст. 1); права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

1 Рішення Конституційного суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів 
України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) п. 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік» № 20–рп/2011 від 26 грудня 2011 р. // Офіц. вісник України. – 2012. – № 3.– 
Ст. 100. 
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спрямованість діяльності держави (ч. 2 ст. 3 Конституції України); в Україні 
визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції України); 
усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст. 21 Конституції 
України); конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 
скасовані, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів 
не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ч. 2, 3 
ст. 22 Конституції України); громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом (ч. 1 ст. 24 Конституції України); 
громадяни України мають право на соціальний захист (ч. 1 ст. 46 Конституції 
України); конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ч. 1 
ст. 64 Конституції України)1.  

При прийнятті вищезазначеного рішення КС підтверджується пріоритет 
економічних інтересів держави, а не права і свободи громадян, як найвища 
соціальна цінність. Адже внесення змін щодо розмірів пенсійних виплат з 
1 січня 2012 року вигідне лише тим особам, які мають високий коефіцієнт 
страхового (трудового) стажу. Також у разі неможливості підтвердити 
власний статус чи інші підстави згідно Порядку подання та оформлення 
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
призначення пенсії громадянам буде можливе лише після прийняття 
відповідного рішення суду на його користь.  

Тому вирішення проблем розміру соціального захисту, у тому числі, 
пенсійного забезпечення, полягає в розробці положень, якими в 
законодавчому порядку чітко та прозоро визначатимуться межі та розміри 
виплат. 

Крім того, проблемою правового регулювання пенсійного забезпечення 
працюючих пенсіонерів є припинення виплати пенсій, призначених раніше за 
законами залежно від їх соціального чи професійного статусу або зменшення 
її розміру до 85% від призначеної. Скасування права на отримання пенсії або 
зменшення її розміру встановлено Законом України № 213-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 
забезпечення» від 02 березня 2015 року. Зазначений нормативно-правовий 
акт скасовує на період до 31 грудня 2016 року виплати всім працюючим 
особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» та працюють на посадах та на умовах, передбачених 

1Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 
Ст. 141. 
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законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про 
судоустрій та статус суддів», а також обмеження розміру пенсій працюючим 
пенсіонерам, що обчислюються із заробітних плат, з яких було повністю 
сплачено податки та страхові внески. На нашу думку, законодавець порушив 
принципи пенсійного забезпечення і допустив звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод, яке полягає у повній відміні наданих державою 
соціальних гарантій. 

Зазначені вище норми торкнулися і спеціального законодавства, яке 
регулює особливості пенсійного забезпечення державних службовців, 
судових експертів, службовців Національного банку, членів Кабінету 
Міністрів України, посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
працівників дипломатичної служби, громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб. Внесені до 14 «пенсійних» законів зміни передбачають, що у 
період роботи на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються до 
звільнення з роботи. При цьому не має значення вид пенсії та закон, згідно з 
яким вона призначена. Слід відмітити, що обмеження щодо виплати пенсій, 
не будуть застосовуватися до осіб, які займають посади державних 
службовців у Міністерстві оборони, Збройних силах України, інших 
військових формуваннях та правоохоронних органах, які безпосередньо 
виконують функції щодо забезпечення обороноздатності держави, а також не 
поширюються на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників 
бойових дій, членів сімей військовослужбовців, учасників 
Антитерористичної операції. Всі вони на будь-якій роботі будуть отримувати 
призначену пенсію в повному обсязі. Таким чином, виходячи з вище 
наведеного, вважаємо зміни до пенсійного законодавства внесені Законом 
№213 недопустимим, особливо щодо застосування цієї пропозиції до пенсій 
громадян з невеликими доходами. У зв’язку із одержанням малих розмірів 
пенсій та для забезпечення мінімальних життєвих потреб значна кількість 
пенсіонерів вимушена працювати, а запроваджені пропозиції призведуть до 
втрати ними 15% своєї пенсії та подальшого їх зубожіння.  

Проаналізувавши зміни до пенсійного забезпечення різних категорій 
громадян залежно від їх соціального та професійного статусу слід прийти до 
висновку, що скасування або обмеження певних пільг та гарантій доводить 
небажання або неспроможність держави виконувати взяті на себе раніше 
соціальні зобов’язання, невиконання державою обов’язку матеріального 
забезпечення громадян у випадках, передбачених законом та грубого 
порушення ст. 22 Конституції України, згідно з якою конституційні права і 
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свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, при прийнятті нових 
законів або внесенні змін до існуючих законів та звуження змісту, обсягу 
існуючих прав і свобод. 

Додатково слід зазначити, що Верховна Рада України регулярно 
приймає закони, якими здійснюється зупинення дії інших законів України 
щодо надання пільг, компенсацій і гарантій або внесення до них змін, 
скасування чи обмеження, а також встановлення іншого правового 
регулювання відносин, ніж передбаченого законами України. 
Підтвердженням є неодноразовий розгляд Конституційним Судом України 
справ і приймання рішень, у яких визнані окремі положення законів щодо 
зупинення або обмеження пільг, компенсацій та гарантій такими, що не 
відповідають Конституції України (рішення Конституційного Суду України 
від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і 
гарантій), від 17 березня 2004 року № 7-рп/2004 (справа про соціальний 
захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів), від 1 
грудня 2004 року № 20-рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження 
пільг, компенсацій і гарантій), від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005 (справа 
про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання). 

Варто наголосити, що законодавцем при внесенні змін до законів не 
дотримується принципу правової визначеності, який вимагає ясності й 
однозначності правової норми та забезпечення того, щоб ситуації та 
правовідносини залишалися передбачуваними. Громадяни мають бути 
впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі 
чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізовано. 
Скасування набутого права  або його звуження є кроком, який засвідчує 
внесення довільних змін до наявної системи правових норм, що призводить 
до підривання довіри громадян до законів та дій держави і зводять нанівець 
багаторічну законодавчу працю. 

Викладене дає змогу прийти висновку, що створено правову ситуацію, у 
якій скасовуються та обмежуються конституційні права громадян на 
соціальний захист, достатній життєвий рівень, право на забезпечення їх у разі 
повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом. Це ніщо інше, як порушення 
конституційних прав і свобод, які гарантуються та не можуть бути скасовані, 
при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, що не 
допускають звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 
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