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докт.юрид.наук, професор, 

професор кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У РІЗНИХ СИСТЕМАХ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

Притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника, який не 

виконує належним чином трудові обов’язки, за наявності його вини – 

невід’ємне  право роботодавця. Це право засноване на його розпорядчій владі 

над працівником в межах трудового процесу. Одночасно норми трудового 

законодавства містять гарантії, покликані захистити працівника від свавілля з 

боку роботодавця.  Як свідчить судова практика – значна частину справ 

пов’язана із спорами  між працівниками і роботодавцями щодо правомірності 

накладення дисциплінарного стягнення, в першу чергу, звільнення за 

дисциплінарний проступок. В більшості випадків рішення приймається на 

користь працівника, що фактично вчинив проступок, але визнаного судом 

незаконно звільненим  через порушення роботодавцем відповідної процедури
1
. 

Як зазначається в юридичній літературі, трудове право здійснює формування 

поведінки працівників двома шляхами: правовим впливом та правовим 

регулюванням. Правовий вплив може бути інформаційним (повідомлення 

працівникам про моделі поведінки та їх наслідки) та ціннісно-орієнтованим 

ґрунтується на здатності права формувати ціннісні уявлення, а через це – 

поведінку)
2
. 

У науці міжнародного права розповсюджені дві теорії, які обґрунтовують 

повноваження підприємця щодо визначення правил дисципліни праці. 

Інституційна теорія (теорія управлінського права) пояснює дисциплінарну 

владу підприємця тим, що він очолює підприємство, несе відповідальність за 

його успішне функціонування й захист інтересів, які виникають в осіб та 

організацій, пов’язаних із діяльністю підприємства. Саме тому йому надано 

право встановлювати правила внутрішнього трудового розпорядку, керувати 

організацією та здійснювати дисциплінарний контроль. Суть договірної теорії 

полягає в тому, що дисциплінарна влада підприємця постає з договору найму, 

                                                                 

 
1 Филипова, И. А. Дисциплинарная ответственность работников:сравнительный анализ российского 

и  французского трудового законодательства /И. А. Филипова.//Российская юстиция. -2014. - № 12. - 

С. 16 - 18 
2 Трошин А. Ф. Трудовая дисциплина и ее структура /А. Ф. Трошин // Советское государство и 

право. – 1976. – № 4. – С. 23-29. 
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який підпорядковує працівника, наділяючи підприємця правом вимагати 

забезпечення виконання роботи, дорученої найманій особі.  

З практичної точки зору різниця між цими теоріями полягає в тому, що за 

договірною теорією підприємець повинен мати юридичне право для будь-якого 

дисциплінарного діяння, зокрема, відповідно до інституційної теорії він обирає 

покарання, яке встановлюється та не забороняється законом. В Австрії, Бельгії, 

Федеративній Республіці Німеччина, Швейцарії прийнято договірну теорію, а в 

Індії, Канаді, США, Франції, Японії – інституційну. В Австралії та Новій 

Зеландії не надано перевагу жодній із цих теорій
3
.  

У більшості держав джерелом правового регулювання трудової дисципліни є 

правила внутрішнього трудового розпорядку та колективні договори, і лише в 

окремих випадках (наприклад, у Франції) питання трудової дисципліни 

частково регулюються законодавством. Так, у Трудовому кодексі Угорщини 

відсутній окремий розділ про трудову дисципліну, норми регулювання 

дисципліни праці включено до розділу про колективний договір. Згідно із 

Законом про працю Китайської Народної Республіки такий елемент, як трудова 

дисципліна, повинен фіксуватись у трудовому договорі
4
. У  Трудовому кодексі 

В’єтнаму дисципліна праці регламентується в спеціальному розділі, у якому 

зазначається, що дисципліна праці визначається правилами внутрішнього 

трудового розпорядку
5
.  

С. А. Шерегов  також вважає,  що головним нормативним джерелом 

підтримки виробничої дисципліни на сучасному етапі у зарубіжних країнах 

служать правила внутрішнього трудового розпорядку. Такі правила, у більшості 

випадків, складають самі роботодавці (підприємці), консультуючись іноді із 

представниками трудового колективу (профспілками) та з огляду на трудове 

законодавство, що діє в країні. Ці правила охоплюють досить широке коло 

питань трудових відносин. У них детально викладаються питання оплати праці 

(у тому числі система підвищення винагороди), тривалості робочого часу, 

понаднормової роботи, соціального страхування, охорони здоров'я, техніки 

безпеки, дисциплінарні вимоги тощо. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку являють собою суворий з юридичної точки зору документ. За 

порушення цих правил роботодавець має право застосовувати засоби впливу до 

працівника, але при цьому він повинен діяти відповідно до норм 

дисциплінарного права, які захищають працівників від свавілля й зловживання 

роботодавців. Сполучення дисциплінарних повноважень роботодавців та 

                                                                 

 
3 Шерегов С.А. Производственная дисциплина и трудовой распорядок в странах с развитой ры- 

ночной экономикой / С.А. Шерегов // Труд за рубежом. – 2001. – № 2. – С. 139–154. 
4 Порівняльне трудове право : [навч. посібник] / [Б.С. Беззуб, Л.В. Голяк, О.М. Кісілевич та ін.] ; за 
заг. ред. А.С. Мацка. – К. : МАУП, 2005. – 176 с 
5 Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : [навч. посібник] / М.Д. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 384 с 
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захисних норм  для  найманих робітників і становить суть дисциплінарного 

права 
6
.  

І.Я. Кисельов вбачає, що на Заході уже давно відбувається серйозна 

трансформація правового регулювання трудового розпорядку на підприємстві. 

Змінюються принципові підходи до цього питання. Внутрішній розпорядок на 

виробництві не зводиться лише до заходів з підтримання певного порядку. На 

його думку,  формується новий інститут трудового права, який можна назвати 

як  «забезпечення трудового розпорядку на виробництві» Цей інститут охоплює 

регулювання дисципліни праці, а також забезпечення комфортного 

психологічного клімату на виробництві
7
.  

 На думку інших дослідників, такий підхід дозволяє розглядати заподіяння 

працівником шкоди особистим немайновим правам інших працівників або 

роботодавця, як дисциплінарну провину працівника. Тобто заподіяння образи 

колегам по роботі, зневажлива поведінка у колективі, розповсюдження 

недостовірних відомостей (наклепу) тощо будуть підставою притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності
8
.  

Підстави та порядок притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності у зарубіжних країнах базуються на певних законодавчих 

приписах.  

Як відзначають деякі вчені, у всіх розвинених країнах право роботодавця 

покарати працівника ставиться у певні межі. Існують три основних загальних 

обмеження для застосування дисциплінарного покарання, хоча в окремих 

випадках можуть бути й інші. Перше обмеження полягає у тому, що 

протиправна дія працівника має бути  пов'язана  з виконанням цим працівником 

його обов'язків або поведінкою на робочому місці. Дії або поведінка у 

приватному житті, поза робочим часом або поза робочим місцем, не можуть 

бути предметом дисциплінарного стягнення. Але часом буває важко провести 

розмежування між професійною та позапрофесійною поведінкою, оскільки 

останнє може впливати на перше й створювати тим самим основу для 

дисциплінарного впливу роботодавця. За другим обмеженням, провина або 

недогляд працівника не мають виправдань. Тобто, притягнути працівника до 

дисциплінарної відповідальності можна лише тоді, коли відсутні обставини, що 

його виправдовують. Роботодавець не може також вважати неправильною 

поведінкою працівника те, що чітко дозволено законом, колективною угодою, 

правилами внутрішнього розпорядку або трудовим договором. Третє 

                                                                 

 
6Шерегов С.А. Производственная дисциплина и трудовой распорядок в странах с развитой ры- 

ночной экономикой / С.А. Шерегов // Труд за рубежом. – 2001. – № 2. – С. 139–154. 
7 Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов / И. Я. Киселев. – М.: Издательская 
группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. –  с. 256. 

8 Лазор І. В. Правове регулювання дисципліни праці в Україні та зарабіжних країнах : порівняльно - 

правовий аспект / І. В. Лазор// Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов 
(голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ 

ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2011. – Вип. 42. – С. 247 - 256  
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обмеження – у більшості країн потрібно, щоб правило, порушення якого 

становить дисциплінарну провину, було розумним
9
.    

 Перелік дисциплінарних санкцій, що може застосовувати роботодавець до 

працівника, у більшості країн, передбачений  законодавством.  

Такими стягненнями є: зауваження, догана, зниження посади або відмова 

підвищити за посадою, відсторонення від роботи із втратою заробітної плати 

(інколи зі збереженням), штраф, дисциплінарне звільнення, тобто звільнення без 

попереджання та без виплати вихідної допомоги 
10

. 

 Дисциплінарне відсторонення від роботи є тимчасовим однобічним 

припиненням трудового договору роботодавцем, яке начебто,  виключає 

працівника із числа  працюючих на підприємстві й у такий спосіб позбавляє 

його можливості одержувати зарплату. Цей акт дозволяє роботодавцеві мати 

свободу маневру відносно часу, на який відстороняється від роботи працівник
11

.   

Стосовно дисциплінарних штрафів, які наприклад, не застосовуються у 

Великобританії та Франції,  І. Я Кисельов вказує на відповідні умови їх 

використання  у якості міри покарання: а) обмеження законодавством 

максимальних розмірів штрафу; б) вимога використовувати суми, одержані 

роботодавцем за рахунок штрафів, в інтересах колективу підприємства або для 

благодійних цілей
12

.  

В Іспанії не допускається застосовувати  в якості  дисциплінарного 

стягнення скорочення тривалості відпустки працівнику, а також накладати 

стягнення на майно. 

Слід наголосити, що у багатьох країнах робиться розмежування між 

дисциплінарним покаранням і покаранням, що випливає з нормального 

застосування принципів трудового договору. Наприклад, якщо працівник 

відсутній на роботі один день за будь-якої причини, відмова роботодавця 

виплатити зарплату за цей день являє собою застосування принципу взаємності, 

властивого договору про найм, і не може розглядатися як дисциплінарне 

стягнення. Так само, якщо працівник заподіяв шкоду своєму наймачеві, вимога 

роботодавця сплатити компенсацію за шкоду є питанням виконання договірних 

зобов'язань працівника; у цьому випадку відшкодування шкоди також не може 

розглядатися як дисциплінарне покарання
13

. 

За французьким законодавством до заходів дисциплінарної відповідальності 

відноситься будь-яка санкція, крім усного зауваження, застосована 

роботодавцем до працівника за дії останнього, визнані роботодавцем винними. 

У правилах внутрішнього трудового розпорядку французький роботодавець має 

                                                                 

 
9 Иванов А. И. Дисциплина труда и дисциплинарные взыскания / А. И. Иванов // Труд за рубежом. – 

1997. – № 3. – С. 4-16 
10 Киселев И.Я. Цитована праця, с. 102. 
11 Иванов А.И. Цитована праця. с.7. 
12 Киселев И.Я. Цитована праця, с. 103. 
13 Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право /И. Я. Киселев. – М.: Дело, 1999. –  

с.310. 
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право встановити перелік заходів дисциплінарної відповідальності на свій 

вибір. При цьому, зазначені положення  не можуть суперечити закону, 

колективним договором та угодами. Зазвичай у Франції,  в якості санкцій 

зазначаються: попередження; догана; відсторонення  від роботи без збереження 

зарплати, що  застосовується за скоєння працівником дуже серйозного 

проступку на період дисциплінарного провадження перед звільненням; 

дисциплінарні переведення до іншого місця роботи - в новий колектив зі 

збереженням трудової функції і колишнього заробітку; пониження в посаді; 

звільнення 
14

. 

У Німеччині звільнення з причин, пов'язаних з особою або поведінкою 

працівника, є крайнім заходом, роботодавець зобов'язаний використати 

спочатку іншу дисциплінарну санкцію - попередження, яке є обов'язково 

письмовим і з повідомленням про наслідки для працівника. Крім названих вище 

санкцій до заходів дисциплінарної відповідальності відносяться також: 

застереження - усна або письмова догана працівнику без наслідків для нього; 

штраф. Роботодавець може накладати дисциплінарні стягнення тільки, якщо 

вони передбачені колективним договором або угодою
15

. 

Дисциплінарна відповідальність не передбачена законодавством США. На 

практиці роботодавець може провести усну бесіду з працівником, попередивши 

про можливість звільнення в разі продовження неналежного ставлення до своїх 

обов'язків. Відсутність правового регулювання дисциплінарної відповідальності 

працівника пояснюється наявністю у роботодавця права вільно звільнити 

працівника без пояснення причин. 

До звільнення за дисциплінарний проступок в Китаї, роботодавець повинен 

зробити попередження про звільнення з обов’язковим переекзаменуванням 

працівника. Суть цієї дисциплінарної санкції полягає в наступному: працівника 

попереджають про звільнення і встановлюють певний (до 2 років) період, 

протягом якого він повинен виправитися. У цей період зарплата працівника 

знижується до мінімуму. Після переекзаменування зарплата підвищується до 

колишнього рівня або працівника звільняють. 

Отже, для розуміння можливостей трудового права, для розширення 

діапазону інструментів, необхідних для використання  правового регулювання 

трудових відносин в Україні, зокрема, порушеної проблематики дисциплінарної 

відповідальності працівників, досить корисним є  досвід  інших країн, що 

відносяться до різних моделей регулювання трудових відносин: європейської 

(континентальної) моделі, англосаксонської (англо-американської), китайської. 

Адже трудове право покликане не тільки захищати працівників, а й 

забезпечувати можливості для економічного зростання. 

                                                                 

 
14 Филиппова И.А. Международное и национальное трудовое право. Учебное пособие. — Нижний 
Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015.  с.24 
15 Филиппова И.А. Цитована праця. С.28-29. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

аспірант кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

РОЛЬ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ 

Суспільство безупинно розвивається, відповідно й кожна сфера людської 

життєдіяльності поступово еволюціонує, враховуючи різноманітні фактори 

сучасності. Трудова діяльність, як найважливіша сфера функціонування будь-

якого суспільства, також зазнає впливу різноманітних чинників, якими є 

глобалізаційні процеси, розвиток науково-технологічного прогресу, зміна 

свідомості працівників тощо. У зв’язку з цим, можна спостерігати становлення 

та розвиток нових трудо-правових інститутів, а також удосконалення вже 

існуючих. 

На сьогодні, одним із найважливіших серед таких інститутів, який зазнає 

значних змін, що відбуваються практично щодня є зайнятість. Оскільки наша 

держава перебуває на стадії поступового входження в Європейський Союз та 

здійснює низку реформ усіх важливих сфер суспільної діяльності, необхідно 

переглянути роль та значення нестандартних форм зайнятості, які вже є досить 

популярними в зарубіжних країнах, у тому числі й у державах-членах ЄС і 

поступово популяризуються в Україні. 

Першим аспектом, що визначає важливість існування нестандартної 

зайнятості, є те, що вона надає змогу працевлаштуватись практично усім 

верствам населення, забезпечуючи максимальний рівень зайнятості. 

Масовий вихід на ринок праці заміжніх жінок, пенсіонерів і студентів 

розширив пропозицію «нестандартної» праці, створивши тим самим значний 

попит на робочі місця зі скороченим робочим часом і гнучким графіком роботи. 

При цьому, така специфічна робоча сила, будучи зацікавленою в додатковому 

доході, не вимагає особливих законодавчих гарантій зайнятості, додаткових 

благ, розглядаючи свою участь в економіці як вторинну, другорядну діяльність 

[
1
, с. 82]. Завдяки нестандартним видам зайнятості задовольняються потреби 

усіх верств населення й, тим самим, забезпечується реалізація усіма 

громадянами конституційно-закріпленого права на працю. 

Наступним аспектом, який характеризує вагомість нестандартної зайнятості, 

є оптимізація діяльності підприємств, установ чи організацій й залучення інших 

працівників для виконання неосновних видів діяльності. 

Однією із форм нестандартної зайнятості є запозичення праці. За сучасних 

умов у межах запозиченої праці виокремлюють аутсорсинг, аутстафінг та лізинг 

персоналу. Аутсорсинг – це передання окремих (непрофільних) функцій 

                                                                 

 
1 Бизюков П. В. Практики регулирования трудовых отношений в условиях неустойчивой занятости. 

- М.: АНО «Центр социально-трудовых прав», 2013. — 152 с. 
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підприємства зовнішній компанії (аутсорсеру), яка є спеціалістом у цій галузі, 

для обслуговування на тривалий строк. В Україні найчастіше зустрічається 

аутсорсинг бізнес-процесів, що передбачає передачу стандартизованих 

поточних операцій (приміром, обробка телефонних дзвінків клієнтів у 

спеціалізованих call-центрах, розміщених зазвичай у місцях із більш дешевою 

робочою силою). Крім цього, розрізняють виробничий аутсорсинг (виробництво 

продукції або її складових), IT- аутсорсинг (розробка, впровадження і супровід 

інформаційних систем), аутсорсинг управління знаннями (аналітична обробка 

даних, формування та управління базами знань) [
2
, с. 5; 

3
, с. 3]. Нестандартна 

діяльність дозволяє підприємствам, установам чи організаціям налагодити 

функціонування виробництва, залучивши сторонніх працівників до виконання 

другорядних функцій, що є незначними, проте їх передача значно збільшує 

ефективність й передбачає зосередження усієї уваги працівників виключно на 

основному виду трудової діяльності, в той час як нестандартно зайняті 

виконують всі інші трудові функції. 

Ще одним чинником, який зумовлює важливість існування в наш час 

нестандартних форм зайнятості, належить трудова імміграція, яка передбачає 

здійснення трудової діяльності за межами держави, де проживає працівник. 

Зокрема, зараз робота на умовах неповного робочого часу набуває все 

більшого поширення на світовому ринку праці, особливо на тих сегментах 

ринку праці, що пропонуються іммігрантам. За даними статистичної звітності 

МОП, частка працівників, які працюють неповний робочий день, складає: в 

Австралії – 27,9 %, у Японії – 26,0 %, у Канаді – 18,8 %, у Великобританії – 

23,3 %, у Німеччині – 19,6 % [
4
, с. 24]. Трудова імміграція передбачає дещо 

обмежені можливості для громадян щодо працевлаштування, зокрема 

іноземцям не дозволяється вступати у службово-трудові правовідносини в 

органи державної чи місцевої влади, що має своїм наслідком пошук інших 

різноманітних форм зайнятості, як, наприклад, неповна зайнятість. 

Як зазначає Л. М. Ємельяненко, відсутність політики боротьби з 

нестандартною (по суті, нелегальною формою зайнятості для більшості 

іммігрантів) урядами розвинених країн пояснюється тим, що нестандартна 

зайнятість дозволяє їм розв’язати кілька важливих проблем трансформації 

ринку праці. По-перше, вона допомагає маневрувати кількістю та якістю 

робочої сили, виходячи з потреб розвитку виробництва та економічної ситуації, 

що склалася. По-друге, дозволяє зменшити витрати на робочу силу внаслідок 

                                                                 

 
2 Кохан В. П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В. П. Кохан. // Право та інноваційне 

суспільство. - 2013. - № 1. - 12 с. 
3 Новак И. Нестандартная занятость в Украине: социальные риски и контр- стратегии профсоюзов 
[Електронний ресурс] / Б. Оверковский, И. Новак. – 22 с. – Режим доступу: http:// www.fes.kiev.ua. –

Заголовок з екрана. 
4 Восьмое региональное совещание. Доклад Генерального директора МБТ: Обеспечение достойного 
труда в Европе и Центральной Азии. - Т. 1. - Ч.1. - МБТ, Женева, 2009 // [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.refworld.org.ru/pdfid/54d0cd9e4.pdf. 
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більш низької заробітної плати та обмеженого набору соціальних виплат, 

оскільки тимчасовим працівникам-мігрантам не сплачується допомога при 

звільненні, безробітті. По-третє, дає змогу збільшити (або зберегти) чисельність 

зайнятих громадян країни, не збільшуючи, при цьому, числа робочих місць. По-

четверте, тимчасовий найм може використовуватися фірмами для відбору 

постійних працівників з числа найкращих тимчасових працівників-мігрантів [
5
, 

с. 82]. Отже, в умовах поширення трудової імміграції, значення нестандартних 

форм зайнятості безумовно набуває вагомості й надає змогу задовольнити 

потреби та інтереси як роботодавців, так і працівників, що іммігрували до 

інших країн задля реалізації свого права на працю. 

Підсумовуючи усе вищевикладене, хотілось би відзначити, що нестандартна 

зайнятість, в умовах загострення економічної кризи, зокрема в Україні є 

важливим засобом задоволення потреб населення та реалізації їх соціально-

трудових прав.  

 

 

Байло О.В. 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

ПРОФЕСІЙНА ГІДНІСТЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 

У сучасній демократичній державі особисті немайнові права людини і 

громадянина являють собою найважливіший політико-юридичний та 

соціальний інститут. У сучасних умовах розвитку української державності 

відбувається реформування національного законодавства України у сфері праці, 

в основу якого покладено концепцію забезпечення прав людини. 

В літературі з трудового права підкреслюється значення особистих 

немайнових прав працівників, відзначається зміщення акцентів із «економічної» 

людини на особистість, її особисті блага. До останніх належать такі важливі 

категорії як честь, гідність, ділова репутація працівника. У чинному 

законодавстві не визначається поняття «професійна гідність», оскільки воно є 

морально-етичною категорією й одночасно належить до особистих немайнових 

прав, яким законодавством надається значення самостійних об'єктів захисту. 

Водночас застосування в актах чинного законодавства терміну «професійна 

гідність» дозволяє розглядати його не тільки як морально-етичну, але й як 

правову категорію. Відповідно до п. 1 частини першої ст.7 Закону України «Про 

державну службу» державний службовець має право на повагу до своєї 

особистості,   честі   та   гідності,   справедливе і шанобливе   ставлення з боку  

 

                                                                 

 
5 Ємельяненко, Л. М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні / 

Л. М. Ємельяненко // Український соціум. – 2015. - 1 (52) – С. 82-89. 



керівників, колег та інших осіб.
1
 

Заслуговують на увагу і заходи забезпечення службової дисципліни 

державних службовців, передбачені частиною першою ст.61 Закону України 

«Про державну службу», а саме: 

1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших 

нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання правил 

внутрішнього службового розпорядку; 

2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних 

службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання 

своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, 

їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України; 

3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і 

заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих 

державних службовців; 

4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих 

державних службовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до 

їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості. 

Питання забезпечення поваги до професійної гідності надається 

пріоритетного значення у низці підзаконних нормативно-правових актів. Так, у 

п. 2.1 Правил поведінки працівника суду, затверджених Рішенням Ради суддів 

України від 6 лютого 2009 року № 33, визначено, що стандарти етичної 

поведінки працівника суду базуються на нормах життя у суспільстві та поваги 

до гідності людини.  

Втратою гідності працівника суду може бути кожен вчинок, який принижує 

гідність його/її як людини та негативно впливає на авторитет і довіру до 

нього/неї у професійній сфері, як працівника суду, та до суду як конкретної 

державної установи, і як інституту судової влади в цілому.
2
 

Пунктом 2.2.5 Кодексу поведінки працівника апарату Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

передбачено загальні засади забезпечення поваги до професійної честі і 

гідності. Працівник повинен постійно дбати про свою професійну честь і 

гідність. У разі поширення неправдивих відомостей, які принижують його 

честь, гідність і ділову репутацію, за необхідності вживати заходів до 

спростування такої інформації, у тому числі в судовому порядку. Сприяти йому 

в цьому зобов’язані керівники Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ та відповідних підрозділів. Своєю 

самовідданістю, чесністю, неупередженістю, сумлінним та ефективним 

виконанням службових обов’язків працівник сприяє формуванню позитивної 

                                                                 

 
1
 Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII (набуває чинності з 01.05.2016 р.) 

// Електронний ресурс [Режим доступу]: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19 - Назва з екрана. 
2
 Правила поведінки працівника суду: Рішення Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33 // 

Електронний ресурс [Режим доступу]: http://court.gov.ua/userfiles/PravPovPracSudu.pdf - Назва з 

екрана. 
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репутації Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, підвищенню авторитету та зміцненню довіри громадян до 

нього.
3
 

Окрім цього, п.3.5. зазначеного Кодексу визначені особливості 

взаємовідносин керівників структурних підрозділів з підлеглими працівниками. 

Зокрема, у відносинах з підлеглими працівниками керівники мають 

поєднувати принциповість та вимогливість з повагою та доброзичливістю, не 

допускати грубощів та приниження людської гідності. 

Керівник повинен: 

– об’єктивно враховувати моральні, професійні та ділові якості підлеглих 

працівників; 

– сприяти творчому підходу працівників до виконання своїх функцій, 

заохочувати їхню ініціативу, проявляти повагу до висловлюваних ними фахових 

оцінок; 

– бути справедливим і об’єктивним в оцінці роботи підлеглих працівників, 

використовуючи їх моральне і матеріальне заохочення, у тому числі щодо 

їхнього просування по службі; 

– не спонукати працівників до виконання доручень, які виходять за межі їх 

службових обов’язків, вчинення протиправних дій, не допускати 

необґрунтованого притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення, 

створення перешкод у просуванні по службі, фактів необ’єктивного підходу до 

оцінки їх професійних, ділових та особистих якостей; 

– сприяти утвердженню в колективах товариської взаємодопомоги, 

позитивного морально-психологічного клімату; 

– безпосередньо дотримуватись загальних морально-етичних принципів, 

прийнятих у суспільстві, основних принципів професійної діяльності та правил 

поведінки, визначених цим Кодексом, а також вимагати їх дотримання від 

підлеглих працівників.
4
 

У розділі 3 Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та 

начальницького складу органів внутрішніх справ України, затверджених 

наказом Міністерства внутрішніх справ України 22.02.2012  № 155, закріплено 

моральні основи служби в органах внутрішніх справ. Совість, професійний 

обов’язок, честь і гідність визнаються головними моральними орієнтирами на 

                                                                 

 
3
 Кодекс поведінки працівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ: Наказ Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 29 квітня 2013 року №2 4/0/14-13 // Електронний ресурс [Режим доступу]: 

http://sc.gov.ua/ua/lokalni_normativnopravovi_akti/kodeks_povedinki_pracivnika_aparatu_vicshogo_speci

alizovanogo_sudu_ukrajini_z_rozgljadu_civilnih_i_k.html - Назва з екрана. 
4 Кодекс поведінки працівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ: Наказ Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 29 квітня 2013 року №2 4/0/14-13 // Електронний ресурс [Режим доступу]: 
http://sc.gov.ua/ua/lokalni_normativnopravovi_akti/kodeks_povedinki_pracivnika_aparatu_vicshogo_speci

alizovanogo_sudu_ukrajini_z_rozgljadu_civilnih_i_k.html - Назва з екрана. 
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службовому шляху захисника правопорядку і складають моральний стрижень 

особистості працівника органів внутрішніх справ. 

Гідність працівника органів внутрішніх справ нерозривно пов’язана з 

обов’язком і честю та являє собою єдність морального духу і високих 

моральних якостей, їх формування та підтримку в самому собі й інших людях. 

Професійний обов’язок, честь і гідність є найважливішими критеріями 

моральної зрілості працівника, його готовності до виконання оперативно-

службових завдань. 

Правила поведінки працівника органів внутрішніх справ під час виконання 

службових обов’язків, оперативно-службових завдань вимагають від 

працівника: 

безперечно і неухильно поважати та захищати права та свободи людини і 

громадянина, відповідаючи перед державою і суспільством за життя та безпеку 

людей у ситуаціях, що потребують втручання правоохоронців. Поважати 

гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення та повагу; 

не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей, 

поважати їх природне право на життя, законні права на свободу думки, совісті, 

самовираження, збереження здоров’я, мирне зібрання, володіння майном тощо; 

не допускати впливу сторонніх осіб, особистих (приватних) інтересів, 

інтересів членів своєї сім’ї на виконання службових обов’язків, якщо ці інтереси 

не співпадають із завданнями органів внутрішніх справ або суперечать їм; 

критично ставитися до власних професійних якостей та поведінки. Постійно 

працювати над самовдосконаленням, підвищенням свого професійного та 

загальнокультурного рівня; 

стверджувати та відстоювати честь і гідність правоохоронця як посадової 

особи, уповноваженої державою та Українським народом захищати законні 

права й інтереси громадян. Усіляко сприяти підвищенню авторитету органів 

внутрішніх справ серед населення; 

працювати з повною віддачею протягом усього службового часу; 

застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у 

випадках, передбачених законом.
5
 

Пунктом 8.2. Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов'язків 

яких належить здійснення управління кордонами, визначено, що працівник 

повинен відстоювати професійну честь і гідність як особисту, так і своїх колег, 

не допускати поширення недостовірної інформації та упередженої критики на їх  

 

 

 

 

                                                                 

 
5
 Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів 

внутрішніх справ України: Міністерства внутрішніх справ України 22.02.2012  № 155 // 

Електронний ресурс [Режим доступу]: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12  - Назва з екрана. 



 

19 

адресу.
6
 

Отже, не дивлячись на відсутність законодавчого визначення поняття 

«професійна гідність», зазначений термін активно використовується в актах 

чинного законодавства у декількох значеннях: як суб’єктивне право учасників 

правовідносин; як юридичний обов’язок суб’єктів правовідносин; як морально-

етична основа трудової діяльності. Зазначене дозволяє розглядати професійну 

гідність не тільки як морально-етичну, але й як правову категорію.  

Перед сучасною наукою трудового права стоять важливі завдання 

подальшого удосконалення механізмів координації правотворчої і 

правозастосовчої діяльності, встановлення контролю за процесами реалізації 

правових норм, які зачіпають права і свободи людини і громадянина. Одним із 

важливих завдань науки трудового права є розробка ефективного галузевого 

механізму захисту права працівника на професійну гідність, що має бути 

відображено в проекті Трудового кодексу Україні. 

 

Бориченко К.В. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

канд.юрид.наук, асистент кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення 

СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ З ДІТЬМИ В АКТАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 

Сьогодні пріоритетним напрямком розвитку кожної цивілізованої держави є 

сприяння реалізації прав і свобод людини, особливо у соціально-економічній 

сфері. Україна не є виключенням. Проте в умовах соціально-політичної та 

економічної нестабільності в нашій державі чи не найуразливішою верствою 

населення стали діти, про що свідчить неухильне зменшення народжуваності 

під впливом зниження життєвого рівня, зростання дитячої смертності, 

збільшення кількості неповних сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, тощо.  

Незважаючи на заходи соціального захисту, вжиті державними та 

недержавними органами, іншими суб’єктами, все ж основний обов’язок щодо 

утримання та виховання дитини лежить на її сім’ї, становище якої у сучасних 

умовах слід визнати особливо тяжким. Очевидно, що саме держава повинна 

створити належні умови для функціонування ефективної системи соціального 

захисту цієї категорії населення з метою подолання або пом’якшення 

несприятливих наслідків складних життєвих обставин, у яких перебувають сім’ї 

з дітьми, що неможливо без дотримання міжнародних стандартів у цій сфері.  
                                                                 

 
6
 Кодекс поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких належить здійснення 

управління кордонами: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних 

справ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби 
України, Головного управління державної служби України 05.07.2011, № 330/151/809/434/146 // 

Електронний ресурс [Режим доступу]: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0922-11 - Назва з екрана. 
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Одним з найважливіших суб’єктів у сфері встановлення і закріплення 

міжнародних стандартів соціально-трудових прав людини є Міжнародна 

організація праці (далі – МОП). Відповідно   до   ст. 3   Декларації стосовно 

основних цілей і завдань Міжнародної організації праці 1944 р.
1
 дана 

організація зобов’язується, серед іншого, сприяти у запровадженні та реалізації 

країнами-учасниками програм, спрямованих на розширення соціального 

захисту, з метою забезпечення основного доходу для всіх осіб, які опинилися у 

складній життєвій ситуації, а також повного медичного обслуговування (п. е)), 

захист благополуччя дітей та матерів (п. ж)), забезпечення необхідного 

харчування, житла та можливостей для відпочинку і культури (п. и). 

Дані положення, стосовно визначення та закріплення стандартів соціального 

захисту сімей з дітьми, конкретизовані у низці конвенцій та рекомендацій 

Міжнародної організації праці, які мають концептуальне значення для розвитку 

законодавства у сфері соціального захисту. До таких документів можна віднести 

Конвенцію МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 

1952 р.
2
, Конвенцію МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики 

1962 р.
3
, Конвенцію МОП № 130 про медичну допомогу та допомоги у випадку 

хвороби 1969 р.
4
 та Рекомендацію до неї, Конвенцію МОП № 157 про 

встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального 

забезпечення 1982 р.
5
 та деякі інші. 

При укладенні 9 листопада 2010 р. Генеральної угоди на 2010-2012 рр., яка 

продовжує діяти, у п. 4.21 був передбачений обов’язок Кабінету Міністрів 

України до 2012 року за участю сторін Угоди вивчити питання щодо 

можливості ратифікації Україною низки міжнародно-правових актів, серед яких 

Конвенція МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 1952 р. 

та Конвенція МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики 1962 р. 

                                                                 

 
1
 Декларація стосовно основних цілей і завдань Міжнародної організації праці від 10 травня 1994 р. 

// Сборник действующих  договоров,   соглашений   и   конвенций, заключенных  СССР с 
иностранными государствами.  Вып.  XVI.  -  М., 1957. - С. 351 - 372. 
2
 Конвенція МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 1952 р. // Конвенції та 

рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919 – 1964. Т.І.  – Женева: Міжнародне 

бюро праці, 1964. 
3
 Конвенція МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики 1962 р. // Конвенції та 

рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919 – 1964. Т.І.  – Женева: Міжнародне 

бюро праці, 1964. 
4
 Конвенція МОП № 130 про медичну допомогу та допомоги у випадку хвороби 1969 р. // Конвенції та 

рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 – 1999. Т.І.  – Женева: Міжнародне 

бюро праці, 1999. 
5
 Конвенція МОП № 157 про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального 

забезпечення 1982 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 – 

1999. Т.І.  – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. 
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та внести відповідні законопроекти до Верховної Ради України
6
. Однак дане 

положення Угоди було реалізоване порівняно нещодавно в результаті 

прийняття законів України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 

організації праці про основні цілі та норми соціальної політики № 117» від 

16 вересня 2015 р.
7
 та «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації 

праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102» від 16 березня 

2016 р.
8
 

Конвенція МОП № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 

1952 р. має особливе значення серед конвенцій МОП у сфері соціального 

захисту, оскільки визначає мінімальні стандарти надання медичної допомоги, 

допомог у разі хвороби, безробіття, старості, трудового каліцтва або 

професійного захворювання, інвалідності, втрати годувальника, в т.ч. допомоги 

по вагітності і пологам, сімейних допомог. У Конвенції МОП № 102 закріплені 

міжнародні стандарти тривалості виплати соціальних допомог, їх форми. 

Зокрема, ст. 42 Конвенції передбачено дві форми реалізації сімейних допомог – 

це здійснення періодичних грошових виплат, а також надання сім’ї умов для 

нормального розвитку дитини (натуральне забезпечення та обслуговування). 

При цьому вони можуть застосовуватись як окремо, так і разом. 

Цей міжнародний акт встановлює також мінімальні стандарти у сфері кола 

суб’єктів, які мають право на отримання перелічених соціальних допомог, що 

повинні бути конкретизованими національним законодавством, зокрема й у 

випадку надання допомоги сім’ям з дітьми (ст. 41). Конвенція МОП № 102 

визначає також мінімальні розміри зазначених виплат для різних суб’єктів 

(ст. 44). Вона не визначає процедуру досягнення стандартів, закріплених у ній, 

проголошуючи гнучкість нормативно-правового регулювання країн, які її 

ратифікували.  

У Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики 

1962 р. прямо не закріплені стандарти соціального захисту сімей з дітьми. У той 

же час даним міжнародно-правовим актом передбачено, що при плануванні та 

здійсненні соціальної політики слід вживати всіх можливих заходів для 

сприяння прогресу в таких сферах, як охорона здоров’я, піклування про 

добробут дітей та становище жінок. 

Статтею 3 Конвенції МОП № 117 основною метою економічного розвитку 

держави визнається підвищення рівня життя населення. При цьому під час 
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реалізації відповідних заходів на національному рівні зобов’язані суб’єкти 

повинні докладати максимум зусиль задля запобігання руйнуванню сімейного 

життя. 

Конвенцією також передбачається доцільність запровадження на 

національному рівні заходів, спрямованих на забезпечення найманим 

працівникам умов, які дадуть їм можливість підвищити рівень життя для себе і 

своєї сім’ї власними зусиллями й забезпечать підтримання прожиткового 

мінімуму, при встановленні якого повинні братися до уваги такі основні сімейні 

потреби, як продукти харчування та їхня калорійність, забезпечення житлом, 

одяг, медичне обслуговування та освіта (ст. 5). 

Відповідно до ст. 13 Конвенції МОП № 130 про медичну допомогу та 

допомоги у випадку хвороби 1969 р. медична допомога, що надається особам у 

разі настання відповідного соціального ризику, щонайменше повинна включати 

загальну лікарняну допомогу, зокрема допомогу вдома; допомогу, яку надають 

спеціалісти стаціонарним або амбулаторним хворим, і допомогу спеціалістів, 

яка може бути надана за межами лікарні; видачу необхідних медикаментів за 

рецептом лікаря або іншого кваліфікованого спеціаліста; госпіталізацію у 

випадку потреби; медичну реабілітацію. 

Конвенцією також передбачена виплата допомоги у зв’язку з хворобою 

особи, розмір якої визначається національним законодавством, яка у будь-якому 

випадку повинна бути достатньою не лише для підтримання здоров’я особи, а і 

для забезпечення належного матеріального становища сім’ї, особливо якщо 

вона має дітей (ст. 18).  

На забезпечення прав чоловіків у сфері соціального захисту сімей з дітьми 

спрямована Конвенція МОП № 156 про рівне ставлення й рівні можливості для 

трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов’язками 1981 р.
9
 Так, 

відповідно до статті 4 Конвенції для встановлення дійсної рівності ставлення і 

можливостей для трудящих чоловіків і жінок вживаються всі заходи, що 

відповідають національним умовам і можливостям, для того щоб брались до 

уваги їхні потреби щодо соціального забезпечення. Для реалізації зазначеного 

положення компетентні влада та органи кожної країни вживають відповідних 

заходів для заохочення розвитку інформації та освіти, що сприяють ширшому 

розумінню громадськістю принципу рівного ставлення і рівних можливостей 

для трудящих чоловіків і жінок із сімейними обов’язками (ст. 5). 

Ще одним актом, що визначає міжнародні стандарти соціального захисту 

сімей з дітьми є Конвенція МОП № 183 про охорону материнства 2000 р.
10

, у 

преамбулі якої закріплена необхідність сприяння захисту вагітності, 
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забезпечення здоров’я і безпеки матері та дитини, що повинні визнаватися 

обов’язком держави та суспільства.  

Статтею 4 Конвенції закріплене право жінки на відпустку у зв’язку з 

вагітністю та пологами тривалістю не менше 14 тижнів, при цьому з 

врахуванням необхідності охорони здоров’я матері і дитини тривалість 

післяпологової відпустки повинна бути не менше ніж 6 тижнів після 

народження дитини. 

На час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами жінка забезпечується 

грошовою допомогою, розмір якої повинен забезпечити жінці можливість 

утримувати себе і свою дитину в достойних з санітарно-гігієнічної точки зору 

умовах та мати належний рівень життя (ст. 6).  

Що стосується співвідношення національного законодавства у сфері 

соціального захисту сімей з дітьми зі стандартами Міжнародної організації 

праці, то в цілому можна констатувати відповідність нормативно-правових актів 

України у визначеній сфері досліджуваним нормам. В окремих випадках 

національна практика соціального захисту сімей з дітьми навіть перевищує 

стандарти МОП. Зокрема, мова йде про ст. 44 Конвенції МОП № 102, 

відповідно до якої загальна сума сімейних допомог повинна становити 1,5 % від 

заробітної плати звичайного дорослого некваліфікованого робітника чоловічої 

статі, помножені на загальну кількість дітей усіх жителів країни. У своєму блозі 

голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення Л.Л. Денісова зазначила, що в Україні 

цей відсоток становить 4,4 %.
11

 Крім того, ст. 52 Конвенції МОП № 102 

закріплений мінімальний строк виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами, що становить 12 тижнів, у той же час відповідно до ст. 7 Закону 

України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р.
12

 та 

ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23 вересня 1999 р.
13

 допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 

виплачується за весь період однойменної відпустки, тривалість якої становить 

70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження 

двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів, що становить 18 (20) 

тижнів відповідно.  

У той же час низка положень актів Міжнародної організації праці, які 

закріплюють стандарти соціального захисту сімей з дітьми, не знайшли свого 

відображення у актах національного законодавства України. 
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Зокрема, відповідно до ст. 40 Конвенції МОП № 102 соціальним ризиком, на 

подолання та/або пом’якшення наслідків якого повинні бути спрямовані заходи 

соціального захисту, є відповідальність особи за утримання і виховання дитини, 

яка відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р.
14

 

триває до досягнення дитиною повноліття. Проте в Україні не передбачено 

надання універсального виду допомоги, починаючи з народження дитини і до 

досягнення нею 18 років, що значно звужує рівень соціального захисту сімей з 

дітьми, передбачений стандартами МОП. 

Крім того, ст. 10 Конвенції МОП № 102 та ст. 13 Конвенції МОП № 130 

передбачене право на медичну допомогу, що може надаватися поза лікарнею та 

медичну реабілітацію, що реалізується шляхом санаторно-курортного 

лікування, право на яке на сьогодні обмежене виключно реабілітацією після 

перенесених захворювань і травм відповідно до ст. 22 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Зміст поняття прожиткового мінімуму, закріплений в Конституції України 

(ст. 48), також не відповідає вимогам Конвенції МОП № 117 оскільки не 

включає таких стандартів, як медичне обслуговування та освіта, що значно 

звужує його обсяг.  

Як зазначалося раніше, ст. 4 Конвенції МОП № 156 передбачаються рівні 

права для чоловіків і жінок з сімейними обов’язками у сфері соціального 

захисту. У той же час можна говорити про недостатню захищеність прав 

чоловіка у сфері призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами у випадку смерті матері, а також державної допомоги на 

дітей одиноким матерям (батькам), що свідчить про необхідність внесення 

відповідних змін до законодавства України шляхом приведення відповідних 

положень нормативно-правових актів у відповідність до актів Міжнародної 

організації праці. 

 

Бородкін М.В. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СІМЕЙ З ДІТЬМИ 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя та здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. 

Визначальну роль у забезпеченні реалізації зазначеного положення відіграє 

право на соціальний захист, що є гарантією для осіб, які, як правило, з 

незалежних від них обставин, втратили засоби до існування, права на життя.
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Особливе місце у системі соціального захисту населення має соціальний 

захист сімей з дітьми, оскільки саме сім’я, відповідно до норм міжнародного та 

національного законодавства, є природним та основним осередком суспільства, 

якій повинен гарантуватися захист з боку держави, особливо в період 

утримання та виховання неповнолітніх дітей. 

Одним з видів соціального захисту, спрямованим на запобігання 

виникненню та профілактику складних життєвих обставин, надання 

тимчасових, періодичних, разових соціальних послуг сім’ям з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати,  з метою подолання таких обставин, адаптації до них чи мінімізації їх 

негативних наслідків, є соціальне обслуговування. 

Право сімей з дітьми на отримання різного виду соціальних послуг 

закріплене численними нормативно-правовими актами, серед яких закони 

України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 

2001 р., «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 р., «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 р., «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 р. та багато інших. Реалізація 

зацікавленим суб’єктами належних їм прав у даній сфері завжди здійснюється у 

правовідносинах із соціального обслуговування. 

Суспільні відносини із соціального обслуговування сімей з дітьми 

виникають у результаті дії відповідних норм права, а отже, законодавство про 

соціальне забезпечення даної категорії населення є необхідною передумовою 

виникнення їх правової форми. Так, виходячи зі змісту Конституції України та 

положень Закону України «Про соціальні послуги» право на соціальні послуги 

мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних 

підставах перебувають на території України, і опинилися у складних життєвих 

обставинах, наслідки яких самостійно не в змозі подолати
1
.  

Однак виключно закріплення відповідного права у правовій нормі 

недостатньо для динаміки правовідносин із соціального обслуговування сімей з 

дітьми. Вони виникають, змінюються чи припиняються після того, як учасники 

майбутніх правових відносин вчинять певні дії (звернуться із заявою про 

надання соціальної послуги тощо). У юридичній науці такі факти, що лежать в 

основі соціально-забезпечуваних правовідносин, а отже, і правовідносин із 

соціального обслуговування сімей з дітьми, називають: юридичними фактами, 

які у своїй структурі містять три необхідні елементи юридичного фактичного 

складу (окремі юридичні факти). Це передусім об’єктивні обставини (факти), а 
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також волевиявлення особи (сім’ї) на отримання конкретного виду соціальної 

послуги і рішення компетентного органу про її надання
2
.  

Першим і основним елементом фактичного складу, необхідного для 

виникнення правовідносин із соціального обслуговування сімей з дітьми, є 

об’єктивні обставини (факти), з настанням яких у особи виникає право на 

певний вид соціальних послуг.  

Такими фактами є складні життєві обставини, які у ст. 1 Закону України 

«Про соціальні послуги» визначено як обставини, спричинені інвалідністю, 

віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і 

способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула 

або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.  

Передумовою виникнення даних обставин є соціальні ризики, які являють 

собою одну з основних категорій права соціального забезпечення. Важливе 

значення вони мають і для визначення підстав виникнення правовідносин із 

соціального обслуговування сімей з дітьми. Проте, враховуючи відсутність 

комплексного нормативно-правового акту сфері соціального захисту сімей з 

дітьми варто констатувати певну складність у формуванні їх вичерпного 

переліку.  

На думку К.В. Бориченко, підставами для здійснення соціального захисту 

сімей з дітьми, у тому числі й у виді соціального обслуговування, є вагітність та 

пологи, народження дитини, догляд за дитиною, утримання дитини-сироти чи 

дитини, позбавленої батьківського піклування, малозабезпеченість, хвороба 

дитини, хвороба особи, яка здійснює догляд за дитиною, утримання дитини 

одноосібно, багатодітність, інвалідність дитини, втрата годувальника
3
. 

Другим елементом юридичного фактичного складу, необхідного для 

виникнення правовідносин із соціального обслуговування сімей з дітьми, є 

свідоме волевиявлення суб’єкта права на соціальне обслуговування. Даний 

елемент фактичного складу прийнято називати діями. 

При характеристиці юридичних фактів-дій у сфері правовідносин із 

соціального обслуговування сімей з дітьми постає питання щодо визнання 

суб’єктом даних відносин сім’ї з дітьми в цілому, а не окремих її членів. 

Так, на думку С.М. Синчук, сім’я як цілісний колективний суб’єкт в змозі 

реалізувати право на соціальне забезпечення, якщо наслідки соціального ризику 

є спільними для всіх її членів. Вона набуває статусу соціально-правоможного 

суб’єкта і у тому випадку, коли соціального ризику зазнав один із її членів, 

                                                                 

 
2 Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П.Д. 
Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2006. – С. 136 
3 Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.05 / К.В. Бориченко; кер. роботи Г.І. Чанишева; Нац. ун-т «Одеська 

юридична академія». – Одеса, 2015. – С. 15 
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однак наслідки є вагомими для всієї сім’ї та породжують спільну соціальну 

потребу
4
.  

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що сім’я з дітьми є 

самостійним суб’єктом правовідносин із соціального обслуговування, оскільки 

окремі складні життєві обставини (малозабезпеченість) є спільними для всієї 

родини, що дає змогу говорити про призначення соціальних послуг для всіх 

членів родини одночасно. Більшість же складних життєвих обставин 

(утримання дитини одноосібно, інвалідність дитини тощо) безпосередньо 

стосуються лише одного з членів родини (батька (матері) або дитини) проте, 

враховуючи економічне та соціальне навантаження на утримувачів дитини, 

наслідки таких життєвих обставин неминуче негативно вплинуть на статус всієї 

родини, що стане підставою для здійснення соціального захисту, у тому числі 

шляхом надання соціальних послуг. 

Для виникнення правовідносин із соціального обслуговування необхідним є 

волевиявлення (ініціатива) громадянина або іншої, визначеної законодавством, 

особи, яка діє в інтересах отримувача. Волевиявлення зазвичай має письмову 

форму і проявляється у вигляді заяви до відповідного компетентного органу. 

Необхідним елементом юридичного фактичного складу є і рішення 

компетентного органу. Саме воно і зумовлює динаміку правовідносин із 

соціального обслуговування сімей з дітьми. 

Рішення про надання соціальних послуг констатує наявність усіх необхідних 

умов для виникнення, зміни чи припинення відповідних правовідносин.  

Структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування або недержавні суб’єкти-надавачі соціальних послуг, до яких 

звернулася особа (сім’я) щодо надання соціальних послуг, приймають рішення 

про надання соціальних послуг протягом п’ятнадцяти денного строку з дати 

подання заяви та необхідних документів
5
. 

Особливістю правовідносин із соціального обслуговування, у тому числі 

сімей з дітьми, є те, що для їх виникнення необхідною умовою також є 

укладення договору про надання соціальних послуг, типова форма якого 

затверджуються Міністерством соціальної політики України. 

Договір про надання соціальних послуг конкретизує правову норму, що 

передбачає право сім’ї на отримання даного виду соціального захисту. У ньому 

персоніфіковано визначаються сторони, предмет договору (конкретний вид 

соціальної послуги), організаційні засади соціального обслуговування 

(періодичність надання соціальної послуги, її зміст, засади фінансування), 

конкретизуються права і обов’язки надавача та суб’єкта-отримувача соціальної 

                                                                 

 
4 Синчук С.М. Правосуб'єктність сім'ї у правовідносинах соціального забезпечення / С.М. Синчук // 
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2014. - № 8. – 

С. 210 
5 Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг): Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417 // Офіційний вісник 

України. – 2010. – № 1. – Ст. 10 
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послуги. Укладення такого договору врегульовує конкретні правовідносини між 

окремо взятими суб’єктами та визначає їх права та кореспондуючі обов’язки. 

У фактичному складі – це завершальний елемент, який у сукупності з 

іншими призводить до виникнення правовідносин із соціального 

обслуговування сімей з дітьми. 

Таким чином, правовідносини із соціального обслуговування сімей з дітьми 

виникають на підставі складного юридичного факту, структурними елементами 

якого є складна життєва обставина, волевиявлення представника сім’ї з дітьми, 

прийняття рішення зобов’язаним суб’єктом та укладення договору про надання 

соціальних послуг. 

Складними життєвими обставинами, необхідними для виникнення 

правовідносин із соціального обслуговування сімей з дітьми, є обставини, 

спричинені соціальними ризиками, внаслідок яких особа (сім’я) частково або 

повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно 

піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті, 

наслідки яких вона самостійно не в змозі подолати. 

Сім’я з дітьми як колективний суб’єкт правовідносин із соціального 

обслуговування реалізує своє право на отримання даного виду соціального 

захисту через уповноваженого представника.  

Для виникнення правовідносин даного виду недостатньо прийняття 

компетентним органом рішення про надання соціальних послуг, необхідним є 

також укладення особисто або через законного представника договору про 

надання соціальних послуг – двосторонньої угоди, сторонами якої є отримувач 

соціальних послуг та надавач соціальних послуг, в якій зазначаються права та 

обов’язки кожної із сторін, обсяг соціальних послуг, цілі, строки та 

періодичність їх надання. 

Кожен із цих юридичних фактів, що у сукупності формують юридичний 

склад, є необхідним для виникнення правовідносин із соціального 

обслуговування сімей з дітьми. Відсутність хоча б одного з елементів цієї 

сукупності виключає можливість становлення правовідносин. 

 

Бурак В.Я. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

канд.юрид.наук, доцент кафедри трудового,  

аграрного й екологічного права 

ЗАКОНОДАВСТВО, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПРИМИРНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ 

ВИРІШЕННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ ПОТРЕБУЄ 

РЕФОРМУВАННЯ 

В умовах складної економічної ситуації в Україні, та реформування трудового 

законодавства надзвичайно складним і актуальним є питання захисту трудових прав 

і законних інтересів працівників. 
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Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, і природно, 

можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що в 

свою чергу призводить до виникнення розбіжностей. 

Чинне сьогодні законодавство, яке регулює порядок вирішення колективних 

трудових спорів не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення. 

Відсутність досконалої нормативної регламентації процесу вирішення 

колективних трудових спорів знижує ефективність діяльності органів по їх 

вирішенню.  

Трудове законодавство передбачає різні шляхи вирішення колективних 

трудових спорів в залежності від їх виду, участь в їх розв’язанні різних органів. 

Загальноприйнятим є положення про те, що колективні трудові спори 

повинні в першу чергу вирішуватися за допомогою примирних процедур. 

Під примирними процедурами розуміють особливий спосіб вирішення 

колективного трудового спору без припинення роботи шляхом пошуку 

взаємоприйнятного для сторін рішення.
1
 

Видається доцільним виокремлювати у примирній процедурі вирішення 

колективних трудових спорів наступні етапи (стадії): безпосередньо примирну 

процедуру; примирно-посередницьку процедуру; примирно-третейську процедуру. 

Безпосередньо примирна процедура передбачає вирішення розбіжностей, шо 

виникли, самими сторонами в ході переговорів, а у разі недосягнення угоди – 

примирною комісією, створеної з представників сторін. Примирно-посередницька 

процедура – це вирішення колективного трудового спору примирною комісією за 

участю незалежного посередника, а за проектом Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів» –вирішення спору за участю трудового 

медіатора. Примирно-третейська процедура передбачає розгляд та вирішення 

колективного трудового спору трудовим арбітражем.
2
 

Першим етапом вирішення колективного трудового спору повинні стати 

неформальні переговори між сторонами спору. Такі переговори здійснюються без 

втручання третьої особи, наприклад, незалежного посередника. Однак 

законодавство повинно передбачати механізм, який зобов’язує сторони знаходити 

компроміс і знайти взаємоприйнятне вирішення спору. 

Переговори повинні стати обов’язковим елементом способів вирішення 

колективних трудових спорів, оскільки їхні переваги полягають у наступному: 

- у процесі переговорів відбувається безпосередня взаємодія сторін; 

- учасники конфлікту мають можливість максимально контролювати різні 

аспекти своєї взаємодії, у тому числі самостійно встановлювати тимчасові 

рамки і межі обговорення, впливати на процес переговорів і на їх результат, 

визначати рамки угоди; 

                                                                 

 
1 Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / Бурак В. Я. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. —  

с. 208. 
2 Дейнека В.М. Примирні процедури вирішення трудових спорів. Автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення. Одеса, 2015., с. 16. 
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- переговори дозволяють учасникам конфлікту розробити таку угоду, яка 

задовольнила б кожну зі сторін і дозволила уникнути тривалого судового 

розгляду, який може закінчитися поразкою однієї із сторін; 

- прийняте рішення, у разі досягнення домовленостей, нерідко має 

неофіційний характер, будучи приватною справою договірних сторін; 

- специфіка взаємодії учасників конфлікту на переговорах дозволяє зберегти 

конфіденційність.
3
 

Результатом безпосередніх переговорів може стати укладення угоди про 

усунення розбіжностей між сторонами і вирішення колективного трудового спору. 

Це найбільш «м’яка» форма вирішення колективного трудового спору, тому 

вона не може бути достатньо законодавчо врегульована. Безпосередні переговори 

між сторонами колективного трудового спору повинні регулюватися у 

відповідності із погоджувальною процедурою, яка може бути передбачена, або 

колективним договором, або договором між сторонами спору. Відповідно примирні 

процедури можуть застосовуватися лише після вичерпання можливостей вирішення 

спору шляхом безпосередніх переговорів. 

Сьогодні, законодавство, встановило правило за яким колективні трудові 

спори вирішуються примирною комісією, трудовим арбітражем, а також за 

участю незалежного посередника і представників Національної служби 

посередництва і примирення. У той же час не врегульований порядок вирішення 

ними спору, не врегульовано правовий статус незалежного посередника. В 

законі ―Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)‖ є 

норми, які суперечать одна одній. Зокрема, норма про обов’язковість вирішення 

колективного спору трудовим арбітражем суперечить нормі, якою встановлено, 

що рішення трудового арбітражу є обов’язковим, якщо сторони про це 

домовилися. Не врегульовано правових наслідків реєстрації, або ж не реєстрації 

колективних трудових спорів в Національній службі посередництва і 

примирення. 

Чинне законодавство передбачає погоджувальний спосіб вирішення 

колективних спорів. Він ґрунтується на таких засадах: 

- активна участь сторін у вирішенні трудового спору; 

- використання всіх незаборонених законодавством засобів для вирішення 

колективного спору на стадії примирних процедур; 

- добровільність виконання рішень примирних органів; 

- заборона ухилення від примирних процедур. 

До примирних процедур законодавством встановлено ряд вимог. По-перше 

жодна із сторін не вправі ухилятися від участі у примирних процедурах. 

Наступною вимогою є оперативність проведення примирних процедур.  

                                                                 

 
3 Альтернативні способи вирішення трудових спорів / Бурак В. Я., Кулачок-Тітова Л. В., Пилипенко 
П. Д., Чудик-Білоусова Н.; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пилипенка. — Хмельницький : 

Хмельницький університет управління та права, 2015. — с. 155. 
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Основним завданням примирних процедур є примирення сторін 

колективного трудового спору, допомога їм у виробленні компромісного 

рішення, недопущення страйків. Примирні процедури повинні відбуватися у 

такі строки, які б забезпечували вирішення колективного трудового спору у 

максимально стислі строки. Крім того необхідно передбачити відповідальність 

сторін за недотримання примирних процедур, а також за невиконання рішень 

примирних органів, оскільки в інший спосіб неможливо заставити сторони 

виконувати рішення примирних органів, якщо вони цього не хочуть. 

Якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного 

трудового спору, конфлікту, за рішенням представницького органу 

(представників) працівників може проводитися попереджувальний страйк 

тривалістю не більше однієї години, про що представницький орган повинен 

попередити роботодавця не пізніш як за один робочий день до його початку. 

Матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії повинні 

здійснювати сторони колективного трудового спору за взаємною згодою. 

Порядок відшкодування витрат на процедуру примирення може бути 

урегульований колективним договором. Що ж стосується матеріально-

технічного забезпечення трудового арбітражу, а також оплати праці трудових 

арбітрів та відшкодування витрат, пов’язаних з роботою у трудовому арбітражу, 

то це повинно здійснюватися Національною службою посередництва і 

примирення за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на 

ці цілі, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Оскільки примирна комісія є органом примирення, який складається із 

представників сторін колективного трудового спору, то необхідно передбачити 

механізм відкликання стороною своїх представників із примирної комісії, якщо 

на думку сторони вони недостатньо відстоюють їхні інтереси. Такий механізм 

може передбачатися в угоді про утворення примирної комісії. Закон не 

передбачає форми та змісту угоди про утворення примирної комісії. Як 

видається така угода повинна укладатися у письмовій формі із зазначенням 

факту утворення примирної комісії, її кількісного складу, порядку делегування 

сторонами своїх представників, порядку відшкодування витрат на її роботу, а 

також строки розгляду нею спору. Крім того в угоді можна передбачити 

механізм відкликання стороною своїх представників. 

Необхідно детальніше урегулювати участь незалежного посередника при 

вирішенні колективного трудового спору. Пропонується встановити терміни і 

форми його участі у примирних процедурах. В угоді про залучення незалежного 

посередника необхідно передбачити механізм його заміни, а також можливість 

продовження його роботи, в умовах, коли примирні процедури не привели до 

вирішення колективного трудового спору. 

Вимагає зміни правовий статус Національної служби посередництва і 

примирення, як органу утвореному Президентом України за погодженням з 

представниками профспілок і роботодавців для сприяння вирішенню 

колективних трудових спорів, а також запобігання їх виникненню. На цей орган 

покладаються функції підготовки незалежних посередників і трудових арбітрів, 
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їх атестації, а також аналіз причин виникнення колективних трудових спорів і 

підготовка рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування 

щодо їх усунення. Важливою функцією цього органу є повідомна реєстрація 

колективних трудових спорів, оскільки моментом виникнення колективного 

трудового спору є його реєстрація у Національній службі посередництва і 

примирення. Представники цієї служби на прохання сторін спору можуть 

залучатися в якості експертів і консультантів у примирних процедурах.  

Важливою умовою ефективності примирних процедур є встановлення 

законом відповідальності за ухилення від участі у них. Ухиленням від участі у 

примирних процедурах є: 

- неутворення у визначені кодексом строки примирних органів; 

- перешкоджання роботі примирних органів, ненадання їм необхідної 

інформації; 

- невиконання рішень примирної комісії і трудового арбітражу. 

У випадках коли від проведення примирних процедур ухилявся 

роботодавець, то це повинно стати підставою для оголошення найманими 

працівниками страйку. 

У випадках коли від участі у проведенні примирних процедур ухилялися 

наймані працівники або їх представники, то це є підставою для того щоб 

оголошений ними страйк був визнаний незаконним. Необхідно розширити 

спектр майнових санкцій за порушення норм трудового законодавства, зокрема, 

розширити можливості застосування матеріальної відповідальності за 

невиконання рішень примирних органів і ухилення від участі в примирних 

процедурах. При цьому не виключається застосування дисциплінарної і 

адміністративної відповідальності. 

З огляду на це видається закономірною пропозиція про необхідність 

реформування законодавства про порядок вирішення колективних трудових 

спорів.
 

Вавженчук С.Я. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

докт.юрид.наук, доцент, 

професор кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ 

ОХОРОННИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Зміст охоронних трудових правовідносин є не лише складовою таких 

трудових правовідносин, але й виконує дитермінуючу роль в їх функціонуванні 

та генезисі. В умовах сьогодення означеним пояснюється крайня важливість 

формування вчення про охоронне трудове правовідношення, що допоможе 

глибоко дослідити як явні так і латентні теоретико-методологічні проблеми у 

цій сфері та сформувати так необхідні суспільству пропозиції для 

удосконалення трудо-правового поля. Окреслена аксіологічна спрямованість у 
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трудовому праві потребує детального дослідження не лише із врахуванням норм 

національного та іноземного трудового законодавства, судової практики але й з 

врахуванням доктрини теорії права, трудового та цивільного права. Адже у 

цьому разі справа не у рафінованості правової теорії охоронних трудових 

правовідносин, а в прагненні створити чітку систему уявлень про розглядуване 

правове явище, що на практиці допоможе сформувати правильні положення на 

рівні охоронного трудового законодавства та відповідну судову практику. 

Саме тому, вказаний стан наявних проблем трудо-правового характеру є 

потужним поштовхом для здійснення наукової розвідки у заданому правовому 

векторі.  

Не можливо не відмітити, що значний вклад у розробку відповідної 

проблематики через призму трудового права здійснили такі науковці, як 

М.Г. Александров, С.В. Венедиктов, М.І. Іншин, А. М. Лушніков, 

М. В. Лушнікова, В.М. Скобєлкін, Л.О. Сироватська, О.І. Процевський, 

В.М. Толкунова, В.І. Щербина та ін. Як наслідок, наукові праці згаданих авторів 

суттєво вплинули на результати власного дослідження змісту охоронних 

трудових правовідносин.  

Не зважаючи на значний доробок у розглядуваному сегменті юридичної 

науки і разом із цим не заперечуючи наукової цінності низки наукових праць, де 

предметом дослідження був зміст охоронних трудових правовідносин, низка 

питань які стосуються саме змісту охоронних трудових правовідносин досі 

потребує уваги та наукового дослідження. 

Не можливо заперечити того, що зміст охоронних трудових правовідносин 

відрізняється від змісту регулятивних трудових правовідносин в силу низки 

особливостей. Так, свого часу С.С. Алексєєв підкреслив, що охоронні 

правовідносини відрізняються від регулятивних не тільки підставою 

виникнення, але й змістом суб’єктивних прав і обов’язків, співвідношенням 

останніх між собою.
1
 

Як кожне поняття зміст охоронного трудового правовідношення є 

абстрактним, у той же час воно відображає модель бажаної або зобов’язуючої 

поведінки, що окреслена правовою нормою. Не лише форма, що органічно 

поєднана із змістом але й сам зміст розглядуваного правовідношення 

розкривають сутність останнього. 

Беручи до уваги категорії діалектики, зміст відображає відповідні сторони та 

зв’язки зовнішнього світу.
2
 Якщо звернутися до тлумачного словника, то зміст 

розглядається як те, що складає сутність кого-чого небудь.
3
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Враховуючи етимологічні чинники та розрізненість доктринальних 

концепцій в юридичній літературі викристалізувалася ціла низка точок зору 

щодо поняття «зміст правовідношення». Як наслідок, це дає можливість 

розуміти зміст охоронного трудового правовідношення по-різном.  

Деякі автори розглядають зміст правовідношення як реальну взаємодію у 

визначеній формі. Так, М.Д. Шаргородський, О.С. Іоффе правовідношення 

розглядали як ту форму, яку набуває фактичне відношення, що урегульоване 

нормою права.
4
 О.В. Міцкевич вказував, що у правовідношенні треба бачити 

єдність соціального змісту та правової форми, тобто єдність прав та обов’язків 

учасників правовідносин та їх поведінки, що направлене на досягнення 

визначених інтересів.
5
 Р.Й. Халфіна в цілому підтримуючи позицію 

О.В. Міцкевич з цього приводу підкреслила, що певні комплекси правових норм 

можуть розглядатися як форма певного виду суспільних відносин. Тут зміст 

нерозривно пов’язаний з формою, складає внутрішню єдність 

правовідношення.
6
 

Інші автори підтримують концепцію розщепленого змісту правовідношення. 

Так, С.С. Алєксєєв відстоював точку зору за якою правовідношення має 

матеріальний та юридичний зміст. Юридичний зміст правовідношення  

складають суб’єктивні права та обов’язки. Матеріальний зміст правовідношення 

– це фактична поведінка, яку управомочений може, а правозобов’язаний 

повинен здійснити.
7
 В.І Щербина аналізуючи структуру охоронних 

правовідносин у трудовому праві підтримує вказану концепцію вказуючи, що 

зміст правовідносин – це своєрідний синтез фактичного, тобто здатність 

суб’єктів до вольових актів, до діяльності, та юридичного, тобто норм права. У 

результаті зміст будь-яких (мається на увазі в тому числі охоронних – В.С.) 

правовідносин набуває подвійного характеру.
8
 На його думку фактичний зміст 

правовідносин – це самі дії, в яких реалізуються суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки. Фактичний зміст включає тільки один з можливих варіантів 

реалізації суб’єктивного права або юридичного обов’язку, а юридичний зміст 
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охоронних правовідносин – це можливість певних дій уповноваженої і 

необхідність певних дій зобов’язаної особи.
9
 

Натомість О.О. Красавчиков вважав, що у правовідношенні необхідно 

виділяти соціальний (суспільне відношення, юридичною формою якого є 

відповідний правовий зв’язок суб’єктів) та юридичний зміст (права та 

обов’язки, з яких складається даний правовий зв’язок).
10

 

Ряд авторів притримується точки зору за якою зміст правовідношення 

складають права та юридичні обов’язки його суб’єктів, зафіксовані нормою 

права.
11

 Так, А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова зазначили, що зміст трудового 

правовідношення складають трудові права та обов’язки суб’єктів, що 

передбачені трудовим законодавством, іншими нормативними правовими 

актами, що включають норми трудового права, колективним договором, 

домовленостями, локальними актами, трудовим договором.
12

 В подальшому 

науковці суттєво уточнюють свою позицію вказуючи, що на їх погляд, зміст 

трудового правовідношення не варто розглядати як просту сукупність прав та 

обов’язків його сторін. Мову варто вести про сукупності елементарних 

правових зв’язків, які змінюються у часі на підставі юридичних фактів, де праву 

однієї сторони кореспондують обов’язки іншої в рамках єдиного триваючого 

трудового правовідношення.
13

 З приводу останнього Д.Н. Кархальов відзначив, 

що для охоронного правовідношення характерна проста структура зв’язків прав 

та обов’язків.
14

 У цьому контексті варто приєднатися до цієї точки зору та 

констатувати, що в охоронному трудовому правовідношенні наявна проста 

структура правових зв’язків. Втім, думається, що з позиції А. М. Лушнікова, 

М. В. Лушнікової має місце звуження розуміння змісту трудового 

правовідношення через здійснення акценту лише на зміні правових зв’язків у 

часі без згадки про їх виникнення та припинення, що характеризує лише окремі 

аспекти динаміки трудового правовідношення.  

М.І. Іншин досліджуючи службово-трудові правовідносини зазначає, що їх 

змістом є встановлення, розвиток, зміна і припинення праці державних 
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службовців по виконанню ними функцій держави, які здійснюються у формі 

суб’єктивних трудових прав і обов’язків державних службовців.
15

  

На думку В.М. Толкунової зміст трудового правовідношення  складають 

права та обов’язки його суб’єктів, що визначаються трудовим договором та 

трудовим законодавством.
16

 У даному випадку слід підкреслити, що зміст 

охоронного трудового правовідношення визначається законодавством, а не 

договором, як наслідок із такою точкою зору важко погодитися, адже вона 

відображає зміст регулятивного трудового правовідношення. З цього приводу 

слушною є точка зору О.І. Процевського, який зауважив, що правомірні та не 

правомірні дії не можуть складати зміст одного й того ж відношення.
17

 

В.І. Щербина у цьому ключі теж підкреслював особливість змісту охоронних 

трудових правовідносин.
18

 

У цьому контексті Б. Базилєв характеризуючи охоронне правовідношення 

йде далі та вказує, що його змістом є право потерпілого вимагати відповідного 

майнової компенсації та обов’язку правопорушника нести покарання за 

вчинене.
19

 Вказане розуміння змісту охоронного правовідношення не розкриває 

зміст превентивно-охоронних та захисних правовідносин. Справа у тому, що 

зміст превентивно-охоронного правовідношення не може містити право 

потерпілого вимагати відповідної майнової компенсації. Захисне 

правовідношення, як правило, не містять такого права, адже мова йде про 

відновлення права або правового положення потерпілої особи, припинення 

порушення або його явної загрози. За ради справедливості підкреслимо, що в 

останньому випадку може мати місце майновий характер права (наприклад, 

примусове відрахування із заробітку). Що стосується обов’язку 

правопорушника нести покарання за вчинене, то він у змісті охоронного 

трудового правовідношення не може існувати, адже мета охорони трудових 

прав, як нами зазначалося вище, інша. 

На думку Д.Н. Кархальова змістом охоронного правовідношення в 

цивільному праві є право потерпілої особи на застосування мір цивільно-

правового примусу (право на захист) та обов’язок правопорушника відновити 

порушене цивільне право (охоронний обов’язок
20

). З таким висновком не можна 

погодитися у повній мірі виходячи хоча б із наступного. Справа у тому, що 
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зведення змісту охоронного правовідношення до права на захист та обов’язку 

відновити порушене право звужує горизонт охоронного правовідношення, адже 

поза увагою залишається зміст превентивного охоронного правовідношення. 

У цьому разі слід констатувати, що зміст охоронного правовідношення у 

трудовому праві диференціюється у залежності від його виду (превентивне 

охоронне трудове правовідношення, захисне трудове правовідношення, трудове 

правовідношення пов’язане із трудо-правовою відповідальністю). Враховуючи 

вказану особливість змістом охоронного трудового правовідношення в межах 

якого реалізуються міри превентивної охорони буде право на превентивну 

охорону (право управненої особи на визначення системи заходів, засобів, 

способів, порядків за допомогою яких забезпечується реалізація трудового 

права) та кореспондуючий превентивний охоронний обов’язок.  

Зміст охоронного трудового правовідношення в межах якого реалізуються 

міри захисту будуть складати право на захист (право управненої особи на 

застосування мір трудо-правового примусу в тій чи іншій формі) та, відповідно, 

охоронний обов’язок відновного характеру (обов’язок правопорушника 

відновити порушене трудове право або правове положення потерпілого, 

усунути явну загрозу порушення трудового права).  У цьому контексті не можна 

обійти увагою й те, що С.С. Алексєєв теж звертав увагу на  особливості змісту, 

так названих, конкретних охоронних правовідносин. Юридичний обов’язок в 

охоронних правовідносинах ним розглядався як обов’язок зазнати тих наслідків, 

які були передбачені санкцією порушеної норми і визначені уповноваженою 

особою. Він притримувався думки за якою якщо в регулятивних 

правовідносинах суб’єктивне право виступає як правомочність, то в охоронних 

правовідносинах воно виражається головним чином як вимога.
21

 У цьому плані 

запитання виникає у разі здійснення права на самозахист, адже воно не наділено 

ознаками права вимоги. Далі науковець приходить до висновку, що ця вимога 

забезпечена правомочністю державного органу застосовувати санкції за 

порушення правової норми.
22

 В подальшому висловлена С.С. Алексєєвим точка 

зору була підтримана в науці трудового права В.І. Щербиною.
23

 

Вказане свідчить про те, що варто підтримати точку зору, за якою 

охоронному трудовому правовідношенню притаманна проста структура зв’язків 

прав та обов’язків. Тобто, залежно від виду охоронного трудового 

правовідношення управлена сторона наділена охоронним правом (правом на 

превентивну охорону або правом на захист), а зобов’язана – відповідним 

обов’язком. 
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Підсумовуючи підкреслимо, що здійснено критичний аналіз змісту 

охоронних трудових правовідносин з огляду на прогресивні доктринальні 

здобутки. Разом із цим автор прийшов до наступних висновків. По-перше, в 

охоронному трудовому правовідношенні наявна проста структура правових 

зв’язків. По-друге, зведення змісту охоронного правовідношення у трудовому 

праві до права на захист та обов’язку відновити порушене право звужує 

горизонт розглядуваного правовідношення, адже поза увагою залишається зміст 

превентивного охоронного правовідношення. 

Ваганова І.М. 

Харківський національний економічний університет, 

канд.юрид.наук, доцент кафедри  

правового регулювання економіки 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Проблема застосування спеціальних засобів контролю у сфері трудового 

права є новою і досить складною юридичною категорією. Особливу увагу 

суспільства до даного правового явища привернула прописана у ст. 30 новела 

проекту трудового кодексу України, яка  передбачає, що роботодавець вправі 

контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з 

використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями 

виробництва
1
. Актуальність даного питання в першу полягає у тому, що зачіпає 

такі основні правові категорії як права та свобод людини, приватне та особисте 

життя людини, підстави та наслідки встановлення засобів відеоспостереження 

тощо. 

Вважаємо за доцільне у даній роботі визначити підстави, умови, мету та 

межі застосування засобів контролю.  

Сьогодні системи відеоконтролю – обов’язковий, а інколи й основний 

елемент сучасної системи охорони підприємств, установ, організацій. Їх можна 

зустріти будь-де: у навчальних установах, на підприємствах, магазинах, метро, 

розважальних закладах, музеях, банках. 

Підлягають з’ясуванню підстави за яких власник має право встановлювати 

системи відеоконтролю на підприємстві. Як правило, мета їх установлення – 

запобігання розкрадання майна та контроль за виробничим процесом. Однак, у 

зв’язку з цим у роботодавця можуть виникнути дві правові проблеми. Перша 

пов’язана з посяганням на конституційні права і свободи людини та 

громадянина, а друга – з погіршенням істотних умов праці. Розглянемо кожну з 

них окремо. 
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Найвищою соціальною цінністю в Україні визнано людину, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Права і свободи людини та 

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави
2
. Це положення 

повинно мати визначальне значення при нормативному регулюванні усіх 

напрямків державної діяльності, у тому числі й у сфері трудових і пов’язаних з 

ними відносин. 

У сучасному світі мати роботу – головна умова приналежності до 

суспільстві, основний фактор повноцінності індивіда
3
. Тому однією з важливих 

складових прав людини є її трудові права. При вступі у трудові правовідносини 

за кожною людиною зберігаються її природні права, визначені Конституцією 

України. Права людини невідчужувані. Ніхто не може позбавити людину її 

природних прав. Статтями 29, 31 і 32 Основного Закону встановлено права 

людини і громадянина на недоторканність особистого життя, особисту та 

сімейну таємницю, таємницю переписки, телефонних переговорів, захист своєї 

честі і гідності. Не допускається збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків 

визначених законом. У ст. 13 Конституції підкреслюється, що власність не 

повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. 

У ч. 2. ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка 

має назву «Заборона рабства і примусової праці» зазначається, що ніхто не 

може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю
4
. 

Означені права громадян закріплюють статті 302 (право на інформацію) і 

307 Цивільного кодексу України (захист інтересів фізичної особи при 

проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок)
5
. Зокрема, ч. 1 ст. 307 ЦК України 

передбачено, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи 

відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання на фото-, кіно-, теле- чи 

відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на 

зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Частина 

4 ст. 23 Закону України «Про інформацію» встановлює заборону на збирання 

відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків, 

передбачених законом
6
. При цьому, відповідно до рішення Конституційного 

Суду України від 30 жовтня 1997 р., № 5-зп, забороняється не лише збирання, а 
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6 Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р., №2657-XII // Відом. Верховн. Ради України. – 
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й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 

без її попередньої згоди
7
. 

Зазначені норми свідчать проте, що права людини на недоторканість 

особистого життя суворо охороняються державою. 

Вже нині використання систем відеоконтролю покладає на роботодавців 

низку обов’язків. По-перше, про встановлення систем відеоконтролю мають 

бути поінформовані всі працівники. Навіть використання системи 

відеоконтролю закритого типу, не знімає цього обов’язку. По-друге, порядок 

роботи цієї системи повинен закріплюватись у окремому локальному 

нормативному акті, з яким працюючі мають бути ознайомлені письмово. По-

третє, про наявність на підприємстві систем відеоконтролю необхідно 

повідомляти не тільки працюючих. Уже на стадії укладання трудового договору 

про наявність таких систем необхідно попереджувати працівників, а 

ознайомлення з такою інформацією фіксувати в письмовій формі. 

Необхідно зазначити, що примусовий характер використання технічних 

засобів контролю ґрунтується на психологічному впливі, який є легітимний, 

оскільки заснований на добровільному вольовому сприйнятті спостереження 

працюючим. Примусовість цих заходів виявляється у тому, що за допомогою 

спеціальних систем відеоконтролю особа змушена добровільно відмовитися від 

вчинення (готування) протиправних дій стосовно майна роботодавця 

(наприклад, викрадення матеріальних цінностей, використання їх для власних 

цілей та ін.). Треба визнати й інше, використання спеціальних систем 

відеоконтролю мобілізує працівника при виконанні трудових обов’язків, 

спонукає до чіткішого дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Тому має право на існування, але є дуже дискусійною, точка зору, що 

встановлення систем відеоконтролю за умови згоди на це працюючих, не 

порушує основних конституційних прав і свобод людини та громадянина у 

сфері трудових відносин. Якщо брати за основу позицію, що договір – це 

вершина правового регулювання праці у трудовому праві, то тоді означений 

вище погляд є вірним. 

Однак насправді все набагато складніше. Попри отримання згоди на 

використання технічних засобів контролю, в таких діях роботодавця вбачається 

можливість незаконного втручання у приватне життя. Але не можна 

беззаперечно погодитися з цим твердженням, оскільки діяльність людини під 

час перебування її на робочому місці, не відноситься до категорії приватне 

життя. Це можна довести наступним. Наразі, у вітчизняній літературі не існує 

єдиного підходу до визначення приватного життя в аспекті права людини на 

невтручання у приватне та сімейне життя, а також не існує прикладів 

                                                                 

 
7 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 
48 Закону України «Про інформацію» від 30.10.1997 р., №5-зп // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/ list?currDir=8818. 
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критичного осмислення позитивних і негативних аспектів вже існуючих 

визначень приватного життя
8
. 

В юридичній науці поширена категорія «особисте життя». Це пояснюється, у 

першу чергу, її закріпленням у ст. 32 Конституції України, а по-друге – 

радянською традицією наукового аналізу цього суб’єктивного права людини. 

Р.О. Стефанчук визначає поняття «приватність» як соціальну цінність, 

охоплюючу всю приватну життєдіяльність людини, що організуються та 

здійснюються у сфері сімейних, побутових, особистих, інтимних та інших 

стосунків, які здійснюються в період вивільнення від публічних 

субординаційних зобов’язань (трудових, службових, посадових, навчально-

освітянських, громадських та ін.). Категорія «приватності» є комплексною та 

такою, що суттєво ширша від інших суміжних категорій (приміром, «особисте 

життя»), оскільки суцільно поглинає всю сферу приватного життя фізичної 

особи
9
. 

На думку Г. Лановенка до структури приватного життя належать інтимний, 

просторовий (куди відноситься вибір робочого місця), сімейний, релігійний, 

майновий, культурний, організаційний, оздоровчий, дозвільний та 

комунікаційний аспекти
10

. Те, що приватне життя виокремлюється зі сфери 

трудових відносин підтверджується і позицією І.Л. Петрухіна, який даному 

поняттю дав два визначення. Перше – приватне життя – це функціонування 

людини в особливій сфері сімейних, побутових та інтимних відносин, що не 

підлягають безпосередньому контролю з боку держави, громадських 

організацій, приватних осіб. Це свобода усамітнення, роздумів, переписки, 

ведення щоденників та інших записів, контактування з іншими людьми, свобода 

висловлювань і вчинків за межами службових відносин. Це стан обґрунтованої 

впевненості у тому, що особисті таємниці людини не будуть виявлені та 

розголошені. Друге – це можливість усамітнення, спілкування з близькими 

людьми, самовиражатися поза межами службових обов’язків
11

. 

Отже, на думку фахівців із цивільного права, «приватне життя» – категорія, 

що не може існувати у рамках трудових правовідносин.  

Основною метою встановлення вказаних систем на місцях, де 

зосереджуються значні матеріальні цінності (склади готової продукції, металу, 

устаткування тощо) є фіксація фактів розкрадання як у робочий, так і не 

робочий час. Метою встановлення відеоспостереження на логістичних 

дільницях (зони вантаження-розвантаження, залізничні станції та ін.) є фіксація 

                                                                 

 
8 Лановенко Г. Приватне життя людини як об’єкт правової охорони / Г. Лановенко // Право України. 
– 2005. – №12. – С. 112 – 116. 
9 Стефанчук Р. О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної 

особи: досвід України та Німеччини / Р. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2005. – 
№4(16). – С. 68 – 72. 
10 Лановенко Г. Приватне життя людини як об’єкт правової охорони / Г. Лановенко // Право 

України. – 2005. – №12. – С. 112 – 116. 
11 Петрухин И. Л. Частная жизнь (правовые аспекты) / И. Л. Петрухин // Гос-во и право. – 1999. – 

№1. – С. 64 – 73. 
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дій, які, у подальшому, можуть забезпечити власнику доказову базу у випадках 

спорів із контрагентами або особами, що вчинили корисливі правопорушення. 

Встановлення відеообладнання в адміністративних приміщеннях має мету 

забезпечення збереження майна роботодавця, яке знаходиться на даному об’єкті 

(комп’ютерів, дорогого устаткування, грошових коштів). 

У більшості випадків основною метою встановлення засобів відеоконтролю 

є не стільки виробничий процес, скільки забезпечення збереження майна 

підприємства і працівників, безперебійної роботи устаткування та механізмів. 

Більше половини фактів розкрадання, зареєстрованих в юридичних особах, 

здійснюється на підприємствах торгівлі, харчовій, переробній промисловості. У 

сфері виробництва промислової продукції, за статистичними даними, 

здійснюється їх у всякому разі менше на 15%. Між тим, як свідчать наукові 

дослідження, розкрадання на промислових підприємствах дуже поширенні, 

значна їх частина залишається латентними, а тому не фіксуються статистичною 

звітністю. Крадіжки спричиняють значну матеріальну шкоду промисловим 

підприємствам усіх форм власності, а отже й економіці в цілому
12

. 

Таким чином, встановлення відеокамер незалежно від того, яку конкретну 

мету переслідує роботодавець: виявлення правопорушників, встановлення 

фактів розкрадання майна, забезпечення безпеки особливо важливих об’єктів, 

об’єднує основна мета – запобігання вчиненню розкрадання майна роботодавця. 

Вирішуючи проблему правового врегулювання використання 

відеообладнання необхідно дійти висновку про таке. 

По-перше, використання систем відеоконтролю має ґрунтуватися на 

принципах моралі, доцільності й обґрунтованості. На наш погляд, відсутність 

виробничої необхідності встановлення технічних засобів контролю – підстава 

для визнання таких дій роботодавця неправомірними. 

По-друге, проблема використання системи відеоконтролю – на зміну 

істотних умов праці не впливає. Кожний працівник повинен дотримуватися 

внутрішнього трудового розпорядку, бережно ставитись до майна роботодавця, 

сумлінно виконувати трудові обов’язки. 

По-третє, правомірність встановлення систем відеоконтролю на 

підприємствах має забезпечуватися відповідним локальним нормативним актом 

(наприклад: у Положенні про порядок функціонування системи відеоконтролю 

в організації). 

По-четверте, встановлення системи відеоконтролю не порушує права 

людини на приватне життя, оскільки сфера приватного життя особи виходить за 

межі трудових правовідносин. 

По-п’яте, системи відеоконтролю встановлюються з метою запобігання  

розкрадання майна роботодавця. 

                                                                 

 
12 Бобуа З.Б. Расследование и предупреждение краж, совершаемых в сфере промышленного 

производства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / З.Б. Бобуа. – Кемерово, 1999. – 169 c. 



Вареник О.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

аспірант кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОЕКТОМ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ №1658 

Проблеми порядку припинення трудового договору досліджувались 

когортою видатних українських науковців таких як Іншин М.І, Вавженчук С.Я., 

Ярошенко О.М., Тищенко О.В., Прилипко С.М., Сахарук І.С. та багато інших, 

але і до цього часу дане питання залишається відкритим. Чинний Кодекс законів 

про працю України  не встановлює вичерпний перелік підстав припинення 

трудового договору, обмежуючись лише банкетними та відсильними нормами у 

різних його статтях що ускладнює правозастосування. Прийняття нового 

Трудового кодексу України, що вже схвалений із доопрацюваннями у першому 

читанні Верховною Радою України має гарну можливість усунути недоліки 

чинного законодавства.  

Особливістю припинення трудового договору є наявність різнобічних 

підстав, у тому числі юридичних фактів, взаємовідносин із іншими 

правовідносинами а також специфіки праці окремих категорій працівників. Щоб 

спростити дослідження можемо умовно застосувати розмежування поняття 

припинення та розірвання трудового договору. Поняття розірвання трудового 

договору чинний КЗпП передбачає як активне застосування свого права 

роботодавцем, працівником або на вимогу профспілкового, чи іншого 

уповноваженого на представництво трудовим колективом органу. Проект ТКУ 

не наділяє правом ініціювання розірвання трудового договору орган 

самоорганізації трудового колективу. Натомість більше прав та обов’язків 

покладається на сторони трудового договору. Зокрема ст. 87 та ст. 88 проекту, 

при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку із 

скороченням, на роботодавця покладається обов’язок проведення консультацій 

із первинною профспілковою організацією з метою застосування усіх заходів з 

запобігання скороченню працівників,та для пошуку пропозицій по подальшому 

працевлаштування звільнених при скороченні працівників. При цьому 

профспілкова організація наділена правами звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування для відтермінування заходів зі 

скорочення або клопотатись про заборону застосування роботодавцем свого 

права на розірвання договору у зв’язку із скороченням. Також новелою проекту 

ТКУ є перелік зобов’язаннь роботодавця  щодо застосування заходів з протидії 

масовим скороченням на підприємстві спрямованим на охорону прав 

працівників та пошуку можливостей уникнення скорочення, запровадженням 

введення обмежень по працевлаштуванню нових працівників, навчання та 

перекваліфікації діючих працівників, застосування режиму неповного робочого 

часу для працівників окремих структурних підрозділів, тощо. 
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Щодо прав профспілкової організації на участь у заходах з порядку 

припинення трудового договору, проект ТКУ передбачає право надання 

пропозиції профспілковою організацією щодо ініціювання порядку припинення 

трудового договору перед роботодавцем. Але роботодавець має лише 

зобов’язання надання аргументованої відповіді, але рішення може прийняти 

самостійно та на власний розсуд. У випадку незадоволення відповіддю 

роботодавця на свою пропозицію, орган профспілкової організації може 

захищати свою позицію лише у судовому порядку. 

 Ст. 85  захищає сторони від протиправного впливу на трудові 

правовідносини і застосування заходів фізичного та психологічного тиску на 

учасника. Захищаючи принцип трудового права на добровільність та вільне 

волевиявлення а також реалізуючи захисну функцію трудового права, проектом 

ТКУ закріплює пряму норму, яка є підставою визнання розірвання договору 

недійсним. 

Новою є також норма Трудового кодексу щодо поворотного припинення 

працівників та порядку здійснення такого припинення. Важливою умовою є 

захист працівників від погіршення умов працівників при укладенні нових 

трудових договорів із працівниками що раніше мали трудові відносини на тому 

ж самому підприємстві та на конкретній посаді до скорочення. Цим 

обмежується можливість, наприклад, зменшення розміру заробітної плати 

працівників у зв’язку із соціально-економічними процесами, що стали 

причинами зменшенням середньо ринкових розмірів оплат праці у відповідній 

галузі. 

Доповненням до чинного законодавства є додатковий захист працівника, що 

виконував роботу на підприємстві раніше у випадку поновлення його на роботі 

за рішенням суду, у такому випадку роботодавець має право звільнення 

працівника прийнятого на роботу до набрання рішення суду законної сили про 

поновлення працівника на роботі що виконував цю роботу раніше. 

Щодо прав роботодавця по розірвання трудового договору,  окремою 

статтею розширено права роботодавця по звільненню працівника при виявлення 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі з наступних 

підстав:  

1) стану здоров’я працівника, що підтверджується відповідним медичним 

висновком; 

2) недостатньої кваліфікації працівника, що підтверджується результатами 

атестації, іншими доказами; 

3) втрати працівником права на керування транспортними засобами або 

інших дозволів, необхідних для виконання обумовленої трудовим договором 

роботи. 

При цьому роботодавець зобов’язаний попередити працівника за місяць про 

свої наміри, але при цьому у випадку волевиявлення працівника здійснення 

навчання його новій професії, роботодавець позбавляється права звільнити 

працівника за власної ініціативи, а зобов’язаним забезпечити йому робоче місце 

при його наявності, або створити його при можливості. 
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Також особливістю проекту нового ТКУ є відсутність врегулювання поняття 

вивільнення, порівняно з чинним КЗпП, оскільки теорія трудового права 

визначає дане поняття як незалежний від працівника процес що відбувається у 

межах процедури припинення трудового договору, оскільки концепція 

реформування трудових правовідносин спрямована на максимальне 

врегулювання процесів за участю двох сторін трудового договору, у права та 

обов’язки сторін кореспондують між собою, та протягом  всієї процедури 

припинення трудового договору сторони можуть вносити зміни у перебіг її 

процесів чим можуть створювати нові можливості для реалізації своїх прав та 

інтересів, навіть при неврегульованості певних застережень безпосередньо 

трудовим договором.  

У процесі дослідження пропонуємо виділити підстави припинення 

трудового договору окремою групою залежно від ініціативи припинення та 

інших підстав, а також з різними суб’єктами правовідносин – роботодавцями, 

адже норми що місять закріплення порядку припинення правовідносин 

розташовані у різних частинах кодексу, що ускладнює аналіз конкретної 

ситуації. 

 

Вахонєва Т.М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ПОВНОВАЖЕННЯ І УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ ФОНДУ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ  У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Управління охороною праці є процесом цілеспрямованого впливу на 

систему заходів та засобів соціально-економічного, організаційно-технічного, 

санітарно-гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, в результаті 

якого досягається її впорядкованість, розвиток у відповідності із поставленими 

цілями, основна спрямованість яких полягає у збереженні життя, здоров'я і 

працездатності людини у процесі трудової діяльності. Створення системі 

управління охороною праці в державі здійснюється шляхом послідовного 

визначення мети і об'єкта управління, завдань і заходів щодо охорони праці, 

функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, 

складання нормативно-методичної документації. Функціонування системи 

управління охороною праці передбачає діяльність компетентних органів та 

громадських організацій на загальнодержавному, регіональному, галузевому та 

виробничому  рівнях. 

Державне управління охороною праці здійснюється шляхом сукупності 

скоординованих дій органів державного управління охороною праці, органів 

місцевого самоврядування за участю об’єднань роботодавців, професійних 

спілок та інших представницьких органів з реалізації основних напрямів 
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соціальної політики в галузі охорони праці, спрямованих на забезпечення 

безпечних і здорових умов праці.  

До центральних органів державної влади, що здійснюють управління 

охороною праці та промисловою безпекою, відносяться: Кабінет Міністрів 

України; галузеві міністерства (Міністерство соціальної політики України, 

Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

та інші); центральні органи державної виконавчої влади із спеціальною 

компетенцією (Державна служба України з питань праці); загальнодержавні 

органи, засновані на паритетній основі державою та представниками 

зацікавлених сторін (Фонд соціального страхування України та інші).  

Реалізація державної політики у сфері охорони праці передбачає: здійснення 

профілактики нещасних випадків та профзахворювань; здійснення медичної, 

соціальної та професійної реабілітації; відшкодування шкоди потерпілим на 

виробництві (членам їх сімей) та інше. Одним із основних органів 

загальнодержавного призначення, який створено в Україні для виконання 

вказаних завдань, є Фонд соціального страхування України. Реалізуючи 

покладені на нього завдання, Фонд виконує функції управління охороною праці 

у визначеній сфері. Насамперед, діяльність Фонду пов’язана із виконанням 

завдань та здійсненням управлінських функцій у таких сферах охорони праці:  

1) у сфері профілактики нещасних випадків та профзахворювань (сприяння у 

створенні умов для раннього діагностування профзахворювань; сприяння у 

створенні системи управління охороною праці на підприємстві; пропаганда 

безпечних умов праці, поширення позитивного досвіду; удосконалення системи 

навчання з питань охорони праці, навчання фахівців з охорони праці; аналіз 

причин нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; експертна 

оцінка на відповідність вимогам безпеки об’єктів, машин, механізмів, 

обладнання і приладів; консультації страхувальників та застрахованих тощо); 

2) у сфері медичної, соціальної та професійної реабілітації (сприяння у 

створенні умов для своєчасного  надання кваліфікованої медичної допомоги 

потерпілому; організація ефективного лікування потерпілих; забезпечення 

необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними виробами, 

окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами 

пересування,зубопротезування; навчання та перекваліфікація потерпілих; 

організація робочих місця для інвалідів; оплата за спеціальний догляд, 

постійний сторонній догляд та за побутове обслуговування потерпілого тощо); 

3) у сфері відшкодування шкоди потерпілим на виробництві (допомога у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; одноразова допомога в разі стійкої 

втрати працездатності; одноразова допомога у разі смерті застрахованого; 

щомісячні страхові виплати; пенсія у разі інвалідності; пенсія у зв’язку із 

втратою годувальника тощо).  

Першим законом, який поклав початок формуванню елементів соціального 

страхування на території нинішньої України був Закон Російської Думи від 

2 червня 1903 року «Про винагороду потерпілих внаслідок нещасних випадків 
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робітників та службовців, а рівно членів їх сімейств на підприємствах 

фабрично-заводської, гірничої і гірничозаводської промисловості». Цей Закон 

поширювався на робітників та службовців приватних підприємств. 

Основні закони про державне обов’язкове страхування були прийняті 

Думою 23 червня 1912 року. Підґрунтям цих законів були основні страхові 

принципи німецьких законів 1883 – 1889 років, які передбачали страхове 

забезпечення на випадок захворювання, трудового каліцтва, допомогу на 

випадок вагітності, пологів і на поховання. 

Починаючи з 1917 року, коли почала формуватись державна форма 

власності, держава, як загальний підприємець і страховик (гарант), а також 

основний виробник та головний споживач не була зацікавлена у системі 

страхування, тому вона створила систему соціального забезпечення 

(безкоштовного медичного та пенсійного). 

Перехід України у 90-х
 
роках минулого століття до ринкових відносин при 

одночасному функціонуванні застарілої системи соціального забезпечення, коли 

власник підприємства повинен був відшкодувати шкоду нанесену здоров’ю 

працівника під час виконання ним професійних обов’язків, а також закриття 

великої кількості підприємств призвели до зростання заборгованості перед 

потерпілими на виробництві, безробітними, пенсіонерами. 

Перед новою незалежною державою Україна постало нелегке завдання, 

здійснити реформування системи соціального забезпечення, замінивши її на 

систему соціального страхування. 

Державним комітетом з нагляду за охороною праці України в межах 

програми «Трансформ» за допомогою Міністерства праці та соціального 

захисту Федеративної Республіки Німеччина було опрацьовано проект Закону 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» (далі – базовий Закон), який був прийнятий Верховною Радою 

України у 1999 році і набрав чинності з 01.04.2001 року. 

Протягом 2000 року було створено Правління Фонду та його виконавчу 

дирекцію і обраховані розміри страхових тарифів. 

Для надання допомоги працівникам виконавчої дирекції Фонду в організації 

їх роботи в межах Проекту ТАСІS EDUR 9801 «Сприяння у забезпеченні 

охорони праці (з метою підвищення рівня продуктивності)» було організовано 

та проведено навчання працівників виконавчої дирекції Фонду, надано 

допомогу у створенні її структури та опрацьовано ряд методичних документів 

для страхових експертів з охорони праці. 

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка 

створена в Україні, базується на вимогах Європейського кодексу соціального 

забезпечення (1964 р.) та рекомендаціях Міжнародної організації праці № 67 

(1944 р.) Базовий Закон визначив три головних завдання Фонду: 1) проведення 

профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, 

професійним захворюванням; 2) відновлення здоров’я та працездатності 



 

48 

потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних 

захворювань; 3) відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і членам їх 

сімей. 

Управління Фондом було запроваджено на паритетній основі державою, 

представниками застрахованих осіб і роботодавців (принцип трипартизму) по 

15 членів правління від кожної сторони. В результаті забезпечено баланс 

інтересів кожної із сторін соціального партнерства, що створило умови для 

розвитку суспільних відносин у зазначеній сфері діяльності. 

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання є єдиним видом загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, що не передбачає сплати страхових внесків найманими 

працівниками. Кошти Фонду формуються виключно за рахунок страхових 

внесків роботодавців. 

Станом на 2016 рік загальнообов’язкове державне соціального страхування 

на випадок настання нещасних випадків на виробництві та (або) професійних 

захворювань в Україні здійснюється на підставі низки нормативних актів, 

головним при регулюванні відносин соціального страхування виступає Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
1
. До кінця 

2014 року в Україні існувало чотири різних Фонди, які здійснювали збір коштів 

на соціальне страхування – кожен за своїм напрямком. Наприклад, збір та 

акумулювання коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснював 

Фонд страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.  

Страхування на випадок настання нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань є складовою частиною соціальних гарантій держави у 

сфері забезпечення охорони праці. Управління державним соціальним 

страхуванням, в тому числі страхуванням від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань, здійснюється Фондом соціального страхування 

України. Згідно із ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» 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. 

Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що діє на підставі 

статуту, який затверджується його правлінням. Якщо інше не передбачено 

законами України, вказаний орган не може займатися іншою діяльністю, крім 

                                                                 

 
1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 

року // ВВР України. – 1999, № 46-47, ст. 403, в редакції Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» // ВВР України. – 2015, № 11, ст. 75. 
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тієї, для якої його створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов’язані 

з цією діяльністю. Зібрані Фондом соціального страхування України кошти не 

включаються до складу Державного бюджету України та використовуються 

тільки за цільовим призначенням. Фонд є юридичною особою, має печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, символіку, 

яка затверджується його правлінням. 

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, 

представниками застрахованих осіб і роботодавців. Безпосереднє управління 

Фондом здійснюють його правління та виконавча дирекція. 

До складу правління Фонду входять по сім представників держави, 

застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки на 

громадських засадах. Представники держави призначаються Кабінетом 

Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) 

репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями 

профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на 

національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. 

Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами 

соціального діалогу самостійно. Строк повноважень членів правління Фонду 

становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу 

правління. 

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду 

строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Обраним 

головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини 

членів правління від кожної сторони. Голова правління має двох заступників, які 

разом з головою представляють три сторони. 

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є 

обов’язковим для виконання, у тому числі всіма страхувальниками та 

застрахованими особами, яких воно стосується. Рішення правління Фонду 

оформляється постановою. Постанови правління Фонду підлягають 

обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду протягом 

20 робочих днів після їх прийняття. 

Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, 

розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з 

урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». Ст. 7 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає повноваження 

правління Фонду соціального страхування України та основні напрямки 

діяльності.  

Наприклад, правління Фонду затверджує: річні програми робіт та звіти про їх 

виконання; Положення про службу страхових експертів з охорони праці, 

профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань; 

Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, 

навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та 

контроль за їх цільовим використанням; Положення про навчально-

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0066-12/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0066-12/paran13#n13
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інформаційні центри; Порядок призначення, перерахування та проведення 

страхових виплат; Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі 

резерву коштів Фонду, на депозитних рахунках банківських установ (за 

погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 

формування державної фінансової політики, державної політики у сферах 

трудових відносин, соціального захисту населення); інші нормативно-правові 

акти та документи, що регламентують діяльність Фонду з виконання його 

статутних завдань тощо. 

У якості висновку можна відзначити: 1) Фонд соціального страхування 

України є органом загальнодержавного призначення, який створюється на 

паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців 

та входить до системи управління охороною праці. 2) Фонд соціального 

страхування України відіграє основоположну роль у фінансуванні всіх заходів, 

пов’язаних із відшкодуванням витрат, пов’язаних із втратою працездатності 

внаслідок виробничої травми чи професійного захворювання. Законодавством 

чітко визначені права та обов’язки Фонду щодо здійснення повноважень у сфері 

охорони праці та встановлено відповідальність за невиконання покладених 

завдань. 3) Діяльність Фонду соціального страхування України передбачає 

здійснення профілактики нещасних випадків та профзахворювань; медичної, 

соціальної та професійної реабілітації; відшкодування шкоди потерпілим на 

виробництві (членам їх сімей). З метою виконання покладених завдань та 

виконання управлінських функцій Фонд взаємодіє із іншими державними та 

недержавними органами, що входять до системи управління охороною праці на 

всіх рівнях (загальнодержавному, регіональному, галузевому, виробничому). 

 

Вишновецька С.В. 

Національний авіаційний університет, 

докт.юрид.наук, доцент, 

завідувач кафедри цивільного права і процесу 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ 

РОЗРОБКИ ЇЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

У розвитку науки методологія завжди відігравала важливу роль. Період 

правових змін і реформаційних законодавчих процесів активізує науково-

дослідну діяльність. Зважаючи на це, методологія повинна стати регулятором 

спрямованості наукового дослідження, здатного як визначати, так і 

супроводжувати проведення конкретного доктринального пошуку. Натомість 

можна констатувати невисоку результативність застосування методологічного 

інструментарію, який перебуває у безсистемному вигляді, є суперечливим у 

своєму змісті. 

Характеристикою сучасної методології повинна стати здатність здійснювати 

очищення доктринальної і законодавчої сфери від таких, що віджили чи 

видозмінилися понять, норм, інститутів тощо, які не тільки привносять 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07
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дезорієнтацію в наукові тексти, а й не відповідають сучасним тенденціям 

розвитку науки трудового права. Необхідне нове правове регулювання 

історично сформованого традиційного інституту трудового договору. Сучасна 

економічна і правова дійсність диктують доцільність законодавчого закріплення 

нетипових форм зайнятості, і, відповідно, коригування поглядів на трудові 

відносини, оскільки теорія трудових правовідносин є серцевиною пізнання 

сутності трудового права. 

Стандартні трудові правовідносини інкорпорують у собі ряд основних ознак, 

що відрізняють їх від правовідносин у суміжних галузях права, а нестандартні 

трудові правовідносини містять у собі своєрідні незавершені чи видозмінені 

риси традиційної моделі, але при цьому подібного роду правовідносини є 

предметом регулювання галузі трудового права
1
. 

Потребує нагального формування сучасна доктрина зайнятості. У межах 

галузі трудового права необхідно забезпечити правове регулювання відносин не 

лише традиційної зайнятості, що виникають на підставі трудового договору, а й 

правове регулювання відносин нетрадиційної зайнятості, юридичною формою 

існування яких виступають атипові трудові договори, розробивши їх 

конструкцію. Це повинно стати однією з основних тенденцій наукових 

досліджень галузі. 

У новому ТК України повинна знайти вирішення проблема гнучкості 

правового регулювання трудових відносин, можливості широкого використання 

не лише стандартних трудових договорів, а й різних договорів, що регулюють 

нестандартну (нетипову) зайнятість. Проблемою є забезпечення праці належної 

якості при застосуванні атипових форм зайнятості. В науці трудового права 

відсутня концепція розвитку дистанційної роботи як нестандартної форми 

зайнятості. В Україні вона знаходиться поза правовим полем, що виключає 

дистанційних працівників з механізму юридичного захисту та призводить до 

існування широкого сегменту латентної зайнятості. У проекті ТК України 

правовий статус працівників, що працюють дистанційно, не визначено. 

У науковій літературі зустрічається ототожнення понять «дистанційна робота» і 

«надомна робота». Вважаємо некоректним твердження про те, що сфера 

використання надомної праці почала розширюватись за рахунок комп’ютерних 

надомників або телепрацівників. 

У сфері застосування найманої праці позикова праця являє собою самостійне 

явище, в певних випадках перетинаючись із деякими кадровими, цивільно-

правовими конструкціями та інститутами трудового права, але володіє 

притаманними лише цьому виду атипової зайнятості сутнісними властивостями, 

пов’язаними з участю у реалізації трудових правовідносин агентства позикової 

                                                                 

 
1Закалюжная Н. В. Нетипичные трудовые отношения: видоизменение классических признаков / 
Н. В. Закалюжная // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. – 2014. – № 16 

(187). – Выпуск 29. – С. 128. 
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праці та організації-користувача. Отже, необхідний диференційований підхід до 

правового регулювання позикових працівників. 

Потребує дослідження професійна мобільність сучасного працівника, яка 

визначає й новацію багатьох інститутів сучасного трудового права (трудовий 

договір, робочий час і час відпочинку тощо). 

В умовах сьогодення значну роль відіграє професійний рівень підготовки 

працівників. Одним із питань, що має теоретичне і практичне значення для 

регулювання відносин у сфері найманої праці, є необхідність врахування і 

оцінки особистісного фактору в трудовому праві, і, відповідно, ступінь його 

відображення в трудовому законодавстві. 

На жаль, як слушно зауважує О. Р. Серопян, результати оцінки моральних 

якостей працівника можуть мати правові наслідки лише для певної категорії 

працівників залежно від виконуваної ними трудової функції, наприклад: 

педагогічних і медичних працівників, керівників, матеріально відповідальних 

осіб
2
. Якби вони стосувалися всіх, можливо, легше було б протидіяти моббінгу, 

хоча й серед вказаних категорій працівників існує проблема забезпечення 

належного психологічного клімату в колективі. 

Після прийняття етичних кодексів для осіб окремих професій заслуговує 

окремого дослідження таке особисте немайнове трудове право, як право на 

професійну (трудову) честь і гідність. Потребує відповіді питання про те, як 

співвідносяться норми цивільного права щодо захисту особистих немайнових 

прав з нормами трудового права, де лише починає підніматися проблема 

особистих немайнових трудових прав. І. М. Басаргін вважає, що назріла 

необхідність закріплення в трудовому законодавстві такого особистого 

немайнового права, як захист особистого (приватного) життя працівника
3
. 

Отже, норми трудового права покликані доповнити і поглибити захист 

особистих немайнових прав та інших нематеріальних благ, що здійснюється 

цивільним правом, з урахуванням особливостей трудових відносин. 

А. М. Лушніков слушно звертає увагу на те, що видається цілком 

закономірним, що на рубежі нового тисячоліття настав час комплексного 

підходу до трудових прав і їх правового опосередкування. При цьому на 

перший план виходять не лише проблеми економічних інтересів, а, насамперед, 

розвиток всього спектру трудових прав, відбувається зміщення акцентів з 

«економічної» людини на особистість, її особисті блага
4
. 

                                                                 

 
2 Серопян О. Р. Правовые проблемы оценки деловых качеств работника: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук; спец.: 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения /О. Р. Серопян. – М., 

2010. – 18 с 
3 Басаргин И. Н. Личные неимущественные права в трудовом правоотношении: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук / И. Н. Басаргин. – Екатеринбург, 2002. – С. 23. 
4 Лушников А. М. К вопросу о ценностных приоритетах в содержании трудовых прав / 
А. М. Лушников // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2008. – Выпуск 1 (1). – 

С. 114. 
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Загалом можна стверджувати про розширення змістовної проблематики 

трудового права за рахунок включення в неї регулювання забезпечення прав 

працівників у зв’язку з регламентацією службових винаходів, 

раціоналізаторських пропозицій, службових творів, захисту особистості 

працівника тощо. Так, останнім часом намітилась усталена тенденція до 

зростання кількості створених у рамках виконання трудових відносин 

результатів інтелектуальної діяльності. Службовий твір в силу специфіки 

правового регулювання займає особливе місце серед об’єктів авторського права. 

Він створюється в процесі виконання обов’язків, визначених трудовим 

договором. Отже, відносини автора і роботодавця, пов’язані із створенням і 

використанням службового твору, регулюються трудовим і цивільним 

законодавством одночасно
5
. У спірних випадках, вирішуючи питання про 

кваліфікацію твору як службового, необхідно встановити не лише факт 

трудових відносин між автором і роботодавцем, а й ту обставину, що твір було 

створено згідно з посадовими обов’язками, які передбачені трудовим 

договором. Виходячи з досліджень теоретико-правової проблематики, можна 

констатувати, що багато практичних проблем є наслідком необхідності 

застосування до службових творів правових норм як цивільного, так і трудового 

права
6
. Тому важливо виробити, зокрема для вищих навчальних закладів, 

єдиний правовий механізм з метою правового регулювання такого типу 

відносин. 

Отже, одним із напрямків методологічного забезпечення сучасної науки 

трудового права повинно стати зміцнення міжгалузевих зв’язків у теоретичних 

дослідженнях, їх проведення на стику трудового права з іншими юридичними 

науками. Міжгалузеві зв’язки простежуються через об’єкти правового 

регулювання, з приводу яких виникають міжгалузеві суспільні відносини, і їх 

суб’єкти. Поява відносин, що одночасно регулюються нормами трудового та 

інших галузей права, призводить до виникнення комплексних (різногалузевих) 

інститутів законодавства. В юриспруденції все частіше почали обговорювати 

комплексну кодифікацію. Зокрема, Ю. В. Васильєва вважає, що комплексна 

кодифікація призводить до розмивання меж галузей права і втрати юридичної 

цілісності законодавства з причини вірогідності багаторазовості дублювання 

                                                                 

 
5 Белькова Е. Г. Авторские права на служебное произведение / Е. Г. Белькова // Известия ИГЭА. – 
2009. – № 3 (65). – С. 121. 
6 Соломоненко Л. А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке 

выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук; спец. 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право / Л. А. Соломоненко. – М., 2014. – С. 10-11. 
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норм
7
. М. В. Матюнін говорить про комплексний інститут законодавства як про 

основу і предмет комплексної кодифікації законодавства
8
. 

Залишається проблемою тлумачення оціночних категорій. У кожній ситуації 

норма права повинна бути інтерпретована з урахуванням принципів 

законодавства і особливостей конкретного випадку. Для досягнення цієї мети 

доцільно використовувати напрацювання інших наук, зокрема герменевтики, 

яка спрямована не стільки на розуміння і пояснення самої норми, скільки на її 

інтерпретацію з метою застосування в конкретному випадку. Останнім часом у 

юридичній науці виявилась тенденція до виділення галузевих юридичних 

герменевтик
9
. К. С. Тишкович слушно вважає, що для виділення трудоправової 

герменевтики необхідно обґрунтувати не лише специфіку галузі трудового 

права, а й специфіку предметної і методологічної складової трудоправової 

герменевтики, що якісно відділяє її від юридичної герменевтики в цілому
10

. 

Підсумовуючи, зауважу, що наука трудового права потребує належного 

методологічного забезпечення. Вчені-юристи повинні частіше залучатись до 

формування норм трудового права не тільки на стадії підготовки законів, а й на 

більш ранньому етапі – вироблення концептуальних основ галузі, які повинні 

стати основою галузевого законодавства. Концепція розвитку трудового права в 

Україні повинна ґрунтуватись на досягненнях європейської доктрини трудового 

права і враховувати вітчизняні реалії, у взаємозв’язку із судовою практикою. 

 

Власенко Н.Р. 

юрисконсульт, помічник адвоката 

ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЩО ПРАЦЮВАЛИ В РАЙОНАХ КРАЙНЬОЇ 

ПІВНОЧІ ЧИ РАЙОНАХ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ 

Питання пенсійного забезпечення осіб, які працювали в районах Крайньої 

Півночі і місцевостях прирівняних до них, на сьогодні є актуальною та такою, 

що потребує уваги зі сторони законодавців, так як суперечності в чинному 

законодавстві порушують права та законні інтереси таких осіб.  

Особи, що працювали на Крайній Півночі, або в районах прирівняних до 

них, мають особливий статус. Перш за все це пов’язано з правом дострокового 

виходу на пенсію, яке передбачене Тимчасовою Угодою між урядом України та 

урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в 
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районах Крайньої Півночі та місцевостях,прирівняних до районів Крайньої 

Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993року, а також 

розміром пенсії, так як нарахування пенсії вищевказаної категорії осіб 

здійснюється з заробітної плати  з врахуванням районного коефіцієнту та 

північної надбавки. Районний коефіцієнт є доплатою до заробітної плати, що 

проводиться з метою компенсації додаткових матеріальних та фізіологічних 

витрат, пов’язаних з роботою в несприятливих кліматичних умовах Крайньої 

півночі і прирівняних місцевостях
1
. Переліки районів, де діють районні 

коефіцієнти, і їх розміри, передбачались нормативними актами СРСР, які з 

доповненнями і змінами продовжують діяти і сьогодні. 

В період існування СРСР багато осіб з Української РСР були задіяні на 

різноманітних роботах в районах Крайньої Півночі. Після проголошення 

незалежності України та розпаду СРСР, громадяни України продовжували свою 

зайнятість в районах Крайньої Півночі, які з 1991року належать Російській 

Федерації, а значить і вступали в трудові відносини з роботодавцем, що 

юридично і територіально належав іншій державі, тобто Росії. Зважаючи на 

необхідність врегулювання таких відносин, в 1992року було підписано Угоду 

про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав в галузі пенсійного забезпечення, а у 1993році - Тимчасову Угода між 

Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які 

працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до 

районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення. Ці міжнародні 

документи є чинні по сьогодні.  

Закон №1480-І «Про пенсійне забезпечення громадян СРСР» 

від 15.05.1990 р., передбачив обчислення пенсії осіб, що працювали в районах 

Крайньої Півночі, з  врахуванням районного коефіцієнту та північної надбавки. 

При цьому ст. 78 закріплювала: «У заробіток для обчислення пенсій 

включаються всі види оплати праці, на які діючими правилами нараховуються 

страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою 

системою оплати праці (компенсація за невикористану відпустку, вихідна 

допомога та інші).» Частина 3 цієї ж статті окремо затвердила права працюючих 

в районах Крайньої Півночі,а саме: «При цьому особам, які працюють в районах 

Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, 

зверх посадового окладу (ставки) за основною посадою враховуються виплати  

за районним коефіцієнтом і надбавки за роботу в цих районах і місцевостях». 

Саме тому, особи, які були зайняті на роботах в районах Крайньої Півночі і в 

місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, подавали документи для 

нарахування пенсій до органів Пенсійного фонду за місцем проживанням, де їх 

пенсія обчислювалась з врахуванням районного коефіцієнту та північної 

надбавки, з яких вони платили страхові внески  в Російській Федерації.  

                                                                 

 
1 Орловський Ю.П. Коментар Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний) / 

Ю.П. Орловський ,2009.  
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Після прийняття у 2003 році Закону України №1058-IV «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», органи Пенсійного фонду 

перестали обчислювати пенсії з врахуванням районного коефіцієнту, 

посилаючись на те, що у вищевказаному Законі такого не передбачено. Справді, 

прямої вказівки, як це було  в попередньому Законі, нема, але ст.41 цього, 

передбачила, що до заробітної плати для обчислення пенсії враховуються суми 

виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим 

Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, 

нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на 

обов'язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до запровадження 

обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої 

сплачувалися зазначені внески (збір), а також суми виплат (доходу), 

отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з 

яких згідно з цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені 

страхові внески в межах встановленої законодавством максимальної величини 

заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески.  

Стосовно страхових внесків, які оплачувались особами, що працювали на 

Крайній Півночі та місцевостях, прирівняних до них, варто зазначити, що  

законодавство Російської Федерації, передбачає сплату страхових внесків з  

загальної суми заробітної плати, в яку входять районні коефіцієнти та північна 

надбавка. Це передбачено в підпункту «д» п.15 Інструкції про порядок 

утримання страхових внесків і використання коштів державного соціального 

страхування, затвердженої постановою Президії ВЦРПС від 29 лютого 

1960року. Ідентична процедура передбачена в ст..129 Трудового Кодексу РФ, де 

вказано, що районний коефіцієнт застосовується до всіх складових частин 

заробітної плати, за виключенням одноразових виплат у вигляді матеріальної 

допомоги та інших виплат, не пов’язаних з виконанням працівником трудових 

обов’язків.  

Наукове та юридичне роз’яснення поняття «районний коефіцієнт» 

знаходимо в коментарі Трудового Кодексу РФ. Зокрема в статті 316  «Районний 

коефіцієнт до заробітної плати» передбачено, що  застосування районного 

коефіцієнта до заробітної плати працівників організацій, розташованих у 

районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, починається з 

першого дня роботи в зазначених районах і місцевостях. Нарахування 

районного коефіцієнта здійснюється на фактичну заробітну плату працівника, 

отриману ним у відповідному місяці (без урахування процентних надбавок, 

одноразових заохочувальних виплат, не передбачених системою оплати праці, 

матеріальної допомоги, а також персональних надбавок). Важливим також є 

коментар про те, що застосування районного коефіцієнта можливе при будь-

якій системі оплати праці, а безпосередньо районний коефіцієнт не утворює 

нових тарифних ставок і окладів, тому в тих випадках, коли відповідно до 
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законодавства певні виплати повинні проводитися тільки з розрахунку тарифної 

ставки або посадового окладу, він не повинен застосовуватися
2
. 

При зверненні до органів Пенсійного фонду з питань нарахування чи 

перерахунку пенсії з включенням до заробітної плати, з якої нараховують 

пенсії, громадяни України отримують відмову. Перш за все таку вони 

мотивують тим, що з 1 січня 2004 року почалась пенсійна реформа, і тепер діє 

зовсім інша система нарахування пенсій, і що районний коефіцієнт до доходу, з 

якого здійснюється обчислення пенсії, не враховується, так як Законом №1058-

VI це не передбачено. Такі твердження органів пенсійного фонду вважаємо 

помилковими, так як по-перше, прямої заборони в його врахуванні немає, а по-

друге ст..41 чітко вказує, що обчислення пенсії проводиться з суми виплат 

(доходу), на які нараховувались внески на державне соціальне страхування або 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Такий ланцюг помилкових 

тверджень пенсійного фонду починається з того, що законодавство РФ, де 

працювали такі люди, передбачає включення районного коефіцієнта до 

обчислення пенсії, наступне - це те, що між нашими країнами – Російською 

Федерацією та Україною - підписані міжнародні угоди, які чинні досі, де і 

передбачається врегулювання питань пенсійного забезпечення осіб  на користь 

зарахування районного коефіцієнту.  

Важливо зазначити, що ст. 4 Угоди про гарантії прав громадян держав-

учасниць СНД в галузі пенсійного забезпечення передбачає, що країни учасниці 

повинні проводити політику гармонізації законодавства про пенсійне 

забезпечення.  

Механізм гармонізації національних законодавчих та інших нормативних 

правових актів полягає у вилученні діючих національних законодавчих та інших 

нормативних правових актів з правової системи національного законодавства; 

приведенні діючих національних законодавчих та інших нормативних правових 

актів у відповідність із положеннями міжнародних договорів та рішеннями 

органів управління інтеграцією в відповідно до їх компетенції; правової 

інтерпретації модельних законодавчих та інших нормативних правових актів, 

що розробляються в сферах, де виникає або може виникнути необхідність 

гармонізації, до актів національного законодавства; включенні міжнародних 

договорів у національні правові системи; поповненні правових прогалин 

національного законодавства шляхом прийняття нових законодавчих та інших 

нормативних правових актів на виконання укладених міжнародних договорів. 

Все це зводиться до того, що органи Пенсійного фонду повинні враховувати 

норми законодавства Російської Федерації при розбіжностях в розгляді 

документів щодо призначення пенсії особам, що працювали в районах Крайньої 

Півночі чи місцевостях, прирівняних до них. 

Так як міжнародні документи по ієрархії нормативно-правових актів 

займають особливе місце, яке полягає у тому, що норми міжнародних 

                                                                 

 
2 Орловський Ю.П., Коментар до Трудового кодексу РФ (постатейний), 2009 
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документів є юридично обов’язковими для держав-учасниць. А це означає, що 

при створенні нових законодавчих актів в галузі пенсійного забезпечення, 

законотворець зобов’язаний був передбачити положення міжнародних 

договорів.  

Важливим є і той факт, що з початком пенсійної реформи, виникало багато 

питань як у людей, яким призначали чи перераховували пенсії, так і у органів 

Пенсійного фонду. Саме тому, в цей період видається низка нормативних 

документів (роз’яснень), які стосуються тих чи інших питань в галузі 

пенсійного забезпечення. Лист Міністерства праці і соціальної політики №030-

410-6 від 20.01.2004 року дає чітке роз’яснення на питання стосовно врахування  

районного коефіцієнту та північної надбавки. У відповіді на запитання Міністр  

праці та соціальної політики О.Гаряча чітко вказує, що районний коефіцієнт та 

північна надбавка враховується і звертається до тієї ж таки міжнародної Угоди, 

та статті 41 Закону №1058-15. До того ж стосовно колізії національних та 

міжнародних норм  міністр зазначає: «Якщо міжнародним договором 

встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про пенсійне 

забезпечення, то застосовуються норми міжнародного договору». посилання 

З усього вищенаведеного випливає висновок, що відсутність норми про 

врахування районного коефіцієнту та північної надбавки до пенсій осіб, які 

працювали в  районах Крайньої півночі та місцевостях, прирівняних до них, та 

прямої вказівки на обчислення таких надбавок до пенсій, дає можливість 

органам пенсійного фонду ухилятись від правильного нарахування пенсії таким 

особам, що в свою чергу значною мірою порушує права таких людей. А значить 

потребують уваги з боку законодавця з метою недопущення порушення прав та 

законних інтересів осіб. 

 

Волк Е.А. 

Центр трудового права Международного университета «МИТСО» 

канд.юрид.наук, доцент, профессор кафедры трудового и  

корпоративного права, ведущий научный сотрудник 

Томашевский К.Л. 

Центр трудового права Международного университета «МИТСО» 

канд.юрид.наук, доцент, , заведующий кафедрой трудового и  

корпоративного права, главный научный сотрудник 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (В СВЕТЕ ОБЩЕМИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ) 

Пенсию по возрасту впервые ввели в Пруссии в 1880 году при Отто фон 

Бисмарке. Именно с тех времен сформировалась разница в наступлении 

пенсионного возраста у мужчин и женщин в 5 лет, которая к настоящему 

моменту во многих странах мира устранена с учетом принципа гендерного 

равенства. 
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Ограничение пенсионного возраста было введено в СССР в 1932 году. 

Различие в возрасте выхода на пенсию производилась по половому признаку: 

для мужчин и женщин эти рамки отличались с разницей в 5 лет, кроме того 

учитывались и условия труда. Такие параметры выхода на пенсию по возрасту, 

унаследованные в странах СНГ после распада СССР, сохранились к настоящему 

моменту только в трех бывших советских республиках (в Республике Беларусь, 

Республике Узбекистан и Российской Федерации). 

В большинстве же стран мира пенсионный возраст устанавливается в 

соответствии с международными трудовыми стандартами Международной 

организации труда (далее – МОТ) и наступает в 65 лет как для мужчин, так и 

для женщин. В п. 2 ст. 26 Конвенции МОТ 1952 года о минимальных нормах 

социального обеспечения (Республикой Беларусь она не ратифицирована) 

закреплено, что установленный возраст (речь идет о пенсионном возрасте) не 

должен превышать 65 лет или такой старший возраст, который может быть 

определен компетентными властями с должным учетом работоспособности 

пожилых лиц в данной стране. 

Итак, сейчас минимальный пенсионный возраст в трех странах СНГ (Россия, 

Беларусь, Узбекистан) у женщин составляет 55 лет, мужчин – 60, максимальный 

пенсионный для женщин – 63 (Армения), для мужчин – 65 (Молдова и Грузия). 

В настоящее время (с 2010 г.) пенсионный возраст в Украине 60 лет для обоих 

полов; для получения минимальной пенсии также требуется, чтобы страховой 

стаж для мужчин составлял 35 лет, для женщин – 30 лет.
1
 

В некоторых странах бывшего Союза ССР складывается ситуация, 

требующая реформ в пенсионной системе, а именно поднятия порога 

пенсионного возраста. Это связано с тем, что увеличивается продолжительность 

жизни населения, а также демографическая ситуация ухудшившаяся с 

рождаемостью в 1990-х годы привела к уменьшению трудоспособных граждан, 

в связи с чем количество пенсионеров приближается к числу работающих 

граждан, перечисляющих страховые взносы, в виду чего средств в пенсионных 

фондах недостаточно для перечисления пенсий нынешним пенсионерам. 

В направлении повышения пенсионного возраста движутся и другие страны 

Балтии и СНГ: 

− Эстония – для женщин пенсионный возраст увеличивается с 60,5 года до 

63 (до 2016 года), для мужчин и для женщин с 63 лет до 65 к 2026 году; 

− Латвия – для всех граждан с 62 лет до 65 с 2016 года; 

− Армения – увеличивается минимальный трудовой стаж с 5 до 10 лет; 

− Азербайджан – для женщин с 57,5 года до 60 с января 2016 года. 

Если обратиться к опыту стран западной и центральной Европы, то в 

отношении пенсионного возраста можно привести следующие цифры. Во 

                                                                 

 
1 Спасюк, Е. В Беларуси повысят возраст выхода на пенсию [Электронный ресурс] // NAVINY.BY. 
Белорусские новости. – Режим доступа: http://naviny.by/rubrics/society/2016/03/10/ 

ic_articles_116_191158/. – Дата доступа: 20.03.2016 
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Франции он равняется 60 годам, в Дании — 67, в Италии — 57 для женщин и 

62 для мужчин, в Греции возрастная пенсионная планка опущена до 60 лет 

лишь для женщин. Зато трудовой стаж, необходимый для получения пенсии в 

полном объеме, варьируется значительно, причем половые различия почти 

нигде не учитываются. Например, в Дании и Италии он составляет 40 лет, в 

Англии – 27, во Франции – 37,5, в Греции – от 11 до 35, в Бельгии – 45 лет для 

мужчин и 40 – для женщин, на Мальте – пенсия для женщин назначается с 60 

лет, мужчин – с 61 года (но для граждан, родившихся позже 1962 года, – с 65 

лет). 

Но при этом следует учитывать, что и средняя продолжительность жизни в 

европейских странах, как правило, на 5-20 лет превышает показатели по 

Беларуси. Вопрос о повышении пенсионного возраста следует обязательно 

взаимоувязывать со средней продолжительностью жизни населения.  

Вопрос о повышении пенсионного возраста был поднят в Беларуси на 

совещании у Президента Республики Беларусь 10 марта 2016 г., в ходе которого 

Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Мариана Щеткина 

озвучила три возможных сценария решения вопроса с повышением 

пенсионного возраста: первый предполагает выход на пенсию женщин в 60 лет 

и мужчин в 65 лет; второй — женщин в 60 лет, мужчин в 63 года; третий — 

женщин в 58 лет, мужчин в 63 года. Ожидается, что поэтапное повышение 

пенсионного возраста в Беларуси может начаться уже в 2017 году.
2
 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь 18 марта 2016 г. с 

трудовым коллективом СОАО «Коммунарка», рассказал, что является 

сторонником поэтапного повышения пенсионного возраста на 3 года: «Я 

склоняюсь к тому, что мы должны идти постепенно и аккуратно. Я сторонник 

того, чтобы пенсионный возраст повысить на 3 года, каждый год по половинке. 

И так мы спокойно, за шесть-семь лет сможем пройти эти три года.».
3
 

Вопрос повышения пенсионного возраста является не только актуальным, но 

и достаточно дискуссионным как среди политиков, так и ученых
4
,
5
. Сторонники 

позиции необходимости повышения пенсионного возраста в Беларуси 

обосновывают это увеличением средней продолжительности жизни. Статистика 

показывает увеличение средней продолжительности жизни населения Беларуси. 

При этом полагаем, что не следует допускать повышение пенсионного возраста 

                                                                 

 
2 Спасюк, Е. В Беларуси повысят возраст выхода на пенсию [Электронный ресурс] // NAVINY.BY. 

Белорусские новости. – Режим доступа: http://naviny.by/rubrics/society/2016/03/10/ic_articles_ 

116_191158/. – Дата доступа: 20.03.2016 
3 Лукашенко, А.Г. Я сторонник поэтапного повышения пенсионного возраста на 3 года // Новости 

Беларуси. БелТА // Режим доступа: http://www.belta.by/president/view/lukashenko-ja-storonnik-

poetapnogo-povyshenija-pensionnogo-vozrasta-na-3-goda-185876-2016/. – Дата доступа: 20.03.2016 
4 Шумило, М.Н. Реформирование пенсионной системы Украины: достижения и тенденции // 

Трудовое и социальное право. – 2015. – №3. – С.29-33. 
5 Долголева, И. А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в 
Республике Беларусь : автореферат дис. на соискание ученой степени канд. юридических наук / 

Ирина Алексеевна Долголева. – Минск, 2012. – 25 с. 
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в первую очередь мужчин (поскольку их средняя продолжительность жизни 

значительно ниже, чем женщин), чтобы им в среднем оставалось жить на 

пенсии два-три года. 

По статистике продолжительность жизни в Беларуси намного ниже, чем во 

многих европейских странах. В среднем это сейчас 71-73 года, причем 

женщины в среднем доживают до 76-78 лет, а мужчины примерно до 62-63 лет. 

С учетом средней продолжительности жизни в Беларуси можно вести речь о 

постепенном повышении пенсионного возраста в Беларуси у женщин на 5 лет, 

то есть постепенно по полгода за год (с 2016 до 2025 гг.) прийти к одинаковому 

возрасту выхода на пенсию в 60 лет. 

Также надо учитывать еще продолжительности здоровой жизни населения и 

степень сохранения общей и профессиональной трудоспособности. В 

Республике Беларусь начата реализация Целей устойчивого развития ООН. 

Среди важнейших направлений реализации указанных Целей в Беларуси были 

выделены работа над повышением качества жизни пожилых людей и 

предупреждение смертности мужского населения трудоспособного возраста.
6
  

Работа в данном направлении ведется, однако говорить о значительных 

результатах, на наш взгляд, еще рано.  

Еще один фактор, который подлежит учету это уровень безработицы и 

необходимость создания новых рабочих мест на рынке труда для лиц 

предпенсионного возраста. В частности, положение Указа Президента 

Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 180 «О порядке применения 

Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» об 

особенностях продления контрактов с работниками предпенсионного возраста 

свидетельствует о том, что это достаточно уязвимая категория работников, 

нуждающаяся в определенной поддержке. Кроме того, увеличение числа 

работающего населения потребует необходимости создания рабочих мест. В то 

же время уровень безработицы по официальным статистическим данным в 

Беларуси увеличивается. На конец ноября 2015 г. он составил 1% к численности 

экономически активного населения (на конец ноября 2014 г. – 0,5%). Спрос на 

рабочую силу снизился. На 01.12.2015 в органы по труду, занятости и 

социальной защите поступили сведения о наличии 29,3 тыс. вакансий, что 

составило 67,7% к уровню 2014 г.
7
  

Повышение общего пенсионного возраста, полагаем, повлечет 

необходимость пересмотра правил назначения, например, пенсий за выслугу 

лет, пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда. Расходы на 

                                                                 

 
6 Увеличение продолжительности жизни мужчин – один из приоритетов Целей устойчивого 

развития в Беларуси / Новости Беларуси. Белорусское телеграфное агентство [Электронный ресурс] 
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iz-prioritetov-tselej-ustojchivogo-razvitija-v-167782-2015/. – Дата доступа: 07.03.2016. 
7 Ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике Беларусь / Министерство труда и 
социальной защиты Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.mintrud.gov.by/ru/sostojanie. – Дата доступа: 07.03.2016. 
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выплату указанных пенсий лицу, не достигшему общеустановленного 

пенсионного возраста, компенсируются за счет средств, сформированных 

(формируемых) в рамках профессионального пенсионного страхования (ст. 8 

Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном 

обеспечении»). Соответственно продолжительность таких выплат увеличится, а 

период накоплений (возраст, по достижению которого работник вправе 

получить указанные пенсии при наличии определенных условий) останется 

прежним. Следовательно, работники будут получать ежемесячную пенсию 

меньшего размера, либо будет увеличена нагрузка на соответствующий фонд. 

В целях снижения нагрузки на пенсионную систему Беларуси, полагаем 

уместным рассмотреть вопрос о порядке назначения ежемесячного денежного 

содержания отдельным категориям государственных служащих в соответствии 

с  Указом Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. №705 «О 

ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных 

служащих». 

Например, лицам, осуществлявшим на профессиональной основе в течение 

не менее одного созыва полномочия депутата Палаты представителей или члена 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, при 

переходе на профессиональную работу в Национальное собрание Республики 

Беларусь не позднее трех месяцев со дня первого заседания вновь избранной 

соответствующей палаты Национального собрания Республики Беларусь 

ежемесячное денежное содержание назначается в размере 65 % заработной 

платы. 

Государственным служащим, имеющим одновременно право на 

государственную пенсию и ежемесячное денежное содержание, назначаются 

пенсия или ежемесячное денежное содержание по их выбору (ч. 5 ст. 62 Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О государственной службе 

Республики Беларусь). Соответственно, данная выплата, по сути, 

приравнивается к пенсиям.  

Однако в условиях назначения ежемесячного денежного содержания и 

пенсий различного вида усматривается очень яркое расхождение. Например, 

мужчина будет иметь право на пенсию по возрасту за работу с особыми 

условиями труда, если ему исполнилось 50 лет, его общий стаж работы 

составляет не менее 20 лет из них 10 лет (при этом не менее 5 лет в период до 

1 января 2009 года) в особо вредных и опасных условиях труда. Размер пенсии 

будет составлять 55 % среднемесячного заработка. 

Лицо, осуществлявшее полномочия, например, депутата Палаты парламента 

хотя бы 4 года будет иметь право на ежемесячное денежное содержание в 

размере 65 % заработной платы. В то время как работник-мужчина будет иметь 

право на пенсию в размере 55 % среднемесячного заработка, если будет иметь 

стаж 20 лет из них 10 лет в особо вредных и опасных условиях труда. 

В  заключение доклада отметим, что в Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь в социально-трудовой сфере, 

обсужденной и одобренной на Собрании общественного  объединения 
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«Сообщество трудового права» 10.02.2016 (протокол №1), отмечены 

следующие предложения в части пенсионного возраста и совершенствования 

пенсионной системы: 

1. Следует крайне осторожно подходить к вопросу повышения 

пенсионного возраста, поскольку данный вопрос носит для населения 

республики острый социальный характер (особенно для лиц предпенсионного 

возраста). Возможно этот вопрос стоило бы вынести на республиканский 

референдум параллельно с выборами в Парламент или позднее. В целях 

обеспечения равенства по половому признаку постепенно следует уровнять 

пенсионный возраст для мужчин и женщин. 

2. В плане совершенствования пенсионной системы следует проработать 

вопрос о более справедливом соотношении размеров пенсий по возрасту (для 

различных категорий пенсионеров) и пенсиями за особые заслуги перед 

республикой, с другой стороны (разница между которыми может быть в 3–4 

раза). 

В качестве общего вывода, полагаем, что пока преждевременно вести вопрос 

о значительном повышении пенсионного возраста (во всяком случае для 

мужчин) в Республике Беларусь.  

В первую очередь государству следует: 

1) осуществлять мероприятия по повышению здоровья граждан, увеличению 

продолжительности полноценной жизни;  

2) обеспечить разумный баланс спроса и предложения на рынке рабочей 

силы;  

3) проанализировать условия назначения пенсий отдельным категориям 

работников и снизить дисбаланс в имеющихся нормах. 

 

Гетьманцева Н.Д. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

канд.юрид.наук, доцент кафедри приватного права 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК 

ГАЛУЗІ ПРАВА 

Сьогодні приходиться констатувати, що ринок і підприємницька діяльність 

стали рушійною силою в умовах ринкової економіки. Це, в свою чергу, 

негативно впливає на регулювання трудових правовідносин, де є очевидним 

намагання відмови від раніш набутих прав. Вільне підприємництво не повинно 

зводитись до вільної експлуатації працівників. Хоч і криза в економіці не 

сприяє розвитку демократичних  інститутів у трудовому праві, тим не менш їх 

необхідно по можливості розвивати, основні гарантії, зафіксовані у 

законодавстві необхідно зберігати. Це особливо є важливим коли  потяг до 

прибутку ставиться за мету та нерідко здійснюється методами, що є 

характерними для періоду першочергового  накопичення  капіталу (наприклад, 

ігнорування  охорони праці, безпідставне залучення до надурочних робіт, 
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простої на підприємстві з вини власника, які не є оплачуваними для 

працівників, укладення строкових трудових договорів, які суперечать інтересам 

працівника тощо.) Зміни та доповнення в нині діючий КЗпП України,  

підготовка нових законів, розробка нової концепції трудового права повинні 

здійснюватись з урахуванням вказаних обставин. А це означає, що мета та зміст 

нового Трудового Кодексу та законодавства про працю в цілому при 

регулюванні ринкових трудових правовідносин повинні бути суттєво іншими
1
.  

Сьогодні суспільство переживає іншу ситуацію і тому нові законопроекти у 

сфері праці повинні бути направлені на радикальні перетворення в сфері 

трудових відносин, детермінуватися на  ринкові принципи регулювання, які 

повинні визначати баланс між економічною ефективністю виробництва та 

соціальною захищеністю працівників, рівнем їх умов праці з урахуванням 

інтересів і потреб як працівника так і роботодавця. Сутність цих процесів 

повинна бути пов’язана зі зміною ролі і місця людини в праці і суспільстві, з 

підвищенням правової культури суспільства. Тільки на такій основі можливий 

виробничий і  суспільний прогрес. Для досягнення мети пов’язаної зі зміною 

ролі і місця людини в праці і суспільстві необхідний насамперед розвиток 

економіки. Оскільки праця є вирішальним фактором економічного розвитку, а 

ефективність  праці напряму залежить від розвитку економіки, знання її законів, 

то зміст положень економічної політики держави мають бути перетворені в 

засоби її господарсько-правової політики. Саме правова політика повинна 

сприйматися однією із таких правових засобів, яка зобов’язана сприяти 

реалізації та задоволенню інтересів як працівників, роботодавців так і держави і 

суспільства в цілому. Тому назріла об’єктивна необхідність в еволюції самих 

понять, форм, у яких виступають відносини працівник - роботодавець та їх 

серцевини – трудових відносин на якісно новий рівень розвитку: зміну методів 

організації самої праці, управління виробництвом, нових вимог до працівника, 

роботодавця з приводу організації трудових відносин, умов і змісту самої 

праці
2
. 

Сьогодні, рух вперед по шляху поєднання індивідуальних, корпоративних, 

загальносоціальних інтересів в трудовому відношенні веде до розширення 

природних начал в праві та до звуження правового регулювання в його 

позитивному розумінні.  Державне (централізоване) регулювання значно 

втратило свою жорсткість, оскільки відносини, що складаються на ринку праці 

між роботодавцем і  працівниками потребують більш договірних форм 

взаємодії, що направлені на досягнення не стільки встановленої моделі правової 

поведінки, скільки ефективного творчого та соціального співробітництва у 

праці. В зв’язку з цим роль законодавства в регулюванні трудових 

                                                                 

 
1 Гетьманцева Н.Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України / 

Н.Д. Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: 

Правознавство. – Чернівці : ЧНУ, 2011 –С.65-69. 
2 Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин / Н.Д.Гетьманцева 

_Монографія, -Чернівці: технодрук, 2015 –С.513,522,527. 
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правовідносин стає скоріш субсидіарною ніж конструктивною. Але з іншого 

боку, посилення договірних начал у трудовому праві ще не свідчить про втрату 

ним публічно-правової складової. Навпаки, публічно-правовий аспект у 

трудовому праві як складової частини соціального права проявляється головним 

чином у встановленні базового рівня трудових прав і гарантій на державному 

рівні. Тому сьогодні мова повинна йти про комплексне системне регулювання, 

яке б могло забезпечувати з однієї сторони універсальність, з іншої сторони – 

приємлемість, гнучкість, динамізм правового регулювання трудових відносин. 

Саме такий комплекс факторів дасть можливість прогнозувати, поєднати з 

різними життєвими ситуаціями  в цілому сам процес правового регулювання 

трудових відносин і спрямувати його у  необхідне русло.  

Концепція нового Трудового кодексу і трудового законодавства повинна 

будуватись на соціально-партнерській правовій формі регулювання трудових 

правовідносин. А для того, щоб соціальне  партнерство  перетворилося на 

ефективний механізм, необхідна побудова єдиного соціального простору, яка б 

передбачала універсальну систему соціального забезпечення, єдині соціальні 

стандарти, прийняття універсального соціального законодавства. Важливими є 

на сьогодні не стільки проголошені принципи соціального партнерства, скільки 

механізми і форми їх перетворення в життя.  

З огляду на вказане, колективно-договірне регулювання, в основі якого 

лежить колективний договір, на  сьогодні можна розглядати одночасно  як  

певний засіб правової політики: як комплекс тих заходів, завдань, через які 

утверджуються певні норми, що виступають в якості вирішального юридичного 

факту і одночасно організовують певні зв’язки як усередині конкретного 

підприємства так і соціальні зв’язки в середині суспільства в цілому. На 

сучасному етапі витоками колективного договору є не скільки державне 

санкціонування, дозвіл, скільки природа організації як структури 

громадянського суспільства в ринкових умовах господарювання. 

З огляду на дану обставину об’єктивна необхідність у наданні  виробничої, 

соціальної автономії для суб’єктів колективно-договірних відносин та 

підприємства в цілому, наділяє колективний договір правовою,  юридичною 

силою. В цьому полягає причина здатності колективного договору  створювати 

власне, первинне правове регулювання, навіть при відсутності прямого 

законодавчого дозволу. Колективний договір насамперед повинен містити в собі 

потенційну можливість виконання свого призначення як інструмента соціального 

управління. А тому ефективність колективних договорів у сучасних умовах 

господарювання повинна проявлятися не тільки в сторону їх фактичної реалізації, а 

передусім у забезпеченні положень змістовної частини рівнем трудових прав та 

гарантій працівників, порівняно із встановленими у законодавстві.  

Основним завданням трудового законодавства новий Трудовий кодекс 

України повинен закріпити створення необхідних правових умов для 

досягнення оптимального узгодження інтересів сторін трудових правовідносин. 

Даний вибір обумовлений необхідністю, з однієї сторони, підтримати зростання 

благополуччя суспільства, створити максимально сприятливі умови для 
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розвитку економіки країни, з іншої - обмежити негативні наслідки дії 

механізмів ринкової системи на працівників, захистити їх від надмірної 

економічної експлуатації. Обраний підхід дає можливість зберегти трудове 

право як самостійну галузь права, право соціальної захищеності та разом з тим 

зробити дану захищеність адекватною конкретним соціально-економічним 

умовам, тобто надати певну визначену гнучкість управлінню працею. 

Забезпечення рівноваги прав працівників і роботодавців, балансу їх інтересів і 

інтересів держави є тим критерієм, якому повинні відповідати всі нормативні 

правові акти, що регулюють трудові відносини, і, в першу чергу сам Трудовий 

кодекс України.  

На превеликий жаль доводиться констатувати, що складність проблеми 

охорони, захисту прав, інтересів працівників зі сторони держави продовжує 

зберігатися як в практичному так і в теоретичному відношенні. Тому необхідна 

побудова механізму правозахисної системи,  яка б передбачала реалізацію 

соціальної  мети сучасного трудового законодавства: охорони і захисту  

інтересів праці. Людина, працівник не може жити та удосконалюватися без 

соціальних потреб на певні соціальні блага, що так є необхідними для його 

нормальної, достойної життєдіяльності. З цих позицій законодавець не 

придумує стихійно права і обов’язки людини-праці, вони породжуються 

об’єктивно соціально-економічними, культурними, історичними умовами 

розвитку суспільства, держави, яка створена для людей, формами взаємодії 

людей у конкретних історичних умовах, їх ментальністю. «Людські права 

невіддільні від  людської природи», «це сучасний елемент справедливості
3
». 

Тому з даних позицій можна стверджувати про те, що право на охорону і захист 

прав працівників є закономірним об’єктивним процесом, що у свою чергу 

обумовлює формування і призначення самої правозахисної системи, без якої 

реалізація і охорона та захист прав працівників може звестися нанівець. Адже 

«проголошуючи людину найвищою соціальною цінністю, держава повинна 

захищати життя як те благо, завдяки якому всі інші права для людини існують 

як самостійні цінності
4
».   

Систему захисту прав працівників зі сторони держави необхідно розглядати 

як взаємодіючий між собою комплекс, який базується на міжнародних правових 

стандартах, заснований на правовій політиці держави та включає в себе 

діяльність правотворчих і правозастосовних   органів,  фізичних і юридичних 

осіб, з метою дотримання соціального і виробничого балансу та  ефективної 

здійснення охорони і захисту трудових прав і законних інтересів як працівників 

так і роботодавців. 

Тому необхідно переглянути політику держави у сфері праці, корінним 

чином помінявши напрямок правового регулювання на основі міжнародних 

                                                                 

 
3 Головатий С. Тріада Європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини – як 
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4 Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю / Н. Шукліна // 

Право України.  2010.  –№11.-С.77. 



 

67 

стандартів, з урахуванням історичних, економічних, соціальних умов, 

культурних традицій суспільства, його менталітету, що дозволять визначити і 

розкрити тенденції правового регулювання праці та закласти гуманістичні 

начала в правове регулювання трудових відносин у сучасних умовах 

господарювання. 

 

Гостюк О.Д. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

лаборант кафедри приватного права 

ГІДНА ПРАЦЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ 

Розкриваючи питання гідної праці, вочевидь перш за все необхідно 

розглянути самі ознаки гідної праці, тобто визначити коли і які умови праці 

можна вважати гідними для людини.  Сама проблематика щодо концепції гідної 

праці об’єднує в собі напрацювання багатьох наук: теорії, права, економіки, 

політології, етики, культурології  тощо.  Врахування  різного роду понять є 

важливим для означення теоретичного визначення поняття «гідна праця» так і 

для визнання його таким з одночасним урахуванням конкретного виду праці і 

умов її застосування. Необхідно відзначити, що питання гідної праці знайшли 

відповідне відображення як у монографічних працях
1
, так і  на сторінках 

наукових публікацій. 

Характеристику трудоправової суті і змісту «гідної праці» необхідно давати, 

в першу чергу, через характеристику особливостей правового регулювання 

умов праці. Досліджуючи зміст поняття «гідна праця» з позицій трудового 

права С.С. Худякова  прийшла до висновку, що праця може оцінюватися як 

гідна, якщо визнання людської гідності відбувається шляхом закріплення 

державою таких трудових прав і свобод, а також гарантій їх реалізації, зміст 

яких сприймався б працівниками як адекватний і бажаний рівень безпеки і 

захищеності в умовах економічної і організаційної залежності від роботодавця. 

Також ознакою «гідної праці» має визнаватися наявність правового 

регулювання трудових та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин, що 

забезпечує економічно і соціально обґрунтоване поєднання особистих, 

колективних та суспільних інтересів, а також їх захист, що сприймається 

найманими працівниками як прояв справедливості. Крім того, з позиції 

справедливості, працю необхідно вважати гідною, якщо існуюче правове 

регулювання трудових відносин гарантовано надає всім працівникам 

можливість реалізації основних трудових прав і свобод, а  об’єктивно існуючі 

«нерівності» працівників компенсуються в законодавстві таким чином, щоб не 

створювати необгрунтовані переваги і спрямовувати  їх на загальне благо. Ще 
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однією характеристикою гідної праці є правове регулювання такої  якості, при 

якому особистість працівника залишається вільною і реалізує це благо в 

існуючих трудових відносинах і відносинах, тісно пов’язаних з трудовими, в 

межах, визначених трудовим законодавством, забезпечуючи тим самим своє 

самоствердження і самореалізацію в рамках здійснюваного вибору
2
. 

Питання гідної праці знайшли своє відображення в нормах і принципах 

міжнародного трудового права. Принципи і норми міжнародного трудового 

права, сформульовані в документах Міжнародної організації праці складають 

нині основу сучасного правового регулювання соціально-трудових відносин у 

всіх країнах світу, у тому числі й України. Саме норми міжнародного трудового 

права сприяють працівникам всіх країн домагатися умов праці, які б 

забезпечували гідну працю. Гай Райдер - Генеральний директор Міжнародного 

бюро праці, у своїй доповіді зауважив на ту обставину, що жодне суспільство не 

можна виправдати, якщо воно відкладає вирішення проблем соціального 

забезпечення своїх членів – а це завдання можна вирішувати на будь - якому 

етапі розвитку, навіть і поступово. Усі суспільства можуть зростати в умовах 

справедливості
3
. 

 Не дивлячись на ту обставину, що Україна зіштовхнулася з серйозними 

проблемами у сфері праці, що пов'язані насамперед з високим рівнем 

безробіття, низьким рівнем заробітної плати,  проте процес глобальної 

економічної інтеграції змушує у нинішній ситуації досягати високих і 

справедливих умов праці в інтересах працівників. Зміни, що постійно 

відбуваються у сфері соціально-трудових відносин вимагають своєчасного 

внесення відповідних доповнень до раніше прийнятих документів МОП та 

приведення їх у відповідність до викликів нового часу. Серед таких документів 

МОП необхідно вказати насамперед Декларацію МОП про соціальну 

справедливість з метою справедливої глобалізації, прийняту Міжнародною 

конференцією праці на 97-й сесії (Женева, 10 червня 2008 року). Так, 

виконавчий орган, від імені України, в особі Міністерства соціальної політики 

України разом  із спільними представницькими органами репрезентативних 

всеукраїнських об'єднань профспілок  на національному рівні та спільними 

представницькими органами сторони роботодавців на національному рівні 

уклали Декларацію, вказавши зокрема, що спільні зусилля мають бути 

спрямовані на забезпечення прав та свобод громадян України; усунення 

диспропорцій у доходах шляхом їх справедливого розподілу, зокрема через 

ефективну систему оплати праці та соціального захисту; забезпечення 

                                                                 

 
2 Худякова С.С. Достойный труд: содержание понятия с позиции трудового права / С.С.Худякова // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки .Вып.1 (7) –С.48-55. 
3 Стратегія Міжнародної організації праці. Соціальне забезпечення для всіх. Розбудова мінімальних 

рівнів соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення . Узагальнений виклад. 

Міжнародна організація праці 2013 р [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 
http://komspip.rada.gov.ua/komspip/doccatalog/document;jsessionid=01C107E4D7C5E9F70DB7F360DC

65BC81?id=51884 
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узгодженості між можливостями економіки та потребами системи соціального 

захисту;  забезпечення ефективної зайнятості завдяки формуванню 

комфортного економічного середовища для розвитку бізнесу,  що сприятиме 

підвищенню якості життя громадян. Необхідно створення нових 

високотехнологічних безпечних робочих місць з гідними умовами праці, що 

сприятиме сталому зростанню доходів працівників. Особлива увага 

приділяється забезпеченню соціально-трудових прав працівників галузей 

бюджетної сфери та підвищення престижності їхньої праці. Для того щоб 

реалізувати принцип справедливості, який передбачатиме забезпечення 

соціальної підтримки найуразливіших верств населення, необхідно 

удосконалити систему соціальної підтримки та захисту громадян, усунути 

причини соціальної нерівності. Все це вимагає боротьбу з новими викликами, 

які виникають у процесі глобалізації
4
. Основним такого роду викликом в нашій 

країні є забезпечення ефективної зайнятості. Серед нових важливих документів, 

спрямованих на забезпечення повної і продуктивної зайнятості, необхідно 

назвати «Глобальний пакт про робочі місця», прийнятий Міжнародною 

конференцією праці на її 98-й сесії (Женева, 19 червня 2009 року)  та який 

базується на програмі гідної праці. Пакт містить комплекс апробованих на 

практиці заходів, які відповідають як потребам людей, так і потребам реальної 

економіки та завдяки яким викладені в ньому аспекти зайнятості та соціального 

захисту становлять стрижневий елемент соціально-економічної політики. 

Необхідно зауважити, що вирішення будь-яких питань соціального захисту, 

зокрема: забезпечення зайнятості населення, оплати праці, її розміру, тривалості 

робочого часу, забезпечення всім працівникам здорових і безпечних умов праці, 

постійного поліпшення охорони праці для запобігання виробничих травм, 

захворювань і смертей від нещасних випадків на підприємстві, послідовний і 

системний підхід до охорони праці повинні носити стійкий характер і 

відповідати національним умовам. Всі ці питання повинні бути предметом 

соціального діалогу у сфері праці, що вирішуються шляхом колективних 

переговорів, тристороннього рівного представництва осіб від уряду, 

роботодавців і працівників при вирішенні складних питань соціально-

економічного характеру. Саме соціальний діалог і практика трипартизму між 

урядами і представниками працівників і роботодавців всередині держави, а 

також між державами є в даний час, як ніколи актуальними. 

Стратегічним завданням, вирішення якого спрямовано на досягнення мети 

щодо гідної праці, є дотримання, сприяння та розвиток основних принципів і 

прав у сфері праці, які визнані як сприятливі умови, необхідні для вирішення 

основних завдань у сфері трудових відносин. Вони перераховані в Декларації 

МОП «Про основні принципи і права в сфері праці», предметом якої є: свобода 

                                                                 

 
4 Декларація соціальної справедливості: гідна праця та соціальний захист 19 лютого 2013р. 
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асоціації та реальне визнання права на ведення колективних переговорів; 

скасування всіх форм примусової чи обов'язкової праці; заборона дитячої праці; 

недопущення дискримінації в сфері праці та зайнятості. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що гідна праця має забезпечуватися 

всім працівникам, які перебувають у трудових правовідносинах, незалежно від 

сфери застосування їх праці. Одним з найважливіших факторів, що дозволяють 

визнати умови праці працівників гідними, є законодавче їх оформлення, що 

забезпечить у свою чергу систематичний контроль за їх дотриманням та 

своєчасне відновлення порушених трудових прав найманих працівників.

 

Гришина Ю.М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

докт.юрид.наук., професор, 

професор кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ОБ'ЄДНАННЯ – 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Сьогодні в Україні тріада основоположних профспілкових прав (право на 

об’єднання, право на ведення колективних переговорів з метою укладення 

колективних договорів та право на страйк) гарантована законами і віднесена 

Конституцією до основних прав людини.   

Закріплення права на об’єднання, на страйк у розділі ІІ Конституції України 

«Основні права і свободи людини і громадянина» означає взяття за основу їх 

правового регулювання таких принципів, як рівність усіх людей у правах (ст. 

21); гарантування та неможливість скасування конституційних прав, 

недопущення звуження змісту та обсягу закріплених конституційних прав і 

свобод (ст. 22). У зв’язку з цим цілком логічним є віднесення права на 

об’єднання до «основних прав людини» за їх основними показниками, які 

мають бути рівними, однаковими в усіх людей для визначення таких 

правовими.  

В теорії держави та права ознаками основних прав людини визначаються 

невід’ємність, загальність і рівність для кожного, забезпеченість і захищеність 

державою в обсязі міжнародних стандартів
1
. Проаналізуємо, якими є 

міжнародні стандарти щодо права на об’єднання. 

У міжнародному вимірі право на об’єднання, як вказує І.Я.Кисельов, 

визнається одним з найважливіших у цивілізованому суспільстві, а його 
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 Загальна теорія держави і права : [підруч. для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / 

М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. – Харків : Право, 2009. – 584 с. – С.447. 



 

71 

реалізація визначається показником існування в ньому демократії
2
. Світова 

історія свідчить, що в результаті кілька вікового протистояння між працею та 

капіталом наймані працівники вибороли спочатку право на об'єднання в 

професійні спілки з метою захисту своїх інтересів, а згодом - на колективні 

переговори з власниками і право на страйк, як крайній засіб захисту своїх прав 

та інтересів. Таким чином, на початку XX ст. утворилася своєрідна «тріада» 

профспілкових прав: на об'єднання (асоціації); на колективні переговори 

(договори); на страйки
3
.  

Ряд міжнародних, регіональних угод містять норми щодо вказаної «тріади» 

профспілкових прав. Серед міжнародних нормативно-правових актів, що 

включають положення стосовно права на об’єднання, слід окремо виділити 

Міжнародний білль про права людини.  

Дана конструкція використовується для позначення тріади основоположних 

для характеристики прав людини документів: Загальної декларації прав людини 

та двох Міжнародних пактів. Зокрема, 10 грудня 1948 року Генеральною 

Асамблеєю ООН було прийнято Загальну декларацію прав людини, як 

враховуючий сумні підсумки війни документ, спрямований на визначення і 

подальший розвиток прав людини, до числа яких було віднесено і право на 

асоціацію.  

Водночас, Декларація лише проголошувала, але не зобов’язувала відносно 

закріплених в ній прав, а тому для визначення властивостей права на об’єднання 

у міжнародному вимірі більш важливими є положення Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні й культурні права, прийнятого Генеральною Асамблеєю 

ООН у 1976 р., та Міжнародного пакту про цивільні й політичні права, який 

зарахував право на створення профспілок до громадських свобод, адже Пакти 

мають юридично обов'язкову силу і передбачають механізм контролю за його 

виконанням, що значно підвищує вагу і міжнародне визнання цього 

профспілкового права, як основного права кожного, хто працює. Також базові 

правила щодо права на об’єднання містяться у регіональних угодах − 

Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод, 

Європейській соціальній хартії (переглянутій), Хартії Співтовариства про 

основні соціальні права трудящих.  

Зокрема, право на об’єднання визнане одним з основних прав людини у 

положеннях Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод від 04.11.1950р. У ст. 11 вказаної Конвенції чітко визначено, що  кожен 

має право на свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право 

створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.  
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При цьому особливу увагу доцільно звернути на ч. 2  ст. 11, де зазначається 

про неможливість жодного обмеження права на об’єднання, крім встановлених 

законом і необхідних в демократичному   суспільстві в інтересах національної 

або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров'я чи моралі, або для захисту прав і свобод інших осіб. При 

цьому окремо зауважується про відсутність перешкод для запровадження 

законних обмежень на здійснення права на об’єднання особами, що входять до 

складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.  

Як бачимо, право на об’єднання закріплюється таким чином, що 

передбачається можливість його обмеження за дотримання двох умов: 

визначення обмежень в законі та їх обґрунтованість. Слід відмітити, що 

порушення положень цієї Конвенції дає право громадянам країн, які до неї 

приєдналися, звертатися за захистом до Європейського суду з прав людини, що 

є важливим для характеристики стандартів щодо права на об’єднання. 

Щодо Європейської соціальної хартії (переглянутої), яку Україною було 

ратифіковано у 2006р., то з 31 права людини, передбаченого Хартією, 22 

стосуються сфери праці. З них 6 прав передбачено статтями, які належать до 

числа обов'язкових, тобто таких, без взяття державою зобов'язань щодо яких 

ратифікація відбутися не може. Серед цих прав  право на створення 

організацій (ст. 5). 

До Хартії Співтовариства про основні соціальні права трудящих від 

09.12.1989р. включені положення щодо всієї «тріади» профспілкових прав у 

ст. 11-14. Праву на об’єднання присвячено ст. 11 даної Хартії.  

Зокрема, у ній передбачено, що роботодавці і працівники в Європейському 

Співтоваристві мають право на об'єднання з метою утворення за своїм вибором 

професійних організацій або професійних союзів для захисту своїх економічних 

і соціальних інтересів. Підкреслимо, «кожний роботодавець і кожний працівник 

мають свободу вступати або не вступати в подібні організації, не зазнаючи 

внаслідок цього будь-яких персональних або професійних збитків».  

Як бачимо, зазначення, що кожний роботодавець і працівник має свободу 

членства у професійних спілках, не передбачає обмеження цього права,  

підтвердженням чого є зміст ст. 14 Хартії, де визначена можливість у 

внутрішньому правопорядку держав-членів визначати, «на яких умовах і в 

якому обсязі передбачені в статтях 11  13 права застосовуються до збройних 

сил, поліції та цивільної служби».  

Щодо актів Міжнародної Організації Праці, то серед 182 конвенцій та 190 

рекомендацій (на 1999 рік), принаймні 8 конвенцій та 3 рекомендації 

безпосередньо пов’язані з реалізацією права на асоціацію. Вже у преамбулі 

Статуту МОП до числа засобів, здатних покращити умови праці і забезпечити 

мир, відноситься визнання принципу свободи об’єднання.  

На окрему увагу заслуговують Конвенції МОП «Про свободу асоціації та 

захист права на організацію» № 87 вiд 09.07.1948р. та «Конвенція про 

застосування принципів права на організацію і на ведення колективних 
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переговорів» № 98 від 01.07.1949р. Прийнявши відповідні конвенції, МОП 

надала праву на об’єднання статус міжнародних норм, вважає Г.В.Осовий
4
.  

У Конвенції № 87 свобода об'єднання визнається як право трудящих і 

роботодавців утворювати організації (спілки, об'єднання) на власний вибір і без 

попереднього дозволу, а також право вступати до таких організацій за єдиної 

умови  підпорядкування статутам цих організацій. Конвенція № 87 зобов'язує 

держави вжити заходів з метою гарантування трудящим і роботодавцям вільне 

здійснення права на організацію.  

Це забезпечується додатковими гарантіями, наявними в Конвенції № 98. По-

перше, у ній визначено захист трудящих від будь-яких дискримінаційних дій, 

спрямованих на обмеження свободи об'єднання, особливо від дій, метою яких є: 

а) висувати умову не вступу до профспілки або виходу з неї при прийомі 

працівника на роботу або збереженні за ним робочого місця; б) звільняти або 

завдавати іншого збитку працівникові через те, що він є членом профспілки, або 

бере участь у профспілковій діяльності. По-друге, організації трудящих і 

роботодавців повинні користуватися належним захистом проти будь-яких актів 

втручання з боку один одного
5
. 

При цьому акцентуємо увагу на тому, що у ст. 9 Конвенції № 87 визначена 

можливість у національному законодавстві лише визначати,  якою мірою 

гарантії, передбачені цією Конвенцією, застосовуватимуться до збройних сил та 

поліції. Отже, національне законодавство будь-якої країни  учасниці МОП, не 

може обмежувати гарантії, передбачені Конвенціями № 87 та 98. Воно може 

лише визначати, якою мірою ці гарантії застосовуються до збройних сил і 

поліції. Тільки відносно цих двох категорій держави можуть вирішувати, чи 

застосовувати до них Конвенцію № 87. Вся решта працівників як приватного, 

так і державного секторів, незалежно від сфери діяльності, статі, кольору шкіри, 

поглядів, національності і політичних переконань, потрапляють повною мірою в 

сферу дії даної Конвенції
6
. 

Таким чином, щодо правового регулювання прав на об’єднання відповідно 

до норм Конвенцій МОП № 87 та 98, в законодавстві окремих країн 

допускається можливість встановлення особливостей реалізації цього права при 

неможливості позбавлення його певних категорій громадян, хоч би і з мотивів 

забезпечення національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я 

населення або захисту прав і свобод інших людей. На це звертають увагу і 
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 Осовий Г. В. Профспілковий рух в Україні : нова соціальна роль, стан та перспективи / 
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 Про стан дотримання в Україні прав профспілок та організацій роботодавців відповідно до 
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асоціації та захист права на організацію.  Київ.  2007.  60 с., С. 29. 
6
 Там само. – С.28. 
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експерти МОП при здійснені огляду доповідей країн-членів МОП, які 

ратифікували конвенції №87 та №98, про виконання цих конвенцій, виділяючи 

три умови вільної реалізації права трудящих і підприємців створювати 

організації та вступати до них: відсутність будь-яких обмежень кола осіб, котрі 

мають право на об’єднання; відсутність попереднього дозволу на створення 

організацій; свобода вибору організацій для осіб, які бажають вступити до них
7
.  

В законодавстві України обмеження щодо права на об’єднання у професійні 

спілки передбачені стосовно військовослужбовців Збройних сил України, 

співробітників Служби безпеки України, співробітників розвідувальних органів 

України, суддів, включаючи суддів Конституційного суду України.  

Для втілення міжнародних стандартів права на об’єднання у професійні 

спілки в законодавстві України слід закріпити дане право за всіма без 

виключення працівниками, включаючи державних службовців як професійних 

працівників всіх органів держави. Для цього в рамках Закону України «Про 

державну службу» слід прямо закріпити відповідне право за службовцями всіх 

органів держави, передбачивши на сьогодні для окремих з них, але за умови 

втілення в законодавстві у сфері державної служби принципу позапартійності 

державних службовців, для всіх державних службовців наступні особливості 

діяльності професійних спілок як гарантію політичної нейтральності: 

1) професійні спілки державних службовців повинні бути позбавлені права 

створення політичних партій; 2) професійні спілки державних службовців не 

повинні мати можливості бути колективними членами політичних партій, як і 

лідери та члени професійних спілок окремо повинні бути позбавлені 

можливості членства у політичних партіях; 3) професійні спілки державних 

службовців повинні бути позбавлені можливості фінансувати політичні партії з 

власних політичних фондів; 4) професійні спілки державних службовців не 

повинні мати можливості об’єднуватися з політичними партіями та іншими 

профспілками, профспілковими об’єднаннями, окрім інших профспілок 

державних службовців та їх об’єднань; 5) професійні спілки державних 

службовців повинні здійснювати політичне представництво за напрямком 

лобіювання інтересів працівників цієї сфери тільки у формі укладання 

колективних договорів і угод різного рівня, не маючи можливості вдаватися до 

масових публічних акцій, включаючи страйки. 

Данилов М.О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

аспірант кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Правовий інститут трудового договору займає чільне місце в процесі 

здійснення громадянами прав на працю, будучи тим механізмом, що 
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встановлює та врегульовує трудові правовідносини між роботодавцем і 

працівником. Актуальність дослідження правових аспектів та сутності 

трудового договору пояснюється значними змінами у суспільно-економічному 

розвитку нашої держави, поступовому оновленню формату трудових відносин в 

контексті підвищення ролі індивідуального договірного регулювання, 

виникненню нових форм трудових відносин відповідно до сучасних 

економічних умов; довготривалому прийнятті положень нового Трудового 

кодексу, який має закріпити якісно оновлене поняття трудового договору. 

Відтак існує нагальна потреба у детальному теоретичному вивченні існуючих 

правових позицій шляхом аналізу праць вчених щодо науково-теоретичних та 

практичних проблем трудового договору і виведення авторського визначення та 

сутнісних ознак даного поняття, оскільки саме з розвитком договірної форми 

праці пов’язано практичне вираження принципів правової, демократичної, 

соціальної держави. Дослідження різних аспектів трудового договору як 

правового явища та інституту є необхідною складовою для впровадження і 

закріплення у нормативно-правовій базі держави та локальних нормативних 

актах положень щодо регулювання видів відносин, які виникають при 

застосуванні найманої праці.  

Вперше на науковому рівні трудовий договір як правовий інститут був 

виділений у працях німецького вченого Ф. Лотмара
1
, а його ідеї були доповнені 

та розвинені у працях відомого російського науковця Л.С. Таля
2
. Активний 

розвиток суспільних відносин, пов’язаний із поширенням капіталізму та 

бурхливого розвитку промисловості в Європі на початку ХХ ст., спонукав 

вчених-юристів звернути увагу на розробку теоретичної бази і вирішення 

проблемних питань у закріпленні відносин найму шляхом укладення договорів 

(угод) між роботодавцем та працівником. При формулюванні понять увага перш 

за все акцентувалась на правовому статусі сторін трудового договору, зокрема 

захисті робітника від незаконних дій роботодавця, який мав практично 

необмежені права. Виділення трудового права як окремої галузі права та його 

подальший розвиток, поступово змістив характер досліджень до вивчення 

всього комплексу суспільних відносин, які регламентуються правовими 

нормами у сфері найманої праці. 

У класичних працях Л. С. Таля, трудовий договір визначається як 

договірний тип документа, сутність якого в тому, що одна особа (найманець) 

обіцяє за винагороду надати свою робочу силу в якості несамостійного 

працівника (робітника, службовця або учня) на певний або невизначений строк 

на підприємстві або в господарстві наймача, при цьому приймає на себе 
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зобов'язання підкорятися (наскільки це випливає зі змісту й мети договору) 

хазяйській владі роботодавця
3
. 

Трудовий договір служить правовою формою для пристосування робочої 

сили працівника до цілей, які ставить перед ним роботодавець. У визначенні 

чітко окреслюється суб’єктний склад: наймач, який висуває вимоги до 

найманих працівників та за власним бажанням, відповідно поставлених ним 

задач, може розпоряджатися робітниками в силу свого соціального становища; 

та найманий працівник, що за визначену оплату на певний проміжок часу бере 

на себе обов’язок виконання завдань, тим самим розпоряджається своєю 

робочою силою як невідчужуваною категорією.  

На думку М.І. Іншина, трудовий договір – первісна юридична форма 

впорядкування виробничого процесу, оскільки за його допомогою визначеним є 

те місце, де буде працювати працівник, його трудова функція у роботодавця, те, 

який час триватимуть виробничі зв’язки і які соціальні результати будуть 

отримані працівником та роботодавцем. Трудовий договір – єдине поняття, яке 

уособлює усі складові правовідносин щодо застосування робочої сили, та 

основний правовий засіб шляхом правової регламентації якого трудові права 

працівників реалізовуються на практиці. Будучи юридичною базою для 

існування трудових відносин, трудовий договір сприяє реалізації цілого 

комплексу трудових прав працівника
4
.  

Визначення підкреслює виключну базовість поняття «трудовий договір» для 

врегулювання зв’язків між власником і найманим працівником в контексті 

визначення ключових умов їх взаємної діяльності в межах здійснення трудових 

функцій. Увага акцентується на категорії «упорядкування відносин» як 

практичної реалізації юридичного факту встановлення трудових зв’язків та прав 

на здійснення трудової діяльності, а також на специфіці отриманих результатів 

як таких, що визначають соціальну сутність праці як суспільної категорії.  

О. В. Сгібнєва визначає трудовий договір як необхідну підставу виникнення 

трудових правовідносин, який може бути або самостійним правоутворюючим 

фактом, необхідним для виникнення трудових правовідносин, або обов'язковим 

елементом їх складного юридичного змісту. У другому випадку для 

встановлення трудових правовідносин крім укладення працівником і 

роботодавцем трудового договору, потрібні ще обрання (призначення) на 

посаду, обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади, призначення на 

посаду тощо
5
. С. П. Маврин та Є. Б. Хохлов визначають трудовий договір як: а) 

інститут трудового права та трудового законодавства; б) юридичний факт, що 
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породжує трудові правовідносини; в) джерело суб'єктивного трудового права; г) 

юридичну модель трудових відносин
6
. Зміст поняття трудового договору 

тлумачиться науковцями як юридична модель трудових відносин та інститут 

трудового права, який функціонує шляхом виникнення юридичних фактів, які в 

свою чергу створюють зобов’язання договірного характеру між визначеним 

колом суб’єктів і є суспільно-правовими відносинами у сфері найманої праці.  

За визначенням В. С. Венедіктова, трудовий договір є способом вираження 

наміру правосуб’єктного громадянина щодо свого законного права на працю. 

Трудовий договір не породжує юридичних зв’язків, крім випадків 

організованого набору працівників з виплатою грошових коштів, однак але і це 

не є причиною появи трудових правовідносин, бо працівник не почав власне 

виконання трудової функції, таким чином в юридичному аспекті ще не може 

вважатися працівником
7
. 

Трудовий договір визначається як обумовлена згода потенційного 

працівника та наймача на реалізацію працівником своєї трудової функції та 

інших істотних умов трудової діяльності. Слугуючи певним чином як визначена 

законодавством заява про спільні дії, трудовий договір виконує можливість 

реалізувати працівнику своє суб’єктивне право на працю, а роботодавцю – 

задовольнити потреби у робочій силі шляхом трудової діяльності найманого 

робітника.  

Кодекс законів про працю України у статті 21 визначає трудовий договір як 

угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням 

внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін
8
. 

Дане визначення повною мірою не відображає сучасні характеристики та 

змістовні ознаки досліджуваного правового явища, тому поняття «трудовий 

договір» формулюємо як нормативно визначену угоду, врегульовану нормами 

законодавства та локальними правовими актами між роботодавцем (власником 

підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом) і 

працівником, з метою взаємної реалізації ними своїх суб’єктивних прав на 

виконання та використання найманої праці, що спричинює виникнення 

                                                                 

 
6 Трудовое право России : учебник / под ред. С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова. – М. : Юристъ, 2003. – 

560 с. 
7 Венедіктов В.С. Теоретичне визначення поняття та сутності трудового договору в умовах 

кодифікації трудового законодавства / В.С. Венедіктов // Вісник Херсонського національного 

університету. Серія «Юридичні науки», № 1. 2013. 78 с. 
8 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 

1971. – № 50. – ст. 375. 
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юридичного факту трудових правовідносин і взаємного зв’язку між суб’єктами 

договору в межах виконання покладених на них прав та обов’язків, і містить 

сформульований сторонами порядок взаємної поведінки та особливостей 

здійснення трудової (для працівника) і забезпечувальної (для роботодавця) 

функцій в процесі діяльності у сфері найманої праці. 

Сутністю трудового договору є укладення двосторонньої угоди як 

добровільного вираження намірів про здійснення трудової діяльності 

працівником щодо виконання ним визначених завдань у сфері праці за 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначеною та погодженою 

сторонами. Договірна форма встановлення регуляції здійснення трудових 

функції означає взаємоузгодженість дій сторін трудового договору. 

 

Денисевич А.Ю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

аспірант кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ВПЛИВ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКА НА 

РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

З проголошенням Україною незалежності та обранням курсу на перехід до 

ринкової економіки, більшість підприємств зіштовхнулося з жорсткими 

умовами існування на ринку надання товарів та послуг, що пов’язані з високим 

рівнем конкуренції зі сторони інших суб’єктів підприємницької діяльності, 

підвищеними вимогами до якості продукції та обмеженням у фінансових 

ресурсах. Ситуація яка існує на сучасному етапі розвитку країни мало чим 

відрізняється від 90-х років 20 століття, а тому і варіанти її покращення, на 

нашу думку, є однаковими – ефективне використання робочої сили. 

Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить від факторів, які 

мають вплив на виробництво. Такими факторами прийнято вважати: 1. Земля 

(природні ресурси); 2. Капітал (засоби виробництва та фінансові ресурси); 3. 

Робоча сила або як ще її називають - праця. 

Робоча сила – здатність до праці, сукупність фізичних та духовних 

здібностей людини, які вона використовує в процесі виробництва матеріальних 

благ, та є головним елементом виробництва в будь-якому суспільстві.
1
 

Проблема ефективної організації використання робочої сили є одним із 

завдань трудового права, яке вирішується на практиці завдяки застосуванню 

сукупності організаційно-правових прийомів. З метою досягнення ефективного 

використання трудових ресурсів та досягнення високих економічних показників 

власники підприємств застосовують різноманітні організаційно-правові 

конструкції визначення професійного рівня працівників, що дозволяють в 

                                                                 

 
1 Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. – К .: Центр учбової літератури, 2011 – 490 с. 
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залежності від стадії існування трудових відносин вирішувати організаційно-

правові питання, такі як: якісний добір кадрів, ефективна розстановка 

працівників у структурі підприємства, звільнення або переведення на іншу 

посаду працівників у випадку встановлення  їх невідповідності займаній посаді.   

Так, на думку Л.В. Балабанової «оцінювання персоналу – це 

цілеспрямований процес встановлення відповідності якісних характеристик 

персоналу (здібностей, властивостей) вимогам посади або робочого місця».
2
 

Дещо схожої позиції дотримується В.А. Савченко «оцінювання персоналу є 

процедура, що здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності 

професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних 

результатів його трудової діяльності визначеним вимогам»
3
, але на відміну від 

Л.В. Балабанової автор наголошує на прийнятті до уваги, під час здійснення 

оцінки персоналу, не лише якісних характеристик працівників а й результатів 

праці. 

Запропоновані визначення розкривають сутність оцінки персоналу, як 

управлінської категорії та не враховують те, що наслідки здійснення такої 

перевірки мають і юридичні наслідки. Прикладами таких юридичних наслідків 

можуть бути: укладення трудового договору, направлення працівника на курси 

підвищення кваліфікації, припинення трудових відносин. Таким чином,  

результати проведеної оцінки мають безпосередній вплив на динаміку трудових 

відносин. 

Визначення запропоноване Ю.В. Іванчиною «оцінка працівників – процес 

застосування організаційно-правових процедур, спрямованих на з`ясування 

наявності (рівня) знань, професійно важливих якостей працівника (кандидата, 

претендента), необхідних йому для виконання трудової функції, встановлення 

відповідності працівника, визначеними тарифно-кваліфікаційними 

характеристиками, посадовими інструкціями, трудовим договором та іншими 

правовими актами»
4
. У даному визначенні автор підкреслює правову природу 

відносин, які виникають під час здійснення оцінки працівників, та акцентує 

увагу на можливості існування таких відносин не тільки з особами, які 

перебувають у трудових відносинах, а і з тими особами які є на етапі 

працевлаштування (кандидати, претенденти), оскільки предметом трудового 

права є не лише відносини щодо організації праці, але й ті, що передують ним.  

В той самий час автор залишає поза увагою значення оцінки працівників, яке 

на нашу думку впливає на розвиток трудових відносин. Так, в залежності від 

етапу ініціювання проведення оцінки працівників та її результатів, змінюється 

динаміка трудових відносин, яка може виражатися у вигляді:  укладення 

                                                                 

 
2 Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: 

Професіонал, 2006. – 512 с. 
3 Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / В. А. Савченко. – Київ : 
КНЕУ,2002. – 351 с. 
4 Іванчина Ю.В. Правові аспекти оцінки працівників: дис…. к.ю.н. – Єкатеринбург., 2006. – 221с.  
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трудового договору, подальшого існування трудових відносин, зміна істотних 

умов трудового договору або взагалі  їх припинення. 

Враховуючи те, що момент проведення оцінки працівників може 

ініціюватися роботодавцем на різних етапах трудових відносин, а її результати 

впливають на розвиток трудових відносин, пропонуємо розглянути значення 

оцінки в залежності від того, на якому моменті трудових відносин ініціюється 

проведення оцінки професійного рівня працівника.  

Так, на етапі який передує трудовим відносинам – працевлаштування, 

роботодавець має право на добір кадрів, яке реалізовується шляхом 

використання передбачених на законодавчому рівні організаційно-правових 

механізмів визначення професійного рівня осіб-кандидатів на вакантну посаду. 

В залежності від сфери працевлаштування та можливостей роботодавця на 

практиці найчастіше у приватному секторі використовується співбесіда, як 

спосіб визначення професійного рівня працівника, в той час як при 

працевлаштуванні на державну службу перевагу надають конкурсному відбору. 

Незважаючи на те, який з цих двох спосіб оцінки професійного рівня 

працівників буде використаний, роботодавець на основі отриманих результатів 

вирішує чи укладати трудовий договір чи ні, тобто визначення професійного 

рівня має безпосередній вплив на виникнення трудових відносин. 

Випробування при прийнятті на роботу, як спосіб визначення відповідності 

працівника займаній посаді, має безпосереднє значення на подальше стабільне 

існування трудових відносин. Оскільки у випадку встановлення невідповідності 

працівника запропонованій роботі у роботодавця виникає право звільнити 

працівника за ст..28 КЗпП
5
, але якщо протягом встановленого строку 

випробування працівник належним чином виконував покладені на нього трудові 

обов`язки він вважається таким, що пройшов іспитовий строк, а трудові 

відносини продовжують існувати.  

Також важливе значення на  розвиток трудових відносин має атестація, як 

спосіб оцінки професійного рівня працівника, за результатами якої  може бути 

прийнятий один з наступних висновків: відповідає займаній посаді; відповідає 

займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення 

кваліфікації з певного фахового напрямку; не відповідає займаній посаді. 

Використовуючи висновки атестаційної комісії, керівник має право в 

залежності від змісту висновків приймати наступні управлінські рішення: 

звільнити працівника у випадку встановлення його невідповідності або 

перевести на менш кваліфіковану роботу, відправити на стажування з метою 

підвищення кваліфікації, або рекомендувати до переведення у кадровий резерв з 

метою призначення на вищу посаду. 

                                                                 

 
5 Кодекс законів про працю України: затверджений Законом УРСР від 10.12.1971р. № 322-VIII // 
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. - №50, Ст..375  
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У висновках своєї роботи ми вважаємо, що оцінка професійного рівня 

працівників, як категорія трудового права, має важливе значення для існування 

трудових відносин, оскільки отримана інформація під час її проведення 

дозволяє здійснювати якісний підбір кадрів,  їх ефективну розстановку на 

підприємстві та постійно підвищувати рівень знань, вмінь та навичок робочого 

колективу. В залежності від того на якому етапі трудових відносин ініціюється 

процедура проведення оцінки професійного рівня працівників її рішення може 

впливати на виникнення, продовження або припинення трудових відносин. 

 

Жернаков В.В. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

канд.юрид.наук, професор, 

завідувач кафедри трудового права 

ПРИВАТНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ: СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Серед теоретичних проблем загальної частини сучасного трудового права 

визначення його місця у системі права та співвідношення приватноправових і 

публічно-правових засад у трудовому праві займає почесне місце. Оскільки 

галузева наукова теорія має базуватися на  досягненнях науки загальної теорії 

права, важливо підкреслити, що наукова та навчальна література з теорії права 

останніх півтора десятків років містить багато поглядів на критерії, за якими 

система права поділяється на приватне та публічне право. Тут і спрощені 

уявлення про поділ за предметом правового регулювання, яким визнаються 

інтереси, і ускладнені варіанти класифікації водночас за предметом, методом та  

декількома додатковими  ознаками. Та, мабуть, класичним підходом до цієї 

проблеми слід визнати позицію Б.Черепахіна, який ще у 1926 році довів: в 

основі поділу права на приватне та публічне має бути формальний критерій - 

спосіб побудови та регулювання правових відносин. Приватноправові 

відносини побудовані на засадах координації суб’єктів, а приватне право  є 

системою децентралізованого регулювання відносин; публічно-правові 

відносини побудовані на засадах субординації суб'єктів, і публічне право є 

системою централізованого регулювання відносин. Ця позиція із незначними 

модифікаціями домінує у сучасній теорії права. 

Характеристика приватно-правової складової сучасного трудового права  

може базуватися на тому,  що не буває абсолютно "чистих" галузей публічного 

або приватного права. За вірним свідченням С.С.Алексєєва, у процесі 

історичного розвитку межі публічного та приватного права у ряді галузей життя 

розмиваються, виникають змішані публічно-правові та приватноправові 

відносини (у питаннях праці, соціального забезпечення). 

Не можу погодитись поширеною декілька років тому  точкою зору, згідно 

якої трудове право як самостійна галузь існує тільки на рівні законодавства у 

рамках галузі цивільного права. Абсолютизація цивільного права як галузі, що 
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ототожнює, а фактично – поглинає усе приватноправове регулювання, 

відображає спрощене уявлення про складну проблему системи права. 

Недаремно провідні теоретики права вважають, що попри усю близькість 

понять "приватне право" та "цивільне право" (так саме, як і близькість понять 

"публічне право" та "адміністративне право"), між ними не можна ставити знак 

рівняння. Про послідовному вираженні приватноправових засад у цивільному 

праві завжди присутні публічно-правові елементи, а той цілі інститути (опіки, 

реєстрації юридичних осіб і т.д.). Цивільні закони неминуче містять тим чи 

іншим чином публічно-правові елементи, оскільки закон – у широкому 

розумінні публічний, державно-обов'язковий, що заснований на загальному 

правопорядку. Та справа не тільки у цьому.  У будь-якій державі неминучі якісь 

форми державної участі, контролю, необхідні для нормального цивільного обігу 

(при реєстрації майна, угод, посвідченні правосуб’єктності осіб) (Алексєєв 

С.С.). 

Принагідно зазначу, що на цю особливість ще у 1966 році звернув увагу 

відомий теоретик цивільного права О.О. Красавчиков, довівши існування 

організаційно-правових  відносин у предметі цивільного права. Попри широке 

коло прихильників цієї позиції (В.І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін),  є і 

науковці, які визнають їх існування, але не включають їх до предмета 

цивільного права, обґрунтовуючи свою позицію тим, що вони носять 

допоміжний характер. 

Цей приклад свідчить про необхідність розвитку галузевих теоретичних 

засад. Наприклад, для трудового права існування основних (трудових) та інших, 

тісно  пов’язаних з ними, відносин (з розгляду спорів, з охорони праці і т.д.) у 

структурі предмета галузі не є проблемою. Звичайно, не є проблемою й 

поєднання імперативних (наприклад, в інституті охорони праці) та 

диспозитивних (в інститутах трудового договору, соціального діалогу) засад 

регулювання відносин у сфері праці. 

Трудове право дійсно не можна повністю віднести до системи приватного 

права, але не тому, що у ньому "зливаються імперативний метод публічного 

права  та приватний інтерес (диспозитивний метод приватного права)", як 

інколи не зовсім вірно зазначається у літературі (Скакун О.Ф.). Насправді ж 

приватноправові та публічно-правові засади у трудовому праві існують і у 

методі, і у предметі, і у принципах, і у функціях. Так, наукою трудового права 

давно доведено особливості методу трудового права, який полягає  не тільки у 

поєднанні імперативних та диспозитивних засад, а й особливій формі 

нормотворчості на рівні локальних нормативних актів. Участь самих суб’єктів 

трудових правовідносин у створенні норм права не тільки є проявом  

демократизму і свободи договірного регулювання, а й тією характерною 

ознакою, яка дозволяє виділяти трудове право з-поміж інших галузей. 

 Приватноправові  засади у трудовому праві проявляються у рівності 

суб’єктів трудових правовідносин (попри усю критику прихильників іншої 

точки зору); у визнанні існування самостійних інтересів їх суб’єктів – 

працівників, трудового колективу, роботодавців; у зростанні ролі 
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диспозитивного (договірного) регулювання соціально-трудових відносин, яка є 

загальновизнаною тенденцією у трудовому праві, тощо. 

 Публічно-правові засади трудового права зумовлюються, перш за все,  

соціальною роллю трудового права як галузі, покликаної забезпечити соціальні 

гарантії суб’єктів правовідносин у сфері застосування організованої найманої 

праці порівняно із суб’єктами цивільних правовідносин, у встановленні 

спеціального правового режиму для окремих соціально незахищених категорій 

працівників. Вони проявляються в існуванні імперативних (у більшості своїй, 

законодавчих) норм, необхідних для забезпечення порядку на виробництві 

через відносини влади-підкорення. 

Слід погодитись з тим, що приватноправове регулювання повинно мати 

ширший спектр можливостей, завдяки яким суб'єкти соціально-трудових 

відносин встановлювали б ті нормативні правила поведінки, які на їх погляд, 

відбивали б їх соціальні інтереси і були економічно обґрунтованими. Такий 

висновок базується на принципі свободи праці, який означає необмежену 

можливість вибору діяльності, не завдаючи шкоди правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства. Саме можливість самостійного вибору 

нормативних положень робить учасників соціально-трудових відносин 

вільними у визначенні змісту угод (Процевський О.І.).  

Зростання приватно-правових засад у трудовому праві є загальновизнаною 

тенденцією. Вона пов’язана із розвитком ринкових засад в економіці, з 

розбудовою демократичних засад в управлінні економікою і, відповідно, 

появою різноманітних суб’єктів у сфері праці із різними інтересами.  Трудовому 

праву вже тісно у рамках централізованого регулювання з його імперативним 

методом. Науковці зайняті пошуком нових організаційно-правових форм 

існування трудових відносин та механізмів реалізації права на працю, які б 

відповідали вимогам сучасності. 

Такі пошуки зумовлюють появу до правових конструкцій нетипових 

трудових договорів та нетипових трудових відносин. У теорії трудового права 

з’явилися наукові узагальнення, згідно яких їх підставою визнається «нетипова 

праця»: самозайнятість, робота за викликами, поділ робочого місця, 

дистанційна праця, неформальна зайнятість, позикова праця та ін. (О.Є.Коркін).   

Звичайно, не реагувати на те, що на практиці такі форми організації  праці 

існують, наука не має права, інакше вона не буде відповідати основному 

призначенню: узагальнювати потреби практики та формувати обґрунтовані 

пропозиції із відповідного правового регулювання нових видів відносин. 

Найважливішим завданням для науковців є формування засад, на яких  має 

розвиватися таке правове регулювання.  

Уявляється, що у формуванні таких засад важливо зважувати на дві складові. 

По-перше, розвиток нетипових форм зайнятості надає широкі можливості для 

розвитку приватно-правових засад їх регулювання. По-друге, при створенні 

правових конструкції, спрямованих на практику, слід зважувати на галузеву 

належність цих відносин, оскільки не всі вони у повному обсязі можуть бути 

віднесені до предмету трудового права у сучасному його уявленні та, 
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відповідно, підпадати під відповідний режим правового регулювання. По-третє, 

у моделюванні їх регулювання слід виважено ставитись до гарантій трудових 

прав працівників, аби, захопившись  новаторством,  не порушити принципи 

сучасного трудового права.  По-четверте, такі наукові пошуки і пропозиції 

мають бути спрямованими у тому числі і на розвиток загальної частини 

трудового права, сприяти формуванню дійсно сучасного трудового права. 

 

Іншин М.І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

докт.юрид.наук, професор, 

завідувач кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення, 

член-кореспондент НАПрН України, 

Заслужений юрист України 

НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

В умовах реформування державної влади надзвичайно важливу роль відіграє 

ресурс праці серед усіх категорій працівників. Особливу увагу при цьому 

потрібно приділяти розвитку трудового потенціалу працівників державної 

служби, які покликані забезпечувати правопорядок у суспільстві.  

Розвиток державної служби за останній період був пов’язаний із процесом 

професіоналізації кадрового корпусу державної служби, але вести мову про 

сформованість нової генерації державних службовців, яка б утворила 

національну управлінську еліту, ще рано, це можливо не раніше, ніж через п’ять 

– сім років, що обумовлено існуючими проблемами, які, в основному, пов’язані 

з недоліками у формуванні кадрового потенціалу державної служби. Отже, 

основним напрямком вдосконалення державної служби має стати формування 

високоякісного кадрового потенціалу, завдяки якому належним чином 

реалізовуватимуться поставлені перед державною службою завдання та цілі. 

Разом із тим, головним спрямуванням сучасної діяльності із підготовки 

державних службовців, яка, як відмічають фахівці, за змістом є системою освіти 

державних службовців з пріоритетом умінь та навичок над знаннями [
1
, с. 14], 

повинна стати її трансформація у модель випереджаючої, інноваційної, 

професійно-особистісно-орієнтованої освіти, метою якої виступає проблемно-

орієнтований професіоналізм, компетентність і ефективність фахівця [
2
, с. 8].  

                                                                 

 
1 Синицина Н. Г. Стандартизація освіти державних службовців в Україні: автореф. дис... канд. наук 

з держ. упр.: 25.00.03 / Н.Г. Синицина; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. – Д., 2006. – 20 с. – С. 14. 
2 Харченко О. А. Реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні в 

контексті досвіду країн Східної Європи та пострадянського простору: автореф. дис... канд. наук з 
держ. упр: 25.00.03 / О.А. Харченко; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Д., 2009. – 20 с. – С. 8. 
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Залучення до державної служби високопідготовлених кадрів, які б мали 

бажання постійно вдосконалюватися та підвищувати свою кваліфікацію, 

можливе лише в рамках цілісного механізму формування кадрового потенціалу, 

базовим елементом якого, безперечно, виступає належне забезпечення 

конституційного права на державну службу. Це зрозуміло з того, що 

незабезпеченість цього  права або проблеми, прогалини в його реалізації 

перешкоджають процесу вступу на державну службу фахівців, спеціалістів, які 

знаходять кращі умови реалізації свого трудового потенціалу.  

Фундаментом реальних змін у сфері службово-трудової діяльності 

державних службовців закладено новим Законом України «Про державну 

службу» 
3
. Прийняття даного нормативно-правового акту ознаменувало початок 

демократичного розуміння державної служби та державних службовців, що 

характеризується євроінтеграційним напрямом розвитку України. Україна 

стоїть на шляху гармонізації усіх політико-правових інститутів, а також 

імплементації міжнародно-правових й європейських норм законодавства. 

Перш за все, потрібно відмітити, що стаття 11 є новелою Закону. В Законі 

від 16.12.1993 № 3723-XII
4
 в розділі ІІІ про правовий статус державних 

службовців державних органів та їх апарату не було закріплено схожої статті із 

вказаними положеннями. Згідно Закону України «Про державну службу» (2015) 

досить розширено надано захист прав на державну службу. Ймовірно, 

законодавець виходив з того, що в більшості випадків відбувалось порушення 

прав або перешкод прав державних службовців і на основі цього було 

розроблено та закріплено дані правові положення. В ч. 2. статті 11 

закріплюється створення комісії для перевірки фактів в питаннях виникнення 

перешкод у реалізації наданих державному службовцеві прав, викладених у 

заяві та наданій керівнику державної служби. Вказано, що тільки керівник може 

створити комісію у складі трьох осіб, а не інша посадова особа. Доцільність в ч. 

5 статті 11 полягає в тому, що центральний орган виконавчої влади  за фактом 

порушення повинен ініціювати та проводити службове розслідування з метою 

виявлення фактів та притягнення винних осіб до відповідальності. 

Аналізуючи Розділ ІІІ (стаття 12) нового Закону України «Про державну 

службу» не можливо не наголосити на тому, що положення, які стосуються 

даного аспекту діяльності державної служби в Україні є значно ширшими, у 

порівнянні зі старим законодавством, яке виділяло фактично лише дві статті, що 

стосуються розглядуваного питання. 

До системи адміністрування державною службою, відповідно до статті 12 

Закону України «Про державну службу» 2015 року входять: 

 Кабінет міністрів України; 

                                                                 

 
3 Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради 

України. – 2016 р. – № 4. – стор. 60. – стаття 43. 
4 Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради 

України. – 1993 р. – № 52. – стаття 490. 
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 Центральний виконавчий орган з питань розробки та реалізації політики 

держави щодо державної служби; 

 Комісія щодо формування вищого корпусу службовців державної служби, а 

також відповідні комісії, що проводять конкурсний відбір; 

 Керівники державної служби та служби, які здійснюють управління кадрами. 

Як можна побачити, до адміністративного апарату державної служби 

входить достатньо широкий перелік державних органів та установ. 

Порівнюючи з попереднім Законом, варто відмітити, що у ньому фактично 

визначалося лише два органи, які здійснюють формування та реалізацію 

політики в сфері державної служби. Відповідно, державна політика 

розробляється законодавчим органом нашої держави – Верховною Радою 

України, а безпосередньо до системи органів управління державною службою 

входить лише центральний виконавчий орган, що уповноважений реалізовувати 

політику держави у цій сфері. Як можна побачити, у новому Законі задіяна 

достатньо велика кількість державних органів, а також установ і посадових осіб, 

що здійснюють управління державною службою. 

Науковий та практичний інтерес викликає положення статті 28, де значною 

мірою висвітлені питання про особливості оголошення конкурсу та яким чином 

конкурсна комісія повинна оформити результати проведеного конкурсу. Це 

положення не було розкрите в Законі «Про державну службу» 

від 16.12.1993 № 3723-XII, що мало суттєвий недолік для правильного 

тлумачення правових норм в даній сфері та здійснення службово-трудової 

діяльності державним службовцем в подальшому. 

Положення статті 34 є нововведенням, щодо якого досить довго точились 

наукові дискусії. І в більшій мірі стосується призначення на посаду державної 

служби категорії ―А‖ - на п’ять років, але з правом повторного призначення на 

ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на 

рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу. 

Норма, передбачена у статті 59 Закону України «Про державну службу» 

2015 року встановлює, що порядок надання відпусток визначається трудовим 

законодавством. Таким чином, спостерігається позитивна тенденція до 

визначення статусу державних службовців у якості службово-трудового і 

забезпеченні можливості врегулювання певних аспектів службової діяльності 

нормами трудового законодавства. Даної норми у попередньому Законі немає. 

 Стаття 60 нового Закону України «Про державну службу» встановлює 

можливість відкликання державних службовців з щорічних та інших відпусток. 

Відповідний порядок відкликання затверджується Кабінетом Міністрів України 

разом із порядком компенсації непередбачуваних виплат. Невикористані дні 

відпустки додаються до відпустки у наступному році або можуть бути 

використані державним службовцем у будь-який час. Спостерігається всебічна 

захищеність прав державних службовців, оскільки навіть у разі залучення їх до 

роботи в час їх відпочинку, вони отримують відпустку, а також компенсаційні 

виплати. 
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У попередньому Законі не передбачалося положення щодо відкликання 

державних службовців з щорічних відпусток. Закон України «Про державну 

службу» 1993 року характеризується безсистемністю та розгалуженістю норм, а 

також неврегулюванням важливих питань у сфері держаної служби. 

Ще одним вагомим моментом новоприйнятого Закону України «Про 

державну службу» є те, що обов’язки державного службовця щодо додержання 

службової дисципліни є структуровані і доповнюють обов’язки статті 8 цього 

Закону.

 

Кайтанський О.С. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

канд.юрид.наук, доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

В умовах формування ринкового середовища вітчизняна молодь вимагає 

особливої соціальної підтримки та соціального захисту як така, що перебуває в 

стані формування і утвердження життєвих позицій, складає більше половини 

працездатного населення держави, має свої орієнтації, інтереси і потреби, 

болісно відчуває на собі тягар економічної кризи та недостатність державних 

асигнувань на соціальні потреби. Водночас молодь є майбутнім держави, а тому 

від забезпечення стартових умов її діяльності залежить подальший розвиток 

сучасного суспільства, а також майбутніх поколінь. 

Питанням дослідження державної молодіжної політики присвячені праці: 

В.В. Жернакова, К.Ю. Мельника, П.Д. Пилипенка, О.М. Потопахіної, 

С.М. Прилипка, І.М. Сироти, В.С. Тарасенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, 

Ю.М. Щотової, О.М. Ярошенка та ін. Праці зазначених вчених не втратили 

наукової цінності, однак в сучасних кризових умовах потребують 

переосмислення.  

Правове регулювання відносин у сфері соціального захисту здійснюється 

міжнародними актами, ратифікованими Україною та актами національного 

законодавства різної юридичної сили.  

Важливе значення для становлення законодавства України про соціальний 

захист молоді мало прийняття Верховною Радою України Декларації про 

загальні засади державної молодіжної політики в Україні від 15 грудня 1992 

року
1
, яка стала основою для подальшого розвитку державної молодіжної 

політики, її правової бази, практичної діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, що спрямовується на сприяння 

повноцінного розвитку молодих громадян України.  

                                                                 

 
1 Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні: Декларація від 15.12.1999 №2859-

ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №16. – Ст. 166.  
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Прийняття Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики 

в Україні» від 15 грудня 1992 року забезпечило визнання державної молодіжної 

політики в Україні пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави. 

Одним із головних принципів державної молодіжної політики Декларацією 

проголошено принцип правового та соціального захисту молодих громадян, 

перш за все осіб, які не досягли 18 років, з метою створення необхідних 

стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення та 

розвитку. Для реалізації зазначеного принципу необхідною є розробка питань 

теорії права соціального забезпечення про поняття, форми, види та правові 

засоби соціального захисту молоді, які ще не були предметом спеціального 

дослідження у вітчизняній науці права соціального забезпечення. 

У Декларації було проголошено також головні завдання, головні принципи 

та головні напрями державної молодіжної політики. До головних завдань було 

віднесено: 

- вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення 

правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих 

громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального 

становлення та розвитку молоді;  

- допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих 

можливостей та ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат до активної участі 

у національно-культурному відродженні українського народу, формуванні його 

свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей;  

- залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України;  

- надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, 

вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійної підготовки; 

- координація зусиль всіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з 

молоддю.  

Серед головних напрямів державної молодіжної політики в Україні у п.6 

Декларації передбачені такі, як розвиток і захист інтелектуального потенціалу 

молоді, поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, 

спеціальної професійної підготовки та перепідготовки; забезпечення зайнятості 

молоді, її правового захисту з урахуванням економічних інтересів, професійних 

і соціальних можливостей суспільства; охорона здоров’я молоді, формування у 

неї глибокої потреби в духовному і фізичному розвитку, вжиття інших заходів, 

які б забезпечували здоровий генофонд народу України та ін. 

Декларацією також встановлюється механізм формування та реалізації 

державної молодіжної політики в Україні. Водночас слід звернути увагу на 

недоліки щодо виконання передбаченого Декларацією зазначеного механізму. 

Зокрема, йдеться про розробку та реалізацію державних цільових програм з 

питань молодіжної політики, залучення матеріальних і фінансових ресурсів 

підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань, заінтересованих у 

роботі з молоддю, утворення спеціальних фондів тощо. Ці та інші заходи 

здебільшого так і залишаються не реалізованими повною мірою на практиці.  
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В Декларації вперше було визначено поняття державної молодіжної 

політики як системної діяльності держави у відносинах з особистістю, молоддю, 

молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій 

сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, 

організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, 

інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого 

потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України. 

У літературі соціальна політика визначається як політика, спрямована на 

охорону і оздоровлення навколишнього природного середовища, раціональне 

використання і відновлення природних ресурсів, збереження і розвиток соціо-

сфери, що забезпечує нормальну життєдіяльність і екологічну безпеку людини
2
. 

У навчальній літературі під соціальною політикою розуміється політика, 

основним завданням якої є забезпечення державотворчих можливостей для всіх 

людей та для всіх родин умов нормальної життєдіяльності і розвитку
3
.  

Як бачимо, у зазначених визначеннях поняття соціальної політики 

розкривається через її мету та завдання. 

Більш повно визначає поняття соціальної політики Л.В. Ярова, яка розглядає 

соціальну політику як один з найважливіших напрямів діяльності держави – 

державна соціальна доктрина, що визначає стратегію і цілі розвитку 

суспільства, а також напрям діяльності різних недержавних інститутів. На 

думку вченої, соціальна політика – це галузь наукових досліджень; навчальна 

дисципліна, яка викладається в багатьох вітчизняних і зарубіжних 

університетах; нарешті, це – система заходів, що забезпечує вирішення проблем 

на ринку праці, в галузі охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення та 

інших сферах соціальних потреб суспільства в цілому та окремих категорій 

населення зокрема
4
. 

Варто зауважити ,що Указом Президента України від 27 вересня 2013 року 

№532/2013 затверджено Стратегію розвитку державної молодіжної політики на 

період до 2020 року
5
, спрямовану на подальше забезпечення створення 

належних організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов 

соціального становлення та розвитку молоді. Стратегією визнано пріоритетами 

державної молодіжної політики: 1) забезпечення доступної освіти; 

2) формування здорового способу життя молоді; 3) забезпечення зайнятості 

                                                                 

 
2 Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и 

чешских языках. Редактор-координатор – академик РАН Г.В. Осипов. – М.: Издательская группа 

ИНФРА М – НОРМА, 1998. – С. 249.  
3 Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В.М. Піча, 

Ю.В. Піча, Н.М. Хома та ін.. За заг. ред. В.М. Пічі. 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-

2000», 2004. - С. 282. 
4 Ярова Л.В. Соціальна політика України в контексті європейської інтеграції: монографія /Л.В. 

Ярова. – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 25. 
5 Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року: Затв. Указом 
Президента України від 27.09.2013 №532/2013 //Офіційний вісник України. – 2013. - №76. – 

Ст. 2815. 
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молоді на ринку праці; 4) забезпечення молоді житлом; 5) сприяння інтеграції 

української молоді в європейське молодіжне співтовариство. Для кожного із 

зазначених напрямків Стратегією визначено шляхи їх реалізації. 

У Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, 

схваленої Указом Президента України від 27 вересня 2013 року №532/2013
6
, 

передбачено на першому етапі реалізації Стратегії (2013-2015 роки) підготовку 

пропозицій щодо внесення змін до законів стосовно зменшення вікових меж 

молоді до 28 років. Проте, в Рекомендаціях парламентських слухань про 

становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в суспільному житті: 

економічна активність», схвалених Постановою Верховної Ради України від 18 

червня 2014 року №1521–VII
7
, учасники парламентських слухань рекомендують 

Президенту України виключити із Стратегії розвитку державної молодіжної 

політики на період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 

27 вересня 2013 року №532, положення щодо підготовки пропозицій про 

внесення змін до законів стосовно зменшення вікових меж молоді до 28 років.  

Втім, у Декларації про загальні засади державної молодіжної політики в 

Україні вікові межі молоді встановлені на рівні від 14 до 28 років. Законодавче 

визначення вікових меж молоді має пріоритетне значення для реалізації 

державної молодіжної політики. Колізія норм може негативно позначитись на 

соціальному захисті молоді в Україні. Необхідно внести зміни до Декларації 

про загальні засади державної молодіжної політики в Україні та встановити 

вікові межі для визначення молоді на рівні 14-35 років. У зв’язку з цим 

пропонується внести зміни до п. 5 Декларації «Про загальні засади державної 

молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року та викласти його в 

наступній редакції: «Державна молодіжна політика поширюється на фізичних 

осіб віком від 14 до 35 років незалежно від походження, соціального та 

майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, 

ставлення до релігії, роду і характеру занять і здійснюється через органи 

виконавчої влади, підприємства, установи і заклади для молоді, молодіжні 

громадські організації». Єдиний підхід до визначення молодіжної політики в 

Україні дозволить підвищити ефективність соціального захисту молоді. 

                                                                 

 
6 Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року: Схвалено Указом 
Президента України від 27 вересня 2013 року №532/2013 //Офіційний вісник України. – 2013. - №76. 

– Ст. 2815.  
7 Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в 
суспільному житті: економічна активність»: Схвалено Постановою Верховної Ради України від 18 

червня 2014 року №1521-VII //Відомості Верховної Ради України. – 2014. - №32. – Ст. 1145.  



Кожушко С.І. 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», 

канд.юрид.наук., доцент, 

доцент кафедри цивільного та трудового права 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ МЕТОД ПІЗНАННЯ У РОЗВИТКУ 

НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

У рамках юридичної науки, аксіологічний підхід (соціально-гуманітарний 

метод пізнання) сприяє розкриттю позитивного контексту відповіді на доктрину 

гуманізації трудових правовідносин, що являють собою «серцевину» предмета 

трудового права, сприяючи створенню умов організації праці, спрямованих на 

розкриття і розвиток здібностей індивіда, його позитивну самореалізацію. На 

наш погляд, основою означеного питання є актуалізація поваги до людини, 

визначення цілей діяльності, її змісту, засобів і організації трудової діяльності у 

національній правовій системі в умовах глобалізації, що може бути покладено у 

підґрунтя розробки концепції гуманізації трудових прав людини, яка відображає 

цивілізаційний підхід до розуміння прав людини у глобалізованому світі. 

У рамках аксіологічного підходу, Н. О. Мартиросян, до основних умов 

виникнення, існування та цінності загального блага, відносить наступні: 

- визнання правомірності індивідуального блага кожної людини, що 

знаходиться в рамках правового поля. Іншими словами, не може бути спільного 

блага, якщо зневажаються права і свободи конкретної людини; 

- легітимність влади і законів, що нею встановлюються. Тільки такі закони 

мають загальнообов’язковий характер, перед якими всі громадяни рівні і 

рівновідповідальні; 

- узгодження інтересів різних груп і окремих людей, встановлення єдиних 

норм і масштабу оцінки їх дій. Коли суспільство роздирають протиріччя між 

мільйонерами-нуворишами і майже жебраками пенсіонерами, загальне благо 

неможливе за визначенням. 

Видима річ, справедливо підсумовує Н. О. Мартиросян, що за своїми 

ціннісними характеристиками і, за умов існування, загальне благо у його 

філософсько-правовому аспекті збігається з сутнісними характеристиками 

права.
1
 

Починаючи із середини XX ст. на соціальну сферу суспільства, 

безпосередньо пов’язану з розподілом матеріальних і духовних благ, 

задоволенням специфічних потреб людини, якістю і рівнем його життя, 

умовами праці, побуту та дозвілля, вирішальний вплив здійснює науково-
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технічна революція (далі – НТР).
2
 На сьогодні, у століття НТР, і при побудові 

соціально орієнтованої економіки, необхідно приділяти саме пильну увагу 

формуванню соціальних умов, здатних мотивувати кадрове забезпечення 

(персонал) організацій. Однак, найчастіше роботодавці розглядають соціальну 

діяльність як витратну, а тому навряд чи готові добровільно включати дані 

заходи у свої плани. Разом із тим, саме створення комплексу соціальних умов 

спонукає самих працівників виявляти внутрішньовиробничі резерви підвищення 

ефективності виробництва.
3
 

Соціалізація економіки передбачає соціальну переорієнтацію виробництва і 

відтворення у цілому. У поточний момент соціальне планування і регулювання, 

соціальні цілі, соціальний консенсус і соціальне партнерство вже досліджується 

з використанням характеристик якості життя, рівня споживання матеріальних 

благ і послуг тощо. Але при цьому, вказує М. С. Дороніна, не беруться до уваги 

процеси і критерії якісної зміни ролі особистості, людини і суспільства у 

цілому, розвиток соціальних систем, критичним ресурсом якого є творча 

людина.
4
 

Зростання ролі держави, однак, не може бути необмеженим, і головний 

обмежуючий фактор – необхідність нормального функціонування ринкового 

механізму,
5
 що повинен забезпечити гідні людини і громадянина умови 

життєдіяльності відповідно до норм моралі, правової культури у суспільстві. 

Необхідність знаходження «адекватних відповідей» на процес розвитку 

суспільства в контексті глобальних цивілізаційних викликів кризового світу – 

синергетичного підходу, на думку М. Заковортної, дозволяє детермінувати 

майбутнє у теперішньому, моделювати програму життя і діяльності, управляти 

соціальними системами як у цілому, так і на всіх ієрархічних рівнях.
6
 

Розвиток управління – це розгортання у часі процесу його переходу з одного 

стану в інший, який характеризується наявністю якісних перетворень 

управління у цілому або ж привнесенням в управління якісно нових елементів, 
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властивостей чи характеристик, які визначають побудову і функціонування 

управління. Термін «розвиток» включає у себе і «реструктуризацію».
7
 

Свої витоки ідеї «гуманізації праці» почали ще у 1970-і рр. (А. Маслоу, 

Ф. Герцберг) і, у подальшому розвитку, охопили США і Західну Європу. 

Основними принципами концепції «гуманізації праці» є: 

- праця має бути природною потребою людини і приносити їй задоволення; 

- існує залежність між способами проектування видів робіт і задоволеністю 

працею; 

- діючі способи проектування роботи закономірно породжують 

незадоволеність працівників своєю працею, тому, вони повинні бути змінені 

(М. Г. Мошенський, О. Г. Носкова).
8
 

Водночас, соціальні умови забезпечують гуманізацію праці та якість 

трудового життя, витоки вчення впливу соціальних умов організації на її 

економічну ефективність, починають проводити на початку 1980-х років, 

обґрунтовує М. Б. Перфильєва.
9
 

Дослідження соціальних проблем виробництва і праці – є шляхом вирішення 

соціальних проблем праці, соціального планування і управління, зазначає 

Ж. Т. Тощенко. При цьому, науковець акцентує увагу на ролі людини, 

особистості в житті суспільства, що не можна звести лише до суб’єктивного 

фактору, як це робить у більшості випадків постмодернізм. Це явище більш 

об’ємне, різнобічне у своїх проявах, і тягне за собою необхідність розглядати не 

тільки суб’єктивні, а й об’єктивні умови функціонування суспільного життя.
10

 

Між тим, експерименти, що проводились ще у 1980-х рр. минулого століття, 

продемонстрували зростання продуктивності праці, щонайменше, на 20% при 

зміні комплексу соціальних умов (і незмінній технічній оснащеності). На 

підтвердження цьому було виявлено, що у збільшенні продуктивності праці 

(активізації діяльності) у півтора рази провідну роль відіграли соціальні та 

психологічні фактори умов праці (38,7%), роль технологічних і організаційних 

чинників також значима, але трохи менше: частка впливу техніко-

технологічних факторів – 32,2%, організаційних – 29,1%.
11
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Гуманізація трудових відносин (спочатку виробничих та індустріальних)
12

 і 

безпосередньо праці (як певного комплексу заходів технічного, технологічного, 

санітарно-гігієнічного, організаційного характеру К.С.), на думку Н. Л. Захарова 

і А. Л. Кузнєцова, це удосконалення управління трудовою діяльністю з метою 

надання працівникові можливості розкрити свої продуктивні резерви, 

насамперед інтелектуальні та психологічні. При чому автори гуманізацію праці 

характеризують за наступними принципами: 

- безпека – працівник на робочому місці не повинен відчувати загрози 

своєму здоров’ю, рівню доходів, забезпеченості роботою у майбутньому тощо; 

- справедливість – частка кожного, виражена у доході, повинна відповідати 

частині його внеску у досягнення організації; 

- самоактуалізація особистості (розвиток особистості) – праця має бути 

організована таким чином, щоби забезпечити розкриття у професійній 

діяльності індивідуальних особливостей працівника; 

- демократію (демократизація управління) – самоврядування та участь 

працівників у розподілі прибутків та інвестиційній політиці,
13

 з правової точки 

зору – для підвищення рівня правосвідомості, що спонукає посилення інтересу 

суб’єктів до права «як регулятора суспільних відносин», вироблення і правового 

закріплення різних форм участі працівників у цьому процесі. 

Слід зазначити, що гуманізація праці, крім теоретичного підґрунтя, 

доктринально закарбовується і визнається світовим співтовариством, зокрема 

МОП, як провідна тенденція розвитку соціально-трудових відносин. 

Тож, глобалізаційні процеси: динамізм і зростання; нерівні перспективи 

«росту» і нерівного розподілу; економічна криза та еластичність у цілому – 

підтверджують особливість впливу процесу глобалізації на право. 

Загально-рeгулятивний механізм реформування та еволюція суспільних 

інститутів стали предметом ґрунтовного дослідження теорії організацій – 

інститутів і неоінституціональних змін Дугласа Нортона (Douglass North), 

лауреата Нобелівської премії 1993 року. Джерелом інституціональних змін 

науковець визначає зміну світосприйняття людей, що відбивається у зміні 

відносних цінностей та/або у зміні переваг.
14

 

Е. Ерліх, австрійський соціолог і юрист, один із перших теоретиків-

практиків «нового толку», в монографії «Основи соціології права» (1913) 

представив свою концепцію «живого права» – центр ваги розвитку права в наш 

час, як і в усі часи, – не в законодавстві, не в юриспруденції, не в судовій 
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практиці, а в самому суспільстві,
15

 цей концепт відобразив новий підхід до 

теорії юриспруденції. 

В. М. Лебедєв обґрунтовує соціологічний підхід до трудового права.
16

 

Соціалізація орієнтована на ринкову економіку, що об’єктивно поєднує модель 

виробництва з трудовою діяльністю, розвитком комунікацій, інформаційним 

спілкуванням, з появою новітніх суспільних відносин навколо організації 

виробництва та інших соціонормативних ознак цивілізації. Тут, доречним 

уявляється погодитися із логікою М. М. Моїсеєва, що подолання кризи означає 

вступ людства у нову цивілізацію.
17

 Хоча, криза, як відомо, досить щемливо, але 

достатньо швидко призводить економіку у рівноважний стан, що у перспективі 

спонукає до стимулювання розвитку «коеволюції» систем. 

Таким чином, соціальний характер розвитку суспільства відображає, 

визначає тенденції розвитку та, в кінцевому розумінні, дію об’єктивних законів 

на систему управління (владний, державний рівень), враховуючи, що методи 

адміністративного втручання, по суті, є руйнівними та організацію праці 

(горизонтальний рівень трудових відносин), які не суперечать здоровому 

глузду, сприяють діалогу між цими системами і гуманізації трудових відносин.  

 

Корнєва П.М. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри трудового права 

ЩОДО ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ ВІДНОСИН ІЗ СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Учення про соціальне обслуговування у теорії права соціального 

забезпечення є об’єктом уваги багатьох науковців. Зокрема, спеціальні  

дослідження цієї проблеми провели Я. М. Фогель (соціальне обслуговування  

інвалідів та осіб пенсійного віку), М. О. Буянова (соціальне обслуговування 

громадян РФ), Н. О. Рунова (соціальне обслуговування в Україні), О. М. 

Пономаренко  (соціальне забезпечення допомогами у зв’язку з народженням та 

вихованням дитини) та ін. Незважаючи на певну розробленість питань 

соціального обслуговування, серед учених й досі точаться дискусії щодо місця 

соціального обслуговування у системі соціального забезпечення та самого 

змісту соціального обслуговування. 

Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання соціальних послуг, 

що прямо випливає із положень Закону України «Про соціальні послуги» від 
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19.06.2003 р., № 966-IV. Соціальні послуги – комплекс заходів з  надання 

допомоги особам,  окремим соціальним  групам, які перебувають у складних 

життєвих  обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання  

їх  життєвих  проблем. 

Найчастіше соціальне обслуговування розглядається як організаційно-

правова форма в системі соціального забезпечення.  

На думку С. М. Прилипка,  організаційно-правовими формами соціального 

забезпечення є (1) соціальне страхування за рахунок обов’язкових страхових 

внесків до відповідних фондів загальнообов’язкового соціального страхування й 

добровільних внесків до них або до недержавних страхових фондів: (2) 

державне забезпечення й надання соціальних послуг окремим категоріям 

громадян; (3) соціальна допомога й соціальна підтримка непрацездатних 

громадян за рахунок бюджетних асигнувань та інших джерел фінансування.   

Л. П. Шумна виокремлює наступні суттєві ознаки конструкції 

«організаційно-правова форма соціального забезпечення»: (а) вона передбачена 

чинним законодавством, (б) має спеціальні завдання, (в) є способом організації 

реалізації права громадян на соціальне забезпечення, (г) зумовлена соціальними 

ризиками, видами забезпечення, колом суб’єктів, які їх отримують і які їх 

надають, а також джерелами і порядком формування відповідних коштів.  

Усі ці ознаки є характерними й для соціального обслуговування, оскільки 

воно є різновидом правового регламентування, спрямоване на задоволення 

законних інтересів осіб, здійснюється за допомогою правових засобів, що 

забезпечують його ефективність та зумовлене певними соціальними ризиками. 

Відомий фахівець у галузі соціального забезпечення Б. І. Сташків навіть 

сформував конструкцію, за якою соціальне обслуговування є підгалуззю права 

соціального забезпечення (поряд із пенсійним та допомоговим правом). Він 

наводить ознаки, що дають підстави говорити про виокремлення цих підгалузей 

права соціального забезпечення: предмет правового регулювання, нормативна 

база, однорідність правових інститутів, наявність загальної та особливої частин 

та принципи.  Предмет права соціального обслуговування розглядається як 

сукупність таких складових: особи, об’єкти, факти, реальна поведінка. Але 

такий погляд потребує уточнення, оскільки предметом правового регулювання 

виступають суспільні відносини. Сукупність же наведених Б. І. Сташківом 

елементів ближче до такого правового явища, як механізм правового 

регулювання, що включає норми права, юридичні факти, суб’єктивні юридичні 

права та обов’язки, захист порушених прав. Виникають питання і з приводу 

структури соціального обслуговування як підгалузь права соціального 

забезпечення, яка, згідно постулатів теорії права, мала б складатися з інститутів. 

Та інститути не наводяться ані у загальній характеристиці соціального 

обслуговування, ані у розкритті змісту його загальної та особливої частин.  

В. М. Литвиненко стверджує, що юридичними підставами надання 

соціальних послуг є норма права та договір про надання соціальних послуг, а 

фактичними –  складна життєва обставина та заява про бажання отримувати 

соціальні послуги. Умовами надання соціальних послуг являються відповідні 
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вимоги (загальні та спеціальні), дотримання яких є необхідним для отримання 

соціальних послуг. На її думку, договір про надання соціальних послуг – це 

двостороння угода, згідно якої одна сторона (суб’єкт надання соціальних 

послуг) зобов’язується надавати відповідні соціальні послуги іншій стороні 

(отримувачу) на умовах та в строки, передбачені договором, а друга сторона 

повинна надавати необхідну для надання соціальних послуг інформацію. Як 

бачимо, у формулюванні поняття договору про надання соціальних послуг та 

розкритті його змісту фактичні життєві обставини вже не наводяться. З такою 

позицією погодитись не можна, оскільки природні потреби людини, яка не в 

змозі себе обслуговувати, та обов’язок відповідних органів її надати, і 

складають соціально-забезпечувальну природу цього договору.   

На відміну від  цивільно-правових відносин, що виникають на підставі  

договорів про надання послуг (глава 63 Цивільного кодексу України), відносини 

із соціального обслуговування характеризуються декількома ознаками.   

Перш за все, це особливий склад суб’єктів. Одержувачем соціальних послуг 

є  особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і яка не в змозі 

самостійно або за допомогою осіб, які за законом мають їх утримувати, себе 

обслуговувати. Зазначимо, що правоздатність у суб’єктів-отримувачів 

соціальних послуг виникає не з моменту народження  (В. М. Литвиненко), а з 

появою фактів, що унеможливлюють самостійне якісне життя та викликають 

необхідність в обслуговуванні. По відношенню до цих осіб у держави є 

обов’язок, який випливає із сутності соціальної держави. Вона забезпечує 

діяльність системи установ, що утворюються і фінансуються нею або органами 

місцевого самоврядування (місцевими громадами). Крім державних, надавачами 

соціальних послуг є й інші, утворені відповідно до законодавства, організації 

(громадські, благодійні та ін.). 

Аналіз підстав для їх надання дозволяє вважати їх складними, оскільки  вони 

є поєднанням фактичних (складні життєві обставини, неможливість 

самостійного обслуговування тощо) і юридичних (відсутність осіб, які за 

законом мають їх утримувати, укладення договору  відповідно до законодавства 

та ін.)  елементів.  

Серед засад обслуговування слід звернути увагу не тільки на їх 

добровільність для одержувача, а й обов’язковість їх надання (за наявності 

укладеного відповідно до законодавства договору) для закладів системи 

соціального обслуговування. 

Принциповою ознакою для соціальних послуг є безоплатність для 

одержувача (тоді як за ст. 904 навіть за договором про безоплатне надання 

послуг замовник зобов'язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні  витрати, 

необхідні для виконання договору). Втілення цієї засади є реалізацією принципу 

соціальної справедливості. 

У зв’язку із цим звернемо увагу на позицію Л. П. Шумної, яка  

небезпідставно стверджує, що справедливість, як принцип соціального 

забезпечення, полягає в тому, що право на її отримання мають тільки особи, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Якщо таких обставин немає, 
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соціальні послуги не надаються. Соціальні послуги безоплатно надаються: 

а) громадянам, не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю і не маючим рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу; б) громадянам, які перебувають у скрутних життєвих обставинах у 

зв'язку з безробіттям і які зареєстровані в державній службі зайнятості як 

шукаючі роботу, з бездомністю, стихійним лихом, катастрофами; в) особам, 

яких визнано біженцями, або громадянами, які потребують додаткового 

захисту, якщо середньомісячний їх доход є нижчим від установленого 

прожиткового мінімуму; г) дітям і молоді, які знаходяться у складній життєвій 

ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, 

малозабезпеченістю, конфліктами й жорстоким ставленням до них у сім'ї. 

Стосовно ж того, що  справедливість також виявляється в тому, що останні 

можуть надаватися як за плату, так і безоплатно, можна зробити ремарку: 

оплатність послуг є підставою для віднесення їх до відносин, що регулюються 

нормами цивільного законодавства. 

 

Костюк В.Л. 

Національний університет «Києво-могилянська академія», 

докт.юрид.наук, професор факультету правничих наук, 

заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради України 

НОВАЦІЇ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Просування України по шляху демократичних, соціальних реформ, розвиток 

ринку праці вимагає системного переосмислення механізмів реалізації, 

гарантування, правової охорони права на працю, інших трудових прав
1
,
2
 на 

підставі реформування трудового законодавства як важливої складової 

соціально-економічних перетворень [
3
, с.17-19].  Як показує національний та 

міжнародний досвід, в основі будь-яких  демократичних змін мають лежати 

проблеми оптимізації взаємодії суспільства і держави з питань праці. Адже саме 

праця є ключовим, основоположним рушієм  конструктивних змін та 

перетворень. Натомість, Кодекс законів про працю України ( далі – КЗпП), який 

було ухвалено понад сорок років тому (10.12. 1971р.), залишається 

кодифікованим законом з питань праці радянської доби. Серед принципових 

недоліків КЗпП України: 1) відсутність цілісного, системного та комплексного 

                                                                 

 
1 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – С. 141. 
2 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІ (у редакції від 01.03.2016 р.) 

// Відомості Верховної Ради УРСР – 1971. – № 50. – Ст. 375. 
3 Іншин М.І., Сіроха Д.І.  Соціальна держава: сутність та 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 2014р. / За 
загальною редакцією  М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна». – 

С. 17-22. 
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регулювання відносин з питань праці; 2) допустимість множинність законів з 

питань праці, що  зумовлює неузгодженість (суперечливість) трудового 

законодавства; 3) відсутність належного законодавчого забезпечення 

ієрархічної структури трудового законодавства, актів соціального партнерства, 

локальних нормативних актів; 4) відсутність належного законодавчого 

забезпечення відносин з питань працевлаштування,  ринку праці, соціального 

партнерства, професійної мотивації працівників, матеріальної відповідальності, 

розв’язання трудових спорів (конфліктів) тощо; 5) відсутність належного  

законодавчого забезпечення правосуб’єктності учасників правовідносин з 

питань праці; 6) відсутність належного законодавчого забезпечення державного 

нагляду та громадського контролю з питань праці. Незважаючи на зміни та 

доповнення до КЗпП, на підставі яких відбувається перманентний процес його 

удосконалення, наближення до сучасного стану відносин з питань праці, 

положення Кодексу потребують радикального переосмислення. До того ж, 

переважно, кроки, які були зроблені у розвиток реформування КЗпП, мали 

ситуативний, декларативний
4
,
5
 без реальної оцінки тактики і стратегії реформи.  

Стратегія щодо реформування трудового законодавства, насамперед, 

передбачає  новітню  його кодифікацію, виходячи  із сучасному стану розвитку 

суспільства і держави, необхідності подальшого розвитку принципів 

верховенства права, пріоритетності прав  та свободи людини [
6
, с.3-5],[

7
, с.204-

206]  шляхом системного, комплексного законодавчого регулювання відносин з 

питань праці, з урахуванням міжнародних та європейських стандартів.  Доречно 

підкреслити, що за своєю суттю, кодифікація трудового законодавства – це 

науково-обґрунтований, виважений і суспільно схвалений   процес формування 

новітніх підходів, стандартів і норм з питань праці шляхом ухвалення  

кодифікованого закону. Таким законом у нашій державі має стати Трудовий 

кодекс України (далі – «ТК»).  Слідуючи такій концепції, на розгляд Верховної 

Ради  неодноразово вносилися різні варіанти проекту ТК.  Новітній варіант 

(нова редакція)  проекту ТК було внесено на розгляд Верховної Ради України  

27.12.2014р.  (доопрацьовано від 20.05. 2015р.)
8
. Наразі проект ТК ухвалено у 

першому читанні (05.11.2015р.) та ведеться  підготовка до другого читання.  

                                                                 

 
4 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. 
5 Про очищення влади: Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII.//Відомості Верховної Ради 

України. – 2015. – №11. – Ст.75. 
6 Козюбра М.І.  Право і людина: лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку/М.І. Козюбра//  Наукові 

записки. Том 168, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

Видавничий дім «КМ  Академія», 2015. – С.3-9. 
7 Ковальчук В.Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: 

моногр./В.Б. Ковальчук.- К.: Логос, 2011. – 392с. 
8 Трудовий кодекс: законопроект, реєстр.№1658 від 20.05.2015р., внесений Гройманом В.Б., 
Денисовою Л.Л., Папієвим М.М., Кубівим С.І.//Електронний ресурс: Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1658&skl=9. 



 

100 

Теоретико-правовий аналіз проекту ТК засвідчує наявність низки 

прикметних новацій пов’язаних із: 1) більш комплексним законодавчим 

регулюванням відносин з питань праці; 2) наявністю більш сучасної мети: 

«встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових правовідносин, 

забезпечення реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і 

гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту 

прав та інтересів працівників і роботодавців»;  3) наявністю низки новітніх 

завдань щодо: «реалізації права на працю; умов праці; організації та управління 

працею; професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

забезпечення договірного регулювання умов праці; відповідальності 

роботодавців і працівників; вирішення індивідуальних та колективних трудових 

спорів; нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; інших 

питань, визначених цим Кодексом»; 4) закріпленням  основоположних засад 

правового регулювання відносин з питань праці; 5)  більш чітким законодавчим 

регулюванням правового становища працівника та роботодавця; 6)відносно 

новітньою регламентацією трудового договору, впровадження її письмової 

форми; 7) посиленням окремих  соціально-трудових гарантій працівника з 

питань часу відпочинку, механізмів заохочень; 8) уточненням механізмів щодо 

врегулювання трудових спорів (конфліктів); 9) уточненням механізмів 

державного нагляду з питань праці.  

Разом із тим, проект ТК містить низку принципових недоліків
9
, які значно 

послаблюють його змістовне, нормативно-правове навантаження, зокрема: 

1) відсутність достатньо чіткої мети та завдань; 2) відсутність комплексної 

законодавчої регламентації  правового становища учасників правовідносин з 

питань праці; 3) відсутність законодавчого закріплення ієрархічної системи 

джерел трудового права, у тому числі: актів трудового законодавства, 

соціального партнерства, локальних нормативних актів;  4) відсутність належної 

законодавчої регламентації питань щодо: зайнятості та працевлаштування, 

ринку праці, істотних умов трудового договору, соціального партнерства, 

відповідальності сторін трудового договору, врегулювання трудових спорів 

(конфліктів); 5)  відсутність належної законодавчої регламентації особливостей 

праці  осіб з інвалідністю, інших соціально вразливих категорій осіб; 

6) відсутність належної законодавчої регламентації особливостей праці окремих 

категорій працівників та роботодавців; 7) недостатність мотивації праці, 

зокрема, механізмів стимулювання професійних, ділових та моральних якостей 

працівників; 8)  відсутність механізмів  громадського контролю з питань праці; 

9) відсутність механізмів забезпечення стабільності норм майбутнього ТК. 

Також варто зауважити, що оскільки ТК зачіпатиме інтереси усього 

суспільства та держави, у ньому має бути забезпечено оптимальну паритетність 

                                                                 

 
9 Висновок Головного науково-експертного управління на проект Трудового кодексу України (№ 
1658 від 20.05.2015 р., доопрацьований): Електронний ресурс: Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1658&skl=9. 
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їх інтересів. У зв’язку із цим,  доопрацювання проекту ТК має провадитись 

через системну міжнародну експертизу МОП,  громадські обговорення, 

слухання та експертизи  із залученням провідних інституцій громадянського 

суспільства, експертів, вчених-юристів провідних шкіл трудового права. Це 

дозволить забезпечити сталість та стабільність ТК як своєрідної майбутньої 

«трудової конституції» нашої держави. 

 

Кравченко А.О. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, 

студентка 2 курсу 

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ ЯК 

ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ РОБОТОДАВЦЕМ 

Одним із основних принципів трудового права є принцип свободи праці і 

свободи трудового договору. Працівник може вільно укладати і в будь-який час 

розривати трудовий договір, він не обмежений у виборі місця роботи, 

роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором. 

Свобода залучення до праці логічно пов'язана зі свободою розірвання 

трудового договору. Розірвання безстрокового трудового договору з ініціативи 

працівника не може залежати від бажання роботодавця, і це положення чітко 

закріплене у чинному законодавстві. Працівник, що уклав трудовий договір на 

невизначений строк, може у будь-який час розірвати його, попередивши про це 

роботодавця за два тижні. Разом з тим можливості роботодавця у розірванні 

трудового договору обмежені підставами, що вичерпним чином 

встановлюються законами.
1
 

Аналізуючи сучасні трудові відносини та виходячи з широкого кола 

повноважень роботодавця, які пронизують усі інститути трудового права, варто 

визнати, що при реалізації своїх прав відносно працівника роботодавець може 

діяти недобросовісно. У недобросовісного роботодавця є підґрунтя щодо 

зловживання своїми правами в процесі виникнення трудових правовідносин, 

установлення їх змісту, зміни та припинення, матеріального забезпечення 

працівників тощо. На жаль, слід констатувати, що чинне законодавство України 

про працю не виокремлює і не конкретизує питання про зловживання правом 

роботодавцем, а це, в свою чергу, не дає можливості правильно кваліфікувати ті 

чи інші дії зазначеного суб'єкта як зловживання правом. Проект Трудового 

кодексу України, прийнятий за основу Верховною Радою України 05 листопада 

                                                                 

 
1Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. Закл.] / В.В. Жернаков, С.М. 

Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за ред. В.В. Жернакова. - Х.: Право, 2012. - С. 44.   
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2015 року,
2
 не додає нічого нового порівняно з чинним законодавством у 

питанні регулювання зловживання правом як роботодавця, так і працівника. На 

наш погляд, це істотний недолік Проекту, адже відсутність переліку конкретних 

прикладів зловживання у формі норм права дає можливість маніпулювати 

законодавством і безперешкодно зловживати правом, не переймаючись 

можливістю притягнення до відповідальності, тим більше, що значна кількість 

трудових спорів вирішуються у судах на користь роботодавця через відсутність 

суттєвих доказів у працівника. 

Однією із форм зловживання правами з боку роботодавця (його 

уповноваженого органу) на сьогодні є примушування працівника до звільнення 

за власним бажанням задля приховування реальних цілей відкриття вакантної 

посади. Ця проблема виявляється у тому, що роботодавець, не маючи законних 

підстав для звільнення працівника, здійснює навмисний тиск на нього, 

схиляючи написати заяву про звільнення за власним бажанням.  

Такі випадки часто зустрічаються у практиці. Незважаючи на юридичні 

гарантії реалізації громадянами права на працю, встановлені законодавством, 

наприклад, право на судовий захист, досить активно використовується моббінг 

щодо працівників. І.Я. Кисельов, здійснюючи свого часу порівняльно-правовий 

аналіз трудового права країн ринкової економіки, розглядав моббінг як 

психологічний терор щодо окремих працівників або їх груп як зі сторони 

керівництва, так і колег по роботі.
3
 На думку А.С. Сидоренко, моббінг є 

формою психологічного тиску у вигляді цькування працівника в колективі, як 

правило, з метою подальшого його звільнення за власним бажанням. Це вигідна 

форма зловживання правом з боку роботодавця, прекрасна можливість 

звільнити непотрібного працівника без застосування важких адміністративних 

процедур.
4
  

Як вбачається, найгіршим у таких випадках є те, що навіть якщо особа через 

судові інстанції зможе довести факт безпідставного звільнення та тиску на неї зі 

сторони роботодавця, й у зв'язку з цим буде поновлена на своїй посаді, 

роботодавець застосує всі законні та незаконні заходи, щоб особа все ж таки 

звільнилась з місця роботи за власним бажанням. Такі заходи можуть 

проявлятися у свідомій неприязні до працівника, прагненні власника чи 

уповноваженого ним органу ―провчити‖ неслухняного працівника, суперництві, 

зіткненні його інтересів з інтересами інших працівників, несприянні такому 

працівникові у просуванні по службі, незастосуванні заохочень тощо. За таких 

умов працівник, вірогідніше, підкориться роботодавцю та піде з роботи за 

                                                                 

 
2Трудовий кодекс України: проект постанови Верховної Ради України від 27.12.2014 № 1658 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua.  
3Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА*М, 1998. - С. 104. 

4Сидоренко А.С. Зловживання правом суб'єктами трудових правовідносин: теоретико-практичне 
дослідження [Текст]: монографія. - Х., 2014. - С. 124. 
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власним бажанням.  Дослідження нами судової практики показало, що 

судовими органами значно рідше розглядаються спори про незаконне 

звільнення працівника за статтею 38 Кодексу законів про працю України (далі 

— КЗпП України), порівняно з іншими категоріями трудових спорів. Однак 

приклади все ж таки є. 

Так, у квітні 2004 р. громадянин П. звернувся до суду з позовом про 

поновлення на роботі. Він зазначав, що працював у відповідача з 05 січня 

2000 р. 16 березня 2004 р. ним подана заява про звільнення за власним 

бажанням без посилання на дату, з якої він просить його звільнити, а також без 

посилання на причини звільнення. Позивач вказував, що дану заяву він написав 

під тиском керівництва, перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання. 

У той же день було підписано наказ № 19-0 про його звільнення з 16.03.2004 за 

власним бажанням. 30 березня 2004 р. наказом № 28-0 начальник ДПІ звільнив 

його за власним бажанням з 30.03.2004 з причин зайняття його посади 

громадянкою С., прийнятою в порядку переведення за результатом 

проходження конкурсного відбору. Суди першої та апеляційної інстанцій 

дійшли висновку, що звільнення позивача на підставі ст. 38 КЗпП України 

повинно було відбутися не раніше спливу двотижневого строку, наданого 

працівникові для письмового попередження власника або уповноваженого 

органу про своє звільнення за власним бажанням.
5
 

Згідно з вимогами даної статті після спливу цього строку працівник міг 

залишитися на роботі і не вимагати свого звільнення, а власник або 

уповноважений ним орган, відповідно, не вправі звільнити його за поданою 

раніше заявою, крім випадків наявності згоди між сторонами про дату 

звільнення.  Достовірно встановлено, що такої згоди між сторонами не було і до 

спливу двотижневого строку позивач відкликав свою заяву від 16.03.2004 про 

звільнення за власним бажанням. Протягом двотижневого терміну з дня 

подання заяви про звільнення посада позивача не була вакантною, а тому 

відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.02.2002 № 169, відповідач не мав права в цей час проводити конкурс для 

заміщення вакантної посади, яку займав позивач, та запрошувати на цю посаду 

іншого працівника. Таким чином, при звільненні позивача відповідачем 

порушені вимоги ст. 38 КЗпП України, тому рішенням суду першої інстанції, 

залишеним в силі ухвалами  апеляційної інстанції та Вищого адміністративного 

суду України, його звільнення обґрунтовано визнано незаконним і громадянина 

П. поновлено на роботі. 

Інший приклад. У вересні 2004 р. особа звернулась з позовом до ТОВ 

"Метро Кеш енд Кері Україна" про поновлення на роботі, стягнення заробітної 

плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, 

мотивуючи свої позовні вимоги тим, що звільнення її з роботи за власним 

                                                                 

 
5[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua / laws/ show/ n0017760-06.   
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бажанням є незаконним, оскільки здійснено під тиском керівництва 

відповідача.
6
 

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 13 грудня 2004 р., 

залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду м. Києва від 29 березня 

2005 р., у задоволенні позову було відмовлено. Проте судом касаційної інстанції 

було встановлено, що позивачка з 6 травня 2004 р. працювала у відповідача на 

посаді асистента директора відділу закупівель товарів продуктової групи. 

9 серпня 2004 року позивачка написала заяву про звільнення з роботи за 

власним бажанням з 10 серпня 2004 року. 10 серпня 2004 р. позивачка подала 

письмову заяву про відкликання своєї заяви про звільнення. Наказом № 232-к 

від 10 серпня 2004 р.  позивачка була звільнена з роботи з 10 серпня 2004 року 

за власним бажанням за статтею 38 КЗпП України. Наказом № 233-к від 

10 серпня 2004 р. на посаду, яку обіймала позивачка, була переведена секретар 

приймальні. 

Відповідно до статті 116 КЗпП України і пункту 2.26 Інструкції про порядок 

ведення трудових книжок працівників днем звільнення вважається останній 

день роботи. Наказом № 232-к від 10 серпня 2004 року позивачка була звільнена 

з роботи з 10 серпня 2004 року, який є останнім днем її роботи. Згідно із 

статтею 38 КЗпП України і частиною 2 пункту 12 постанови Пленуму 

Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 

6 листопада 1992 року № 9 позивачка мала право відкликати свою заяву про 

звільнення, і відповідач не вправі був її звільняти за поданою раніше заявою.  

Висновок суду про те, що відповідач мав право звільнити позивачку, 

оскільки на місце роботи позивачки з 10 серпня 2004 року був переведений 

інший працівник, не ґрунтується на законі з тих підстав, що на цій посаді 

працювала позивачка, це був її останній день роботи, а тому посада асистента 

директора відділу закупівель товарів продуктової групи не була вакантною.  

Тому Верховний Суд України визнав звільнення позивачки за власним 

бажанням незаконним та поновив її на роботі.   

Не менш складним питанням є те, що нерідко при наявності факту примусу 

до звільнення за власним бажанням, або й навіть звільнення працівника без 

законних підстав, особа не має коштів на захист своїх прав у судових органах. 

Це завадить працівникові реалізувати своє право на судовий захист, і він 

погодиться на звільнення за власним бажанням під тиском.  

Таким чином, якщо роботодавець спонукає працівника звільнитися за 

власним бажанням за відсутності законних підстав для звільнення та погрожує 

застосуванням до нього неправомірних заходів, використовує моббінг, у особи є 

два шляхи вирішення даної проблеми: або піддатися тиску й погрозам і  

звільнитися, або звернутися до суду за захистом своїх трудових прав та 

інтересів. Однак, навіть у разі визнання судом звільнення працівника за власним 

бажанням незаконним, таким, що здійснене під впливом роботодавця, та 

                                                                 

 
6[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua.  

http://www.ligazakon.ua/
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поновлення його на роботі, роботодавець, у більшості випадків, не забезпечить 

особі сприятливих умов для праці, продовжуватиме моббінг через неприязне 

ставлення до працівника, і, найвірогідніше, особа таки звільниться за власним 

бажанням у встановленому законом порядку.  

На жаль, сьогодні ці питання не врегульовані трудовим законодавством. 

Моббінг пронизує усю сферу трудових відносин, проте трудовим 

законодавством досі не врегульовано таку форму порушення прав та інтересів, 

честі й гідності працівника, які гарантуються Конституцією.  

На підставі викладеного можна зробити висновок щодо необхідності 

доопрацювання Проекту Трудового кодексу України і внесення доповнень у 

вигляді розділу про зловживання правами роботодавцем, а також передбачити 

відповідальність за порушення цих норм. 

 

Краснов Є.В. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

РАТИФІКАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 

№ 102 ЯК ШЛЯХ ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

Конвенція Міжнародної організації праці № 102 «Про мінімальні норми 

соціального забезпечення»
1
 була ухвалена на 35-й сесії Генеральної конференції 

Міжнародної організації праці від 28 червня 1952 р. у Женеві (Швейцарія).  

16 березня 2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми 

соціального забезпечення № 102» № 1024-VIII
2
. 

Згідно з текстом зазначеного Закону, конвенція ратифікується з такою 

заявою: «Відповідно до пункту «b» статті 2 конвенції, Україна бере на себе 

зобов'язання за такими розділами: «Медичне обслуговування», «Допомога у 

зв'язку з хворобою», «Допомога з безробіття», «Допомога по старості», 

«Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання», 

«Сімейна допомога», «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами», «Допомога 

по інвалідності», «Допомога у зв'язку з втратою годувальника». 

                                                                 

 
1
 Про мінімальні норми соціального забезпечення: Конвенція МОП від 28.06.1952 р. № 102 // 

Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919-1964. Т.1. – Женева: 

Міжнародне бюро праці, 1999. – С. 530-533. 
2
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального 

забезпечення № 102 : Закон України від 16.03.2016 р. № 1024-VIIІ // Голос України. – 2016. – № 64. 
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Вона набирає чинності для України через 12 місяців після дати реєстрації 

документа про ратифікацію у генерального директора Міжнародного бюро 

праці. 

Значення конвенцій і рекомендацій МОП в правовому регулюванні 

соціального забезпечення в міжнародному та внутрішньодержавному масштабі 

можна оцінювати з різних сторін. По-перше, в них містяться соціальні 

стандарти, рівню яких повинно відповідати законодавство всіх країн, які 

ратифікували відповідну конвенцію. По-друге, конвенції і рекомендації МОП 

сприяють уніфікації (інтернаціоналізації) законодавства про соціальне 

забезпечення. 

Конвенцію МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення» 

можна віднести до категорії актів універсального значення. Цей документ 

містить основні норми про види, розміри і умови надання соціального 

забезпечення.  

У Конвенції перераховуються всі види соціального забезпечення: медична 

допомога, допомоги на випадок хвороби, допомоги по безробіттю, пенсії по 

старості, допомоги в разі виробничого травматизму і професійних захворювань, 

допомога багатодітним сім'ям, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, 

пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника.  

З урахуванням різноманітності умов, в різних країнах Конвенція передбачає 

встановлення мінімального рівня забезпечення в усіх перерахованих випадках, 

визначає коло осіб, які підлягають забезпеченню, і мінімальні розміри виплат 

для різних суб'єктів. 

Україна взяла на себе зобов'язання приєднатися до цієї конвенції ще в 2006 

році, коли Верховна Рада ратифікувала Європейську соціальну хартію 

(переглянуту). 

Конвенція Міжнародної організації праці № 102 «Про мінімальні норми 

соціального забезпечення» являється міжнародно-правовим актом, який є 

своєрідним інструментом, що визначає та встановлює міжнародні стандарти в 

соціальній сфері для гармонізацій вітчизняного законодавства з питань 

соціального захисту населення.  

При цьому, слід зазначити, що враховуючи окремі особливості розвитку 

України не дозволяють автоматично перенести загальновизнані міжнародні 

акти з соціального захисту населення в законодавство України, оскільки останні 

розраховані переважно на розвинені ринкові відносини.  

Отже, приведення національного законодавства у сфері соціального захисту 

до міжнародних стандартів потребує комплексного підходу при зміні принципів 

її побудови виходячи з особливостей розвитку держави. 
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Відповідно до п. 4.21 Генеральної Угоди на 2010-2012 р.р.
3
 Кабінет 

Міністрів України зобов’язався вивчити питання щодо ратифікації Україною 

Європейської соціальної хартії (у повному обсязі), Європейського кодексу 

соціального забезпечення, Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми 

соціального забезпечення, Конвенції МОП № 117 про основну мету та норми 

соціальної політики та внести відповідні законопроекти до Верховної Ради 

України. 

Державними органами та науковими установами неодноразово вивчалися 

питання відповідності законодавства України в частині мінімальних норм 

соціального забезпечення нормам Конвенції 102, інших конвенцій МОП, 

Європейському кодексу соціального забезпечення. І завжди за висновками 

проведеної такої роботи зазначалось, що по більшості положень Конвенції 102 

законодавство України їм не відповідає. 

Потрібно зазначити, що Угода про асоціацію між ЄС та Україною, підписана 

21 березня 2014 року
4
, вимагає від Уряду України досягнення цілей посилення 

рівня соціального захисту та модернізації систем соціального захисту, зокрема 

щодо якості, доступності та фінансової стабільності. 

Право на соціальне забезпечення є основоположним правом людини, і 

кожній людині, незалежно від того, де вона живе, має бути гарантовано 

мінімальний рівень базового соціального захисту. Відповідні гарантії 

передбачені саме в Конвенції МОП № 102 про мінімальні норми соціального 

забезпечення. 

Аналіз вітчизняних нормативно-правових актів у сфері соціального захисту 

дає підстави стверджувати, що норми національного законодавства України не 

лише відповідають Конвенції № 102, а й в окремих випадках є вищими 

мінімально встановлених у Конвенції вимог. Зокрема, в Україні охоплено 

ширше коло осіб, яким гарантується соціальний захист, встановлені більш вищі 

розміри окремих видів допомог і виплат.  

Враховуючи, що національна система соціального захисту включає в себе 

розгалужену мережу соціальних пільг та виплат у сфері соціального 

забезпечення, приєднання до Конвенції надасть змогу вибудувати систему 

пріоритетів у соціальній сфері та стати основою для формування соціальної 

політики, яка базуватиметься на міжнародно-правових стандартах у сфері 

соціального захисту.  

Ратифікація цієї Конвенції МОП дозволить підвищити мінімальні розміри 

окремих страхових виплат, зокрема, пенсії за віком, по інвалідності, у разі 

втрати годувальника, на випадок безробіття, встановити гарантії їх виконання.  

                                                                 

 
3
 Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 

політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки від 09.11.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 

2010. – № 220. 
4
 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Міжнародний 

документ від 21.02.2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Ст. 83. 
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У всіх випадках, потрібно зазначити, що ратифікація Конвенції не може 

погіршувати існуюче законодавство, а лише його покращувати на користь 

громадян України. 

Аналізуючи положення національного законодавства у сфері соціального 

забезпечення, можна стверджувати, що в вітчизняна система соціального 

забезпечення охоплює усі види соціальних допомог, передбачені положеннями 

Конвенції МОП № 102 та Європейського кодексу соціального забезпечення, 

зокрема це: медична допомога; допомога по тимчасовій непрацездатності (або у 

зв’язку з хворобою, не пов’язаною з нещасним випадком на виробництві); 

допомога по безробіттю; допомога по старості (пенсія за віком); допомога у разі 

виробничої травми; сімейні допомоги (до яких слід віднести: допомогу при 

народженні дитини, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей 

під опікою та піклуванням, допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми та 

інші); допомога по вагітності та пологах; допомога по інвалідності; допомога у 

разі втрати годувальника. 

Розглядаючи положення Конвенції щодо медичної допомоги, слід зазначити, 

що національне законодавство у сфері медичного забезпечення та медичної 

допомоги повністю відповідає Конвенції, оскільки кожен громадянин має право 

на медичну допомогу. Однак, на практиці складається ситуація, коли якість та 

доступність медичної допомоги у переважній більшості закладів з охорони 

здоров’я для населення є вкрай низькою. До того ж, в Україні до теперішнього 

часу залишається не впровадженою система загальнообов’язкового державного 

медичного страхування. 

Слід зазначити, що у зв’язку з ратифікацією Конвенції МОП № 102, 

необхідним є відновлення фінансування за рахунок коштів соціального 

страхування оздоровчих заходів, зокрема лікування в санаторно-курортних 

закладах, санаторіях-профілакторіях, оздоровлення дітей, оскільки частиною 

другою «Медична допомога» Конвенції 102 передбачено надання 

застрахованим особам медичної допомоги профілактичного чи лікувального 

характеру, у разі хворобливого стану особи, з метою підтримання, відновлення 

чи поліпшення здоров’я захищеної особи та її спроможності працювати і 

задовольняти свої особисті потреби.  

Отже, ми маємо підстави стверджувати, що ратифікація Україною Конвенції 

Міжнародної організації праці № 102 «Про мінімальні норми соціального 

забезпечення» та приєднання до усіх 9 розділів, які відповідають 9 видам 

соціального забезпечення є крок вперед на шляху до зміцнення системи 

соціального забезпечення та підвищення рівня гарантій у сфері соціального 

захисту.  

Однак, в той же час, необхідно усвідомлювати, що ратифікація Конвенції 

МОП №102 та підписання Європейського Кодексу соціального забезпечення
5
, 

                                                                 

 
5
 Європейський кодекс соціального забезпечення : Міжнародний документ від 16.04.1964 р. № ETS 

N 48 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws. – Заголовок з екрана. 
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створює умови, коли кожен подальший крок, з одного боку, вимагатиме 

виконання відповідних зобов’язань від держави щодо дотримання мінімальних 

соціальних норм, а з іншого боку, створить нові можливості для захисту 

соціальних прав наших громадян та дозволить забезпечити мінімальний рівень 

соціальних гарантій, які відповідатиму міжнародним стандартам.

 

Кузьменко Г.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, асистент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ГУМАНІЗМ РІВНОСТІ ТА НЕРІВНОСТІ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ В 

НОРМАХ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

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 

В.Д. Філімонов зауважує: «підтримка слабких членів суспільства 
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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 вимог
2
.  

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 відсутність рівності робить його 

непотрібним
4
. 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 
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В.В. Меліхов зауважують, що «збільшення кількості інвалідів, економічна 

криза, сучасні ідеї гуманізму стали причиною суспільної уваги до цієї 

соціальної групи»
5
. 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 року
6
.  

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. 

Професор В.Д. Філімонов, аналізуючи втілення принципу гуманізму в право, 

що норми, в яких його реалізовано, в одному випадку втілюють гуманізм, 

заснований на справедливості рівності всіх учасників суспільних відносин, а в 

іншому – гуманізм, заснований на справедливості їх нерівності»
7
. 

Так, норми, які втілюють гуманізм рівності прав та обов’язків автор поділяє 

на норми, в яких закріплені основні права та свободи громадянина та норми, які 

регламентують реалізацію громадянами основних прав та свобод. Так, перша 

група норм встановлена міжнародно-правовими актами про права людини і 

громадянина та Конституцією РФ. Одні з них виражають суть основних прав та 

свобод, а інші – конкретизують їх зміст
8
. Друга група, в свою чергу, охоплює 

дві підгрупи норм – щодо регламентації реалізації прав та щодо охорони їх 

дотримання в суспільному житті. Вони закріплені у галузевих законах та 

кодексах. 
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Норми першої підгрупи виконують функцію організації суспільних відносин 

– так, кожен має конституційне право реалізовувати власні інтереси в сфері 

приватної власності. Норми ж другої підгрупи здійснюють охорону такого 

права шляхом встановлення відповідальності за порушення законних умов такої 

реалізації або порушення чужого права власності з боку інших осіб.  

Норми, які втілюють гуманізм нерівності прав та обов’язків застосовуються 

тоді, коли людині необхідно надати додаткові права або звільнити від тих чи 

інших обов’язків та правових обмежень, загальних для всіх людей. Автор 

зауважує, що «нерівність стає гуманною і справедливою тоді, коли потрібно 

надати допомогу особам, які зазнають труднощі у зв’язку з винятковими 

особливостями їх особистого життя або важкими умовами життя, наприклад 

коли необхідна допомога літнім людям, інвалідам, вагітним жінкам, особам, що 

мають на утриманні малолітніх дітей або літніх батьків, особам, що зазнають 

матеріальні труднощі, і т. п. Наприклад, ст. 40 Конституції РФ, яка передбачає 

право кожного громадянина на житло, встановлює, що незаможним особам, які 

його потребують, житло надається безкоштовно або за доступну плату з 

державних, муніципальних та інших фондів. На подібних же підставах трудове 

законодавство звільняє вагітних жінок, дітей, які не досягли 18-річного віку, і 

осіб які закінчили освітні установи начальної, середньої й вищої професійної 

освіти і вперше приходять на роботу за отриманою спеціальністю, звільняються 

від випробування при прийомі на роботу (ст. 70 Трудового кодексу РФ)»
9
. 

Реалізація принципу гуманізму в правові норми здійснюється шляхом 

прямого закріплення в законодавстві вимог, звернених до правозастосовних 

органів в якості керівних приписів, їх конкретизації та індивідуалізації. 

Загальний принцип гуманізму знаходить своє ідеологічне продовження у 

галузевих, утворюючи своєрідний скелет для усіх галузей права юридичної 

доктрини.   

Отже, принцип гуманізму в трудовому праві – це універсальна ідея, яка 

властива всій галузі трудового права та якою в більшій чи меншій мірі оповиті 

окремі інститути трудового права. Вона виражена наступними 

загальногалузевими ідейними складовими: 

1) заборона праці, виконання якої забезпечується загрозою застосування або 

застосуванням будь-якого насильницького впливу; 2) забезпечення поваги до 

гідності працівника в процесі трудової діяльності як до найвищої соціальної 

цінності, толерантності та уваги; 3) ставлення до працівника не як до засобу 

виробництва, а як до «носія здатності до праці»; 4) державний захист трудових 

прав працівника; 5) гарантування підтримки вразливих категорій працівників; 6) 

неприпустимість будь-якої дискримінації до працівника; 7) забезпечення 

творчої самореалізації, самоствердження та удосконалення трудового 

потенціалу працівника; 8) створення умов для всебічної гуманізації праці; 9) 
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забезпечення права працівників на участь в громадсько-виробничих справах та 

сприяння соціальному партнерству; 10) заборона дитячої праці. 

Похідні ідейно-інститутні положення принципу гуманізму деталізувалися в 

них наступним чином: 

1) трудовий договір та працевлаштування 

1.1) гарантування добровільності праці;1.2) індивідуалізація трудових 

відносин як заходу, що в більшій мірі відображає інтереси працівника й 

роботодавця; 1.3) недійсність умов трудового договору, що погіршують 

становище працівника; 1.4) сприяння зайнятості та боротьбі з безробіттям; 

1.5) заборона будь-якої дискримінації при прийнятті на роботу, в процесі 

трудової діяльності та заборона звільнення з дискримінаційних мотивів; 

1.6) безоплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні, 

професійній підготовці та перепідготовці; 1.7) гарантування трудової 

самореалізації працівника; 1.8) безоплатне навчання безробітних новим 

професіям, перепідготовка в навчальних закладах або в системі державної 

служби зайнятості; 1.9) гарантування виплати вихідної допомоги працівникам, 

які втратили постійну роботу; 

2) робочий час і час відпочинку  

2.1) встановлення допустимої тривалості робочого часу, раціональне 

поєднання режимів роботи та відпочинку у відповідності до фізіологічних 

властивостей людського організму; 2.2) заборона залучення працівників до 

роботи у неробочий та нічний час; 2.3) гарантування щорічної оплачуваної 

відпустки; 2.4) заборона компенсації надурочних робіт шляхом відгулу; 

3) нормування та оплата праці 

3.1) обмеженення відрахувань із заробітної плати працівника; 

3.2) нарахування індексації заробітної плати; 

4) праця жінок, молоді, осіб із зниженою працездатністю 

4.1) забезпечення сприятливого соціально - правового режиму для поєднання 

праці з материнством; 4.2) створення додаткових гарантій та пільг при 

прийнятті на роботу, звільненні та переведенні, а також пільгових умов праці 

молодим спеціалістам, вагітним жінкам, матерям, особам з обмеженими 

функціональними можливостями; 

4.3) обмеження трудового навантаження при залученні до нічних, 

надурочних, важких, шкідливих робіт, робіт у вихідні, святкові, неробочі дні 

4.4) гарантування оптимального режиму для поєднання праці з навчанням; 

4.5) надання додаткових прав на збільшення тривалості щорічної відпустки 

жінкам, що мають дітей; 

4.6) створення особливого пільгового механізму для працевлаштування осіб 

з обмеженими функціональними можливостями; 

5) охорона праці 

5.1) всебічне вжиття умов для того, щоб праця була безпечною; 

5.2) забезпечення гідних умов праці на робочому місці з метою посилення 

фактору морально-психологічної задоволеності працівників; 5.3) самоусунення 

працівника від виконання роботи, яка на його думку може становити небезпеку 
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його життю та здоров’ю; 5.4) забезпечення полегшення та оздоровлення умов 

праці працівників;5.5) забезпечення спеціальних режимів харчування та 

відпочинку для працівників, зайнятих на роботі підвищеної небезпеки для 

життя і здоров’я; 5.7) збереження попереднього середнього заробітку для 

працівників, яких за станом здоров’я переведено на легшу, але 

нижчеоплачувану роботу; 5.8) забезпечення комфортного виробничого 

середовища, недопущення мобінгу і булінгу в трудових відносинах; 

6) дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність працівників 

6.1) презумпція невинуватості працівника; 6.2) адекватність покарання 

наслідкам вчиненого трудового правопорушення або його пом’якшення; 

6.3) неможливість вжити два види стягнення за одне й те саме порушення 

трудової дисципліни; 6.4) неможливість притягнути до дисциплінарної 

відповідальності більше 6 місяців з моменту вчинення правопорушення; 

6.5) зняття дисциплінарного стягнення; 

7) матеріальна відповідальність сторін трудових відносин 

7.1) неприпустимість відшкодування шкоди за спричинені працівником 

збитки у розмірі більшому ніж його середній заробіток; 

8) трудові спори 

8.1) забезпечення поваги до гідності працівника під час вирішення трудових 

спорів; 8.2) недопустимість розголошення таємниці приватного життя 

працівника; 8.3) врахування обставин, що можуть пом’якшити вину працівника 

або знизити міру покарання; 

9) діяльність профспілок та інших органів виробничої демократії 

9.1) підвищення якості трудового життя працівників шляхом додаткового 

захисту трудових прав та інтересів. 

Однак, не зважаючи на те, що даний принцип займає настільки важливе 

місце в сфері трудових відносинах, в науці не існує одностайної думки щодо 

правового визначення. Отже, пропонуємо наступне поняття: принцип гуманізму 

в трудовому праві – це імперативна вимога до правотворення та 

правозастосування в сфері трудових відносин, яка: 

1) надає додаткові права та пільги тим категоріям працівників, які не мають 

змоги конкурувати на рівні з рештою працівників та потребують сторонньої 

допомоги у трудовій самореалізації; 

2) звільняє зазначені категорії осіб від виконання деяких обов’язків, 

покладених на інших працівників; 

3) утверджує ідеал гідності та цінності працівника в трудових відносинах.
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Кучма О.Л. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

СТАТУС ОСОБИ, ДО ЯКОЇ ЗАСТОСОВАНО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХИСТ 

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ АБО ДОМАШНІЙ АРЕШТ, В  

СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ ТА ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

Кодексом законів про працю України (надалі – КзПП) (зокрема, п.7 ч.1 

ст.36) встановлено підставою припинення трудового договору набрання 

законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків 

звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або 

до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи
1
. 

Прийняттю судом рішення (вироку) передує процедура досудового 

розслідування та судового провадження, в тому числі і з можливим триманням 

працівника під вартою чи під домашнім арештом, що унеможливлює виконання 

особою трудових обов’язків. 

Чи є найманий працівник в період тримання його під вартою чи домашнім 

арештом особою, яка підлягає загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню? 

Відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок 

безробіття» особами, які підлягають загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню є, в тому числі, особи, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форми власності та господарювання, або у фізичних осіб
2
. 

Пленум Верховного Суду України притримується позиції, що розглядаючи 

позови про поновлення на роботі осіб, звільнених за п.7 ч.1 ст.36 КЗпП, суди 

мають виходити з того, що з цих підстав трудовий договір припиняється при 

набранні законної сили вироком, яким працівника засуджено (крім випадків 

умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, 

виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає 

можливість продовження даної роботи, та що днем звільнення вважається 

останній день фактичного виконання ним трудових обов'язків. Працівник не 

може бути звільнений з цих підстав, якщо він визнаний таким, що відбув 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. [електронний ресурс] / www.liga.gov.ua файл 

kd0001.LHT 
2 Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-
IV : [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV: [Електронний 

ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Закон України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III: [Електронний 

ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 
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покарання у зв'язку зі знаходженням під вартою до набрання вироком законної 

сили
3
. 

Вважаю дискусійною позицію Верховного Суду України в частині 

визначення дня звільнення працівника за п.7 ч.1 ст.36 КЗпП з огляду на 

наступне. 

Юридичним фактом, який слугує підставою звільнення за п.7 ч.1 ст.36 КЗпП 

є вирок суду, який набрав законної сили. 

Якщо притримуватися позиції Верховного Суду України і звільнити 

працівника останнім днем фактичного виконання ним трудових обов’язків, то 

дата звільнення може бути раніше дати існування юридичного факту, який став 

підставою для звільнення. 

Венедіктов С. В. стверджував, що норма права є схемою правовідносин, але 

не породжує їх; правосуб’єктність є критерієм, відповідно до якого особа 

визначається як суб’єкт правовідносин. Для того, щоб правова норма «почала 

жити», необхідна подія або дія, що має характер юридичного факту, з якою 

законодавець, створюючи норму, пов’язав виникнення, зміну або припинення 

правовідносин. Треба зауважити, що сам юридичний факт, також нормою не 

створюється, виникає він в зв’язку з певними діями людей, які можуть і не 

усвідомлювати, що їх дії, або події, що з ними відбулися, були передбачені 

законодавчою нормою, при  цьому правовідносини виникають або відповідно 

до норми, або всупереч нормі, тобто з її порушенням
4
. 

Трудові правовідносини за п.7 ч.1 ст. 36 КзПП не можуть припинитися без 

наявності відповідного юридичного факту. Роботодавець готуватиме кадрові 

документи на звільнення працівника в триденний строк з дня отримання 

відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, але датою 

звільнення має бути дата виникнення юридичного факту, а не дата припинення 

виконання працівником трудових обов’язків, чи дата отримання судового 

рішення (якщо, наприклад, особа із липня не з’являється на роботі, а у вересні 

члени сім’ї повідомили про смерть працівника у липні, то наказ про припинення 

трудових відносин буде датований вереснем, але припинення трудових 

відносин буде датоване липнем). 

Перебування особи, наприклад, в слідчому ізоляторі є прогулом, який не 

повинен оплачуватися, але трудовий договір в цей період існує, оскільки 

причиною припинення трудових відносин за п.7 ч.1 ст.36 КзПП є вирок суду, 

який набрав законної сили, а не перебування особи в слідчому ізоляторі. 

Таким чином, датою звільнення особи за п.7 ч.1 ст.36 КзПП є дата набрання 

вироком суду законної сили. 

                                                                 

 
3 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» 

від 06.11.1992 №9: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92  
4 Венедіктов С. В. Щодо передумов виникнення трудових правовідносин / С. В. Венедіктов - Форум 

права. - №4. – 2010. – С.137-144, с.140 
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Період після останнього дня фактичного виконання працівником трудових 

обов'язків до дня набрання вироком суду законної сили, включаючи дату 

набрання чинності вироком є періодом дії трудового договору. 

Відповідно до частини першої статті 94 КзПП заробітна плата - це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Враховуючи те, що найманий працівник у періоді після останнього дня 

фактичного виконання ним трудових обов'язків до дня набрання вироком суду 

законної сили не виконував роботи, за даний період немає правових підстав 

нараховувати заробітну плату.  

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» встановлено, що  

застрахована особа - фізична 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; 

єдиний внесок нараховується для роботодавців на суму нарахованої кожній 

застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну 

та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у 

тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України 

«Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт 

(надання послуг) за цивільно-правовими договорами
5
. 

Таким чином, якщо працівник до набрання вироком суду законної сили, 

наприклад, перебував під домашнім арештом, внаслідок чого не міг виконувати 

трудових обов’язків, заробітна плата за період перебування особи під домашнім 

арештом не буде нарахована, відповідно, не повинен сплачуватися за цей період 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, даний 

період не повинен зараховуватися до страхового стажу. 

Тому, незважаючи на те, що особа в період перебування під домашнім 

арештом буде найманим працівником, але, враховуючи те, що в даному періоді 

за неї не повинен сплачуватися єдиний внесок, в даному періоді особа не буде 

застрахованою. 

Слід зазначити, що сам факт перебування особи під домашнім арештом 

автоматично не виключає особу із числа застрахованих найманих працівників, 

адже важливий не тільки факт перебування під домашнім арештом, але і факт 

невиконання трудових обов’язків. Тому, якщо працівник виконував роботу 

віддалено (наприклад, здійснював переклади текстів, які отримував і надсилав 

по електронній пошті), то перебуваючи під домашнім арештом, працівник міг 

продовжувати виконувати роботу, яку роботодавець зобов’язаний оплатити та 

                                                                 

 
5 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» від 08.07.2010 р. №2464: [Електронный ресурс] / Режим доступа : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 
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сплатити єдиний внесок. В такому випадку особа буде застрахованою і в період 

перебування під домашнім арештом. 

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» передбачено, що у разі якщо база нарахування 

єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску 

розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного 

внеску. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел 

не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією 

частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її 

розміру. 

Законодавець не виокремив ситуації, коли база нарахування єдиного внеску 

не перевищує розміру мінімальної заробітної плати через прогул працівника.  

Вважаю за необхідне частину п’яту статті 8 Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

доповнити четвертим абзацем наступного змісту: «У разі коли база нарахування 

єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати внаслідок 

прогулу працівника, ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, 

застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.»

 

Lagutina I. V. 

Odessa National University «Odessa Academy Law», 

doctor of law, associate professor 

THE RIGHT TO MONITOR THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYEES 

LABOUR DUTIES 

International and European institutions are also paying increasing attention to the 

relationship between information and communication technologies and privacy at 

work, with a number of recommendations and codes drawn up by bodies such as 

the Council of Europe and the International Labour Organisation – for example, in 

1996, the ILO issued a code of practice on the protection of workers' personal data, 

covering general principles of protection of such data and specific provisions 

regarding their collection, security, storage, use and communication. There have also 

been relevant recent cases in the European Court of Human Rights. Turning to the 

EU, in 1995 it adopted a Directive (95/46/EC) on the protection of individuals with 

regard to the processing of personal data, which is relevant to the privacy issue in that 

electronic monitoring in the workplace can be treated as a form of collecting or 

processing personal data.  

The ILO Code of Practice does not prohibit monitoring of employees, but it does 

restrict it in two ways. First, the employees must be informed in advance. Second, 

employers must take account of the consequences on employees' privacy, etc. in 

http://www.ilo.org/public/english/support/publ/pdf/protect.pdf
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choosing their methods of monitoring. Furthermore, continuous monitoring should be 

permitted only if required for health and safety or the protection of property.  

The Council of Europe's Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms states in Article 8 (―Right to respect for private and family 

life‖). 

In 1970, the Council of Europe's committee of experts in human rights stated that 

the right to respect for private life is mainly based on recognition of the interest that 

individuals have in being protected from all intrusions into their private lives and any 

parts of their lives that they legitimately want to keep to themselves. This interest, the 

committee went on, concerns personal communications and relationships, in addition 

to all matters touching the individual’s privacy and person, and in particular refers to 

his or her image, voice and home, and to all goods that relate to his or her personal 

life. 

The right to privacy of workers covers all forms of privacy: information privacy 

(relating to ―intimate‖ or ―sensitive‖ information, such as details regarding beliefs, 

off-duty conduct, trade union affiliation or health), but also medical privacy, 

communication privacy and personal autonomy or self-determination. 

Case law in the European Court of Human Rights has established that the right to 

respect for private life extends to 'professional or business activities' and that as well 

as correspondence it applies to telephone conversations (whether business or private) 

– a principle which suggest that e-mails and internet use may also be covered. 

It is clear that information and communication technologies now play a significant 

role in enterprises, with growing use of computers in all aspects of operations and 

increasing communication and dissemination of information through the internet, 

internal intranets and the use of e-mail. For both employers and employees, there are 

new dangers linked to the development of information and communication 

technologies. Notably, as far as employees and their representatives are concerned, 

the main danger lies in the new capacity that exists for monitoring and surveillance. 

New technology may allow employees' work and productivity to be monitored, and 

also aspects of their personal lives, while their use of the internet and e-mail can be 

subject to monitoring (not least because of the traces any such use leaves). This raises 

questions of both privacy and the relationship of control at the workplace. These 

dangers can be even greater, and the surveillance technology even more advanced, in 

situations where there is a physical distance between the employee and the employer. 

Applying information and communication technologies in the labour process is 

being widely used also in Ukraine. 

It should be noted that, the norm of the draft Labour Code of Ukraine, which 

grants employers the right to monitor the implementation of the employees labour 

duties, including the use of technical means, if this is due to the "features production", 

is controversial (Art. 30 of the draft). Such conditions do not take into account the 

possibility to control the quality of performance of labor duties by other means (the 

relevant documents, for example). 

On the other hand, it is impossible to agree with entrenchment the rights of the 

employer to implement surveillance technology unilaterally and the possibility of 

http://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/controversial.html


 

120 

creating, in this way, an unjustified psychological pressure on employees in the labour 

process. Furthermore, it entails a violation of the right to labour honour and dignity 

By their legal nature the right to labour honour and dignity is a basic labour law, 

individual labour law and personal non-property labour law.  

It is important to pay attention that human dignity may be infringed when a person 

is treated as an object, a tool for the achievement of a national, public or individual 

objective. An individual may not resign of human dignity and the legal subjectivity 

which stems from it. The defence of human dignity is the task of the entire democratic 

community rather than a decision of a particular subject. Also the dignity of a person 

as a social value is created by following public social norms. Honour becomes its 

part. Every individual creates his own personal dignity, which may differ due to 

different individual properties and abilities of every human being. 

Monitoring of employees is a sensitive issue, because dignity is fundamental to 

well-being and to human and organizational thriving. 

Trade unions in many countries are concerned that the current relationship 

between employees' privacy rights, the right to labour honour and dignity and 

employer monitoring rights is unbalanced, with the latter unfairly privileged. Trade 

unions are calling for clearer rules in this area and restrictions on employer 

monitoring.  

The employer must provide the trade unions or the employees with specific 

information on all the aspects of the camera surveillance. 

Moreover, it appears the possibility of introducing an employer surveillance 

equipment should be provided for in the rules of internal labour regulations. 

For instance, the CCTV camera must be adequate, relevant and not excessive in 

relation to the purposes for which it is used. If the camera surveillance interferes with 

the private life of the employee, specific guarantees apply to make sure the 

interference is limited to a minimum. 

CCTV cameras can be installed in the workplace for safety reasons and to prevent 

and investigate crime, theft or misconduct. 

CCTV cameras can be installed in the entrance and exit areas, emergency exits 

and corridors. They can also be placed in areas where goods or valuable items are 

stored. Each employee must be individually informed of the use of CCTV in his or 

her employment contract.  

It has to be defined that the employer can only control on-line communications 

data of his employees, for one or more of the following purposes: the prevention of 

illegal activities, activities contrary to morality, or activities that may harm the dignity 

of another person; the protection of the confidential information and interests of the 

company; ensuring safety and proper technical functioning of the network. 

Hence, employers should ensure that any CCTV monitoring activity is legitimate 

and respects their employees' right to privacy. 

Thus, cameras could be used only to ensure people's security, eliminate the risk of 

violence against staff, safeguard property or control production. The surveillance 

should be made as open and transparent as possible. It could not be used to monitor 

only certain employees. It would also be forbidden in places that require special 
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privacy, such as dressing rooms or other rooms for the private use of employees, 

including one-person work rooms. 

The issue of protecting privacy at the workplace, either in general or in relation to 

the use of e-mail and the internet, is rarely addressed in collective bargaining 

(especially above the individual enterprise level). At intersectoral level, Belgium has a 

notable agreement on workers' privacy related to electronic online communications 

data (plus other privacy-related central agreements), while some more general privacy 

provisions can be found in central agreements in Norway, Denmark and (to a lesser 

extent) Greece. At sectoral level, there is one specific agreement on workers' e-mail 

use in the Danish service sector, plus a handful of less specific privacy provisions in 

some Dutch or Italian agreements. It is at company/workplace level that joint 

regulation of employees' privacy and in some cases internet/e-mail use is most 

common, either through agreements or through the exercise of co-determination rights 

by works councils or other workplace employee representatives. Some such 

bargaining is reported from countries such as Austria, Belgium, Denmark, France, 

Germany, Ireland, the Netherlands, Norway, Spain and Sweden, though the extent to 

which such joint regulation is widespread is hard to assess. 

In Ukraine, no specific regulations exist for the protection of privacy or private 

life at the workplace. Privacy at the workplace falls under the same regulations as 

general privacy rights do. 

The collective agreement must stipulates that the installation of surveillance 

cameras is only allowed to promote health and safety at work, to protect the company 

from theft and to ensure quality control in the production process and/or the tasks of 

the workers. It is not permitted to monitor a worker by camera on a continuous basis. 

The number of cameras to be installed must only be in proportion with the goals an 

employer is aiming to reach.  

Finally, workers have to be informed of and consulted on the company’s 

objectives, as well as the duration and times of filming. However, the employer and 

the employees, including employee representatives, do not have to reach agreement to 

install the cameras; the workers or their representatives do not have co-

determination rights in this case. 

As can be expected, in most cases, in order to increase efficiency, measure 

productivity and maximize profits, enterprises monitor their employees. The 

surveillance of workers using equipment such as CCTV, monitoring of e-mails, and 

restrictions on internet browsing have a negative impact on their wellbeing. 

In this context, it is important to strike a balance between the employees' 

fundamental rights, in particular that to privacy, and the employers' legitimate 

interests. Whilst this appreciation is carried out on a case by case basis, the question is 

raised whether it is advisable to have a framework of guidelines and rules regulating 

in a specific way processing of personal data in the employment field.

 
 

http://www.eurofound.europa.eu/ef/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/health-and-safety
http://www.eurofound.europa.eu/ef/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/co-determination
http://www.eurofound.europa.eu/ef/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/co-determination
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НЕГАТИВНІ ПІДСТАВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ 

ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ РАЗІ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ) ЧИ 

ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Особливістю юридичних фактів у праві соціального забезпечення є те, що, 

«як правило, до основного факту необхідною умовою вважається наявність й 

інших, додаткових, підстав, які у сукупності утворюють юридичний склад»
1
. 

Часто у такому юридичному складі присутні і так звані негативні юридичні 

факти, тобто факти, які «відображають відсутність життєвих обставин»
2
. Не 

виключенням є і юридичний склад, необхідний для виникнення права на 

призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) 

чи втрати працездатності поліцейського (далі – одноразова грошова допомога).  

Стаття 101 Закону України «Про національну поліцію»
3
 (далі – Закону 

№ 580-VIII) закріплює вичерпний перелік негативних підстав призначення і 

виплати одноразової грошової допомоги, які мають бути відсутні для того, щоб 

відповідна особа мала право на призначення та виплату одноразової грошової 

допомоги, так само як має бути наявна одна із позитивних підстав, 

передбачених статтею 97 цього Закону. 

Більшість із цих підстав полягають у протиправних або принаймні таких, що 

не є схвалюваними та допустимими, діях поліцейського та (або) іншого 

суб’єкта, який звертається за призначенням і виплатою допомоги. Позбавлення 

права на допомогу в цих випадках цілком узгоджується із пунктом 9 розділу 

«А» Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) 

«Декларація про поліцію»
4
, відповідно до якого поліцейський повинен нести 

особисту відповідальність за свої власні дії; параграфом 16 Європейського 

кодексу поліцейської етики
5
, відповідно до якого персонал поліції всіх рівнів 

повинен нести персональну відповідальність за свої дії або бездіяльність. 

                                                                 

 
1 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : Навч. посіб. / Н. Б. Болотіна – К. : Знання, 

2005. – 615 с. –С. 158. 
2 Пенсійні правовідносини в Україні : монографія / Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. П. Стадник, 

А. А. Ширант, М. М. Шумило ; відп. ред. Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна. – К. : Вид-во «Юридична 

думка», 2013. – 276 с. – С. 193. 
3 Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради 

України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379. 
4 Декларация о полиции : Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от 08.05.1979 № 690 
(1979) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_803  
5 Про Європейський кодекс поліцейської етики : Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів 

державам-учасницям Ради Європи (Ухвалена Комітетом міністрів 19 вересня 2001 на 765-му 
засіданні заступників міністрів) // Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / 

За заг. редакцією О. А. Банчука. – К. : Москаленко О. М., 2013. – 588 с. – С. 19–23. – С. 21. 
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В той же час, аналіз ст. 101 Закону № 580-VIII дозволяє дійти висновку, що 

виклад у ній негативних підстав призначення і виплати одноразової грошової 

допомоги потребує відомого удосконалення. 

Відповідно до п. б) ст. 101 Закону № 580-VIII, призначення і виплата 

одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), 

поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата 

працездатності без визначення інвалідності поліцейського є наслідком учинення 

ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння. 

Стан алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння можна визначити 

як стан людини, який відрізняється специфічними, відносно короткостроковими 

змінами в її фізичному та психічному стані, викликаними діями відповідно 

алкоголю (етилового спирту та речовин, що його містять), наркотичних засобів, 

інших психотропних речовин, крім алкоголю та наркотичних засобів. 

Пункт б) ст. 101 Закону № 580-VIII не позбавлений певних недоліків. Так, 

він не враховує випадків, коли перебування у стані сп’яніння не перебуває в 

достатньому причинно-наслідковому зв’язку із пораненням чи смертю 

поліцейського, коли стан сп’яніння є випадковим стосовно ситуації, в якій 

сталася смерть чи поранення. Буквально застосовуючи цю норму, слід буде 

позбавити права на грошову допомогу, наприклад, поліцейського (членів його 

сім’ї), який, перебуваючи у неслужбовий час у стані алкогольного сп’яніння 

(що саме по собі є допустимим та правомірним) постраждав при рятуванні 

іншої людини, став жертвою протиправного посягання тощо. В описаних 

випадках бездіяльність поліцейського не може бути визнаною правильною та 

фактично заохочуватися нормою, подібною до п. б) ст. 101 Закону № 580-VIII. 

Відповідно до п. 12 розділу «А» Резолюції Парламентської Асамблеї Ради 

Європи № 690 (1979) «Декларація про поліцію»
6
, під час виконання своїх 

обов'язків поліцейський повинен діяти рішуче для досягнення мети, наказаної 

або допущеною законом. 

Крім того, п. б) ст. 101 Закону № 580-VIII не враховує випадків, коли 

вживання відповідних речовин відбувалося без волі поліцейського (наприклад, 

поліцейський випадково або з чийогось умислу зазнав впливу певних токсичних 

речовин) або було обумовлене медичними показаннями. 

Тому п. б) ст. 101 Закону № 580-VIII потребує удосконалення і викладу в 

такій редакції: «б) учинення ним дій виключно або головним чином під впливом 

стану алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, до якого він 

добровільно себе довів, за умови, що вживання відповідних речовин не було 

зумовлено медичною або іншою подібною потребою». 

Відповідно до п. в) ст. 101 Закону № 580-VIII, призначення і виплата 

одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), 

поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата 

                                                                 

 
6 Декларация о полиции : Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от 08.05.1979 № 690 

(1979) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_803  
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працездатності без визначення інвалідності поліцейського є наслідком 

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму 

здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який 

доведений судом). 

Ознаку навмисності в даному випадку слід тлумачити, спираючись на 

загальновизнане юридичне розуміння умислу, яке поєднує такі ознаки: 1) особа 

керує своїми діями; 2) особа усвідомлює свої дії та їх наслідки; 3) особа бажає 

(або принаймні свідомо припускає) їх настання. Виходячи із цього, не можна, на 

нашу думку, застосовувати п п. в) ст. 101 Закону № 580-VIII у випадках, коли з 

тих чи інших причин поліцейський спричинив собі тілесні ушкодження, іншу 

шкоду своєму здоров’ю або вчинив самогубство, не усвідомлюючи своїх дій, не 

маючи можливості керувати ними (або будучи суттєво обмеженим у 

можливостях усвідомлювати свої дії та керувати ними). Такими причинами 

можуть бути, зокрема, гострі або хронічні психічні розлади, інші розлади 

свідомості (крім випадків добровільного фізіологічного сп’яніння), в тому числі 

хворобливий потяг до самоушкодження.  

Самогубством є умисне позбавлення себе життя
7
. Доведення до самогубства 

є злочином, передбаченим ст. 120 Кримінального кодексу України
8
. При цьому 

склад цього злочину сформульовано як «доведення особи до самогубства або до 

замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, 

примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської 

гідності». Таким чином, у випадку, коли поліцейський внаслідок жорстокого з 

ним поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного 

приниження його людської гідності здійснив невдалий замах на самогубство, 

спричинивши собі тілесні ушкодження, іншу шкоду своєму здоров’ю, п. в) 

ст. 101 Закону № 580-VIII так само не підлягає застосуванню. 

Слід звернути увагу на те, що доведення особи до самогубства має бути 

доведене судом. І оскільки питання застосування кримінального закону 

відносять до кримінальної юрисдикції, факт доведення особи до самогубства 

може бути встановлений лише вироком суду. Однак, для незастосування п. в) 

ст. 101 Закону № 580-VIII не є необхідним ухвалення обвинувального вироку та 

притягнення винного до кримінальної відповідальності. Ухвалюючи як 

обвинувальний, так і виправдувальний вирок суд повинен вирішити, зокрема, 

такі питання: чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; чи 

містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону 

України про кримінальну відповідальність він передбачений (ч. 1 ст. 268 

Кримінального процесуального кодексу України
9
). 

                                                                 

 
7 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За 
ред.. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атака, 2005. – 1064 с. – С. 264. 
8 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 

2001. – № 25-26. – ст. 131. 
9 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної 

Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – ст. 88. 
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Однак, для ухвалення вироку суду необхідно, принаймні, завершити 

досудове розслідування і перейти до судового провадження, що не завжди є 

можливим. Наприклад, у випадку, коли не встановлено особу підозрюваного. В 

такій ситуації, навіть за наявності достатніх підстав вважати, що щодо 

поліцейського вчинено злочин, передбачений статтею 120 Кримінального 

кодексу України, він (його сім’я) виявляються позбавленими права на 

одноразову грошову допомогу. 

Обставини, зазначені у п. в) ст. 101 Закону № 580-VIII, слід відмежовувати 

від випадків, коли поліцейський, припускаючи наслідки своєї поведінки, 

свідомо та добровільно жертвує своїм життям або здоров’ям задля рятування 

життя та здоров’я інших людей, виконання інших найважливіших завдань 

Національної поліції (того ж таки захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України). Відповідно до п. 12 розділу «А» Резолюції 

Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) «Декларація про 

поліцію»
10

, під час виконання своїх обов'язків поліцейський повинен діяти 

рішуче для досягнення мети, наказаної або допущеною законом. 

З огляду на викладене, можна зробити висновок, що п. в) ст. 101 Закону 

№ 580-VIII потребує удосконалення і викладу в такій редакції: «в) навмисного 

спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або 

самогубства (крім випадків, коли такі дії були розумно зумовлені виконанням 

основних завдань Національної поліції, службових та громадянських обов’язків 

поліцейського; а також крім випадків доведення особи до самогубства)». При 

цьому ч. 1 ст. 101 Закону № 580-VIII слід доповнити абзацом такого змісту: «В 

інтересах застосування пункту в) частини першої цієї статті факт доведення 

поліцейського до самогубства вважається встановленим, якщо за цим фактом 

відкрито кримінальне провадження і доти, доки відсутність події злочину не 

встановлено у передбаченому законом порядку.». 

Пункт г) ст. 101 Закону № 580-VIII викладений із суттєвим юридико-

технічним недоліком. Якщо поєднати його із вступним абзацом цієї статті 

виходить, що «призначення і виплата одноразової грошової допомоги не 

здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або 

каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення 

інвалідності поліцейського є наслідком подання особою свідомо неправдивої 

інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги». 

Виникає питання, яким чином особа може загинути (померти), отримати 

поранення, інвалідність, частково втратити працездатність внаслідок подачі 

інформації. Очевидно, що законодавець мав на увазі, що призначення і виплата 

одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо особою подано свідомо 

неправдиву інформацію про призначення і виплату одноразової грошової 

допомоги. 

                                                                 

 
10 Декларация о полиции : Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от 08.05.1979 № 690 

(1979) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_803  
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У зв’язку із цим пункт г) ст. 101 Закону № 580-VIII необхідно виключити, а 

саму статтю доповнити частиною другою такого змісту: «2. Призначення і 

виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо особою подано 

свідомо неправдиву інформацію про призначення і виплату одноразової 

грошової допомоги». 

Таким чином, виклад негативних підстав призначення і виплати одноразової 

грошової допомоги у ст. 101 Закону України «Про національну поліцію» може 

бути вдосконалений з урахуванням пропозицій, сформульованих в цій доповіді. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РАБОТНИКОВ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В XXI ВЕКЕ 

Ключевое значение в инновационном экономике отводится развитию 

кадрового потенциала. Именно в этом разрезе необходимо решать правовые 

проблемы внедрения моделей эффективного контракта, разработки критериев 

эффективности трудовой функции работника, его компетенций, правовой 

организации материального и морального стимулирования работников. В этой 

связи особую значимость приобретает задача повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки работников в процессе 

трудовой деятельности, правовое сопровождение системы «пожизненного, 

непрерывного профессионального обучения». Следовательно, речь идет о 

совершенствование договорных основ подготовки дополнительного 

профессионального образования работников. 

Особо следует остановиться на праве работника на профессиональное 

обучение. В XXI в. происходит переориентация общественного развития. 

Одним из основных приоритетов становится приобретение знаний, 

профессиональное обучение. Неслучайно новая эпоха получила название «век 

знаний», появилось понятие «общество, основанное на знаниях». В условиях 

освоения высоко сложных технологий и распространения компьютерной 

техники рыночная экономика уже не может обходиться без массовой 

интеллектуальной творческой деятельности. В США, Японии, Германии и 

других развитых странах формируются трудовые ресурсы нового типа. 

Интеллектуализация общественного труда в XXI в. диктует новые требования к 

организации профессиональной подготовки кадров. Международный опыт 

свидетельствует, что концепция пожизненного образования, широко вошедшая 

в практику развития кадров в 70-е гг. прошлого столетия, окончательно 

превратилась в его основу в 80-е и 90-е. Сегодня в каждой развитой стране 
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создана и постоянно совершенствуется модель «пожизненного» развития 

творческого потенциала национальных трудовых ресурсов. Эта политика 

возведена в ранг государственной и подготовка необходимых кадров стала 

общим делом образовательных учреждений, работодателей и государства. 

Особо отметим, что в настоящее время на Западе все чаще в содержание 

(структуру) трудового договора включается образовательный элемент, причем 

элементы договора о труде и обучении неразрывно сливаются. 

В Рекомендации МОТ №195 «О развитии людских ресурсов: образование, 

подготовка кадров и непрерывное обучение» (2004 г.) отмечается, что 

образование, подготовка кадров и непрерывное обучение имеют 

основополагающий характер и должны быть неотъемлемой частью социальной 

политики государств. Более того, государства-члены должны признавать право 

каждого гражданина на образование и профессиональную подготовку и, в 

сотрудничестве с социальными партнерами, обеспечивать доступность 

непрерывного обучения для всех.  

В настоящее время изменилась и идеология организации труда. В 

индустриальной системе знание и творческие способности работника были как 

бы отделены от труда, который должен исполняться точно по инструкции, в 

соответствии с техническими нормами. В новой экономике знаний создаются 

целостные модели инициативного творческого труда, основанного на 

самоорганизации и самоконтроле. Новые формы организации труда 

предъявляют и иные требования к личности работника и его способности к 

труду, модифицируется и трудовая функция работника. Это и новые требования 

к постоянному пополнению и возобновлению профессиональных знаний, 

широкой квалификации работника при совмещении функций и профессий, а 

равно требования к творческой составляющей трудовых прав и обязанностей. 

Речь идет о так называемой профессиональной мобильности современного 

работника. Профессиональная мобильность предопределяет и новацию многих 

институтов индивидуального трудового права (трудовой договор, рабочее время 

и время отдыха и т.д.). 

Не вызывает сомнения, что активное участие работодателей в 

профессиональной подготовке работников соответствует мировым тенденциям. 

В развитых странах все большее все внимание уделяется непрерывному 

профессиональному образованию. Системы непрерывного  профессионального 

образования наиболее развиты в Англии, Норвегии, Японии. Так, Норвегия с 

2009 г. занимает первое место в рейтинге стран с наибольшим потенциалом 

человеческого развития, составленном ООН. В этой стране существует целая 

система непрерывного технического и профессионального образования (ТПО). 

Следует подчеркнуть, что национальная политика ТПО построена на тесном 

сотрудничестве между государственными органами и социальными партнерами. 

Социальные партнеры имеют своих представителей во всех важных 

консультативных и директивных органах на государственном и региональном 

уровнях. Назовем некоторые из них: Национальный совет по вопросам 

профессиональной подготовки; Организации профессионального обучения в 
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различных секторах экономики и профессий; Региональные комитеты 

профессионального обучения; Региональные экзаменационные комиссии и 

национальные апелляционные советы. Благодаря такому широкому 

представительству социальные партнеры принимают непосредственное участие 

в структуре и содержании обучения, признания профессий, разработке учебных 

программ и др. Естественно, что условия об обучение входят в содержание 

трудовых договоров
1
. 

Между тем, в ТК РФ регулирование профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования отнесено на локальный и 

договорный уровни. ТК РФ устанавливает лишь ряд общих рамочных 

положений. В частности, необходимость подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников для собственных нужд определяет 

работодатель. Он же с учетом мнения представительного органа работников 

определяет формы подготовки, перечень необходимых профессий и 

специальностей. Непосредственно же порядок и условия такой подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников регулируются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ст.196 ТК РФ). 

В этой связи для реализации права на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование требуется, как правило, наличие сложного 

фактического состава: 1) коллективный договор (соглашение) или локальный 

нормативный акт или трудовой договор; 2) дополнительный договор между 

работником и работодателем или ученический договор. Таким образом, 

объективное трудовое право работника на подготовку и дополнительное 

профессиональную образование может преобразоваться в субъективное право. 

Ему корреспондирует соответствующая обязанность работодателя обеспечить 

профессиональное обучение, только при наличии в правовом механизме 

регулирования трудовых отношений локального и (или) индивидуально-

договорного уровней. Исключение составят случаи, предусмотренные 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, когда 

работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это 

является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.  

Следует отметить, что в законодательстве ряда развитых стран наметились 

тенденции превращения права на подготовку и профессиональное образование 

в субъективное право, которому корреспондирует обязанность работодателя 

обеспечить работнику реализацию названного права независимо от заключения 

договора на профессиональное обучение. Так, во Франции в Кодексе труда 

предусмотрен специальный отпуск для переобучения, призванный обеспечить 

любому работнику на каждом этапе его трудовой деятельности возможность 

приобретения новой специальности, учитывающей требования развивающегося 

производства. Этот отпуск, как правило, оплачиваемый или частично 

                                                                 

 
1 См. подробнее: Лушников А.М., Лушникова М.В Трудовые права в XXI веке: современное 

состояние и тенденции развития. М.: Проспект, 2015. С.12-108.  
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оплачиваемый, реализуется работником по собственной инициативе в 

индивидуальном порядке. Французские юристы подчеркивают, что такого рода 

отпуск вводит в законодательство совершенно новое для наемных работников 

правомочие, которому соответствуют конкретные обязанности, возложенные на 

работодателя. Как справедливо отмечал И.Я.Киселев, это ведет к тому, что 

трудовые договоры все более трансформируются в договор труда и обучения
2
. 

В Российской Федерации право на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование проводится в двух основных правовых формах: 

профессиональное обучение непосредственно в организации (на производстве);  

профессиональное обучение путем направления работника на обучение в 

образовательные учреждения или другие организации. И в первом, и во втором 

случае профессиональное обучение осуществляется за счет средств 

работодателя, в интересах работодателя на договорных началах. Речь идет о 

самостоятельных видах договоров. Так, в теории трудового права ряд авторов 

вполне обоснованно индивидуальные договоры о труде по признаку 

особенности содержания подразделяют на две группы: договоры о трудовой 

деятельности работника (трудовой договор, договор о совместительстве и др.) и 

договоры об учебно-трудовой деятельности работника (ученические договоры, 

договоры о повышении квалификации)
3
. 

В настоящее время такой подход представляется весьма сомнительным. Он 

не обеспечивает защиты прав работников на профессиональное обучение. В 

рамках механизма социального партнерства в сфере профессионального 

обучения на производстве очевидна необходимость в установлении целого ряда 

государственных гарантий названных прав работников. Остановимся лишь на 

некоторых из них. 

Ст.199 ТК РФ предусматривает обязанность ученика отработать по 

окончании ученичества определенный срок, установленный ученическим 

договором. Законодатель не ограничивает срок такой «отработки» какими-либо 

пределами, и фактически его определяет сам работодатель как сильная сторона 

трудовых отношений. Порой условия ученического договора обязывают 

ученика проработать по полученной профессии 10-15 лет. Нам представляется 

это неприемлемым, поскольку труд такого работника весьма близок к 

принудительному, запрещенному ст. 3 ТК РФ. При этом принудительность 

подкрепляется правом работодателя в порядке ст. 207 и ст. 249 ТК РФ требовать 

с работника возмещения затрат на обучение, исчисленных пропорционально 

времени не отработанному им после окончания обучения. Целесообразно 

установить верхний порог «отработки» в 5 лет, дополнив ст.199 ТК РФ третьим 

абзацем в соответствующей редакции.  

                                                                 

 
2 См.: Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право. М.: Проспект, 2005. С.170. 
3 См., например: Гусов К.Н. Договоры о труде в трудовом праве при формировании рыночной 

экономики: Автореф. дисс…докт. юрид. наук. М., 1993. С.33, 38. 
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Как уже отмечалось, в современных условиях от работников требуется не 

только тщательное выполнение должностных инструкций, но и 

заинтересованное участие в новшествах на каждом рабочем месте, способность 

и желание делать то, что прямо не предусмотрено должностной инструкцией. 

Особое значение имеет наличие у работников готовности приобретать 

разносторонние профессиональные навыки и способностей делиться 

профессиональным опытом. Не случайно большинство отраслевых 

коллективных соглашений предусматривают развитие института 

профессионального наставничества как элемента системы развития и 

сохранения кадрового потенциала организации. Работодатель, самостоятельно 

осуществляя профессиональную подготовку работников на производстве либо в 

соответствующем учебном центре (подразделении) нередко возлагает на 

наиболее опытных и квалифицированных работников обязанности 

инструкторов или преподавателей производственного обучения. Как правило, 

это оформляется в порядке ст. 60.2 ТК РФ через совмещение профессий 

(должностей). В этом случае работнику производится доплата, размер которой 

определяется соглашением сторон (ст.150 ТК РФ). Стоит заметить, что каких-

либо «нормативов» этой доплаты законодатель не устанавливает, что приводит 

к выплате весьма символических сумм. Надо учитывать, что от основных 

обязанностей по трудовому договору эти лица не освобождаются, а 

«профессиональное наставничество» и передача профессионального мастерства 

возлагает на них достаточно большую ответственность не только за подготовку 

ученика, но и его безопасность в условиях производства. В этой связи 

целесообразно дополнить ст.151 ТК РФ указанием на то, что размер доплаты 

работникам, выполняющим эти функции, устанавливается в процентном 

отношении к тарифной ставке (окладу), присвоенного работнику, с учетом 

количества обучаемых им лиц, но не менее 10% за каждого обучаемого. 

Предложенный «норматив» оплаты труда таких работников является, на наш 

взгляд, универсальным. Он применим как в отношении работников с 

повременной системой оплаты труда, так и сдельной, кроме того, позволяет 

учесть содержание и объем этой дополнительной для них работы как требует 

ч.2 ст. ст.151 ТК РФ.  

Одним из важнейших элементов в системе профессиональной подготовки 

является институт гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

получением образования. Особое внимание в контексте подготовки кадров, 

соответствующих требованиям инновационной экономики, заслуживают ст.173 

и 174 ТК РФ. Они устанавливают гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также среднего 

профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение по 

указанным образовательным программам. При этом обязанность предоставить 

данные гарантии лежит на работодателе лишь в случаях, когда работник, 

направленный им на обучение или поступивший самостоятельно, получает 

образование соответствующего уровня впервые (ст. 177 ТК РФ). Если же, 
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работник направлен на обучение работодателем, например, с целью получения 

второго высшего образования или обучается по программе среднего 

профессионального образования для получения смежной профессии, то здесь 

гарантии и компенсации предоставляются при условии, что стороны это 

установили в трудовом или ученическом договорах. Такое положение вещей 

представляется не совсем оправданным. Поскольку работодатель с учетом 

интересов производства принял решение направить на обучение работника, уже 

имеющего профессиональное образование соответствующего уровня, то он 

должен нести бремя предоставления установленных ст.173 или 174 ТК РФ 

гарантий и компенсаций.   

Таким образом, новый этап в развитии законодательства о 

профессиональном обучении работников предполагает усиление 

образовательных элементов в содержании коллективных договоров 

(соглашений), индивидуальных трудовых договоров. 

 

Лушникова М.В. 

Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова, 

докт.юрид.наук, профессор кафедры  

трудового и финансового права 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СПЕЦИФИКА 

Глобализация привела к тому, что на повестку дня особо остро встали 

вопросы внешней (международной) трудовой миграции. В специальной 

литературе, отмечается, что современная международная трудовая миграция 

обладает следующими чертами: а) добровольность; б) временность; в) 

экономическая мотивация
1
. Создание единых стандартов труда на достаточно 

высоком уровне соответствует интересам не только работников-мигрантов в 

экономически развитых странах, но и интересам работодателей. Названные 

стандарты трудовых прав обеспечиваются соответствующим правовым 

механизмом их поддержки, реализации, прежде всего, посредством 

деятельности ООН и МОТ
2
. Проблемами единых стандартов труда работников-

мигрантов сегодня озаботилась и Всемирная торговая организация (ВТО)
3
. 

                                                                 

 
1 См.: Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой 
миграции. М.:Проспект, 2013.С.76. 
2 См.: Ауер П. Интернационализация занятости: вызов справедливой глобализации? // 

Международный обзор труда. Т.144. №4, Т.145. №1-4. М., 2008. С.162-181; Миграция без границ. 
Эссе о свободном передвижение людей / Под ред. А. Пеку и П. де Гюштенера. М., 2009 и др. 
3 См.: Думбия-Хенри К., Гравель Э. Соглашения о свободной торговле и права трудящихся: 

современное положение // Международный обзор труда. 2008. Т.144. №4; Т.45. №1-4. С.3-26; Лютов 
Н.Л. Всемирная торговая организация: перспективы участия в установлении международных 

правовых стандартов // Трудовое право. 2009. №7. С.80-84 и др. 
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Например, ВТО предложила дополнить международные трудовые соглашения 

так называемой социальной статьей о том, что страна-экспортер должна 

выполнять общепринятые стандарты в области труда. Отметим, что членство 

России в ВТО предполагает возможность заключения соглашения о полной 

интеграции рынков рабочей силы и обеспечении гражданам стран ВТО 

свободного доступа к рынку труда. Российская Федерация на сегодняшний день 

не взяла на себя этих обязательств, и поэтому вправе сохранить меры защиты 

своего рынка труда и обеспечения условий приоритетного права на 

трудоустройство российских граждан. Вместе с тем, членство России в ВТО 

предопределило принятие мер по либерализации миграционного 

законодательства, в части введения в 2014 г. упрощенного миграционного 

режима для работников иностранных коммерческих организаций, которые 

зарегистрированы на территории государств-членов ВТО и направляют свой 

персонал для занятия должностей в их дочерних организациях, 

представительствах и филиалах на территории РФ. 

Россия в настоящее время является членом международной региональной 

организации Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), однако модель 

правового регулирования трудовой миграции в этом объединении пока только 

формируется, претерпевая ряд трансформаций. Между тем, уже в настоящее 

время можно увидеть ряд сходных и различных характеристик российской 

модели относительно международных правовых моделей внешней трудовой 

миграции: 

1. Практически все экономически развитые страны (в т.ч. Россия) не 

способны или не желают принимать на себя ответственность за соблюдение в 

полном объеме трудовых прав мигрантов. Достаточно сказать, что Конвенцию 

ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятую в 1990 

г., с трудом ратифицировали 20 минимально необходимых государств. Она 

вступила в силу только с 1 июля 2003 г., по состоянию на конец 2014 г. 

Конвенцию ратифицировали 65 государств, причем почти исключительно 

государства, отправляющие работников – мигрантов. Впрочем, такому 

положению дел способствует ряд крайне спорных положений данной 

конвенции. Во-первых, это расширенное понимание членов семьи мигранта 

(«состоящие в отношениях, приравненных к браку», «другие лица» и др.) (ст.4). 

Во-вторых, работники-мигранты имеют равные с другими работниками права 

на пособие по безработице и доступ к программам общественных работ, 

проводимых в целях борьбы с безработицей (ст.54). Это может превратить и 

уже превращает трудовую миграцию в миграцию за социальными пособиями, 

которая для принимающей стороны не дает ничего, кроме нагрузки на бюджет и 

страховые фонды. Заметим, что, в Европейской конвенции о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов (1977 г.) в ст.1 эта категория трудящихся трактуется 

более узко, чем в актах ООН и охватывает только граждан договаривающихся 

государств, не затрагивая незаконных мигрантов. 

Формулировка в ст.1 ТК РФ в качестве цели трудового законодательства 

предусматривает установление государственных гарантий трудовых прав и 
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свобод только граждан. Это означает, что названные гарантии не 

распространяются на работников-мигрантов. Российская Федерация не 

ратифицировала не только вышеназванную Конвенцию ООН 1990 г., но и 

Конвенцию МОТ №143 «О злоупотреблениях в области миграции и 

обеспечения трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения» 

(1975 г.). Последнюю, впрочем, ратифицировали всего 23 государства, также 

почти исключительно страны-доноры работников-мигрантов. 

Ныне действующим Генеральным соглашением между Общероссийскими 

объединениями профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством РФ на 2014-2016 годы в очередной раз предусматривается 

ратификация в указанный период Конвенции МОТ №97 «О трудящихся-

мигрантах» (1949 г.) (пересмотренная) и названной выше Конвенции МОТ 

№143 (1975 г.). 

Отметим, Конвенция №97 требует равного обращения между гражданами 

страны и трудящимися-мигрантами. Конвенция МОТ №143 также содержит 

требование обеспечения трудящимся-мигрантам равных с гражданами 

принимающего государства условий доступа на рынок труда, равенства 

возможностей социального обеспечения. Между тем, в Федеральном законе 

№115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"
4
 провозглашается принцип приоритетного 

использования национальных трудовых ресурсов с учетом ситуации на рынке 

труда (ст.18). Такая позиция отечественного законодателя, получила в 

литературе неоднозначную оценку, и, как отмечается в специальной литературе, 

не согласуется с положениями вышеназванных Конвенций ООН и МОТ
5
. Более 

того, их ратификация, по мнению, например, специалистов Института 

законодательства и сравнительного правоведения, потребует дополнительных 

затрат за счет средств федерального бюджета, что «может негативно сказаться 

на состоянии рынка труда в РФ. Указанные обстоятельства с учетом 

современных условий продолжающегося мирового финансового кризиса не 

позволяют считать целесообразной ратификацию данного документа»
6
. Между 

тем, ряд специалистов по международному права придерживаются иного 

мнения. Они считают, что «участие России в указанных конвенциях 

представляется необходимым и будет важным шагом на пути эффективного 

правового регулирования трудовой миграции»
7
. Считаю, что пока решение этой 

проблемы возможно только на международном региональном уровне
8
.  

                                                                 

 
4 СЗ РФ.2002. №30. Ст.3032. 
5 См.: Лютов Н.Л.Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: 

соответствие и перспективы совершенствования. М., 2012. С.117. 
6 Аналитический обзор на тему «Соответствие российского законодательства требованиям 

Международной организации труда» (Подготовлен для системы КонсультатПлюс,2014) 
7 Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Указ. соч. С.105. 
8 Лушников А.М., Лушникова М.В. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тенденции 

развития. М.: Проспект, 2015. С.108-120. 
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Проблемы международной трудовой миграции решаются не только на 

универсальном международном уровне в рамках ООН и МОТ, но и на 

международном региональном уровне. В рамках Совета Европы была принята 

Европейская социальная Хартия, которая предусматривает право работников-

мигрантов и их семей на защиту и помощь на территории любой страны-

участницы (ст.19). Кроме того, правовое положение трудящихся-мигрантов в 

Европе регулируется также специальным нормативно-правовым актом - 

Европейской Конвенцией о правовом статусе трудящихся-мигрантов (1977 г.), 

которую Россия не ратифицировала. Причина, по-видимому, созвучна 

вышеназванной и связана, в том числе, с принципом приоритета в защите 

национального рынка труда. Эта Конвенция предусматривает целый ряд 

обязательств государства по предоставлению трудящемуся-мигранту и членам 

его семьи высокого уровня минимальных стандартов, в том числе в сфере 

социального обеспечения, медицинской помощи, доступа к жилью и 

образованию, к услугам служб занятости, а также в случае увольнения. 

Иная ситуация складывается в рамках международного регионального 

сотрудничества государств Таможенного Союза, Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Исключение из принципа приоритета прав «своих» граждан 

сделано в межправительственном Соглашении о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей, подписанное 19 ноября 2010 г. представителями 

трех государств: Беларуси, Казахстана и России – в рамках Евразийского 

экономического сообщества
9
. В соответствии с этим Соглашением 

«деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов, 

осуществляется работодателями государства трудоустройства без учета 

ограничений по защите национального рынка труда, а трудящимся-мигрантам 

не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности 

на территориях государств Сторон» (ст.3). Названное соглашение утратило 

силу, но эти положения нашли свое отражение и в новом международном 

договоре. Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в г. 

Астане 29 мая 2014 г. предусматриваются равные трудовые права трудящихся-

мигрантов государств-членов ЕАЭС. Таким образом, в рамках ЕАЭС 

формируется модель трудовой миграции, схожая с тем, что есть в Европейском 

союзе. Она основана на свободе передвижения рабочей силы в рамках 

государств-членов этих объединений. В Договоре о ЕАЭС закреплена норма о 

том, что социальное страхование трудящихся государств-членов 

осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан 

государства трудоустройства. Пенсионное обеспечение трудящихся государств-

членов и членов семьи регулируется законодательством государства 

постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным 

договором между государствами-членами. Договор устанавливает правила 

социальной защиты также членов семей мигрантов. 

                                                                 

 
9 Соглашение ратифицировано РФ (Федеральный закон от 11 июля 2011 г. №186-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=380C5E4DA7C8C1E49088E2FE38F251366E5AE0D1A7050ECDD5CC341C9CT3JFM
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Таким образом, на сегодняшний день Российской Федерацией равенство 

прав трудовых мигрантов гарантируется только на уровне евразийского 

регионального рынка труда, т.к. они наделены правом свободного 

передвижения без ограничения времени нахождения на территориях государств 

ЕАЭС. По мнению специалистов, данная модель свободного передвижения 

рабочей силы в рамках ЕАЭС «во многом идентична существующему принципу 

свободы передвижения в Европейском союзе»
10

. 

2. Россия в соответствии с Конституцией РФ (ст.62) предоставляет 

иностранным гражданам на территории страны «национальный правовой 

режим», кроме изъятий, предусмотренных федеральным законодательствам и 

международными соглашениями РФ. Однако правовой статус иностранных 

работников дифференцируется в зависимости от действия международных 

соглашений РФ. Как отмечалось выше, по сути неограниченный (свободный) 

доступ на рынок труда РФ имеют иностранные работники-граждане государств-

членов ЕАЭС. Единственное требование – это направление уведомления о 

заключении и прекращении трудовых договоров (заключения и прекращения) в 

территориальных органах Федеральной Миграционной Службы (исключение из 

этого правила для граждан Республики Беларусь).  

В отношении иных иностранных работников устанавливается специальный 

порядок привлечения к трудовой деятельности. Этот порядок зависит от 

правового статуса работника иностранца, который зависит от режима и 

основания пребывания в РФ. Применительно к трудоправовому статусу 

иностранных граждан и лиц без гражданства, т.е. их положению в области труда 

и трудовых отношений, действует следующее правило. На них 

распространяются правила, установленные российским трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, если 

иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами или 

международным договором РФ (ч.5 ст. 11 ТК РФ). Они могут быть членами 

профсоюзов (ст.2 Федерального закона от 12 декабря 1996 г. «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). Из ст. 11 ТК РФ следует, что особенности 

правового регулирования труда иностранных работников устанавливаются в 

соответствии с ТК РФ и федеральными законами или международным 

договором. Очевидно, что эти нормы относятся только к законным мигрантам, а 

изъятия, предусмотренные отечественным законодательством, достаточно 

значительные. Глава 50.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства» была введена только Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. 

№409-ФЗ.  

Кроме того, в российском законодательстве есть ряд достаточно спорных 

положений. Например, Федеральный Закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вводит 
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упрощенный порядок привлечение к труду работников-мигрантов – 

«высококвалифицированных специалистов». Однако критерии признания таким 

специалистом крайне расплывчаты, кроме оплаты- не менее 2 млн. рублей в 

расчете за один год. Среди иных требований «опыт работы, навыки или 

достижения» и нет даже специального образования. Между тем, для получения 

«европейской голубой карты» для таких специалистов по Директиве ЕС от 25 

мая 2009 г. 2009/50/ЕС данное требование есть, да и критерии более конкретны. 

3. В РФ меры по защите национального рынка труда связаны, во-первых, с 

определением допустимой доли иностранных работников по видам 

деятельности, во-вторых, с ограничением осуществления иностранными 

работниками отдельных видов трудовой деятельности, и, наконец, в-третьих, 

привлечением иностранных работников, временно пребывающих в РФ, на 

основе разрешений, патентов. Однако действующая система привлечения и 

использования иностранной рабочей силы почти не дифференцирована в 

зависимости от профессиональных качеств работников. В результате 

преобладающее большинство иностранных граждан и лиц без гражданства, 

осуществляющих в Российской Федерации трудовую деятельность, имеют 

низкую профессиональную квалификацию. Эта проблема еще ждет своего 

правового решения. 

В заключении отметим, что трудовая миграция в XXI в. – это еще одна 

мировая проблема, которая должна решаться, в том числе, с помощью средств 

трудового права, с позиций защиты трудовых прав и свобод человека 

независимо от его гражданства и места постоянного проживания. Полагаю, что 

решение проблемы равенства трудовых прав работников-мигрантов и защита 

национальных рынков труда является своего рода Сциллой и Харибдой вопроса 

о правовом регулировании труда мигрантов. На данном этапе решение этого 

вопроса возможно только на уровне международного регионального 

регулирования.

 

Макогон О.В. 

канд.юрид.наук, адвокат, 

керівник Комітету трудового права  

Асоціації адвокатів України 

ПРАКТИКА БЕЗ ТЕОРІЇ НЕМОЖЛИВА: ЩОДО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 

ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Перспектива прийняття у 2016 році нового Трудового кодексу України 

(проект №1658 від 27 грудня 2014 р., що був прийнятий у першому читанні 05 

листопада 2015 р.)
1
 близька як ніколи. Звичайно, необхідно враховувати, що 

прийняття Трудового кодексу України пов’язується з натяком ЄС на доцільність 

                                                                 

 
1 Проект Трудового кодексу України №1658 від 27 грудня 2014 р. [Електронний ресурс] // Режим 
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цього, тому є сподівання, що буде проявлена відповідна політична воля. Через 

невідворотність прийняття нового Трудового кодексу України потрібно 

оцінювати тенденції розвитку галузі трудового права України, а робота над 

проектом Трудового кодексу України, як і після набуття ним чинності, є 

підставою для переведення у практичну площину теоретичних напрацювань 

науки трудового права України. Наголос на тому, що галузь трудового права 

незалежної України розвивається у складних та випробувальних економічних і 

соціальних умовах, констатується практично усіма зацікавленими особами. 

Часткове «латання» Кодексу законів про працю України як основного джерела 

трудового права України вже досить довгий час не задовольняє вимоги 

суб’єктів трудових відносин, оскільки залишає поза адаптацією до сьогодення 

визначення основних понять, принципів, які характерні для галузі трудового 

права України, а також регулювання новітніх тенденцій розвитку трудових 

відносин.  

Зазначене вище розглядається як привід для дискусій на тему 

підпорядкування трудових відносин цивільно-правовому регулюванню. 

О. І. Процевський з цього приводу зауважує, що: «Ідея поглинення трудових 

відносин цивільним правом і, таким чином, досягнення бажаного – ліквідувати 

трудове право як самостійну галузь системи права сама по собі не нова. Вона 

виникала у 30-х, 50-х і навіть у 70-х роках ХХ століття, як і зараз, на початку 

ХХІ століття, під час активної фази кодифікації трудового законодавства»
2
. 

Деякі прогалини у трудовому законодавстві України компенсуються за рахунок 

локальних актів, які відображають сформовану практику регулювання трудових 

відносин на окремих підприємствах, особливо, коли йдеться про підприємства, 

що в Україні переймають практику материнських західних компаній. Однак 

подібне самостійне регулювання іноді розглядається з боку контролюючих 

органів як таке, що не відповідає чинному трудовому законодавству України, 

що породжує певну колізію та принижує свободу суб’єктів трудових відносин 

на визначення умов трудових відносин, навіть тоді, коли вимоги чинного 

трудового законодавства України дотримано. Вищеназване має наслідком лише 

те, що до регулювання трудових відносин та до трудового договору 

безпосередньо суб’єкти трудових відносин наразі ставляться формально, 

виконуючи мінімальні законодавчі вимоги, за виключенням ставлення до 

регулювання трудових відносин посадових осіб підприємств та окремих 

категорій працівників, що пов’язується з підвищеними умовами оплати праці.  

Так чи інакше, говорячи про майбутнє розвитку галузі трудового права 

України ми маємо розглядати зазначене питання в контексті європейської 

інтеграції, що обумовлюється підписанням Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, оскільки трудове законодавство України розглядається як один із 

                                                                 

 
2 Процевський О. І. Щодо системи трудового права України /О. І. Процевський // Тенденції розвитку 

науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І  міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / За ред. проф. М. І. Іншина, проф. Н. М. Хуторян, доц. 
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інструментів створення робочих місць, забезпечення інвестиційної 

привабливості, на рівні з іншими складовими системної реформи, включаючи 

стабільність податкової системи. Також маємо наголосити на тому, що 

політична та економічна орієнтація підприємницької діяльності на західні ринки 

із зниженням частки залучення громадян України та українських підприємств 

на російський ринок, теж вносить свої корективи.  Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС зобов’язує до того, щоб законодавство України, у тому числі 

трудове, узгоджувалося із законодавством ЄС у забезпеченні поваги до прав і 

свобод громадян, не лише тому, що останнім визначені кращі правові норми, 

але й тому, що законодавство ЄС передбачає механізм їх реалізації і забезпечує 

належний рівень правової культури держав-членів. Хоча не потрібно забувати, 

що дотримання передбачених законодавством прав, свобод та обов’язків не 

може бути забезпечено виключно правовими чи адміністративними методами – 

необхідна воля суб’єктів правозастосування до їх дотримання. Тому 

гармонізація законодавства України із законодавством ЄС характеризується 

необхідністю об’єднання правової ідеології двох правових систем.  

На рівні ЄС питання про важливість модернізації трудового законодавства 

порушувалося десять років тому на підставі прийнятої Комісією Європейських 

співтовариств Зеленої книги «Модернізація трудового права на зустріч 

викликам 21-го століття» від 22 листопада 2006 р. СОМ (2006) 708 фінальне
3
, а 

те, що Україна наразі стоїть перед викликом приведення трудового 

законодавства України у відповідність до трудового законодавства ЄС, є 

своєрідним прийняттям естафети від європейських партнерів. На політичному 

рівні важливість удосконалення трудового законодавства продовжує 

підійматися як на рівні ЄС, так і в Україні. Зокрема згідно Повідомленню 

Комісії «Європа 2020. Стратегія для розумного, поступового та всебічного 

зростання» від 03 травня 2010 р. СОМ (2010) 2020 фінальне
4
 серед семи 

напрямів розвитку ЄС визначається Програма для нових навичок та роботи, 

метою якої є створення умов для модернізації ринку праці з огляду на 

підвищення рівня зайнятості та для забезпечення стійкості соціальних моделей 

ЄС. У названій Програмі закріплено, що на рівні ЄС Комісія буде здійснювати, 

окрім усього іншого, діяльність за такими напрямами: адаптація законодавства з 

метою «розумного» впровадження принципів регулювання; розвиток стандартів 

праці та нові ризики для здоров’я, а також безпеки на роботі; посилення та 

популяризація мобільності працівників в межах ЄС, кращої відповідності 

попиту і пропозицій на ринку праці; популяризація перспективної та розумної 

політики трудової міграції, що має відповідати пріоритетам та потребам ринку 
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праці тощо. Указом Президента України від 12 січня 2015 р. №5/2015 

затверджено Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»
5
, у якій заявляється, 

що метою амбітних реформ є досягнення європейських стандартів життя і 

підготовка до того, щоб у 2020 році подати заявку на членство в ЄС. Єдиний 

наголос на важливості приведення трудового законодавства України у 

відповідність до законодавства ЄС, на думку автора, є визнання необхідності 

реформи у сфері трудових відносин як один із першочергових пріоритетів 

реалізації Стратегії за вектором розвитку.  

У зв’язку з зазначеним, розвиток галузі трудового права України має 

здійснюватися шляхом удосконалення теоретичного викладення основних 

понять та категорій, що притаманні трудовому праву, практичного аналізу як 

чинного, так і у проекті, трудового законодавства. Зазначена теза не породжує 

нового механізму роботи над модернізацією трудового законодавства України, 

проте, внаслідок ризикованості кардинальних та необачних змін, навіть ці 

загальновідомі кроки можуть набути нового значення. Окрім цього, на 

теперішній час набувають як ніколи актуальності в Україні наукові дослідження 

в рамках  міжнародного трудового права, порівняльного трудового права, з 

метою розширення теорії трудового права України. Якість та результативність 

наукової та практичної роботи у цьому напрямі може бути оцінена вже 

найближчим часом. Є сподівання, що зміна політичного та економічного 

вектору розвитку України не призведе до ігнорування напрацювань вчених з 

трудового права, які були здійснені у дореволюційний, радянський періоди, а 

також у пост-радянський період колегами з країн СНД, в контексті 

абсолютизації позицій західних вчених, навіть перед вітчизняними 

спеціалістами. 

М. В. Лушнікова пропонує, що поступовий розвиток сучасної науки 

трудового права пов’язаний з наступними основними напрямами наукових 

досліджень: 1) пріоритет у цих напрямах належить пошукові нової парадигми 

трудоправових досліджень; 2) оновлення правової основи трудових відносин 

стало «каталізатором» для розширення сфери наукових досліджень, особливо в 

тих областях, які раніше були «у тіні»; 3) з метою можливої рецепції 

зарубіжного досвіду вчені звернулися і до порівняльно-правових досліджень 

законодавства зарубіжних країн; 4) у сучасних умовах стан та тенденції 

розвитку трудового законодавства не можна правильно зрозуміти та оцінити без 

врахування зв’язку з міжнародного середовища
6
. 

Потрібно визнати, що через відсутність активної законодавчої роботи над 

удосконаленням трудового законодавства України, тематику теоретичних 
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досліджень з галузі трудового права України вчені вимушені проганяти 

«змістовним колом». З практичної точки зору, складність розвитку галузі 

трудового права України зводиться до, сподіваюсь, не свідомої підтримки з 

боку держави низького рівня обізнаності громадян про свої права, у мовчазній 

згоді на зловживання роботодавцями домінуючим становищем перед 

працівниками, це, по-перше, а, по-друге, як суб’єкти трудових відносин, так і їх 

представники, не завжди вміють вдало пов’язувати фактичні умови трудових 

відносин, трудового спору з теоретичними засадами, які передбачені наукою 

трудового права України, та оперувати ними.  

Трудове законодавство ЄС характеризується тим, що ним визначаються 

мінімальні вимоги задля скорочення відмінностей, які передбачені 

національним законодавством кожної держави-члена ЄС, так само, як 

перешкоджання несправедливим чи штучним перевагам, що виникають на 

підставі національного законодавства або практики
7
. Проте виходить, що ці 

мінімальні стандарти настільки високі, що ми маємо привести трудове 

законодавство України у відповідність до них. Орієнтування на мінімальні 

трудові стандарти, що передбачені законодавством ЄС, дозволяє кожній 

державі-члену ЄС, після виконання цих мінімальних вимог, покращувати, 

деталізувати норми, що регулюють трудові відносини, а також сприяти і 

забезпечувати регулювання трудових відносин в порядку індивідуальних чи 

колективних трудових відносин. У цьому контексті вбачається значна 

перспектива у практичному розвиткові та удосконаленні застосування 

трудового законодавства України, за умови, що з боку державних органів та 

інституцій будуть скорочені перепони адміністративного, фінансового, 

юридичного характеру, які перешкоджають створенню та розвитку підприємств 

– роботодавців, особливо малих та середніх, а також реалізації у межах чинного 

законодавства України свободи трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Практичне застосування норм трудового законодавства залежить не лише 

від якості законотворчості, а й від теоретичної основи та підґрунтя формування 

галузі трудового права України. Тому наразі лише позитивні надії покладаються 

на перспективу прийняття нового Трудового кодексу України, оскільки цим 

провокується активізація теоретичних досліджень, аналізу норм проекту, та, 

найголовніше, припиняться спекуляції на тему майбутнього галузі трудового 

права України. При цьому маємо пам’ятати, що частиною чинного трудового 

законодавства України вже є численні міжнародні договори, які визначають 

принципи, правила, стандарти регулювання трудових відносин. Єдине, що 

галузь трудового права України є однією з найменш популяризованих при 

найбільшому персональному значенні, й у цьому вбачається один із викликів, 

який постає перед науковцями, практиками, спеціалістами з галузі трудового 

права.  

                                                                 

 
7 Employment and Social Developments in Europe 2015 . – Luxemburg: Publications Office of the 

European Union, 2016.  – Р. 12 
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Так як розвиток теорії трудового права опосередковується та доповнюється 

практикою правозастосування, доцільно звернути увагу на острах, пов’язаний з 

прийняттям нового Трудового кодексу України, що поширюється у засобах 

масової інформації, окремими «зацікавленими особами», у тому числі у зв’язку 

з можливим скороченням гарантій, що передбачені чинним Кодексом законів 

про працю України. Вважаю, що у проекті Трудового кодексу України 

збережено більшість гарантій, що передбачені чинним Кодексом законів про 

працю України, але й передбачено багато змін, необхідність у яких назріла не 

лише у практичній площині, а й у фундаментальній. Так само є і спірні питання, 

проте вони не можуть зупинити прийняття Трудового кодексу України. 

Головне, чого вдалося уникнути, так це політичної доцільності поступок 

трудовими правами і гарантіями, що передбачені чинним Кодексом законів про 

працю України, так званої «гонитви на дно», з перспективою залучення на 

український ринок західних компаній, які, окрім іншого, зацікавлені у 

здійсненні своєї діяльності у країні з нижчими трудовими стандартами, ніж ті, 

що передбачені на території країн їх походження чи реєстрації.  

Незважаючи на врахування у проекті Трудового кодексу України багатьох 

нагальних вимог з боку стейкхолдерів, на кропітку роботу над його редакцією 

(за умови, що Трудовий кодекс України буде прийнято у запропонованій 

редакції), вона не задовольняє багатьох. Після набуття кодексом чинності, з 

новою силою будуть порушуватися питання, зокрема, про запровадження 

медіації для розгляду трудових спорів, щодо розширення регулювання трудових 

відносин окремих категорій працівників, наприклад, керівники підприємств, 

сезонні працівники, спортсмени та їх тренери, регулювання прекаріації тощо, 

оскільки вимога до цього пов’язується з тенденціями розвитку окремих сфер 

підприємницької діяльності, так і суспільства в цілому. Також не оминеться 

перспектива поглибленого регулювання питань, які стосуються окремих 

аспектів корпоративної соціальної відповідальності. Світова практика з 

модернізації національного трудового законодавства багатьма країнами, у тому 

числі і на рівні ЄС, свідчить, що зазначені питання є актуальними та 

потребують належного нормативного регулювання, так само як і вживання 

заходів для зменшення кількості лакун, що неможливо без прагнення узгодити 

практику правозастосування з теорією трудового права.  

Малюга Л.Ю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, асистент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

26 квітня 2016 року виповниться 30 років з моменту катастрофи на 

Чорнобильській АЕС. Україна отримала вимушений досвід життя та роботи в 
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умовах довготривалого радіаційного забруднення великої кількості територій, 

розвитку системи законодавства у сфері соціального захисту, радіаційного 

контролю та ін. В Україні 2016-й рік оголошено роком вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв 

Чорнобильської катастрофи.
1
 Однак, що більше років минає після катастрофи, 

то актуальнішою стає проблематика реформування законодавства про правовий 

статус територій, що зазнала радіаційного забруднення та соціальний захист 

громадян, які постраждали від нього. «Чорнобильські» проблеми у різних 

сферах суспільного життя є предметом для дискусії серед світової спільноти, до 

якої Україна звернулася по фінансову допомогу. Адже ресурси, необхідні для 

подолання та мінімізації наслідків катастрофи такого масштабу, сягають далеко 

за межі економічного та технологічного потенціалу будь-якої окремої країни і 

потребують об’єднаних зусиль світової спільноти [
2
, с. 4]. Тому, до 

сьогоднішнього дня залишається актуальним питанням системи законодавства 

про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та його ефективного реформування в умовах європейської  

інтеграції. 

Серед правників, які переймались проблемами правового регулювання 

відносин у зазначеній сфері, варто виділити таких науковців, як Г.І. Балюк, 

Н.Б.Болотіна, М.І.Іншин, О.Т. Панасюк, С.М. Прилипко, О.В. Тищенко, 

М.М. Шумило, О.М. Ярошенко та ін. Результати наукових здобутків зазначених 

науковців зберігають гостру актуальність та науково-практичну цінність, 

склавши підвалини вчення про соціальний захист. 

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - 

катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського 

народу є обов'язком держави.
3
 Зазначена конституційна норма відносить до 

основних обов’язків та напрямків державної політики подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи, внаслідок якої стало порушення конституційних 

прав та інтересів громадян, пов’язаних з охороною життя, здоров’я, житла, 

майна, права на вільне пересування та вибір місця проживання.  Саме це 

положення Основного закону покладає на державу відповідальність за 

формування системи заходів, які забезпечать вирішення проблем, пов’язаних із 

соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, визначенням категорій осіб, які мають право на отримання 

компенсацій та пільг, а також конкретних форм захисту.  Проте, незважаючи на 

наявність конституційно-правових передумов розвитку законодавства у сфері 

                                                                 

 
1 Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи: указ Президента України від 
14.12. 2015 р. №702/2015// Офіційний вісник Президента України, 2015, N 27 (18.12.2015), ст. 1469. 

2 Цирфа Ю. Єднання світу: гірка нагода для міжнародної підтримки // Віче. – 2011. – № 9. – С. 4-

5. 
3 Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // 

Відомості Верховної. Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 142. 
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подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, його подальший розвиток не 

мав цілісного та комплексного характеру[
4
, с. 25].   

Варто підкреслити, що тривалий час, переважна частина документів з 

«чорнобильської» проблематики була недоступною для науковців. Лише після 

здобуття Україною державного суверенітету та прийняття в січні 1994 року 

Закону «Про державну таємницю», який заборонив засекречувати будь-які 

відомості про стан навколишнього середовища й екологічні катастрофи, 

з’явилася можливість відкрити документи радянських органів державної 

безпеки щодо аварії на ЧАЕС для наукових досліджень.
5
 Дослідження процесу 

становлення нормативно-правового поля дає можливість зазначити, що на 

момент катастрофи на Чорнобильській АЕС законодавчих актів, які регулювали 

питання соціального захисту громадян, правового режиму територій, евакуації 

населення, компенсаційних виплат у випадку радіаційної аварії такого 

масштабу, в Радянському Союзі не існувало. Як наслідок, регулювання даних 

відносин вирішувалось  шляхом прийняття нормативних актів ЦК КПРС, Ради 

Міністрів СРСР та інших у зв’язку з гострою необхідністю прийняття 

оперативних дії по захисту людей, евакуації населення та майна, надання пільг 

та компенсацій. Тільки за 1986-1987 роки було прийнято близько 

90 нормативних актів, пов’язаних з ліквідацією наслідків катастрофи на ЧАЕС, 

в тому числі визначення коло ліквідаторів та осіб-отримувачів пільг, які були 

встановлені для ліквідаторів, форми відшкодування матеріальних збитків 

громадян, евакуйованих із населених пунктів зони відчуження Чорнобильської 

АЕС тощо. 

Аналізуючи нормативні акти, які прийняті до 1991 року, можна зробити 

висновок про те, що більшість форм соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мали як стимулюючу, так і 

компенсаційну природу та характеризувалися цільовим соціальним захистом 

конкретних категорій постраждалих осіб, маючи на меті відшкодування шкоди 

або можливого ризику його настання. Слід підкреслити кількісне зростання 

нормативних актів з кожним роком, які закріплювали певні критерії визначення 

радіаційної шкоди та категорії громадян, які потребують соціального захисту.  І 

лише у лютому 1991 році, був прийнятий закон, які ввібрав у себе всю 

накопичену базу нормативних актів у сфері правового статусу та соціального 

захисту «чорнобильців», зокрема,  Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
6
  

                                                                 

 
4 Пилипюк Л. І. Загальна характеристика законодавства про ліквідацію наслідків 

Чорнобильської катастрофи:науково-правовий аспект// Правове регулювання економіки: зб. наук. 

праць. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. 

В. Ф. Опришко. – 2010. – № 10. – С. 20–30. 
5 Брахма Челлані. Повчальна атомна історія Японії // День. – 17.03.2011. //[Електронний 

ресурс].- Режим доступу:http://www.day.kiev.ua/206874 
6 Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи : Закон Української РСР від 28.02.1991 р. № 796–XII // Відомості Верховної Ради 

Української РСР. — 1991. — № 16. — Ст. 200. 



 

144 

Даний нормативний акт передбачив ряд норм, яких до цього взагалі не існувало, 

а саме, визначив правовий статус громадян, які мають право на отримання 

компенсацій та пільг і систему соціальних прав, гарантій, а також конкретних 

способів захисту окремих категорій постраждалих. В подальшому на ньому 

будувалась вся система соціального захисту населення, постраждалого від 

наслідків Чорнобильської катастрофи та всі правові акти приймались у 

відповідності до нього.  

Вочевидь, вказаний вище нормативно-правовий акт не вирішив ключових 

завдань щодо забезпечення чіткої стратегії діяльності держави у зазначеній 

сфері, оскільки з метою оперативного реагування нагальних проблем в нього 

системно вносилися зміни та доповнення, які не сприяли та не сприятимуть 

ефективному вирішенню питань у сфері соціального захисту постраждалих осіб. 

Як наслідок, на сьогодні відбувається закономірна трансформація 

законодавства. З’явились нові нормативно-правові акти, закони, які суперечать 

один одному, дублюють та знижують рівень соціальної захищеності осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Окремі дії закону в силу 

так і не вступили, так як економічна можливість України не могла забезпечити 

їх реалізацію. Варто підкреслити, що в умовах світової фінансової кризи та 

зміни пріоритетів економічного розвитку, ситуація щодо дотримання 

конституційних гарантій різко погіршується і призводить до численних 

порушень законних прав та зменшенню розмірів або припиненням 

компенсаційних виплат, доплат, допомог та загостренню соціальних конфліктів.  

Загалом нормативно-правове регулювання з питань Чорнобильської 

катастрофи містить 800 документів, що регулюють різні аспекти суспільних 

відносин в межах цієї сфери[3,ст.15]. Така кількість досить розрізнених 

нормативно-правових актів не завжди свідчить про їх якість. Досліджуючи дане 

питання, необхідно звернути увагу, що частина законодавства складається із 

підзаконних нормативно-правових актів, які не завжди є чіткими, системними 

та узгодженими. Незважаючи на те, що і в щорічних рекомендаціях 

парламентських слухань з приводу подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, і в працях науковців, які займаються дослідженням зазначеної 

теми, неодноразово наголошувалось на законодавчому вдосконаленні системи 

соціального захисту та державного управління у сфері подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи, на даному етапі системного реформування все ще 

не відбулося.  

В умовах  інтеграції України до європейського правового простору, 

суттєвою проблемою реалізації конституційного права на соціальний захист та 

інших соціальних прав громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, 

є відсутність Національної стратегії або програми подолання наслідків, у якій 

встановлювалися б загальні підходи до регулювання системи соціального 

захисту, а також вичерпний перелік критеріїв і підстав, що дають право на 

соціальний захист з боку держави та визначають характер та обсяг державних 

соціальних гарантій. Нормотворча діяльність здебільшого відбувається 

непланомірно. Більшість пільг, соціальних та компенсаційних виплат, 
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передбачених у чинному законодавстві, не виконують функції пом’якшення 

негативних наслідків економічних перетворень в Україні для найбільш 

соціально незахищених категорій населення, а запроваджуються, виходячи з 

політичних декларацій, і спрямовані на встановлення додаткових соціальних 

гарантій та преференцій для певних соціальних груп.   

Непрозорість системи дозволяє громадянам досить легко та без ризику 

користуватися певними пільгами, не маючи для того достатніх підстав. 

Сьогодні в Україні існує проблема «псевдочорнобильців». У державі з’явилася 

навіть група ліквідаторів, які вперше отримали чорнобильський статус лише 

2008 року, та й то через суд. При цьому достовірність такого статусу можна 

поставити під сумнів. Так, на сьогодні документи майже 10 тис. осіб-

«чорнобильців» викликали у працівників Пенсійного фонду сумніви. 

Відповідно, направляються запити в архіви, щоб підтвердити, були ці люди 

ліквідаторами чи ні.  Документи, що підтверджують таку інформацію, мають 

зберігатися 75 років. В 2011 році правоохоронні органи порушили 29 

кримінальних справ за фактами фальсифікації документів для оформлення 

пенсійних виплат. Для прикладу, розгляд однієї справи завершено: особа за 

рішенням суду повернула  незаконно отримані гроші. 

Запровадження пільг, а також встановлення соціальних гарантій у ряді 

випадків виходить за рамки конституційних стандартів, оскільки на рівні 

законів України перелік категорій громадян, які мають право на соціальний 

захист з боку держави, значно розширено, що призводить до розмивання 

соціальної функції держави та втрати адресності соціального захисту. Тому 

доцільно розрізняти пільги, що надаються громадянам за життєвих обставин, 

які зумовлюють необхідність особливої уваги до людини, тобто є частиною 

державної системи соціального захисту, та пільги, які пов’язані зі службовим 

статусом особи чи видом її трудової діяльності. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відмічає, що в 

останні роки відсутній комплексний підхід до мінімізації наслідків 

Чорнобильської катастрофи та захисту потерпілого населення, не визначено 

відповідального за виконання державної програми, а також недостатньо 

використовуються науковий потенціал українських вчених у цій сфері». Таким 

чином, виходячи із наведених прикладів, необхідно відмітити, що в основі 

обраних законодавцем критеріїв формування нормативної бази у досліджуваній 

сфері відсутній принцип її побудови та відбувається хаотичне збільшення 

нормативних актів, що мають неоднакову юридичну силу, поширюють свою 

дію на різних суб’єктів та різну територію, а подекуди, зберігаючи свою 

чинність, уже не відповідають новим потребам життя суспільства. 

На жаль, сучасний стан законодавства, що регулює соціальний захист  

громадян, що постраждали від катастрофи на ЧАЕС, характеризується як 

складний внаслідок його безсистемності, наявності численних підзаконних 

нормативно-правових актів, які часто всупереч принципу законності в державі, 

не тільки не відповідають базовим законодавчим актам, але й звужують обсяг та 

зміст прав постраждалого населення. В таких умовах особі, що потребує 
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соціального захисту доволі важко розібратися не тільки в механізмі реалізації 

належних їй прав, але й взагалі визначитися із тими правами, якими наділила її 

держава. Викликає стурбованість практика конкретизації та доповнення Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» підзаконними актами, зокрема, які не завжди 

носять системний і цілісний характер та ускладнюють практику його 

застосування. 

Вирішення зазначених вище проблем, що порушують оптимальні основи 

правового регулювання, полягає в систематизації законодавства [8, с. 6]. 

Систематизація законодавства - засіб реформування, упорядкування 

законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За 

допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. 

Це процес зведення  актів  законодавства  до  єдності  шляхом внутрішньої та 

зовнішньої обробки їх змісту[8]. 

В науковій літературі великих розбіжностей у розумінні систематизації на 

сьогодні немає. У науковій літературі під нею, як правило, розуміють 

діяльність, пов’язану з упорядкуванням і удосконаленням законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, зведенням їх у єдину внутрішньо узгоджену 

систему [9, с. 256], або як визначає її С. С. Алексєєв, діяльність органів держави 

та інших суб’єктів з впорядкування й удосконалення законодавства, приведення 

його у певну систему шляхом упорядкування збірників або створення єдиних 

нормативних актів [10, с. 289]. 

Аналіз досвіду практичної реалізації законодавства у сфері соціального 

захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

свідчить про гостру необхідність його систематизації, яка викликана реаліями 

сьогодення та необхідністю створення єдиної узгодженої системи 

законодавства, конкретизації, законодавчо закріплених обсягів соціальних 

гарантій постраждалих громадян з метою упорядкувати правового регулювання 

суспільних відносин у вказаній сфері та підвищення ефективності його дії.  

Підсумовуючи викладене, можна прийти до висновку, що в загальному, в 

Україні правова база, що регулює питання соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи створена. Можливо, вона не 

досконала та не в повній мірі ефективна, але це підтверджую те, що в процесі 

реалізації різних форм соціального захисту з врахуванням змін необхідно 

реформувати та систематизувати Чорнобильське законодавство.  Не зважаючи 

на тридцятирічний досвід у подоланні наслідків трагедії, базові акти 

національного законодавства з питань соціального захисту були ухвалені ще у 

перші роки незалежності України, а, відтак, потребують об’єктивних змін  для 

підвищення ефективності, дієвості та прозорості. Але це реформування має 

бути якісним, системним, із встановленням реальних строків виконання 

завдань, а не фрагментарним, забезпечувати розв’язання існуючих проблем 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

виключенням норм їх формального існування на папері. 
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та права соціального забезпечення 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

Сьогодні ринок праці України характеризується дисбалансом між попитом 

та пропозицією робочої сили, що зумовлює значне зростання показників 

безробіття економічно активного населення. Забезпечення ефективної 

зайнятості населення виступає одним із пріоритетних напрямів соціальної 

політики України. Проте тенденції на ринку праці свідчать про неефективність 

заходів забезпечення зайнятості, що передбачені чинним національним 

законодавством. Сфера соціально-трудових відносин характеризується 

посиленням вимог до якості професійної підготовки фахівців, до відповідності 

їх компетентності європейським стандартам та принципам задля не тільки 

національного, а й міжнародного визнання кваліфікацій, здобутих в Україні. 

Сфера професійної освіти та зайнятості населення знаходиться у прямій 

залежності одна від одної. За даних обставин проблеми на ринку праці, зокрема, 

щодо зайнятості населення, свідчать про невідповідність вимог роботодавців 

якісним та кількісним характеристикам професійної підготовки фахівців. Тому 

на сьогодні, коли в Україні та світі проголошується принцип безперервності 

процесу професійного розвитку працівників, набувають значної актуальності 

нові форми отримання професійних знань, серед яких слід виділити 

неформальне навчання працівників безпосередньо у роботодавця.  

Як влучно зазначають деякі науковці, роль неформальної освіти є однією з 

ключових у процесі функціонування ринку праці. З точки зору макроекономіки, 

визнання неформального навчання може сприяти більш ефективному розподілу 

робочої сили на ринку праці, залученню її в ті сектори економіки, які 

відчувають дефіцит кадрів, робочої сили, яка не має формальних дипломів, але 

здатна виконувати необхідні трудові функції
1
. 

Чинним українським законодавством передбачено, що одним із немайнових 

трудових прав працівників є право на професійне навчання. Дане право не 

знайшло свого чіткого визначення в Кодексі законів про працю України, проте 

було сформульовано в Законі України «Про професійний розвиток працівників» 

від 12.01.2012р. № 4312-VI (далі – Закон). Відповідно до ст. 6 Закону 

роботодавці можуть здійснювати формальне і неформальне навчання 

працівників
2
. 

                                                                 

 
1 Дрозач М., Паршина Н., Стульпінас Н. Неформальне навчання за робітничими професіями: світова 

та вітчизняна практика підтвердження його результатів // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 5. – 

С. 28. 
2 Про професійний розвиток працівників: Закону України від 12.01.2012р. № 4312-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2012. – № 39. – Ст. 462. 
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У ст. 1 Закон неформальне професійне навчання працівників визначається як 

набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване 

місцем набуття, строком та формою навчання. Проте, аналіз зазначеного 

визначення свідчить про наявність суперечностей із наступними умовами 

Закону. Так, відповідно до ч. 7 ст. 6 Закону, фактично, здійснюється 

регламентація місця набуття професійних компетенцій, зокрема, встановлено, 

що неформальне професійне навчання працівників здійснюється за їх згодою 

безпосередньо у роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його 

коштів та з урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності. 

Таким чином, неформальне професійне навчання працівників стає неможливим 

без участі роботодавця. 

Законом встановлено необхідні мінімальні правила щодо організації 

неформального навчання працівників (ст. 9). Зокрема, визначається склад осіб, 

що здійснюють професійну підготовку. Професійне навчання працівників 

безпосередньо у роботодавця здійснюють викладачі, майстри виробничого 

навчання, інструктори виробничого навчання, які залучаються на умовах 

договору з надання освітніх послуг. Законом установлено, що викладачі та 

майстри виробничого навчання, які залучаються до здійснення професійного 

навчання безпосередньо у роботодавця, повинні мати повну вищу освіту за 

відповідним напрямом і стажем роботи за відповідною спеціальністю не менш 

як три роки. Інструктори виробничого навчання зі складу кваліфікованих 

робітників повинні мати стаж роботи за професією не менш як три роки та 

рівень кваліфікації (розряд, клас, категорію) не нижчий, ніж передбачено 

навчальними планами і програмами, за якими здійснюється навчання 

робітників. 

Законом не визначено, що під час навчання безпосередньо у роботодавця 

працівник користується усіма гарантіями та компенсаціями, що передбачені 

чинним трудовим законодавством для працівників, які поєднують роботу з 

навчанням. Проте, враховуючи загальні принципи трудового права, а також, 

виходячи зі змісту норм глави ХІV Кодексу законів про працю України (далі – 

КЗпП) можна зробити висновок, що такі гарантії поширюються на зазначену 

категорію працівників. Зокрема, відповідно до ст. 204 – 207 КЗпП України для 

зазначеної категорії осіб встановлено додаткові гарантії щодо робочого часу, 

оплати праці та забезпечення роботою, відповідно до набутої кваліфікації. Так, 

теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників 

безпосередньо на виробництві провадяться в межах робочого часу, 

встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, 

професій і виробництв; за час проходження виробничого навчання виплачується 

заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством; в 

період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим 

спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, 

що не стосується спеціальності, яка вивчається ними, а за результатами 

успішного завершення виробничого навчання надається робота відповідно до 

набутої ними кваліфікації та присвоєного розряду. 
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Відповідно до ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» держава у 

сфері зайнятості поряд з іншими заходами гарантує підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями
3
.  

При цьому, як зазначає О.М. Олейнікова, не можна сказати, що визнання 

неформального і спонтанного навчання не зустрічає протидії з боку офіційної 

системи освіти, яка досить часто сприймає його як загрозу, в той час як 

можливості і механізми визнання неформального навчання повинні стати 

стимулом до розвитку, оскільки вони вимагають повномасштабного переходу 

системи освіти на результати навчання, які повинні лежати в основі розробки 

програм і оцінки досягнень студентів і випускників. Одночасно, можливість 

визнання неформального навчання може стати сильним фактором підвищення 

привабливості освіти і залучити в систему ті категорії учнів, які мали не самий 

позитивний досвід в системі формальної освіти
4
. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340  було 

затверджено Порядок підтвердження результатів неформального професійного 

навчання осіб за робітничими професіям (далі – Порядок)
5
. Даним актом 

встановлено, що підтвердження кваліфікації здійснюється підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності, які відповідають 

вимогам, установленим Мінсоцполітики та Міністерством освіти і науки 

України. Серед вимог, що висуваються до суб’єктів підтвердження варто 

виділити, обов’язок  мати ліцензію на надання освітніх послуг у сфері 

професійно-технічної освіти за відповідною професією
6
. Враховуючи, що 

отримання ліцензії в Україні супроводжується значними затратами коштів та 

часу, роботодавцям не вигідно організовувати підтвердження результатів 

неформального навчання безпосередньо на виробництві. 

Таким чином, особа, яка закінчила неформальне професійне навчання, може 

підтвердити власну кваліфікацію не на своєму робочому місці, а за допомогою 

визначеного кола суб’єктів підтвердження, які отримали відповідну ліцензію. 

Слід відзначити, що підтвердження кваліфікації здійснюється згідно з 

договором, укладеним суб’єктом підтвердження з особою або роботодавцем. 

Зрозуміло, що даний договір передбачає оплатність послуг з підтвердження 

результатів неформального професійного навчання, а тому вбачається за 

необхідне визначити суттєві умови даного договору. 

                                                                 

 
3 Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012р. № 5067-VI // Відомості Верховоної Ради 

України. – 2012. – № 24. – Ст. 243. 
4 Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Сертификация квалификаций: основные принципы и 
процедуры. Методическое пособие. – М.: АНО Центр ИРПО, 2011. – С. 5 
5 Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб 

за робітничими професіями: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340 // 
Офіційний вісник України. – 2013. – № 37. – Ст. 1310. 
6 Про затвердження Вимог до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів 

неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями: Наказ Міністерства 
соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 16.12.2013р. № 875/1776 // 

Офіційний вісник України. – 2014. – № 7. – Ст. 213. 
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О.М. Олейнікова зазначає, що дуже важливим моментом розвитку системи 

визнання результатів неформального навчання є довіра до процесу визнання 

неформального навчання з боку громадян. А це, в свою чергу, залежить від його 

неупередженості, прозорості процедур та критеріїв оцінки, а також від вибору 

надійних методик
7
. 

Відповідно до Порядку для забезпечення підтвердження кваліфікації суб’єкт 

підтвердження утворює комісію. Наказом Мінсоцполітики та Міністерством 

освіти і науки 16.12.2013р. № 875/1776 було затверджено Порядок створення 

комісії для підтвердження результатів неформального професійного навчання 

осіб за робітничими професіями
8
. Відповідно до даного акту кількість членів 

комісії не може бути менше 3 осіб. Головою комісії призначається представник 

роботодавця – фахівець відповідної галузі виробництва чи сфери послуг, 

секретарем комісії – представник суб’єкта підтвердження. Членами комісії 

можуть бути працівники відповідної сфери діяльності, які мають стаж роботи не 

менше  5 років за відповідною професією (спеціалізацією), та  рівень 

кваліфікації, не нижчий ніж рівень кваліфікації, на який претендує кандидат. 

Одним із основних завдань комісії є прийняття рішення щодо присвоєння 

(підвищення) або відмову у присвоєнні (підвищенні) робітничої кваліфікації за 

результатами неформального професійного навчання та надання кандидату 

рекомендацій щодо продовження навчання. Слід відзначити, що в зарубіжних 

країнах існує практика часткового визнання кваліфікації працівників відповідно 

до набутих ними у процесі навчання знань та компетенцій. Вважаємо, що 

сьогодні, задля вирішення проблеми безробіття в Україні впровадження такої 

практики також можна вважати необхідним. Доцільно було б видавати 

сертифікати, що фіксували б кваліфікацію працівників відповідно до набутих 

компетенцій. 

Можливість офіційного визнання і сертифікації кваліфікації несе в собі 

очевидні переваги і вигоди для різних зацікавлених сторін. Для громадян вони 

полягають у підвищенні можливостей працевлаштування і 

конкурентоспроможності на ринку праці, і в стимулах до продовження освіти і 

навчання. Підприємствам вона надає можливості вдосконалення управління 

людськими ресурсами та оптимізації витрат на навчання персоналу. На рівні 

держави наявність такої системи сприяє зниженню рівня і тривалості періоду 

безробіття, підвищення ефективності освіти і навчання, вирішення економічних 

завдань, оптимізації витрат на освіту і навчання, оскільки вартість сертифікації 

менше, ніж вартість проходження повного курсу навчання.  

Таким чином, правове регулювання неформального професійного навчання 

працівників здійснюється Законами України «Про професійний розвиток 

                                                                 

 
7 Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Сертификация квалификаций: основные принципы и 

процедуры. Методическое пособие. – М.: АНО Центр ИРПО, 2011. – С. 6. 
8 Про затвердження Порядку створення комісії для підтвердження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робітничими професіями: Наказ Мінсоцполітики та Міністерством 

освіти і науки 16.12.2013р. № 875/1776 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 7. – Ст. 213. 
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працівників» та «Про зайнятість населення», а також низкою підзаконних 

нормативно-правових актів. Проте, законодавство у даній сфері потребує 

удосконалення. Зокрема, видається необхідним внести наступні та доповнення 

до чинних нормативно-правових актів: 

-  доповнити частину 7 статті 6 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» окремим реченням наступного змісту: «Неформальне професійне 

навчання працівників може бути здійснено не лише безпосередньо у 

роботодавця, а й шляхом самоосвіти, або ж за допомогою інших уповноважених 

суб’єктів»; 

-  закріпити в окремій статті Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» взаємні права та обов’язки роботодавця та працівника щодо 

здійснення неформального професійного навчання безпосередньо на 

виробництві; 

-  доповнити Порядок підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340, окремою 

нормою про істотні умови договору між суб’єктом підтвердження та особою, 

яка бажає отримати відповідний документ про набуту кваліфікацію; 
-  доповнити Порядок підтвердження результатів неформального 

професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340, нормою, 

якою працівникам буде надана можливість часткового визнання кваліфікації, 

залежно від набутих компетенцій. 

 

Медвідь А.О. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

канд.юрид.наук, асистент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ В 

УКРАЇНІ 

Наявність дитячої безпритульності була характерною для України від часів 

перебування її ще у складі Радянського Союзу, не менш актуальною проблема 

залишається і сьогодні. Зростання дитячої, підліткової бездоглядності, 

бродяжництва та безпритульності, як зазначається у ст. 7 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV, є суттєвою 

загрозою національним інтересам і безпеці держави. Тому, не викликає сумніву 

необхідність звернути увагу на питання соціального захисту даної групи осіб; 

нещодавні зміни, які були внесені до законодавства у цій сфері, із метою 

реінтеграції безпритульних дітей у суспільство, що в подальшому стане кроком 

на шляху до подолання явища в цілому. 

Виходячи з поняття безпритульної дитини, закріпленого на законодавчому 

рівні, важко виявити, які умовні групи дітей слід віднести до даної категорії. 
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Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб  і безпритульних дітей» від 02.06.2005 р. № 2623-IV, 

безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю чи 

дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають визначеного місця 

проживання. Крім цього, безпритульних дітей, виходячи з позиції законодавця, 

закріпленої у згаданій статті слід вважати дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. Серед дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульні 

зазначаються і в ст. 1 Закону України ―Про охорону дитинства‖ від 26.04.2001 р. 

№2402-III, і в ст. 1 Закону України ―Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування‖  від 13.01.2005 №2345-IV. 

Відповідно до п. 24 Порядку провадження органами опіки і піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866, безпритульні діти не 

входять до переліку тих дітей, яким надається статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Положення даного акту необхідно узгодити з 

Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та Законом 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», тобто включити безпритульних до даного переліку. Це дасть змогу 

внести ясність у власне розуміння терміну, крім цього, ще раз акцентує увагу на 

необхідності надання підтримки таким дітям.  

На нашу думку, поняття безпритульних дітей видається доцільним 

визначати через поняття безпритульності, що, в свою чергу, являє соціальне 

становище окремої особи, пов’язане з неможливістю для неї проживати 

(перебувати) у жилому приміщенні, на яке вона має право, або у спеціальному 

закладі чи установі, які надають притулок, що зумовлює її проживання на 

вулиці, в парках, підвалах, об’єктах незавершеного будівництва, в інших місцях, 

непридатних та непризначених для проживання, приміщеннях, що перебувають 

в аварійному стані. Таким чином, безпритульна дитина – дитина, яка перебуває 

в соціальному становищі безпритульності. 

Законом України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми‖ від 

26.01.2016 р. № 936-VIII у Законі України ―Про охорону дитинства‖ 

законодавець закріпив нову категорію дітей – дитина, яка перебуває у складних 

життєвих обставнах, вказавши, що такими обставинами, поряд із іншими, є 

безпритульність, тобто зазначив серед  інших умовних груп, які потребують 

збільшення підтримки з боку держави, безпритульних дітей. 

Безпритульні діти, відповідно до Закону України ―Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей‖, мають право на отримання 

широкої низки соціальних послуг: юридичних, соціальних, медичних, освітніх, 

реабілітаційних, послуги тимчасового притулку тощо, передусім, закладами 

соціального захисту: притулком для дітей служби у справах дітей; центром 
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соціально-психологічної реабілітації дитини; соціально-реабілітаційним 

центром (дитячим містечком). 

Новелою у законодавстві стало закріплення в ст. 24 Закону України ―Про 

охорону дитинства‖ можливості для таких дітей тимчасово проживати в сім’ях 

патронатних вихователів, де для них створюються необхідні житлові та 

побутові умови, які позитивно впливають на їх соціальну адаптацію, направлені 

на підготовку до проживання у покинутих рідних сім’ях або влаштування до 

сімейних форм виховання, де дітям надається одяг, їжа та інші предмети першої 

необхідності. Крім цього, безпритульним дітям надається медична, 

психологічна, юридична та інші види необхідної пітримки і допомоги. 

Патронат, відповідно до ст. 252 Сімейного кодексу України, являє 

тимчасовий догляд, виховання та ребілітацію дитини в сім’ї патронатного 

вихователя на період подолання дитиною складних життєвих обставин. Слід 

зазначити, що термін перебування дитини, у тому числі, безпритульної, в такій 

сім’ї не може перевищувати трьох місяців, в окремих випадках – шести. Отже, 

перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не вирішить проблему 

безпритульності дитини, хоча позитивно впливатиме на процес повернення (чи 

первинного входження, у разі, якщо батьки є бездомними або безпритульними 

особами) її у суспільство в якості повноправного його члена. Тому, необхідним 

вбачається розвиток сисеми закладів для даної численної суспільної групи, де 

такі діти отримуватимуть весь комплекс усіх необхідних для них соціальних 

послуг, в першу чергу – послугу тимчасового проживання, та інші види 

соціального захисту.  

Законом України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми‖ були 

внесені доповнення до Закону України ―Про охорону дитинства‖ щодо дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, у ст. 24 зазначається, 

що дані категорії дітей повинні бути влаштовані на виховання або передані на 

усиновлення в сім’ї громадян (під опіку чи піклування, в прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу), до будинків дитини, дитячих будинків, шкіл-

інтернатів, дитячих будинків-інтернатів на повне державне утримання. Там для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будуть 

створюватись такі умови проживання, які сприятимуть всебічному та 

гармонічному розвитку, підготовці до самостійного життя та праці. 

Крім цього, у частині третій ст. 19 Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» закріплюється система закладів 

соціального захисту для безпритульних дітей, серед яких: притулок для дітей 

служби у справах дітей, дитяче містечко (соціально-реабілітаційний центр), 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Характерним для даних 

закладів  є обмеження віку дітей, які можуть там проживати – від 3 до 18 років 

(у дитячому містечку – до 8). Виходячи з цього, не врегульованим, на 

сьогоднішньому етапі, залишаються відносини щодо влаштування дітей, 

молодших за трирічний вік, за вийнятком можливості для них на короткий час 

влаштовуватись до сімей патронатних вихователів. 
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Слід дійти висновків про те, що, незважаючи на прогресивність змін від 

21.01.2016 року, внесених до Сімейного кодексу України, Закону України «Про 

охорону дитинства» тощо, можливість комплексного вирішення проблем, із 

якими зіштовхуються діти, які опинились у складних життєвих обставинах (в 

першу чергу, безпритульних), їх подолання та зведення нанівець впливу даних 

обставним на подальше життя дитини цілком забезпеченою не стала. В першу 

чергу, перешкодою є обмеження терміну проживання дітей у патронатних 

вихователів лише до 3 місяців (за вийнятком – шести). Основуючись на цьому, 

виникла прогалина в законодавстві щодо врегулювання відносин у сфері 

подальшого влаштування дітей, яким не вдалось подолати ті складні життєві 

обставини, які призвели до необхідності пошуку різних видів підтримки, 

зокрема – патронату.  

До того ж, неточність у визначенні терміну «безпритульні діти», а,  

відповідно, варіювання позицій законодавця щодо їх правового статусу, 

стосовно того, чи входить дана підгрупа до дітей, позбавлених батьківського 

піклування, призводить до складності реалізації представниками цієї суспільної 

категорії прав та законних інтересів, тому, потребує вирішення. 

На нашу думку, поняття «безпритульні діти» найбільш корректно можна 

визначити через пеняття «безпритульність», аналогічно до того, як вчинив 

законодавець, стосовно терміну «бездомність» та «бездомна особа» (ст. 2 

Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб  і 

безпритульних дітей»). Відповідно, пропонуємо, внести зміни до ст. 2 вище 

зазначеного Закону, виклавши поняття в такій редакції: ―безпритульність – 

соціальне становище окремої особи, пов’язане з неможливістю для неї 

проживати (перебувати) у жилому приміщенні, на яке вона має право, або у 

спеціальному закладі чи установі, які надають притулок, що зумовлює її 

проживання на вулиці, в парках, підвалах, об’єктах незавершеного будівництва, 

в інших місцях, непридатних та непризначених для проживання, приміщеннях, 

що перебувають в аварійному стані; безпритульна дитина – дитина, яка 

перебуває в соціальному становищі безпритульності‖.  

Крім цього, видається доцільним внесення змін до п. 24 Порядку 

провадження органами опіки і піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 р. №866, а саме: включити безпритульних дітей до переліку тих 

дітей, яким надається статус дитини, позбавленої батьківського піклування.
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та адміністративно-правових дисциплін 

НЕДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Одним із ключових напрямів розбудови в Україні демократичної, соціальної 

та правової  держави
1
 є формування ефективної моделі соціального захисту осіб 

з інвалідністю. Як відомо, за своєю суттю, соціальний захист є  складовою 

діяльності суспільства та держави по забезпеченню соціальної рівноваги, 

системи соціальних прав людини. У цьому контексті наша держава провадить 

стратегію на розвиток моделі соціального захисту, яка б відповідала стану 

розвитку суспільства і держави. Водночас, така стратегія ускладнена тим, що 

держава  сьогодні не здатна на належному рівні гарантувати соціальний захист, 

розвивати його у сторону підвищення соціальних стандартів та гарантій, 

забезпечувати  відкритість, доступність та прозорість механізмів реалізації 

соціальних прав[
2
, с.17-18], [

3
, с.23-24]. До того ж, теоретико-правові 

дослідження проблем соціального захисту (соціального забезпечення) 

засвідчують відсутність єдності правового забезпечення відповідних питань[
4
, 

с.17-25 та ін.], [
5
, с. 37-45 та ін. ].Тому, сьогодні державний соціальний захист 

перебуває у стані якісного і системного переосмислення та реформування. За 

таких обставин, виникає якісне соціально-економічне та правове підґрунтя для 

розвитку недержавного соціального захисту як важливої складової розбудови 

громадянського суспільства, впливу його інститутів на соціальну політику. 
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На особливу увагу заслуговує недержавний соціальний захист  соціально 

вразливих осіб, які  перебувають в об’єктивно зумовленому  соціально-

правовому зв’язку із суспільством та державою. Особливо, питання соціального 

захисту стосуються осіб з інвалідністю, ураховуючи наявні тенденції до 

зростання їхньої чисельності, наявність низького рівня соціальних стандартів та 

гарантій, необхідність імплементації нашою державою міжнародно-правових 

стандартів. Так,  для України проблема соціального захисту інвалідів є особливо 

значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів у 

загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х рр. минулого століття 

загальна чисельність інвалідів в Україні становила близько 3% усього 

населення, або 1,5 млн осіб, то в 2008 р. їх чисельність дорівнювала 2,65 млн 

осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей-інвалідів, тобто частка осіб цієї категорії в 

загальній структурі населення становить 5,3% усього населення, відповідно їх 

кількість зросла майже в 1,6 раза
6
. Ураховуючи події, які відбуваються  у зоні 

АТО, негативні наслідки інших факторів, сьогодні загострюється проблема 

щодо зростання чисельності осіб з інвалідністю.  

Формування та розвиток недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю зумовлений  такими чинниками як: 1) невідповідність  державного 

соціального захисту  стану розвитку суспільства і держави; 2) неадекватність 

державних соціальних гарантій та стандартів рівню та якості життя; 

3) складність та безсистемність законодавства про соціальний захист осіб з 

інвалідністю; 4) складність та безсистемність державного управління 

соціальним захистом осіб з інвалідністю; 5) складність механізмів реалізації 

особами з інвалідністю законних прав та інтересів; 6) відсутність унормованих 

механізмів участі інститутів громадянського суспільства у розвитку 

недержавного соціального захисту; 7) відсутність достатніх механізмів 

громадського контролю з  питань соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Активізація та зростання активності інститутів громадянського суспільства, 

фізичних та юридичних осіб, особливо останнім часом зумовлена  необхідністю 

подолання складних наслідків настання інвалідності у результаті подій у зоні 

АТО, необхідністю посиленню уваги держави до зазначених проблем. 

Законодавче регулювання  соціального захисту осіб з інвалідністю 

здійснюється на підставі Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»
7
, який потребує кардинальних змін, у тому числі з 

урахуванням міжнародних стандартів
8
. До того ж, він повною мірою не 

ураховує питання участі інститутів громадянського суспільства, фізичних та 

юридичних осіб у розвитку недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю.  У такій ситуації зазначені суб’єкти діють значною мірою 
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відособлено від системи владних інституцій держави з питань соціального 

захисту.  

Перспективними напрямами розвитку новітньої моделі недержавного 

соціального захисту осіб з інвалідністю: 1) розробка проекту Кодексу про права 

осіб з інвалідністю на підставі якого варто розвити модель недержавного 

соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом: а) стимулювання  фізичних та 

юридичних осіб щодо підтримки громадських ініціатив (соціальних програм) з 

питань прав осіб з інвалідністю; б) стимулювання  громадських організацій 

інвалідів щодо розробки та впровадження регіональних та національних 

програм з питань прав осіб з інвалідністю на основі державних соціальних 

інвестицій, спонсорських коштів, грантів тощо; в)  впровадження міжнародних 

стандартів з питань прав осіб з інвалідністю; г) координації недержавного 

соціального захисту осіб з інвалідністю з уповноваженими органами державної 

влади; г) забезпечення прозорості, доступності та відкритості діяльності 

інститутів громадянського суспільства; д) забезпечення сучасної інформаційно-

роз’яснювальної роботи інститутів громадянського суспільства по 

забезпеченню дотримання прав  осіб з інвалідністю; 2) організація системних 

громадських ініціатив та слухань з проблем розробки  проекту Кодексу про 

права осіб з інвалідністю; 3) ухвалення зазначеного Кодексу має провадитись  

як чинник консолідації суспільства та держави з питань прав осіб з 

інвалідністю.
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завідувач кафедри трудового та господарського права 

ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ 

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Трудове право як самостійна галузь національного права регулює чітко 

визначене коло відносин. Сама назва «трудове право» свідчить, передусім,  про 

те, що дана галузь права регулює відносини, пов'язані з працею. Разом з тим не 

всі відносини, пов’язані з працею, регулюються трудовим правом. Наприклад, 

відносини, пов’язані із застосуванням праці на підставі договору підряду, 

регулюються цивільним правом. Тому принцип свободи праці, який окремі 

вчені відносять до галузевих принципів трудового права, слід вважати 

міжгалузевим принципом, притаманним декільком галузям права (трудовому, 

цивільному та господарському праву).  

Трудове право регулює, насамперед, відносини, в основі яких лежить 

несамостійна, наймана праця, що виникають на підставі трудового договору 

(трудові відносини). Тому  галузевим принципом сучасного трудового права є 

принцип свободи трудового договору, який означає, що будь-яка фізична особа, 

яка володіє трудовою правосуб’єктністю, має право на підставі вільного вибору 
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укласти трудовий договір з роботодавцем, а працівник за власним бажанням 

може розірвати трудовий договір. Саме цей принцип нині слід вважати 

основним галузевим принципом трудового права. 

Сьогодні норми трудового права можна побачити в законодавчих актах, які 

не входять до загального трудового законодавства, зокрема в комплексних 

спеціальних законах з проходження служби в державних органах. Більше того, у 

статтях таких законів можна спостерігати закріплення галузевих принципів 

трудового права. Яскравим прикладом цього є Закон України «Про Національну 

поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII (далі – Закон).  

Відповідно до ст. 63 Закону громадянин України може на підставі вільного 

вибору укласти контракт з органом поліції у встановлених у цій статті випадках. 

Контракт, відповідно до ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, є 

особливою формою трудового договору. З огляду на наведене можна 

стверджувати, що у відповідному спеціальному законодавстві закріплюється 

основний принцип трудового права – принцип свободи трудового договору. 

Також про це свідчить і норма ст. 77 Закону, яка дозволяє припиняти трудові 

правовідносини за власним бажанням поліцейського.  

Частина 1 ст. 49 Закону закріплює антидискримінаційні засади 

комплектування поліції. Так, за смислом даної норми не може бути ні прямих 

або непрямих переваг чи обмежень при прийнятті на службу в поліцію за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану та місця 

проживання. У цій нормі можна побачити закріплення такого принципу 

трудового права, як принцип рівності трудових прав та недопущення 

дискримінації у сфері праці. 

Принцип стабільності трудових правовідносин викладено у ст. 58 

«Безстроковість призначення на посаду поліцейського» Закону. Відповідно до ч. 

1 цієї статті призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково (до 

виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного виконання службових 

обов’язків. Зі змісту зазначеної норми виходить, що встановлюється лише одна 

умова для дотримання загального правила про безстроковість призначення на 

посаду, а саме успішне виконання поліцейським своїх службових обов’язків. 

Тобто якщо поліцейський буде просто виконувати свої службові обов’язки або 

неуспішно їх виконувати, то його можна буде звільнити у будь-який час за 

логікою ч. 1 указаної статті. Виходячи з цього важливого значення набуває 

категорія «успішне», критерії успішності та якість оцінювання діяльності 

поліцейського. Слід також відзначити, що ч. 2 ст. 58 Закону встановлює два 

випадки, коли є можливим встановлення строкових відносин з проходження 

служби у поліції: 1) заміщення посади поліцейського на період відсутності 

особи, за якою відповідно до закону зберігається посада поліцейського; 

2) заміщення посад, призначенню на які передує укладення контракту. 

Стаття 104 Закону дозволяє поліцейським з метою захисту своїх прав та 

законних інтересів утворювати професійні об’єднання та професійні спілки 

відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
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діяльності». Ця норма свідчить про закріплення в спеціальному законодавстві 

такого принципу трудового права, як принцип свободи об’єднання працівників. 

Необхідно відзначити, що зазначена стаття також передбачає, що професійні 

спілки поліції здійснюють свої повноваження з урахуванням обмежень, що 

накладаються на працівників поліції, зокрема професійним спілкам працівників 

поліції та їх членам заборонено організовувати страйки або брати в них участь. 

Слід звернути увагу на відсутність однакового підходу національного 

законодавця до розуміння переведення і переміщення в загальному трудовому 

законодавстві і спеціальному у сфері проходження служби в Національній 

поліції України. Так, передбачене в ч. 1 ст. 65 Закону  переміщення 

поліцейських є по суті переведенням поліцейських, оскільки в нормах 

відповідної частини йдеться про зміну посади, причому не тільки на вищі та 

рівнозначні, а і на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський. Аналіз 

усього змісту ст. 65 Закону, яка складається  з одинадцяти частин, окрім 

підтвердження вищевказаних застережень, також свідчить про невідповідність 

змісту статті її назві, безсистемність викладення нормативного матеріалу в 

статті та відсутність встановлених загальним трудовим законодавством гарантій 

у цій сфері. Стаття, зокрема, не передбачає такої важливої гарантії прав 

працівника при переведенні, як обов’язковість отримання його згоди на 

переведення. Відсутність відповідної норми містить у собі загрозу примусової 

праці, що суперечить такому принципу трудового права, як заборона 

примусової праці. Отже, існує необхідність привести зміст цієї статті у 

відповідність із нормами Кодексу законів про працю України щодо  правил 

застосування переведень та переміщень, а також гарантій прав працівників при 

їх запровадженні. 

Виходячи з вищезазначеного слід констатувати, що у статтях Закону 

України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII закріплено 

переважну більшість галузевих принципів трудового права, що додатково 

свідчить про трудо-правовий характер відносин з проходження служби в 

Національній поліції України. 

 

Міщук М.О. 

ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», 

докт.юрид.наук., доцент, 

професор кафедри цивільного та трудового права 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Одним з визначальних чинників соціально-економічної стабільності будь-

якої держави є ступінь розробленості і правової регламентації суспільних 

відносин у сфері соціального партнерства. Динаміка еволюції цих відносин і 

науково-технічний розвиток країни закономірно зумовлюють зміну умов у 
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правовідносинах між роботодавцем і працівниками. Це пояснюється тим, що 

змінюються освітньо-кваліфікаційні вимоги до працівників, характер праці, має 

місце жорстка конкуренція на ринку надання трудових послуг, витіснення 

людей автоматизованими технічними системами, інформатизація робочого 

циклу і т.д.  

Актуальність основних тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання соціального партнерства у трудовому праві України викликана ще 

й тим, що сьогодні спостерігаються стабільні, глобальні і трансформаційні 

перетворення трудових умов. Адже вже зараз (навіть без погляду в майбутнє) 

існує нагальна потреба в якісному оновленні наявного в державі механізму 

соціального партнерства.  

Аналізуючи основні тенденції еволюції правового регулювання соціального 

партнерства, наголосимо, що принципово важливою й актуальною є заміна в 

національній юридичній практиці терміна «соціальне партнерство» на поняття 

«соціальний діалог». Останнє в законодавстві України вперше було застосовано 

в указі Президента України «Про розвиток соціального діалогу в Україні» від 

29 грудня 2005 р.
1
. Ним було утворено Національну тристоронню соціально-

економічну раду й ліквідовано Національну раду соціального партнерства. Це 

пов’язано ще й з тим, що поняття «соціальне партнерство» в міжнародному 

трудовому праві не вживається, зокрема, в актах МОП. У термінології останньої 

йдеться про соціальний діалог між трудящими, підприємцями й урядом. 

Діяльність МОП у цій царині спрямована на зміцнення можливостей 

організацій підприємців і працівників, а також уряду у справі розв’язання 

соціальних і економічних проблем, а також сприяння їх діалогу шляхом 

розвитку необхідних інститутів і механізмів на національному й міжнародному 

рівнях. З метою зміцнення соціального діалогу МОП допомагає організаціям 

роботодавців і трудящих залучати нових членів (особливо жінок і молодь), 

поліпшувати якість пропонованих послуг, розвивати й налагоджувати зв'язки 

між державними органами і представниками працівників і роботодавців
2
.  

Безперечним сьогодні є той факт, що праця – це основна діяльність 

індивідів. Крім того, слід визнати й положення, що організована праця може 

бути ефективною, цивілізованою, мирною тільки при реалізації принципу 

соціального партнерства, який має фундаментальне значення. В. В. Лазор 

вважає, що галузь трудового права можна було б назвати «правом соціального 

партнерства у сфері праці», оскільки ця назва виражає її цільове призначення. 

Цей принцип відображає соціальну спрямованість трудового права, а його 

порушення призводить до індивідуальних і колективних розбіжностей у цій 

сфері. Якщо не вдається їх урегулювати, виникають трудові спори й конфлікти. 

                                                                 

 
1 Про розвиток соціального діалогу в Україні: указ Президента України від 29.12.2005 р., № 

1871/2005 // Офіц. вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3271. 
2 Чанишева Г.І. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці / Г.І. Чанишева // 

Актуал. пробл. держави і права. – 2007. – Вип. 30.  – С. 41. 
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Якщо ж розбіжності вдається впорядкувати, має місце реалізація принципу 

соціально-трудового партнерства
3
 . 

Праця була, є й залишається основним джерелом доходу людей, які 

виконують ті чи інші трудові функції на підприємстві, в установі чи організації. 

Суспільні відносини є динамічними, вони постійно змінюються, 

еволюціонують. Трудові правовідносини супроводжуються соціальним 

партнерством, що полягає у співпраці між роботодавцями (власниками засобів 

виробництва) і працівниками. Держава теж визнається самостійною стороною 

такого партнерства – вона контролює дотримання норм трудового 

законодавства.  

З точки зору О. Радченко, в часи існуючих кризових трансформацій 

зберігаються умови для наростання соціальних конфліктів і соціальних ризиків, 

пов’язаних з майновою диференціацією, розширенням простору громадської 

ексклюзії, що виявляється у зменшенні в людей можливостей і ресурсів 

самореалізації й у втраті особистісних перспектив, у недоступності багатьох 

соціальних благ
4
. 

Для розкриття питання тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання соціального партнерства доцільно навести твердження 

П. Д. Пилипенка, що соціальне партнерство, як явище і як принцип трудового 

права, є новим для вітчизняної правової системи, на відміну від правових 

систем у країнах з розвиненою ринковою економікою. Такі відомі в 

міжнародному праві форми соціального партнерства як біпартизм (США, 

Канада) і трипартизм (Франція, Німеччина) давно посіли належне місце у сфері 

колективно-договірного регулювання трудових відносин
5
. 

Цілком погоджуючись з наведеним, зазначимо, що в Україні (як у порівняно 

молодій державі) ще не сформувалася власна національна правова система зі 

своєю специфікою. Соціальне партнерство почало зароджуватися з моменту 

проголошення Україною незалежності (1991 р.). Так, Українській Радянській 

Соціалістичній Республіці, як власне й СРСР, не було притаманним соціальне 

партнерство, оскільки в умовах планової економіки й відсутності приватної 

сфери господарювання й ведення бізнесу зловживання роботодавцями своїм 

положенням, в принципі, було неможливим. Це зумовлювалося тим, що 

власником усіх засобів виробництва була виключно держава, а в Союзі РСР був 

проголошений принцип «влади пролетаріату», що означало відсутність будь-

якого приватного бізнесу й «диктатуру пролетаріату». 

З урахуванням того, що соціальне партнерство у трудовому праві України 

набуло свого розвитку порівняно недавно, що воно є новим поняттям для її 

                                                                 

 
3 Лазор В.В. Перспективи розвитку соціального партнерства в трудовому праві України / В.В. Лазор 

// Актуал. пробл. держави і права. – 2007. – № 30. – С. 17. 
4 Радченко О.В. Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі: моногр. / 
О.В. Радченко, І.Г. Савченко. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2008.  – С. 58 с. 
5 Трудове право України: підруч. / за ред. П.Д. Пилипенка. – К. : Ін Юре, 2003.  – С. 51. 
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трудового права, поглиблене вивчення й аналіз основних тенденцій подальшого 

його розвитку сьогодні вбачається вельми своєчасною справою. 

У розрізі вищесказаного заслуговує на актуальність наукова позиція 

Ю. В. Четкова, який відзначає, що для вітчизняної науки трудового права 

характерним є доволі широке розуміння цієї правової галузі як покликаної 

служити цілям охорони праці, а не тільки як захист інтересів найманих 

працівників. Ця теза відповідає сутності трудового права, історія виникнення й 

розвитку якого пов'язана, з одного боку, зі становленням промислового 

виробництва й розширенням використання найманої праці, а з другого – з ідеєю 

гуманізму, поступовим усвідомленням людини, її життя і здоров'я вищими 

цінностями. Однак у добу соціалізму навіть мета захисту інтересів трудящих 

досягалася насамперед жорстким публічно-правовим регулюванням, за 

допомогою чого трудівника захищали навіть від нього самого (наприклад, 

жорстко обмежувалося сумісництво, що пояснювалося тим, що людина могла 

на шкоду собі укласти договір про роботу за сумісництвом, й тим самим, маючи 

право на відпочинок, фактично позбавити себе цього права й заподіяти шкоди 

своєму здоров'ю). Перехід країни до ринкової економіки багато чого змінив. 

Але проблема співвідношення публічної і приватної тенденцій у розвитку 

трудового права в законодавстві не була вирішена належним чином, оскільки 

для цього не були створені теоретичні передумови. За таких обставин тенденції 

публічні в цій царині не були доведені до логічного завершення, як і не 

розвивалися в напрямку доцільності й розумності приватні
6
. 

Ми поділяємо твердження, що публічне втручання держави в соціальне 

партнерство у трудовому праві України врегульовано непослідовно й 

безсистемно.  

З аналізу доктрини трудового права можна виділити основні тенденції 

подальшого розвитку правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві, що повинні охопити:  

1. Розроблення механізму зайнятості населення в умовах глобальної 

комп’ютеризації й автоматизації виробничого процесу. Завданням управління 

трудовими відносинами в умовах такого переходу до 6-го технологічного 

укладу є перш за все максимально повне залучення (розвиток і використання) 

творчого потенціалу особи. Для цього так званий ―олюднений‖ менеджмент 

відходить від жорсткого протиставлення часу дозвілля (творчості) й часу 

роботи (виробництва) і створює умови й можливості для творчого розкриття 

людського потенціалу вже в самій праці. Відповідно, остання із процесу 

використання особи має перетворюватися на чинник її розвитку. Отже, 

різноманітні моделі й системи соціального партнерства на фоні 

постіндустріальних тенденцій щодо стимулюванням творчих засад відходять від 

звичного зразка побудови об’єктивованих управлінсько-трудових відносин у бік 
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різноманітних методів залучення персоналу до розвитку умов та процесу 

управління і праці. Але, на жаль, саме при глобальному переході до 6-го 

технологічного укладу Україна втрачає багато можливостей, пов’язаних з 

матеріально-технічною базою й людським потенціалом, тим більше на рівні їх 

системного соціального зв’язку, використання й розвитку
7
. 

2. Реформування механізму стимулювання сторін соціального партнерства 

щодо взаємної співпраці й ведення соціального діалогу. 

На нашу думку, законодавцеві належить розробити систему соціально-

економічних стимулів як для роботодавців, так і для працівників. Вони повинні 

служити заохоченням і мотивацією для обох сторін соціального партнерства. 

Основним завданням держави має бути зменшення в соціумі соціальної 

напруги, яка закономірно завжди має місце й розвивається в будь-якій державі й 

у будь-якому суспільному осередку. 

Стабільний успіх у конкурентному середовищі пов’язаний, як правило, з 

підвищенням відповідальності персоналу, поліпшенням систем стимулювання 

творчої ініціативи працівників, розгортанням внутрішньо корпоративного 

безперервного процесу навчання, удосконаленням організації їх діяльності, 

розвитком часткової зайнятості, гнучкого графіка праці тощо. Технологічні й 

економічні трансформації тільки в перспективі посилюють залежність кінцевого 

успіху виробництва від якості людського ресурсу, насамперед від рівня освіти й 

майстерності, організованості й умотивованості. Відповідно до Лісабонського 

самміту Європейського Союзу (березень 2000 р.) застосування нових технологій 

і підвищення рівня знань стають вирішальним чинником збільшення кількості 

якісних робочих місць, збереження й підтримання соціальної співпраці. Тому 

часто цільові податкові пільги надаються не тільки інноваційним, венчурним 

підприємствам, технопаркам, технополісам, а й тим компаніям, які активно 

здійснюють освітні програми, беруть участь у формуванні такої системи 

соціального партнерства, яка ефективно впливала б як на роботодавця, так і на 

найнятого працівника з метою належного його розвитку, адекватного вимогам 

економіки знань
8
. 

3. Кардинальні зміни в організації трудових відносин між працівником, з 

одного боку, й роботодавцем – з іншого. 

Як підкреслює щодо цього В. В. Лазор, потрібні для адаптації в умовах 

трудових відносин України нові організаційні моделі передбачають 

виробництво спеціалізованих товарів при соціально неоднорідному населенні. 

Відповідно, типовими виявляються не промислові гіганти, а невеликі 

підприємства та їх стратегічні об’єднання. Організація виробничих циклів 

вимагає гнучких, мінливих технологій і більш кваліфікованих працівників, які 
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легко адаптувалися б до постійних різнорівневих змін і були готові до 

безперервного оновлення знань
9
.  

4. Поступова інтеграція соціального партнерства у трудовому праві до 

громадянського суспільства. 

Як переконує В. Є. Шедяков, соціальне партнерство в умовах сьогодення 

дозволяє здійснювати продуктивну, а не руйнівну взаємодію інтересів основних 

акторів трудових відносин з урахуванням як поточної кон’юнктури, так і 

довготривалої перспективи в забезпеченні соціальної стійкості, і переставляти 

наголоси на процеси, що ініціюють економічне зростання і прогресивний 

розвиток моделі соціального менеджменту, на суспільно заінтересоване 

функціонування бізнесу й на соціальну інтеграцію корпорацій. При цьому 

здійснюється практичний рух: (а) від конфліктної – до партнерської моделі 

взаємодії; (б) від розбору окремих індивідуальних випадків – до управління 

відносинами й потоками; (в) від ворожості – до співпраці; (г) від створення 

різноманітних прогнозів – до використання достовірної інформації; (д) від 

опори на обмежений досвід – до стратегії переходу; (е) від інтеграції 

функціональної – до процесуальної, від вертикальної – до віртуальної; (є) від 

приховування інформації – до обміну нею; (ж) від використання суб’єктивного 

досвіду – до безперервного навчання та ін.
10

  

5. Залучення бізнесу до системи гарантій соціального діалогу. Всіляко 

підтримуючи наукову позицію, що характер взаємодії влади й бізнесу – це один 

з найважливіших індикаторів стану суспільства в цілому, зауважимо: чим вище 

ефективність взаємодії підприємницького й державного секторів, тим більшим є 

позитивний вплив на добробут соціуму в цілому. Тому в умовах трансформації 

економіки України на сучасному етапі її розвитку об’єктивно необхідним є 

пошук можливих спільних взаємовигідних напрямків діяльності держави й 

бізнесу у вирішенні соціальних проблем суспільства, в удосконаленні й 

розробленні ефективних механізмів такої взаємодії, вигідних усім сторонам
11

 . 

Отже, підсумовуючи вищенаведене маємо надію, що всі тенденції 

подальшого розвитку правового регулювання соціального партнерства у 

трудовому праві України будуть спрямованими на зниження соціальної напруги 

як на ринку зайнятості, так і між роботодавцями і працівниками. Цінність 

такого партнерства буде полягати не у вирішенні наявних конфліктів і протиріч 

між зазначеними суб’єктами, а в тому, що воно спрямовано на попередження 

будь-яких можливих (навіть мінімальних) неузгодженостей між працівниками, з 

одного боку, й роботодавцями – з другого. Тенденції подальшого розвитку 
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соціального партнерства мають постійно змінюватися залежно від розвитку 

самого суспільства. 

 

Наньєва М.І. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

аспірант кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАЦІВНИК» 

Згідно з частиною першою ст. 43 Конституції України кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується
1
. Як засвідчує практика, трудова 

діяльність здійснюється переважно у формі найманої праці, а працівник є одним 

із основних суб’єктів трудового права. Однак у чинному КЗпП визначення 

поняття «працівник» відсутнє. 

У частині першій статті 21 КЗпП трудовий договір визначається як угода 

між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін
2
. 

Термін «працівник» введений у національне трудове законодавство Законом 

УРСР № 871-12 «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю 

Української РСР під час переходу республіки до ринкової економіки» від 

20 березня 1991 року на заміну терміну «робочий і службовець». Однак до 

цього часу поняття «працівник» у чинному КЗпП відсутнє, що є істотним 

недоліком. 

Водночас нормами КЗпП визначаються правовий статус працівника та 

елементи його змісту. Статтею 3 КЗпП України закріплюється загальне 

положення про те, що законодавство про працю регулює трудові відносини 

працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, види діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють 

за трудовим договором з фізичною особою. Із цього випливає, що будь-який 

громадянин, маючи статус працівника, підпадає під дію норм трудового 

законодавства. Частиною другою ст.3 КЗпП передбачаються деякі винятки із 
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загального правила для працівників підприємств з іноземними інвестиціями, а 

також для громадян, які працюють у кооперативах та їх об’єднаннях, 

колективних і сільськогосподарських підприємствах, фермерських 

господарствах і одночасно є членами цих господарюючих суб’єктів 

(особливості їх праці визначаються законодавством та їх статутами). 

У більш сучасних законодавчих актах міститься визначення термінів 

«працівник», «найманий працівник». Саме визнання особи найманим 

працівником є відправним положенням для формування ринкової моделі 

трудового права, спрямованої значною мірою на захист прав працівників у 

процесі здійснення найманої праці. 

Так, у ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» найманий працівник визначається як фізична особа, яка 

працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх 

об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю
3
. 

Ідентичне визначення міститься у ст. 1 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії  діяльності», відповідно до якої працівник – це 

фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, 

організації або у фізичної особи, яка використовує найману працю
4
.  

Наведені вище дефініції мають певні схожі ознаки, однак їх не можна 

назвати ідентичними. Разом з тим, загальною ознакою, яку містять усі ці 

визначення, є вказівка на наявність трудового договору, який опосередковує 

застосування праці працівника. Також можна сказати, що законодавець 

використовує два терміни «працівник» і «найманий працівник» як рівнозначні. 

Вітчизняні вчені Н.Б. Болотіна і Г.І. Чанишева ототожнюють поняття 

«працівник» з поняттям «найманий працівник»
5
. Вони вважають, що хоча у ст. 3 

КЗпП України не вживається термін «найманий працівник», однак відсилання 

до трудового договору як підстави виникнення таких відносин підтверджує цей 

висновок. 

Слід також зазначити, що багато вчених висловлюють заперечення проти 

віднесення до категорії найманих працівників таких суб'єктів, як судді, 

державні службовці, працівники прокуратури та ін. Водночас, у науковій 

літературі, зокрема М.І. Іншиним, наголошується, що оскільки професійна 

діяльність вказаних працівників здійснюється на підставі трудового договору, 

то вони, без сумніву, є суб'єктами трудового права
6
. 
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У науковій літературі також немає єдності щодо визначення поняття 

«працівник». Деякі вчені вказують, що працівник – одна зі сторін трудового 

відношення й трудового правовідношення. Він є носієм праці, трудове 

правовідношення виступає як правове опосередкування, правова оболонка 

трудової діяльності працівника. Тобто, працівником є особа, яка уклала 

трудовий договір. 

О. М. Ярошенко визначає, що працівник – це фізична особа, яка перебуває у 

трудових правовідносинах з роботодавцем на підставі укладеного трудового 

договору і яка безпосередньо своєю працею виконує трудову функцію
7
. 

Важливою ознакою правової категорії «працівник» за цим визначенням є 

виконання особистою працею трудової функції. 

Існує також думка, що разом з терміном «працівник» необхідно 

використовувати у трудовому праві термін «трудящий». Так, В.І. Щербина 

вважає, що трудящі – це потенційні працівники, які характеризуються певними 

ознаками: трудовою правоздатністю і дієздатністю; а працівник – особа, яка 

уклала трудовий договір з підприємством, установою, організацією або 

фізичною особою
8
. 

Отже, у вітчизняному законодавстві відсутня єдина дефініція поняття 

«працівник». У чинному КЗпП дане поняття не визначається, а в інших 

законодавчих актах існують деякі відміннності у формулюванні даного поняття. 

Водночас поняття «працівник» закріплене практично в усіх трудових 

кодексах пострадянських держав. Так, у ст.1 ТК Республіки Білорусь працівник 

визначається як особа, яка перебуває у трудових відносинах з наймачем на 

підставі укладеного трудового договору
9
. У данному визначенні акцент 

зроблено на взаємозв’язку трудових відносин і трудового договору. 

Відповідно до ст.1 ТК Республіки Молдова працівник – фізична особа 

(чоловік або жінка), яка виконує роботу, що відповідає визначеній 

спеціальності, кваліфікації або посаді, і отримує заробітну плату на підставі 

індивідуального трудового договору
10

. 

Дане визначення є більш повним порівняно з попереднім: вказується ще на 

дві важливі ознаки – роботу за певною трудовою функцією і отримання 

заробітної плати.  

У ст. 17 ТК Республіки Вірменія працівник визначається як дієздатний 

громадянин, який досяг встановленого віку, який на підставі трудового 
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договору виконує на користь роботодавця певну роботу за певною 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою
11

. 

У ст.3 ТК Грузії працівник визначається як фізична особа, яка на підставі 

трудового договору виконує певну роботу для роботодавця
12

. 

Відповідно до ст. 12 ТК Туркменістану працівник - фізична особа, яка 

вступила в трудові відносини з роботодавцем. Працівник здійснює діяльність 

(виконує роботу, службу) відповідно до конкретної професії, кваліфікації, класу 

або посади на підставі трудового договору
13

. 

Згідно зі ст. 20 проекту ТК України працівником є фізична особа, яка 

вступила в трудові відносини на підставі трудового договору. Однак, це 

лаконічне визначення не дає повного уявлення про те, яким правовим та іншим 

ознакам повинна відповідати фізична особа, щоб стати працівником. 

Г.І.Чанишева та І.А. Римар пропонують визначити працівника як фізичну 

дієздатну особу, яка на підставі трудового договору виконує на користь 

роботодавця роботу за визначеною спеціальністю, кваліфікацією або посадою і 

отримує заробітну плату
14

. 

Висновки. Отже, відсутність чіткості й однозначності у визначенні поняття 

«працівник» є підставою для виникнення розбіжностей як в теорії трудового 

права, так і на практиці. Поняття «працівник» є одним із базових понять у 

трудовому законодавстві та має включати такі кваліфікуючі ознаки: 

- належність працівника до категорії фізичних осіб; 

- наявність трудової правосуб'єктності; 

- наявність юридичного факту – трудового договору. 

На нашу думку, визначення поняття «працівник» у ст. 20 проекту ТК 

України потребує удосконалення. Пропонується закріпити у зазначеній статті 

наступне визначення: «Працівник» -  це фізична особа, яка має трудову 

правосуб’єктність та на підставі трудового договору виконує певну трудову 

функцію». 

Орлова Н.Г. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

асистент кафедри трудового права 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ПРАЦІВНИКІВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 
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на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 

роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, 

підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Освічена 

людина, людський капітал є ефективним джерелом соціально-економічного 

зростання
1
. Ніякі зміни в техніці або технології виробництва не можуть 

зменшити значення людей, знецінити їх працю та досвід, витіснити людину зі 

сфери виробництва
2
. 

Аналіз чинного законодавства з питань професійної підготовки працівників 

водного транспорту свідчить про зсунення акценту в бік правової регламентації 

підготовки й підвищення кваліфікації моряків, у той час як підготовка фахівців 

річкового транспорту законодавчо майже не врегульована. Серед великої 

кількості нормативно-правових актів немає жодного закону; законодавство з 

цього питання складається переважно з підзаконних актів, які при цьому 

нерідко суперечать міжнародним нормам. Необхідність чіткої організації 

підготовки працівників водного транспорту зумовлена тим, що система освіти, 

підготовки та перепідготовки в галузі транспорту є фактором соціальної 

безпеки, стабільної зайнятості та виступає важливим фактором економічного 

розвитку держави. 

До зайняття посад на суднах допускаються особи, які мають спеціальні 

знання, а присвоєння звань засвідчується видачею дипломів або кваліфікаційних 

свідоцтв
3
. 

Міжнародні вимоги до кваліфікації членів екіпажів суден зосереджені у 

Конвенції Про підготовку і дипломування моряків та несення вахти від 

07.07.1978, а також Конвенції Про видачу судновим кухарям свідоцтв про 

кваліфікацію №69 від 27.06.1946 та Конвенції Про видачу матросам свідоцтв 

про кваліфікацію №74 від 29.06.1946 (переважно рядовий склад). Основу 

нормативно-правової бази національної системи підготовки  та дипломування 

працівників водного транспорту України складають: постанова Кабінету 

Міністрів України „Про вдосконалення державного нагляду за станом 

підготовки та дипломування моряків‖ від 31.01.2001 № 83; Положення про 

порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, 
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затверджене Наказом Міністерства інфраструктури України від 07.08.2013 

№ 567; Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, 

затверджене Наказом Міністерства транспорту України від 17.10.2001 № 693; 

Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять 

підготовку моряків, затверджене Наказом Міністерства транспорту та зв’язку 

України від 25.11.2004 № 1042; Наказ "Про затвердження Порядку роботи 

Державних кваліфікаційних комісій" від 07.05.2007 № 377; Порядок заповнення 

і видачі Підтверджень, що засвідчують визнання дипломів, затверджений 

Наказом Міністерства транспорту України від 30.10.2002 № 766; Наказ 

Міністерства інфраструктури України № 811 від 18.10.2013 Про затвердження 

зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, 

що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та 

ідентифікують їх власників; на річковому транспорті є чинним Положення про 

державних річкових лоцманів, затверджене Наказом Міністерства транспорту 

України від 14.01.2002 № 11, та Положення про порядок видачі посвідчення 

судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними 

річковими внутрішніми водними шляхами, затверджене Наказом Міністерства 

інфраструктури України від 07.10.2014 № 490.  

Після приєднання у 1996 році до Конвенції «Про підготовку і дипломування 

моряків та несення вахти» 1978 року в Україні було вжито низку заходів щодо 

створення системи та задіяння механізму підготовки працівників морського 

транспорту, але питання узгодженого застосування норм Конвенції та 

національного законодавства, відповідності норм національного законодавства 

міжнародно-правовим стандартам залишаються невирішеними. Так, наприклад, 

на відміну від Конвенції Міжнародної організації праці, де містяться вимоги до 

кандидатів на отримання дипломів та зайняття відповідних посад, Положення 

про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден 

містить лише перелік звань, які можуть бути присвоєні особам командного 

складу, а також посади, які вони можуть займати відповідно до присвоєного 

звання; норми, в яких зазначається про стандарти компетентності, не 

розкривають сутності кваліфікаційних вимог. У Положенні закріплюється нор-

ма, згідно з якою звання осіб командного складу присвоюються особам віком не 

молодше 18 років, а звання капітана - віком не молодше 20 років
4
; Конвенція ж 

містить більш розгорнуті вимоги щодо віку кандидатів на займання відповідних 

посад на суднах різних типів (глава ІІ Додатку до Конвенції встановлює більш 

жорсткі вимоги щодо мінімального віку зайняття посади старшого помічника 

капітана та капітана морського судна). Необхідною є уніфікація та гармонізація 

норм права у сфері водного транспорту, для чого Україні слід активізувати 

процес ратифікації морських конвенцій Міжнародної організації праці і вносити 
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відповідні зміни до національного законодавства, а також створити 

відлагоджений і чіткий юридичний механізм безпосередньої (прямої) реалізації 

міжнародних норм про працю в законодавстві і правозастосовчій практиці. 

Право працівників на професійне навчання відноситься до міжнародно-

правових стандартів трудових прав. Професійна підготовка фахівців у 

професійних навчальних закладах та на виробництві в сучасних умовах 

характеризується інтеграцією потенціалів сфер освіти і виробництва. 

Модернізація програм професійного навчання орієнтована на пошук форм, при 

яких максимально використовується потенціал навчальних закладів, але і 

безпосередньо виробництво активно включається у процес навчання. У 

результаті цих пошуків отримало розвиток комбіноване виробничо-вузівське 

(«коопероване» або «альтернативне») навчання: різні типи чергування 

теоретичного навчання і праці. Наприклад, у навчальних закладах з підготовки 

вузькоспеціалізованих категорій інженерів-технологів використовуються 

наступні схеми навчання: 1) рік роботи - три роки навчання - рік роботи; 2) два 

роки навчання в коледжі - рік роботи – рік навчання; 3) чергування циклів 

«навчання - робота» по 6 місяців
5
. Подібна система навчання буде доцільною та 

більш ефективною для підготовки спеціалістів у сфері водного транспорту. 

Методи демонстрації  компетентності такої категорії працівників складаються з 

іспиту та оцінки доказів, що отримані на основі схваленого стажу роботи на 

судні, схваленого стажу підготовки на навчальному судні, схваленої підготовки 

на тренажері (якщо він може бути застосований), схваленої підготовки з 

використанням лабораторного обладнання, практичної підготовки, схваленої 

підготовки на моделі судна, що керується людиною з використанням каталогів 

карт, карт, навігаційних посібників, навігаційних радіопопереджень, секстанта, 

азимутального дзеркала, електронного навігаційного обладнання, ехолоту, 

компасу тощо, однак думається, що робота безпосередньо на судні (тобто 

плавальна практика) є однією з головних у процесі підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів. Під час такої практики опановуються 

виробничі навички, набувається досвід організаторської роботи. Крім того, 

відсутність деяких важливих психологічних якостей може і не проявити себе 

негативно на етапі навчання, але неминуче проявиться саме під час здійснення 

професійної діяльності на судні
6
. Організація плавальної практики є складною 

проблемою, яка характерна для більшості промислово розвинутих країн, 

                                                                 

 
5 Балашов Ю.К. Подготовка специалистов в рыночной экономике: интеграция потенциалов сфер 

образования и производства // Труд за рубежом. - 1996. - № 2. - С. 66–75; Бушмарин И.В. Пути 
повышения творческого потенциала трудовых ресурсов: опыт экономически развитых стран // Труд 

за рубежом. - 2004. -  №1. - С. 113–130. 
6 Бойович В., Прусс В.М. Международно-правовые стандарты квалификации в морской отрасли // 
Специальный выпуск научно-аналитического журнала ―Митна справа‖. – Одесса, 2001. –  114 –122 

с.  – с.115  
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оскільки судновласники не роблять ніяких інвестицій у систему підготовки та 

перепідготовки професійних кадрів
7
.  

Враховуючи складність умов, у яких здійснюється трудова діяльність 

працівників водного транспорту, недосконалість та неможливість у повному 

об’ємі отримати знання з професії за допомогою використання самих тільки 

тренажерів (за умови їх наявності і справності) або нетривалої практики на 

судні, для якісної підготовки працівників водного транспорту доречно 

застосовувати альтернативний тип навчання – поєднання теоретичних курсів із 

безпосереднім функціонуванням осіб, що навчаються, на суднах у складі 

екіпажів. Такий варіант отримання знань сприятиме вирішенню декількох 

проблем в галузі водного транспорту: 1) укладання договорів між навчальними 

закладами та судноплавними компаніями про надання робочих місць особам під 

час навчання мінімізує (а згодом – ліківдує) діяльність крюїнгових компаній та 

слугуватиме гарантією „прозорого‖ працевлаштування без посередників; 

2) застосування схеми навчання ‖теорія + практика + теорія‖ дійсно покращить 

рівень знань майбутніх спеціалістів, при цьому практика означатиме фактичне 

здійснення трудової функції на умовах трудового договору на протязі 

визначеного проміжку часу у реальних умовах судноплавства. 

Міжнародна організація праці (МОП) розмежовує поняття „компетентність‖ 

і „кваліфікація‖. З терміном «професійна компетенція (компетентність)» 

пов'язується досить ємне поняття, яке включає не тільки професійні здібності і 

вміння (трудова функція у рамках професії, спеціальності, кваліфікації), а й 

здатність використовувати ноу-хау, приймати самостійні рішення у нових 

ситуаціях при вирішенні професійних проблем. Перенесення акцентів на 

поняття компетенції як одного з найбільш вагомих факторів забезпечення 

потреб економіки вимагає переосмислення традиційних інститутів професійного 

навчання працівника. „Кваліфікація‖ є офіційним результатом оцінювання і 

визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 

освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. Поняття 

„компетентність‖ означає динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти
8
; це – знання, навички та вміння, 

вживані і удосконалювані у конкретних умовах
9
. Знаючи особливості роботи 

конкретного судна і конкретної команди, майбутній працівник ймовірно 

                                                                 

 
7 Ефимов С.Л., Гуцуляк В.Н., Конталев В.А. Как получить работу на судне: Практическое 
руководство для моряков. – М.: РКонсульт, - 2002. –  320 с. – с.129  
8 Про вищу освіту [Електрон.ресурс]: Закон від 01.07.2014 № 1556-VII – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 - Заголовок з екрану  
9 Развитие людских ресурсов и подготовка кадров: доклад IV (2А) : междунар. конференция труда 

92-я сессия 2004 год / МОТ, МБТ. - Женева:  2004. - 90 с. – с. 27  
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прагнутиме отримати роботу саме на судні, на якому він проходив плавальну 

практику, а роботодавець зможе розраховувати на укладення трудових 

договорів з висококваліфікованими, компетентними працівниками, 

підготовленими для роботи саме на судні (суднах) даного конкретного 

роботодавця. Потенційний працівник, здійснюючи роботу на певному судні та 

будучи частиною команди, матиме уявлення про трудовий колектив та скоріше і 

безпроблемніше пройде адаптацію при вступі на роботу після закінчення 

навчального закладу.  

Добре підготовлений фахівець – це низький рівень травматизму та 

аварійності, низький відсоток помилок у технологічному процесі, що є однією з 

найважливіших умов роботи на морському та річковому транспорті. 

Задля усунення прогалин, колізій та суперечностей у чинних правових 

нормах, з метою удосконалення механізму правового регулювання не лише 

працівників морського транспорту (моряків), а й працівників річкового 

транспорту нагальним є прийняття єдиного нормативно-правового акту з питань 

професійної підготовки працівників водного транспорту, який включатиме в 

себе всі вимоги стосовно підготовки та комплектування екіпажів суден на 

водному транспорті на основі як національних, так і міжнародно-правових 

норм. Під час підготовки працівників водного транспорту доречно 

застосовувати поєднання теоретичних курсів із безпосереднім функціонуванням 

осіб, що навчаються, на суднах у складі екіпажів („коопероване‖ або 

„альтернативне‖ навчання).  

Основним принципом працевлаштування працівників водного транспорту 

має бути принцип працевлаштування виключно кваліфікованих та професійно 

підготовлених працівників, що пояснюється специфічністю та небезпечністю 

умов праці на водному транспорті. 

 

Пазій Е.В. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

аспірант кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Колективний договір – це локальний нормативно-правовий акт, що регулює 

трудові, соціальні, економічні відносини між сторонами соціального діалогу на 

підприємствах, в установах, організаціях .  

Економічні перетворення, що відбулися в Україні, актуалізували роль 

колективного договору як регулятора відносин між роботодавцем та 

працівниками. 

В даний момент колективний договір являє собою найважливіший 

локальний нормативно-правовий акт, що визначає умови праці, порядок оплати 

праці, соціальні гарантії для працівників на підприємствах, установах, 
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організаціях. Слід зазначити, що колективний договір поєднує в собі риси 

договору і нормативно-правового акту. 

Колективний договір не є єдиним актом соціального діалогу, за допомогою 

якого здійснюється договірне регулювання праці. Він є складовою частиною 

системи колективних угод про працю на національному, галузевому, 

територіальному рівнях. Колективний договір посідає в цій системі найнижчий 

рівень, що аж ніяк не зменшує його значення, проте вимагає внутрішньої 

узгодженості у системі цих актів. Це означає, що його зміст не повинен 

суперечити умовам генеральної, галузевої, територіальної угод. Тому 

положення колективного договору, що погіршуватимуть положення працівників 

порівняно з законодавством та колективними угодами слід вважати недійсними. 

Зміст колективного договору – це узгоджені сторонами умови, на підставі 

яких здійснюється регулювання соціальних, економічних, трудових відносин на 

підприємстві, в установі, організації. 

У ст. 13 КЗпП
1
 та ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»

2
 

міститься зразковий перелік питань, що має рекомендаційний характер, згідно з 

яким до договору можуть включатися взаємні зобов'язання сторін. Ним 

встановлюються зобов'язання стосовно врегулювання трудових, соціальних 

економічних відносин, зокрема : 

- змін в організації виробництва і праці (скорочення чисельності або штату 

працівників; переведення підприємства на багатозмінний режим роботи або на 

неповний робочий час); 

- забезпечення продуктивної зайнятості (наприклад, створення нових 

робочих місць для інвалідів, розподіл однієї посади між двома працівниками з 

неповним робочим часом); 

- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів 

заробітної плати, доплат, надбавок, преміальних й інших заохочувальних 

виплат; 

- встановлення гарантій, компенсацій, пільг (наприклад, встановлення 

частково оплачуваних відпусток для жінок, котрі мають дітей, на більш тривалі 

терміни, ніж передбачено законодавством; встановлення заводських пенсій, 

допомог); 

- участь трудового колективу в формуванні й розподілі прибутку (якщо це 

передбачене статутом підприємства); 

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку (наприклад, 

конкретизація відпусток за ненормований режим роботи); 

- умов і охорони праці (впровадження сучасних засобів захисту здоров'я 

працівників; встановлення підвищеної компенсації потерпілому при отриманні 

травми на виробництві); 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. 

– Додаток до № 50. – Ст.375. 
2 Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 № 3356-XII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1993. – №36. – Ст. 361. 
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- забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення працівників (виділення коштів на 

житлове будівництво, оплата медичної страховки для працівників 

підприємства); 

- гарантій діяльності виборних членів профспілкової або іншої 

представницької організації працівників (наприклад, членів ради трудового 

колективу, ради підприємства); 

- умов регулювання фондів оплати праці, встановлення міжкваліфікаційних 

співвідношень в оплаті праці. 

Проте, варто зазначити, що проблемним може виступити питання, щодо  

мінімальної кількості взаємних зобов'язань, які слід включити до колективного 

договору, оскільки перелік умов визначений законодавством носить 

рекомендаційний характер. Тому на нашу думку, законодавцю слід звернути 

увагу на дане питання і визначити мінімальне коло зобов'язань, які потрібно 

обов'язково включати до колективного договору.  

Якщо звернутись до законодавчого досвіду зарубіжних країн, то досить 

цікавими є положення нового Трудового кодексу Республіки Казахстан. Там, на 

відміну від КЗпП, умови колективного договору поділяються на дві групи.  

Першу групу складають умови, що повинні обов'язково включатись до 

колективного договору, виключний перелік яких міститься в частині 1 ст. 157. 

До таких них відносяться : умови щодо нормування праці, системи оплати 

праці, розмірів тарифних ставок та посадових окладів, щодо робочого часу, часу 

відпочинку та відпусток, охорони праці, внесення змін та доповнень до 

колективного договору, відповідальності сторін за виконання договору та ін. 

Другу групу складають умови, що можуть включатись до колективного 

договору на розсуд сторін. Такі умови визначаються частиною 2 ст. 157 і до них 

відносяться : умови щодо покращення організації праці і підвищення 

ефективності виробництва, щодо гарантій і пільг працівникам, що проходять 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, щодо покращення 

житлових і побутових умов працівників, виплати допомог та компенсацій, щодо 

оздоровлення працівників і санітарно-курортного лікування, щодо гарантій 

медичного страхування працівників та членів їх сімей, охорони навколишнього 

середовища та ін. 

В науковій літературі здійснюють класифікацію умов колективних 

договорів.   

П.Д. Пилипенко виділяє такі види умов : інформативні, зобов'язальні, 

нормативні [
3
, с.35]. 

О.М. Ярошенко виділяє чотири види умов, до яких відносяться 

інформаційні, організаційні, нормативні та зобов'язальні [
4
, с.96]. На нашу 

думку, така класифікація буде більш точною. 

                                                                 

 
3 Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене. – 

К.: Істина, 2007. – 208 с. 
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Інформаційні умови – це умови, що закріплені в колективних договорах і 

містять положення централізованого законодавства та актів соціального діалогу 

більш високого рівня. Такі умови встановлюють загальні засади регулювання 

праці. 

Організаційні умови – це умови, що визначають порядок укладання 

колективного договору, внесення змін до нього або припинення його дії. Також 

в них визначаються строки дії договору, контроль за його виконанням, 

відповідальність сторін в разі порушення зобов'язань тощо. 

Нормативні умови колективного договору - це локальні норми права, 

встановлені сторонами, дія яких поширюються на працівників конкретного 

підприємства, установи, організації. Нормативні умови діють протягом усього 

терміну, на який укладається колективний договір. 

Зобов'язальні умови – це умови колективного договору в яких містяться 

конкретні зобов'язання сторін із зазначенням термінів їх виконання та 

відповідальних за це суб'єктів. Дані умови діють до їх виконання і 

завершуються виконанням. 

Сторони колективного договору самостійно визначають структуру 

колективного договору. Як правило, колективний договір складається з 

преамбули, кількох розділів та прикінцевих положень. До колективного 

договору можуть долучатися також додатки, переліки, положення. Вони 

уточнюють і конкретизують положення колективного договору і, як правило, 

мають нормативний характер (наприклад, перелік посад працівників, яким 

надається додаткова відпустка за ненормований робочий день). 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що зміст та структура колективного 

договору визначається сторонами такого договору в межах їх компетенції. 

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним 

законодавством і угодами гарантії та права, але за умови, що вони не будуть 

погіршувати становище працівника. 

Видається доцільним, враховуючи позитивний законодавчий досвід 

зарубіжних країн, зокрема, Республіки Казахстан, передбачити у ст.7 Закону 

України «Про колективні договори та угоди» перелік обов'язкових та 

додаткових умов колективного договору. На нашу думку, це підвищило б 

дієвість колективного договору як основного локального нормативно-правового 

акту у сфері праці.  

Недоліком проекту Трудового кодексу України є повна відсутність у Книзі 

шостій «Колективні трудові відносини» спеціальних норм про колективні 

договори та колективні угоди, з чим не можна погодитися. 

                                                                                                                                                         

 
4 Ярошенко О.М. Про зміст колективного договору / О.М. Ярошенко  //  Проблеми законності : зб. 

наук. праць. – 2009. – № 104. – С. 95-102. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

Міжнародні стандарти охорони материнства містяться в актах Організації 

Об’єднаних Націй і Міжнародної Організації Праці. В актах ООН основну увагу 

приділено забезпеченню рівності жінок і чоловіків у користуванні усіма 

економічними, соціальними і культурними правами, забороні усіх форм 

дискримінації жінок, зокрема, у сфері праці (ст.3 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права, ст.11 Конвенції ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок).  

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права був 

прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН на XXI сесії у 1966 р.,ратифікований 

УРСР 19 жовтня 1973 p., таким чином, цей документ є частиною національного 

законодавства. 

У статті 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 

1966 р. визнано, що особлива охорона повинна надаватися матерям протягом 

розумного періоду до і після пологів. Протягом цього періоду працюючим 

жінкам повинна надаватися оплачувана відпустка або відпустка із достатньою 

допомогою з соціального забезпечення. Сім’я як природний і основний 

осередок суспільства підлягає соціальному захисту, їй мають надаватися 

якнайширша охорона і допомога, особливо при її утворенні й поки вона 

відповідає за турботу про несамостійних дітей та їх виховання.  

Крім того, у статтях 11 і 12 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1979 р. підкреслюється, що держава, яка 

ратифікувала дану Конвенцію, вживає усіх належних заходів, щоб 

забезпечувати право жінок на охорону здоров’я і безпечні умови праці, в тому 

числі зі збереження функції продовження роду, здійснювати особливий захист у 

період вагітності на тих видах робіт, шкідливість яких для здоров’я жінок 

доведено, а також соціальне обслуговування жінок у період вагітності, пологів і 

післяпологовий період, надаючи, коли це необхідно, безкоштовні послуги, 

відповідне харчування в період вагітності і годування дитини.  

Акти МОП встановлюють захисні норми як відносно усіх жінок, так і 

спеціально відносно жінок-матерів. Що стосується охорони материнства, то 

тривалий час діяла Конвенція МОП №103 про охорону материнства 

(переглянута в 1952 році), яка була ратифікована Україною у 1956 році. 

Зазначена Конвенція застосовується як до жінок, зайнятих на промислових 

підприємствах, так і до жінок, зайнятих на непромислових та 

сільськогосподарських роботах, зокрема надомниць. 

Згідно із Конвенцією МОП №103 після пред’явлення медичної довідки, яка 

засвідчує передбачуваний строк пологів, жінка має право на відпустку у зв’язку 



 

178 

з вагітністю і пологами, тривалість якої повинна становити, як мінімум, 

дванадцять тижнів і включати період обов’язкової після пологової відпустки. 

Тривалість обов’язкової післяпологової відпустки встановлюється 

законодавством кожної країни, але ні в якому разі не повинна становити менш 

як 6 тижнів. Якщо пологи відбуваються після передбачуваного строку, 

відпустка, яку вже було надано до цього часу, може бути подовжена у всякому 

разі до фактичної дати пологів, причому тривалість обов’язкової після 

пологової відпустки після цього не скорочується.  

У разі хвороби, причиною якої, як це визначено медичною довідкою є 

вагітність, законодавство країни передбачає додаткові строки відпустки в 

допологовий період, максимальну тривалість якої може визначати 

компетентний орган влади. Жінка, яка перебуває у відпустці у зв’язку з 

вагітністю та пологами, має право на отримання грошової та медичної 

допомоги. Розміри грошової допомоги встановлюється законодавством країни 

таким чином, щоб забезпечити для самої жінки та її дитини добрі з погляду 

гігієни життєві умови та належний рівень життя.  

Якщо жінка годує свою дитину груддю, вона має право припинити роботу на 

одну або кілька перерв на день, тривалість яких встановлюється законодавством 

країни. Перерви в роботі для годування дитини вважаються робочими годинами 

і оплачуються як такі в тих випадках, коли це регулюється законодавством або 

відповідає йому; у тих випадках, коли це питання регулюється колективними 

договорами, положення визначається відповідним договором.  

Коли жінка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, наказ 

роботодавця про звільнення її, виданий за її відсутності або строки виконання 

якого збігаються з її відсутністю, є незаконним.  

МОП у 2000 році прийняла Конвенцію №183 про захист материнства, яка 

переглянула низку положень Конвенції №103. Новою Конвенцією №183 

збільшено тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами до 14 тижнів і 

внесено зміни у формулювання заборони звільнення жінок у період відпустки у 

зв’язку з вагітністю і пологами. Ця Конвенція зобов’язує держави вжити заходів 

до того, щоб вагітність і пологі не вели до дискримінації жінок у сфері 

зайнятості, зокрема, при прийнятті на роботу. А саме, заборону про проведення 

тесту на наявність вагітності або подання довідки про відсутність вагітності, 

якщо тільки національне законодавство не забороняє прийняття на дану роботу 

вагітної жінки або матері, яка годує груддю, або якщо дана робота створить 

небезпеку для жінки чи дитини. Відповідні норми відсутні у національному 

трудовому законодавстві. 

Конвенція МОП №183 не ратифікована Україною. До цього часу зберігають 

своє значення для України Конвенція МОП №103 про охорону материнства 

(переглянута у 1952 р.) і Рекомендація МОП №95 щодо охорони материнства 

1952 р., однак це не виключає можливості врахування прогресивних норм 

зазначеної Конвенції у національному законодавстві до її ратифікації. 

Рекомендація МОП №95 щодо охорони материнства 1952 року передбачає 

перерви в роботі для годування немовлят повинні, по можливості, становити 
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загалом не менш ніж півтори години протягом робочого дня, причому у разі 

пред’явлення  лікарняної довідки частота і тривалість перерви для годування 

немовлят повинні відповідним чином змінюватись. 

Положення Конвенції МОП № 175 про роботу на умовах неповного 

робочого часу 1994 року, Конвенції МОП № 177 про надомну працю 1996 року, 

Конвенції МОП № 189 про гідну працю домашніх працівників 2011 року, 

сприяють створенню умов для поєднання трудових обов’язків з функцією 

материнства. Зазначені конвенції  залишаються не ратифікованими Україною. 

Національне трудове законодавство у цій частині не відповідає міжнародним 

трудовим стандартам. Зокрема, у чинному КЗпП неповний робочий час 

регулюється лише однією статтею (ст.56), норми про надомну працю та 

домашню працю у Кодексі відсутні. 

У трудовому законодавстві України закріплені норми для полегшення 

становища вагітних жінок і жінок, які мають дітей, шляхом надання переваг 

щодо встановлення норм праці, режиму робочого часу і часу відпочинку, 

оплати праці, безпечних і здорових умов праці або повне чи часткове звільнення 

від виконання певних загальних трудових обов’язків.   

Україні необхідно ратифікувати Конвенцію МОП № 183 про перегляд 

Конвенції (переглянутої) 1952 р. про охорону материнства 2000 року, що 

дозволить посилити охорону трудових прав вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей, а також ратифікувати Конвенцію МОП № 175 про роботу на умовах 

неповного робочого часу 1994 року, Конвенцію МОП № 177 про надомну 

працю 1996 року, Конвенцію МОП № 189 про гідну працю домашніх 

працівників 2011 року з метою приведення національного законодавства до 

міжнародних стандартів охорони материнства. 

Слід звернути увагу на те, що відповідно до Плану заходів щодо 

забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) на 2015-2019 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 травня 2015 року №450-р, заплановано на 2019 рік 

підготовка пропозицій щодо ратифікації Конвенції МОП № 189 про гідну 

працю домашніх працівників 2011 року. 

 

Потопахіна О.М. 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РОБОТОДАВЕЦЬ» ЗА ПРОЕКТОМ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

У кожній галузі права важливе значення має понятійно-категоріальний 

апарат, особливо визначення тих термінів, які є ключовими для тієї чи іншої 

галузі. Одним із таких у галузі трудового права є поняття роботодавця, 

визначення якого набуває актуальності у нових умовах господарювання, в 

умовах поширення нетипових форм зайнятості, прихованих форм трудових 
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відносин у тіньовій економіці. Законодавче закріплення чіткого визначення 

поняття «роботодавець» як сторони трудового договору сприятиме 

встановленню критеріїв наявності індивідуальних трудових відносин, критеріїв 

відмежування трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, 

пов’язаних із працею, а також полегшить завдання суддів стосовно визначення 

наявності індивідуальних трудових відносин.  

Метою даної статті є визначення поняття роботодавця як сторони трудового 

договору та пропозиції щодо його закріплення у чинному Кодексі законів про 

працю України (далі – КЗпП) та проекті Трудового кодексу України (далі – ТК 

України).  

Вітчизняні науковці, зокрема, В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.В. Жернаков, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

О.М. Ярошенко та ін., у своїх працях, присвячених проблематиці трудового 

договору, аналізують законодавче визначення поняття роботодавця і вносять 

пропозиції щодо його удосконалення.  

Це роблять, наприклад, Г.І. Чанишева і І.А. Римар при дослідженні 

правового статусу роботодавця як суб'єкта індивідуальних трудових 

правовідносин.
1
 А.М. Слюсар у своїй монографії робить висновок про 

необхідність заміни правової конструкції «власник підприємства, установи, 

організації» на термін «роботодавець» та пропонує визнати роботодавцем 

юридичну або фізичну особу, що має право використовувати працю фізичної 

особи на підставі трудового договору.
2
  

Д.В. Могила у кандидатський дисертації «Правовий статус керівника 

організації як працівника», 2013 р. досліджує правовий статус керівника 

підприємства та виявляє комплекс особливостей правового регулювання 

трудових відносин за участю керівників підприємств, установ, організацій як 

працівників та в ході дослідження звертається до визначення поняття 

«роботодавець» у науці трудового права.  

М.В. Сорочишин  («Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці», 

2012 р.) та Д.В. Приміч («Право на колективні переговори ы укладення 

колективних договорів: міжнародні стандарти та законодавство України», 

2013 р.) у рамках своїх тем дисертаційних досліджень звертаються до аналізу 

правового статусу роботодавця як суб’єкта трудового права. Окремі аспекти 

регулювання правого статусу роботодавця як суб’єкту індивідуальних трудових 

відносин розглянуті у кандидатських дисертаціях Д.В. Сичова «Індивідуальні 

трудові відносини: теоретико-правові аспекти (2005 р.); О.В. Данилюка 

«Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових відносин 

(2007 р.), Л. М. Русаль «Юридичні факти як підстави припинення 

                                                                 

 
1 Чанишева Г.І., Римар І.А. Правове регулювання індивідуальних трудових відносин: монографія. – 

Одеса: Фенікс, 2016. –  192 с. 
2 Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: 

Монографія / А.М.Слюсар. – Харків: Видавництво «ФІНН».-2011.- С.133.   
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індивідуальних трудових правовідносин (2012 р.), В.А. Андронової «Юридичні 

факти у трудовому праві» (2014 р.) та ін. 

Висловлені точки зору науковців деякою мірою відрізняються, що почасти 

пояснюється відсутністю єдиного визначення поняття роботодавця в актах 

чинного законодавства України.  

Визначення поняття трудового договору формується у частині першій ст. 21 

КЗпП
3
, згідно з якою трудовий договір є угодою між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 

фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, 

визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи 

фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.  

Характеризуючи вищенаведену норму, сторонами трудового договору, а 

відповідно і суб'єктами індивідуальних трудових правовідносин є, з одного 

боку, працівник, а з іншого - власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа. Тобто у статті 21 не закріплюється 

поняття «роботодавець» як сторони трудового договору, як суб’єкту трудових 

правовідносин. Законодавець використовує термін «власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним органом чи фізична особа», зміст 

якого у КЗпП, на жаль, не визначається. Але ж на підставі аналізу цієї норми, 

можна зробити висновок, що правосуб’єктність роботодавця може 

розподілятися між декількома особами. Тому, є підстави сприйняти умовність 

даної термінології та розглядати декілька видів роботодавців: 1) роботодавець – 

фізична особа як сторона трудового договору; 2) роботодавець – юридична 

особа як сторона трудового договору; 3) суб’єкти, які представляють 

роботодавця (представництво роботодавця). Проблеми визначення 

правосуб’єктності роботодавця та особливості правосуб’єктності різних видів 

роботодавця відповідно реаліям сьогодення, це мета подальших наукових 

досліджень автора, а зараз повернемося до теми наукової статті. 

Частиною першою ст.18. Глава 3 «Суб’єкти трудових відносин» проекту ТК 

України
4
 встановлюється, що сторонами трудових відносин є працівник і 

роботодавець, яким є юридична (підприємство, установа, організація) або 

фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних 

осіб. Крім того, роботодавцем може бути фізична особа, яка має повну цивільну 

дієздатність (частини перша, друга ст. 22). Юридична особа може бути 

роботодавцем незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, 

галузевої належності, підпорядкування та інших ознак. Повноваження 

                                                                 

 
3 Кодекс законів про працю України: Затв.  Законом № 322-VIII від 10.12.71// Відомості Верховної 

Ради України. - 1971. 
4Проект Трудового кодексу України. - [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1658&skl=9  
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юридичної особи як роботодавця реалізуються її органами та посадовими 

особами відповідно до законодавства, її установчих документів та нормативно-

правових актів. У разі здійснення окремих повноважень роботодавця стосовно 

певних працівників загальними зборами, установчими документами або 

нормативними актами роботодавця, що приймаються загальними зборами, 

визначається постійно діючий орган чи посадова особа, які вирішують 

невідкладні питання, пов’язані з реалізацією працівником своїх прав та 

виконанням ним обов’язків. Не визначення такого органу чи посадової особи 

або тимчасова відсутність посадової особи не може бути перешкодою для 

реалізації трудових прав працівника. 

Перевагою проекту ТК України порівняно з чинним КЗпП є закріплення 

основних прав та обов’язків роботодавця (ст. ст. 23, 24). Як сторона трудового 

договору роботодавець повинен надати працівнику роботу згідно з трудовою 

функцією працівника, забезпечити працівнику належні умови праці, своєчасно 

та повному обсязі сплачувати за працю працівника. В свою чергу роботодавець 

має право контролю за  виконанням працівниками трудових обов'язків, у тому 

числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями 

виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування. 

Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь 

і гідність або порушують інші права працівників (ст.29). В окремій правовій 

нормі законопроекту визначається право роботодавця на добір працівників 

(ст.25). Зазначені права та обов’язки роботодавця як сторони трудового 

договору визнаються основними. 

Отже, на підставі проведеного дослідження норм діючого законодавства 

України та проекту ТК України щодо визначення поняття «роботодавець» 

можна дійти наступних висновків: 

В якості роботодавця як сторони трудового договору можуть виступати 

юридичні особи (підприємства, установи, організації) та фізичні особи. Аналіз 

чинного законодавства дозволяє виокремити наступні види роботодавців: 

1) роботодавець – фізична особа як сторона трудового договору. Йдеться про 

роботодавців – фізичних осіб, які використовують працю працівника виключно 

для задоволення особистих потреб, та фізичних осіб, які використовують працю 

працівника у підприємницькій та професійній діяльності; 2) роботодавець – 

юридична особа як сторона трудового договору; 3) суб’єкти, які представляють 

роботодавця (представництво роботодавця). Коло останніх має бути чітко 

визначено на законодавчому рівні.  

Видається необхідним удосконалити поняття «роботодавець» у частині 

першій ст. 23 проекту ТК України, відповідно до якої роботодавцем є юридична 

(підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових 

відносин використовує працю найманих осіб. Пропонується визначити поняття 

роботодавця у зазначеній статті як юридичну (підприємство, установа, 

організація) або фізичну особу, яка на підставі трудового договору та у 

встановленому законодавством порядку використовує працю найманих осіб.  
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Недостатньо повним є визначення роботодавця-фізичної особи у частині 

другій ст. 23 проекту ТК України, якою закріплюється лише те, що 

роботодавцем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. 

Пропонується доповнити частину другу ст. 23 наступними положеннями: 

«Роботодавцями-фізичними особами визнаються: фізичні особи, які за- 

реєстровані у встановленому порядку як індивідуальні підприємці та які 

здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, а також 

приватні нотаріуси, адвокати та інші особи, чия професійна діяльність 

відповідно до закону підлягає державній реєстрації та (або) ліцензуванню, та які 

вступили у трудові відносини з працівниками в цілях здійснення зазначеної 

діяльності; фізичні особи, які вступають у трудові відносини з працівниками в 

цілях особистого обслуговування та допомоги по веденню домашнього 

господарства». 

 

Римар І.А. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

асистент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СИСТЕМІ 

ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ 

Становлення вчення про трудові правовідносини відбувалось у 

нерозривному зв’язку з вченням про трудовий договір. У наукових працях 

перших учених-трудовиків, які досліджували правові аспекти трудового 

договору, термін «трудові правовідносини» застосовувався вкрай рідко. 

Становлення теорії трудового договору (Ф. Лотмар, Л.С. Таль, 

І.С. Войтинський, К.М. Варшавський та ін.) опосередковано сприяло 

становленню вчення про трудові правовідносини, оскільки фактично були 

досліджені їх основні елементи. Розвиток вчення про трудові правовідносини 

відбувалось протягом тривалого часу в різні історичні періоди. Видається 

доцільним виділити три етапи становлення і розвитку даного вчення: 

дорадянський, радянський і пострадянський (сучасний). 

Протягом дорадянського періоду теорія трудових правовідносин лише 

почала розроблятися, оскільки вчення про трудові правовідносини формувалося 

одночасно із становленням вчення про трудовий договір. До останніх належать, 

наприклад, правовідносини, що виникають у зв’язку з притягненням до різних 

видів юридичної відповідальності за порушення законодавства про працю.  

С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко визначають правовідносини у сфері 

трудового права як відносини між суб’єктами трудового права, що врегульовані 
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нормами трудового права та полягають у взаємозв’язку суб’єктивних трудових 

прав та юридичних обов’язків, передбачених нормами трудового права
1
. 

На нашу думку, правовідносини у сфері праці можна визначити як 

врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у 

процесі здійснення їх суб’єктами трудових прав та виконання кореспондуючих 

ним трудових обов’язків відповідно до чинного законодавства.  

Складові системи правовідносин у сфері праці напряму пов’язані зі змістом 

предмету трудового права. У науці трудового права ще з часів його становлення 

йшлося про складну структуру предмету галузі, на що звертав увагу 

І.С. Войтинський. Вчений досліджував, крім трудових відносин, ще колективно-

договірні відносини, відносини з розгляду трудових спорів та ін.  

Л.Я. Гінцбург визначив ще одну важливу ознаку похідних від трудових 

правовідносин, а саме те, що похідні відносини в своєму суб’єктному складі 

мають лише одного з учасників трудових відносин: або працівника, або 

роботодавця. Іншим учасником виступає третя організація в особі 

профспілкового органу, органу з працевлаштування, органу контролю і нагляду 

за додержанням трудового законодавства та ін.
2
  

Ці ознаки зберігають своє значення і у теперішній час з єдиною поправкою 

відносно того, що суб’єктами похідних від трудових правовідносин можуть 

бути і представники працівників і роботодавців, визначені міжнародними 

актами та чинним законодавством України.  

У подальшому в науці трудового права застосовувалися різні терміни для 

іменування інших безпосередньо пов’язаних з трудовими відносин, що 

складають предмет трудового права: «похідні від трудових», «суміжні з 

трудовими», «тісно пов’язані з трудовими», «нерозривно пов’язані з 

трудовими», «такі, що примикають до трудових». Вчені по-різному визначали 

перелік зазначених відносин та їх зміст.  

Розбіжності серед науковців пояснюються відсутністю законодавчого 

визначення повного переліку відносин, що регулюються чинним КЗпП. 

Відповідно до частини першої ст. 1 КЗпП Кодекс законів про працю України 

регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності 

суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і 

культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і 

поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву 

потребу кожної працездатної людини.  

Слід відзначити, що на відміну від КЗпП України, у трудових кодексах 

пострадянських країн чітко закріплено коло суспільних відносин, що ними 

регулюються. Так, більш чітко порівняно з КЗпП України визначено коло 

                                                                 

 
1 Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., перероб і доп. – 

Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – С.182.  
2 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. – М.: Изд-во «Наука», 1977. – С.159-

160. 
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відносин, що регулюються кодексом, у ст. 4 Трудового кодексу Республіки 

Білорусь
3
, згідно з якою Трудовий кодекс регулює трудові відносини, засновані 

на трудовому договорі, а також відносини, пов’язані з: професійною 

підготовкою працівників на виробництві; діяльністю профспілок та об’єднань 

наймачів; веденням колективних переговорів; взаємовідносинами між 

працівниками (їх представниками) та наймачами; забезпеченням зайнятості; 

контролем і наглядом за додержанням законодавства про працю; державним 

соціальним страхуванням; розглядом трудових спорів. 

Відсутність законодавчого закріплення чіткого переліку суспільних 

відносин, що регулюються трудовим законодавством, підштовхувало науковців 

здійснювати різні класифікації зазначених відносин, висловлювати різні думки 

щодо критеріїв структурування предмету трудового права, переліку відносин, 

похідних від трудових, а також їхнього змісту.  

До вже сталої класифікації похідних від трудових відносин на відносини, що 

передують трудовим, відносини, супутні трудовим, та відносини, що слідують 

за трудовими, вчені пропонували інші критерії їх класифікації. 

Вчені кафедри трудового права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого підтримують поділ відносин у предметі трудового 

права на трудові й ті, що тісно пов’язані з ними. Така класифікація, як 

зазначають вчені, заснована на причетності відносин до самого процесу праці, 

дозволяє із усієї сукупності відносин виділити головний феномен трудового 

права – трудові правовідносини.  

На думку харківських вчених, правовідносини у сфері праці, пов’язані з 

трудовими відносинами, можна класифікувати: а) залежно від кількості 

суб’єктів –на індивідуальні та колективні; б) залежно від змісту – на 

матеріальні, процедурні і процесуальні; в) залежно від співіснування з 

трудовими у часі – на ті, що передують трудовим (наприклад, відносини з 

працевлаштування), існують разом з трудовими (відносини з притягнення до 

дисциплінарної або матеріальної відповідальності), слідують за трудовими 

(відносини з розгляду трудових спорів про поновлення на роботі)
4
.  

Своєрідну позицію щодо предмету трудового права зайняли автори 

підручника «Курс порівняльного трудового права», які вважають, що предмет 

трудового права повинні складати: суспільні відносини з працевлаштування; 

трудові відносини в широкому розумінні, тобто відносини з реалізації здібності 

людини праці у різних організаційно-правових формах (залежна праця за 

наймом, незалежна професійна діяльність, фрілансерство (надання послуг на 

замовлення), трудова діяльність працюючих власників тощо); виробничі 

відносини, тобто відносини з організації роботодавцем праці працівників та 

управління спільним процесом праці; відносини з професійної підготовки та 

                                                                 

 
3 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года №263-3 //Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – №80. – Ст.2/70. 
4 Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] /В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, 

О.М. Ярошенко та ін. ; за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012. – С. 13-14. 
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підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві; відносини 

виробничої демократії, тобто відносини з участі працівників, їх колективів та 

органів представництва в управлінні виробництвом, встановленні умов праці, 

захисті прав і законних інтересів працівників; відносини з охорони праці та 

створення для працівників безпечного і комфортного виробничого середовища; 

процесуальні відносини, тобто відносини з вирішення трудових спорів; 

відносини з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; 

охоронні відносини, тобто відносини з реалізації примусових заходів та 

запобігання правопорушенням у сфері суспільної організації праці
5
. 

Інші науковці традиційно виділяють у предметі трудового права трудові та 

тісно пов’язані з трудовими відносини, не здійснюючи класифікацію останніх, а 

виокремлюють їх ознаки. Так, А.М. Лушніков і М.В. Лушнікова вслід за 

М.Г. Александровим і Л.Я. Гінцбургом вважають, що пов’язані з трудовими 

відносини відповідають наступним двом ознакам: 1) ці відносини обумовлені 

трудовим відношенням та існують постільки, оскільки існує саме трудове 

відношення; 2) похідні відносини у своєму суб’єктному складі мають тільки 

одного з учасників трудового відношення
6
. 

Отже, слід констатувати, що більшість учених-трудових розглядають 

правовідносини у сфері праці (або трудового права) як трудові правовідносини 

та похідні від них правовідносини. До останніх відносять такі: правовідносини з 

працевлаштування; правовідносини з нагляду і контролю за додержанням 

трудового законодавства; правовідносини з управління працею 

(організаційноуправлінські правовідносини).  

На нашу думку, класифікація правовідносин у сфері праці є можливою за 

різними підставами. Залежно від предмету правового регулювання можна 

виділити трудові (трудоправові) правовідносини, що належать до сфери 

трудового права, та правовідносини іншої галузевої належності.  

Залежно від змісту правовідносини у сфері праці можна класифікувати на 

матеріальні та процесуальні. Як відзначав О.С. Пашков, на відміну від 

матеріальних, процесуальні відносини завжди виникають за участю органів 

спеціальної юрисдикції, уповноважених законом на розгляд спору
7
. 

Залежно від суб’єктного складу систему правовідносин у сфері праці 

утворюють три групи правовідносин: індивідуальні трудові правовідносини, 

колективні трудові правовідносини, наглядово-контрольні та трудові 

процесуальні правовідносини.  

                                                                 

 
5 Курс порівняльного трудового права: підручник у 2 томах /Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький 

А.М., Щербина В.І. /За ред. акад. А.Р. Мацюка. – 2-ге вид., змін. і доп. – Харків: Діса плюс, 2015. – 
С.175-176.  

6 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т.1. Сущность трудового 

права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Статус, 2009. – С. 378. 

7 Трудовое право России: учебник /под ред. А.С. Пашкова. – СПб., 1993. – С.28, 29.  
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В індивідуальних трудових правовідносинах реалізується індивідуальний 

(приватний) інтерес. У колективних трудових правовідносинах переслідуються 

корпоративні інтереси окремих соціальних груп. Оскільки зазначені 

правовідносини функціонують у рамках соціального діалогу, то інакше можуть 

іменуватися правовідносинами із соціального діалогу у сфері праці. У 

наглядово-контрольних та юрисдикційних правовідносинах реалізуються 

загальносоціальні інтереси. Зазначені правовідносини виникають у процесі 

здійснення державними органами наглядово-контрольних та юрисдикційних 

функцій у сфері праці.  

Виділення у структурі предмету трудового права індивідуальних та 

колективних трудових відносин підтримується не тільки науковцями. Дана 

концепція предмету трудового права одержала відображення у трудових 

кодексах деяких пострадянських країн. Так, відповідно до частини першої ст. 1 

Трудового кодексу Республіки Вірменія
8
 даний Кодекс регулює колективні та 

індивідуальні трудові відносини, встановлює підстави виникнення, зміни і 

припинення та здійснення цих відносин, права і обов’язки, відповідальність 

сторін трудових відносин, а також умови забезпечення безпеки і охорони 

здоров’я працівників.  

Згідно з частиною першою ст. 2 Трудового кодексу Республіки Молдова
9
 

цей Кодекс регулює сукупність індивідуальних і колективних трудових 

відносин, контроль застосування норм у цій сфері, трудову юрисдикцію, а 

також інші відносини, безпосередньо пов’язані з трудовими.  

У трудових кодексах інших пострадянських країн індивідуальні трудові 

відносини окремо не виділяються у колі суспільних відносин, шо регулюються. 

Однак далі у кодексах містяться окремі розділи, присвячені регулюванню 

зазначених відносин. Так, відповідно до частини першої ст. 1 Трудового 

кодексу Грузії цим Кодексом регулюються трудові та безпосередньо пов’язані з 

ними відносини на території Грузії, якщо вони не регулюються іншим чином 

іншим спеціальним законом або міжнародними договорами Грузії. При цьому 

Розділ ІІ ТК Грузії іменується «Індивідуальні трудові відносини». 

Індивідуальні трудові правовідносини в системі правовідносин у сфері праці 

займають визначальне місце, а колективні трудові правовідносини стосовно 

зазначених правовідносин відіграють допоміжну роль. Індивідуальні та 

колективні трудові правовідносини тісно взаємопов’язані і не можуть існувати 

відокремлено. Водночас зазначені правовідносини відрізняються один від 

одного за характерними ознаками, нормативною базою, принципами правового 

регулювання, суб’єктним складом, змістом, підставами виникнення, зміни та 

припинення, рівнями, на яких вони виникають і функціонують. 

                                                                 

 
8 Трудовой кодекс Республики Армения от 14 декабря 2004 года №НО-124.  
9 Трудовой кодекс Республики Молдова от 28 марта 2003 года //Monitorul Oficial. – 29 июля 2003 

года. – №159-162. – Ст.648.  
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доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕЛЕРОБОТИ В 

УКРАЇНІ 

В останні три десятиріччя у розвинених країнах, під впливом процесів 

глобалізації, міжнародної конкуренції, стрімкого розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, переходу до інноваційної економіки відбувається 

трансформація соціально-трудових відносин, які розвиваються в напрямі 

збільшення гнучкості та дерегуляції трудової діяльності, поступового відходу 

від традиційної зайнятості та формування нестандартних форм зайнятості. 

Найбільшої значущості серед нових форм організації праці набуває 

віддалена зайнятість з використанням новітніх технологій - телеробота. 

Зазначена форма зайнятості поширена у багатьох країнах та отримала різні 

назви. Наприклад, у США її називають телеком’ютінг (telecommuting job), в 

Європі – telework. За визначенням провідної організації у сфері дослідження 

телероботи Європейської ініціативи (European Telework Development Initiative), 

телеробота виникає тоді, коли ІКТ використовуються для виконання роботи на 

відстані від місця, де необхідні результати цієї роботи, або від місця, де вона 

зазвичай виконується. 

Поява електронних надомників – масового загону працівників, які мають 

особливості щодо організації, умов праці, викликає необхідність визначення 

їхнього правового статусу, місця у системі правового регулювання праці. 

Вчений Кісельов І.Я., визначає телероботу як різновид трудового договору 

та окремий вид трудової діяльності, яка виконується у місці, віддаленому від 

центрального офісу, що виключає можливість безпосереднього спілкування 

працівника з керівництвом та співробітниками.  

Окремі вчені розглядають договір про працю телепрацівника (електронного 

надомника) як різновид трудового договору про надомну працю з окремими 

особливостями. 

Так, Ємельяненко Л.М. зазначає, що надомна зайнятість передбачає 

залучення наступних груп працівників: 

- наймані телепрацівники, трудовий контракт яких визначає дім як місце 

постійної роботи;  

- самозайняті, або фрілансери – працівники, які надають перевагу роботі 

вдома але в разі необхідності можуть працювати в приміщенні роботодавця;  

- неформальні телепрацівники залучаються до виконання певних завдань без 

згоди вищого керівництва компанії (або незважаючи на заборону) за 

нелегальним наймом менеджерів, які вбачають вигоди в роботі таких 

працівників; 

- телезайняті підприємці, які тільки починають свій бізнес і намагаються 

уникнути витрат, пов’язаних з утриманням приміщення, та відхиляють 
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практику формального офісу, розвивають свій бізнес за допомогою електронних 

мереж і працівників, які працюють у найбільш зручний для них час. 

За даними дослідження, презентованого у квітні 2013 р. компанією «uSamp», 

65% компаній дозволяють своїм співробітникам працювати віддалено. У 

дослідженні розглядається офісна культура і звички 1000 бізнес-професіоналів 

США, щоб дізнатися, як сприймається телеробота самими працівниками. 

Визначено, що більшість співробітників (67%) вважають, що вони є більш 

продуктивними при віддаленій роботі, на відміну від 7%, які оцінюють свою 

телероботу як непродуктивну. 

Та обставина, що зазначені працівники працюють вдома або віддалено від 

офісу, дійсно, наближує їх до правового статусу надомників, регулювання праці 

яких в Україні є предметом спеціального підзаконного нормативно-правового 

акту – Положення про умови праці надомників, затвердженим постановою 

Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981р. № 275/17-99. 

Правовий захист прав та інтересів надомних працівників, передбачений також 

Конвенцією МОП № 177 про надомну працю 1996 р. та Рекомендацією МОП № 

184 щодо надомної праці. 

Однак, чинне Положення було прийняте ще за радянських часів, в інших 

соціально-економічних умовах. Воно продовжує діяти за відсутності 

спеціальних норм у вітчизняному законодавстві. У той час надомна робота 

обмежувалась ручною працею і мала невелике значення для підприємства. У 

сучасний період перспективи надомної праці значно змінилися, особливо у 

зв’язку з використанням телекомунікаційних та інформаційних технологій,  які 

дозволяють забезпечити децентралізацію багатьох складових виробничої 

діяльності підприємства, від найбільш складних і точних (програмування, 

проведення досліджень, бухгалтерська справа, збір та обробка інформації) до 

найбільш простих (набір тексту на комп’ютері).  

Специфіка нового електронного працівника полягає в якісній зміні техніки, 

що використовується, характеру робочої сили (особи, які мають високу 

кваліфікацію, оволоділи новою технікою і не бажають з тих чи інших причин 

працювати в рамках традиційного трудового відношення в офісі роботодавця). 

Оскільки  телеробота повністю не вписується в рамки правового регулювання 

надомної праці, то у багатьох країнах, як і в нашій, виникають проблеми 

застосування законодавства у зазначеній сфері. 

При використанні телероботи може виникнути така ситуація: незалежна 

компанія з виробництва програмного забезпечення співробітничає через 

телекомунікаційний зв'язок з фірмою-клієнтом. У даному випадку між фірмами 

встановлюються комерційні відносини, що регулюються нормами цивільного 

законодавства. 

Другий приклад – телеробота виконується як безпосередньо вдома, так і в 

інших місцях, розташованих поза фірмою, але які контролюються 

телепрацівником. Останній на підставі вказівок фірми шляхом самостійної 

організації роботи виконує свої функції та відсилає кінцевий результат до 

фірми. При цьому працівник може співпрацювати одночасно з декількома 
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фірмами. У даному випадку працівник перебуває у штаті підприємства і 

працює, підлягаючи владі роботодавця, а тому може бути ним 

проконтрольований. Такий телепрацівник за своїм правовим становищем 

практично не відрізняється від звичайного працівника, за винятком 

модифікованого критерію підлеглості у трудових відносинах. 

Беручи до уваги те, що в окремих випадках становище телепрацівників 

багато в чому нагадує становище самозайнятих працівників слід виявити 

критерії, що дозволяють встановити, чи перебуває телепрацівник у підлеглому 

становищі або повинен розглядатися як незалежний працівник. Відповідно до 

британського і шведського законодавства надомника, залежно від певних 

обставин (чи пов'язаний він з організацією, чи виконує роботу під контролем 

роботодавця), можна розглядати і як само зайнятого, і як підлеглого працівника. 

У разі виникнення спору ретельному аналізу підлягає зміст укладеного між 

сторонами договору, нерідко шляхом зіставлення з положеннями типового 

трудового договору. Бельгійські суди виходять при цьому з самої сутності праці 

телепрацівника, визначаючи, зокрема, чи слугує  така робота складовою і 

невід’ємною частиною усього процесу виробництва. Якщо слугує, то відносини, 

що виникли, повинні регулюватися нормами трудового законодавства. У 

Німеччині, особи, які виконують роботу на дому переважно для фірми, повинні 

розглядатися як наймані працівники. У даному випадку має місце більш гнучке 

використання поняття «підлеглість», тобто відбувається модифікація такої 

ознаки трудового договору як організаційна.  

Потрібно мати на увазі, якщо в індустріальній економіці роботодавець є 

одночасно і управлінцем, і технічним організатором праці, то в епоху високих 

технологій він виконує тільки першу з цих ролей. Багато працівників 

підприємств у цей час є висококваліфікованими спеціалістами, і у роботодавця 

більше немає необхідності контролювати, як, коли і яка робота виконується. 

Його влада швидше поширюється на те, яким чином працівник втягнутий в 

організацію процесу виробництва. При цьому телеробота, і надомна праця, 

можуть передбачати підлягання навіть у тому випадку, коли робота виконується 

за межами фірми, оскільки дана обставина не включає можливості здійснювати 

роботодавцем владу. Концепція підлеглості, таким чином, не втрачає жодного із 

своїх основних моментів, навіть у тому випадку, коли працівники у 

географічному плані знаходяться далеко від роботодавця. Наслідком такого 

становища, на думку Лушнікова М.В., стає необхідність поширення на таких 

працівників усіх захисних положень чинного трудового законодавства. 

Використання таких інноваційних форм зайнятості як телеробота в 

європейських країнах неухильно збільшується. Поєднання таких факторів, як 

поширення дешевого високошвидкісного доступу до Інтернету, зростання цін 

на паливо й комунальні витрати призводить до підтримки тенденції поширення 

телезайнятості з боку роботодавців і самих працівників. Так, у 2006 р. близько 

23% підприємств у країнах Європейського Союзу залучали до роботи 

телепрацівників (які працювали в будь-якому місці, але в основному це були 

надомні працівники), порівняно з 16% у 2003 р. і 18% у 2004 р.  
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У США кількість людей, що працюють на свого роботодавця як удома, так і 

віддалено, зросла з 12,4 мільйонів у 2006 р. до більше ніж 17 мільйонів у 2008 

р., збільшення за два роки склало майже 40%. 

Реальні масштаби залучення працівників у сфері телероботи в Україні 

оцінити складно. Якщо в США, Канаді, ЄС майже щороку проводяться 

дослідження телероботи та її впливу на економіку країн як на державному, так і 

на недержавному рівні, то в Україні вони відсутні. Телепрацівники є найбільш 

беззахисними з усіх працюючих, адже вони виключені з систем надання певних 

пільг та переваг, схем соціального захисту та ін. Окремі спеціалісти вважають 

телезайнятість «зоною правового вакууму», адже дійсно зазначений вид 

зайнятості характеризується  майже повною відсутністю державного 

регулювання та підтримки. 

Сьогодні, завдяки Інтернету, можливість забезпечити себе роботою 

отримали такі соціально незахищені верстви населення, як інваліди, пенсіонери, 

студенти, самотні матері, особи, що здійснюють догляд за літніми чи хворими 

людьми та ін. 

Досвід зарубіжних країн, доводить, що уникати визнання офіційного статусу 

телепрацівників є невигідним для держави. Фактично, поширення такої форми 

зайнятості, як телеробота, спрямована на підвищення рівня зайнятості, адже, з 

одного боку, трудовий договір з таким працівником, відповідає потребам 

організації, а з іншого – потребам певного сектору ринку праці. У будь-якому 

разі в  Україні необхідно легалізувати телезайнятість та внести відповідні зміни 

в трудове законодавство, зокрема в Кодекс законів про працю України, Закон 

України «Про зайнятість населення» та ін. Позитивним зрушенням на шляху до 

створення нормативно-правової бази регулювання та захисту прав та інтересів 

працівників, зайнятих у зазначеній сфері стало закріплення в проекті Трудового 

кодексу України статті 44 «Умова про роботу вдома». 

 

Рошканюк В.М. 

Ужгородський національний університет, 

доцент кафедри цивільного права юридичного факультету 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Ядро системи соціального захисту населення складають пенсійні 

правовідносини. Пенсійне забезпечення є найбільшим видом соціального 

забезпечення як за суб’єктним складом (близько 13 млн. пенсіонерів), так і за 

обсягами фінансування. Проте, незважаючи на це, розміри пенсійного 

забезпечення для переважної більшості населення не відповідають рівню 

державних соціальних стандартів, які забезпечують належний і гідний рівень 

життя. Таку важливу задачу як достойний рівень пенсій українське суспільство 

повинно вирішити якомога швидше.  

Спроби реформування системи пенсійного забезпечення відбулися у 

2004 році та у 2011 році із прийняттям Законів України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року№ 
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1058-IV,
1
 «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року 

№ 1057- IV
2
 та «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI
3
 відповідно. До 

беззаперечних переваг пенсійної реформи 2004 року слід віднести формально-

юридичне закріплення трирівневої системи пенсійного забезпечення, яка 

повністю ще не запроваджена. Однак, непродумана соціальна політика держави, 

чисельні діаметрально-протилежні зміни до законів не призвели до очікуваного 

ефекту щодо покращення соціальних стандартів в цій сфері. 

Надати однозначну оцінку пенсійної реформи 2011 року не можливо. З 

одного боку, це було зворотною дією попереднього уряду на отримання 

чергового траншу з МВФ. Зазначена реформа формально було спрямована на 

стабілізацію економічної складової з урахуванням необхідності подолання 

стагнаційних процесів після світової фінансової кризи та негативних соціально-

демографічних тенденцій. Положення пенсійної реформи 2011 року в частині 

необґрунтованого підвищення пенсійного віку (середня тривалість життя в 

Україні останнім часом зменшилася. Так, по різним даним середня тривалість 

життя складає 63 роки для чоловіків, 67 років для жінок. По іншим даним 

відповідно 59 років та 63 роки, в той час як в СРСР середня тривалість життя 

складала 70 років.) та підвищення вимог до страхового стажу (35 і 30 років 

відповідно для чоловіків і жінок при середньому працездатному періоді 35-

40 років, з оглядом на велику кількість безробітних є необгрунтованою) 

суперечать ч.3 ст.22 Конституції України, відповідно до якої при прийнятті 

нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження 

змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Можна було би наводити ще багато прикладів прогалин у пенсійному 

законодавстві. Що стосується необхідності подальшого вдосконалення 

пенсійного законодавства, то це ще раз підтверджує актуальність обраної 

проблематики та обґрунтовує необхідність подальших теоретичних розробок, 

присвячених системі пенсійного забезпечення в Україні.  

Звісно, що проблеми реформування системи пенсійного забезпечення 

полягають не лише у недосконалості правових конструкцій, необхідності 

кодифікації
4
, економічних проблемах, відсутності політичної волі та 

                                                                 

 
1 Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 
1058-IV (за станом на 11 березня 2013 року)  [електронний ресурс]  // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 
2 Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057- IV (за 
станом на 9 грудня 2012 року) [електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. -  

№ 47-48. – Ст. 372. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15 
3 Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 
8 липня 2011 року № 3668-VI (за станом на 1 січня 2013 року)  [електронний ресурс]  // Відомості  

Верховної  Ради України. – 2012. - № 12-13. – Ст. 82. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3668-17 
4 Ткаченко Л.Г.  Кодифікація пенсійного законодавства: передумови та проблеми / Л.Г.Ткаченко // 

Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Збірник наукових 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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недалекоглядності. Реформування повинно передбачати і ефективний механізм 

захисту права на пенсію. На це вказують багато вітчизняних досліджень. 

Наприклад, можна повністю погодитись із думкою Рубан К.П., що звернення за 

захистом до адміністративних судів абсолютно не гарантує справедливого 

вирішення справи.
5
 Наприклад, стосовно Закарпаття, пенсійні справи нерідко 

переглядалися Львівським Апеляційним судом по п’ять років, а громадяни так і 

не могли добитися справедливості та задоволення своїх законних вимог. 

Шляхом вирішення цієї проблеми може бути або зміна підсудності, яка існувала 

раніше, або спрощена процедура розгляду пенсійних спорів. Адже, досить часто 

в цих категоріях справ відсутній спір про право, а порушення зводяться 

фактично до невиплати тих чи інших сум. Тобто суд фактично санкціонує до 

виплати недоплачену суму пенсії. Або, наприклад, віднести ці спори до 

наказного провадження. Це надасть змогу захищати право на пенсію у короткий 

час. 

Наступна проблема полягає у специфічній природі цих прав. На відміну від 

громадянських та політичних прав вони не забезпечуються безпосередньо 

судовим захистом. Тобто конституційне і законодавче закріплення , наприклад, 

права на пенсійне забезпечення не буде захищено судом, оскільки для цього, 

принаймні, потрібно фінансування із Державного бюджету та передбачення 

відповідних асигнувань щороку у спеціальному законі, обсяг яких залежить від 

стану економіки та результатів суспільно-політичних дебатів.
6
 

Наразі в Україні існує складна ситуація у сфері захисту соціальних прав, що 

обумовлюється, в першу чергу, економічними і політичними чинниками, які є 

визначальними в діяльності соціальної держави щодо захисту та гарантування 

права кожної особи на соціальний захист. Непоодинокими є випадки зменшення 

змісту і обсягу соціальних прав і гарантій, на що неодноразово вказувалося в 

рішеннях Конституційного Суду України; велика кількість нормативних актів, 

що регулюють відносини у сфері соціального забезпечення ускладнюють 

процедуру реалізації цих прав. Поширення безробіття, довготривала пенсійна 

реформа та трансформація системи соціального захисту в цілому, всесвітня 

економічна криза, яка не оминула Україну, а також внутрішня політична криза, 

що негативним чином відбиваються на дотриманні права на соціальний захист, і 

є підґрунтям соціальної нестабільності в українському суспільстві. Все це в 
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своїй сукупності дає підстави для твердження про те, що Україна знаходиться 

лише на шляху до становлення соціальної держави як гаранта права на 

соціальний захист та справедливе пенсійне забезпечення. 

В Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» в якості другого рівня системи пенсійного забезпечення 

запропоновано ввести накопичувальну систему пенсійного страхування. Це 

стало новелою у вітчизняному законодавстві, хоча така модель існує у західних 

країнах багато десятиліть. Проте, на превеликий жаль, другий рівень пенсійного 

забезпечення в Україні так і залишається реформою на папері. Спробуємо 

запропонувати шляхи реального запровадження пенсійної реформи. 

Однією з найбільш актуальних проблем розвитку системи пенсійного 

забезпечення є негайне запровадження другого рівня системи пенсійного 

страхування. Для цього слід скасувати норму, передбачену в Законі України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо 

запровадження накопичувальної системи на наступний рік після подолання 

дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. В сучасних умовах це означає 

відтермінування на невизначений термін. Тому, слід повністю переосмислити 

такий підхід. На даному етапі слід витягнути готівку з тіні і допомогти 

громадянам легалізувати доходи. Для цього потрібно повернути майже первісну 

редакцію ч.3ст.27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», з деякими уточненнями. Скасування граничного розміру пенсій з 

одночасним фіксуванням максимального розміру пенсій для службовців і 

чиновників сприятиме легалізації доходу, оскільки частина відрахувань стає 

власністю застрахованої особи. По суті, 7% від своїх доходів застрахована особа 

фактично відкладає на старість протягом працездатного періоду, і це крім 

державної пенсії. Саме такий підхід в  законодавчому регулюванні дасть змогу 

суттєво збільшити внутрішньо український фондовий ринок та, відповідно, 

суттєво зміцнити економіку України. Одночасно, будь-яка модель соціального 

захисту може працювати лише за умови стабільної економіки. Такі висновки 

дуже легко довести математичним шляхом.  

Адже при дохідній частині бюджету в 187 млрд. грн. станом на 2013 рік, 

який формується за рахунок 32% відрахування до ПФУ, при 7%-му 

відрахуванні ми маємо щорічне поповнення Накопичувального фонду України 

на суму більше 30 млрд. грн. Як тільки громадяни зрозуміють, що ця система є 

вигідною, вони почнуть виводити гроші з тіні. За 10 років, тобто до моменту 

перших пенсійних виплат ми отримаємо колосальну додаткову гривневу масу в 

економіці, яка в будь-якому разі перевищить 300 млрд. гривень. Фактично це 

величезний стабілізаційний фонд, який допомагатиме триматися на плаву 

українській економіці. Для ефективної роботи накопичувальної системи 

потрібно лише чітко продумати систему диверсифікації фінансових ризиків. 

Якщо б не бездарні кроки попередньої влади за останні роки, з початку 

пенсійної реформи 2004 року ми могли б отримати додатково в економіку 

України гривневу масу, еквівалентну розмірам двох ПФУ, тобто не менше 

500 млрд. гривень. 
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Хтось може заперечити, що таку систему не можливо запровадити без 

подолання дефіциту бюджету ПФУ. Адже в бюджеті ПФУ на 2013, 2014 роки 

закладено близько 10% дефіциту. Відповідально заявляємо, що це є нічим 

іншим, ніж політичними спекуляціями попередньої влади, яка ніколи не була 

проукраїнською. При попередньому режимі 65% ДБУ розкрадалося в той чи 

інший спосіб (підкреслено мною – В.Р.) Відповідно, якщо нова влада 

утримається від такої спокуси, як розкрадання 2/3 ДБУ – механізм компенсації 

10% дефіцити ПФУ дуже легко знайдеться, у т.ч. за рахунок ліквідації 

«податкових ям». Натомість запровадження накопичувальної системи надасть 

змогу фактично створити стабілізаційний фонд від 300 млрд. до 1 трлн. гривень! 

Якщо ж до низки економічних заходів додати зменшення вартості енергоносіїв, 

які реально запровадити навіть просто перевівши «соціалку» замість газу на 

електрику (опалювання електрикою вдвічі дешевше), не говорячи вже про 

запровадження новітніх технологій, то в Україні цілком реально побудувати 

стабільну соціально-орієнтовану економічну модель. 

З моменту пенсійної реформи 2004 року вже минуло більше десяти років. 

Ідея запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення з року, 

наступного за роком подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду призвела 

до невиправданих втрат в економіці України та в добробуті кожного українця. 

Спробуємо ще раз проаналізувати економічні втрати від зволікання із 

запровадженням цієї системи на прикладі бюджету ПФУ за 2013 рік. Так, 

надходження від єдиного соціального внеску складають 164,28 млрд. гривень.
7
 

Ця величина міститься в фонді оплати праці і складає 34,7%, з яких 32% 

безпосередньо пенсійні кошти. Фактична величина пенсійних коштів за цих 

умов складає 151,49 млрд. гривень. Відрахування до Накопичувального фонду 

повинні складати 7% від фонду оплати праці, що складає 21,8% пенсійних 

коштів ПФУ. Таким чином, ми можемо визначити річну суму фактичних 

відрахувань до Накопичувального фонду: 7% * 151,49 млрд. / 32% = 33,14 млрд. 

гривень. Нескладно порахувати, що за 10 років існування такої системи ми 

отримаємо щонайменше 33,14 * 10 = 331,4 млрд. гривень додаткової гривневої 

маси в економіку України. Це колосальний стабілізаційний фонд, який 

сприятиме розвитку інвестицій, стратегічних галузей, фондовому ринку, 

стабільності гривні, тощо. Враховуючи той фактор, що половина грошей 

знаходиться в «тіні», цей показник обов’язково зросте за декілька років. Тому 

що запровадження накопичувальної системи призведе до того, що 21,8 % 

єдиного соціального внеску піде в актив застрахованій особі. Ці кошти є її 

власністю і можуть спадкуватися. В той час, як участь лише в солідарній 

системі не дає такої можливості, і якщо людина не дожила хоч один день до 

пенсійного віку, то ці 21,8% за 35-40 річний період просто «згорають». 

Роз’яснення населенню реальних переваг від запровадження накопичувальної 

                                                                 

 
7 Постанова КМУ «Про бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік» від 11 лютого 2013 р. № 
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системи дасть серйозний стимул для легалізації доходів і сильно вдарить по 

«зарплатам у конверті». Дефіцит на 2013 рік складав всього 21,8 млрд. гривень, 

в той час як фактичне річне інвестування в економіку України складатиме 

33,14 млрд. гривень. Відповідно на 2014 рік дефіцит 17,1 млрд. гривень. при 

ЄСВ 160,5 млрд. гривень
8
, на 2015 рік – 31 млрд. гривень при ЄСВ 168 млрд. 

гривень
9
, а на 2016 рік заплановано ЄСВ 105,3 млрд. гривень, а щодо дефіциту, 

то поки що цифри аналізувати рано.
10

 На цьому прикладі видно, що розмір 

фактичного інвестування в економіку завжди перевищує річний дефіцит, а з 

кожним роком роботи з пенсійними активами другого рівня буде збільшувати 

сукупний (валовий) інвестиційний дохід в накопичувальній системі, що само по 

собі нівелює проблему дефіциту. На цей рік урядом проблему дефіциту 

бюджету планується подолати. Таким чином, навіть при дефіциті слід віддати 

перевагу економічним перспективам від запровадження накопичувального 

пенсіонування, а не відстоювати ідею «бюджету проїдання». Однак згадаймо 

останні суспільно-політичні події. Однією із причин, чому люди вийшли на 

майдан, було те, що 65% держбюджету України «уходило». Вдумаймося у 

цифри! На 2013 рік  дохідна частина ДБУ складає 351,164 млрд. гривень. 65% 

складають 185,098 млрд. гривень. Дані цифри показують, що гроші на покриття 

дефіциту бюджету ПФУ в Україні є, лише відсутня політична воля 

можновладців на запровадження реальної пенсійної реформи. В сучасній 

редакції закону перші фактичні виплати повинні відбутися через 25 років. За 

цей період фактична гривнева маса з урахуванням детенізації економіки сягне 

триліона гривень! За таких умов запровадження пенсійної реформи є 

стратегічним завданням України не тільки в плані виконання міжнародно-

правових зобов’язань у соціальній сфері, але і заради здобуття економічної 

незалежності нашої держави. 
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(Universidade Eduardo Mondlane), 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И КОНСТИТУЦИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МОЗАМБИКА 

Республика Мозамбик (далее – Мозамбик), в течение нескольких столетий 

бывшая португальской колонией, обрела суверенитет в качестве независимого 
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государства в 1975 г. В период с 1977 г. по 1992 г. в Мозамбике шла 

гражданская война, в ходе которой из приблизительно 16-миллионного 

населения страны погибли около 1 млн. человек, стали беженцами более 5 млн. 

человек
1
. Последствия многолетней гражданской войны проявились во всех 

аспектах жизни, еще более усугубив тяжелое положение населения Мозамбика.  

В настоящее время Мозамбик является страной с наиболее быстро растущей 

экономикой среди стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Однако 

значительное число мозамбиканцев по-прежнему живет в нищете. 

Впечатляющий экономический рост, наблюдаемый в стране в последние два 

десятилетия, практически не затронул наиболее неблагополучные слои 

населения и не привел к существенному сокращению масштабов нищеты. По 

оценкам ООН, в 1997 г. показатель абсолютной нищеты в Мозамбике составлял 

69 %
2
; по последним данным, из 26-миллионного

3
 населения Мозамбика за 

чертой бедности живут 54 %
4
 – более половины общей численности населения. 

Сложившиеся в Мозамбике экономические и социальные условия во многом 

вызваны серьезными негативными последствиями таких факторов, как 

колонизация, длительная гражданская война, продолжающиеся и в настоящее 

время внутригосударственные конфликты между регионами, уязвимость страны 

к стихийным бедствиям (наводнениям, засухам). В таких обстоятельствах от 

государства и от международного сообщества требуются значительные усилия 

для сокращения масштабов нищеты и обеспечения соблюдения прав человека, в 

том числе права на социальную защиту, т.к. во многом страна по-прежнему 

зависит от международной помощи: финансовой, технической, гуманитарной, 

правовой. 

Мозамбик стал членом ООН 16 сентября 1975 г. Первый ратифицированный 

Мозамбиком международный документ по правам человека из числа актов 

ООН, закрепляющих право на социальное обеспечение как одно из прав 

человека, – Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (ратифицирована 18 апреля 1983 г.). Впоследствии были 

ратифицированы  Конвенция о правах ребенка (24 апреля 1994 г.), Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (21 апреля 1997 

г.), Конвенция о правах инвалидов (30 января 2012 г.), Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (19 

августа 2013 г.). Также принято решение о присоединении к МПЭСКП, однако 

ратификация еще не состоялась. 

Являясь членом МОТ, Мозамбик ратифицировал ряд конвенций МОТ о 

труде, однако конвенции в сфере социального обеспечения пока не 

ратифицированы. 
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Кроме того, Мозамбик является участником Африканской хартии прав  

человека и народов (Резолюция о ратификации № 9/88 от 25 августа) и 

Африканской хартии прав и благосостояния ребенка (Резолюция о ратификации 

№ 20/98). 

В 2004 г. в стране была принята новая Конституция
5
. В Конституции 

указано, что Мозамбик является демократическим государством, 

основывающимся на «плюрализме  мнений, демократических правах, уважении 

и гарантии основных прав и свобод человека». Согласно ст. 43 Конституции 

положения, касающиеся основных прав, толкуются и интегрируются в 

правовую систему Мозамбика в соответствии с ВДПЧ и Африканской хартией 

прав человека и народов.  

Конституция предусматривает включение норм международного права в  

национальное законодательство после ратификации соответствующих 

договоров.  В соответствии со ст. 18 правовые стандарты международного права 

признаются равноценными правовым стандартам, устанавливаемым 

Ассамблеей Республики и Правительством Мозамбика. Таким образом, 

международные договоры в области прав человека, стороной которых является 

Мозамбик, после их официальной публикации в правительственном бюллетене 

должны применяться на всех уровнях правоприменения, в том числе судебными 

органами. 

В разделе III Конституции предусмотрены права, обязанности, свободы, 

основные гарантии, которые согласуются с принципами международных 

договоров в области прав человека, стороной которых является Мозамбик. Ряд 

статей посвящен праву отдельных категорий граждан на защиту (особую 

защиту) со стороны семьи, общества и государства.  

Так, в ст. 43 идет речь о том, что на людей с ограниченными возможностями 

в полной мере распространяются закрепленные Конституцией права и 

обязанности, с учетом состояния их здоровья. Статьи 40 и 89 закрепляют право 

на жизнь и право на здоровье. В ст. 47 указано, что дети имеют право на защиту 

и уход, необходимые для их благополучия. В ст. 95 закреплено право каждого 

гражданина на помощь в случае нетрудоспособности (инвалидности) и в 

старости, а государство обязуется способствовать созданию условий для 

реализации этого права. 

В ст. 121 закреплены право детей на защиту со стороны семьи, общества и 

государства с учетом их комплексного развития, право детей-сирот, детей-

инвалидов на защиту от любой формы дискриминации и злоупотреблений. В ст. 

124 закреплено право пожилых людей на особую защиту со стороны семьи, 

общества и государства, в том числе на обслуживание в государственных и 

частных учреждениях. Ст. 125 посвящена правам лиц с ограниченными 

возможностями. Помимо права на особую защиту, в ней закреплено, что 

государство совместно с ассоциациями лиц с ограниченными возможностями и 
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с частными лицами способствует обеспечению лицам с ограниченными 

возможностями их реабилитации и интеграции; созданию условий для того, 

чтобы предотвратить их изоляцию и социальную маргинализацию; приоритету 

обслуживания в государственных и частных учреждениях; обеспечению 

беспрепятственного доступа в общественные места. 

На основе международных правовых актов в области прав человека и 

Конституции Республики 2004 г. развивается национальное законодательство, 

содержащее нормы, направленные на социальную защиту различных категорий 

граждан. Так, приняты Закон о семье № 12/2004, Закон о социальной защите 

№ 4/2007, Закон о поощрении и защите прав ребенка № 7/2008, Закон об 

организации опеки над несовершеннолетними № 8/2008, Закон о социальном 

обеспечении пожилых лиц № 53/2012, Закон о поощрении и защите прав 

пожилых  людей № 3/2014 и др. 

 В 2001-2010 г. в стране реализовывались национальные пятилетние Планы 

действий по борьбе с нищетой (Plano de Acção para a Redução da Pobeza Absoluta 

(PARPA I e II)). Принимались и реализовывались иные программные 

документы, целью которых было, в том числе, предоставление мер социальной 

защиты тем или иным категориям граждан: Национальный план действий в 

интересах детей на 2006-2011 годы, План действий в интересах сирот и 

уязвимых детей, Национальный стратегический план профилактики и борьбы 

против ВИЧ/СПИДа, Программа прямой социальной поддержки, Программа по 

снабжению продовольствием
6
, Стратегическая программа в целях сокращения 

масштабов  бедности в городах
7
, Программа действий на период до 2025 года и 

др. 

Безусловно, Мозамбик достиг значительного прогресса в создании правовой  

базы, необходимой для развития системы социальной защиты в стране. 

Ратификация международных правовых актов в сфере прав человека 

способствует становлению и упрочению Мозамбика как государства, ставящего 

в числе своих целей создание общества социальной справедливости с 

материальным и духовным благополучием и достойным уровнем жизни 

граждан (ст.11 Конституции), благотворно сказывается на формировании 

национального законодательства о социальной защите. Государственная 

политика в области борьбы с бедностью является основой для совместных 

действий в указанном направлении на международном, региональном 

(субрегиональном), национальном уровне, является важным условием 

успешной интеграции Мозамбика в мировое сообщество и необходимым 

элементом обеспечения национальной безопасности и установления в стране 

социальной стабильности. 

Имеющиеся в настоящее время проблемы требуют безотлагательного 

решения, их масштабы представляют опасность не только для отдельных 

                                                                 

 
6 UN.doc. CRC/C/MOZ/CO/2. 4 November 2009. 
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категорий граждан, но для будущего всей страны. Так, в Мозамбике отмечаются 

значительные различия между провинциями с точки зрения результатов 

преодоления масштабов нищеты, что ведет к эскалации внутригосударственных 

конфликтов, политической, экономической, социальной нестабильности. По-

прежнему отмечается крайне высокая доля наиболее уязвимых категорий 

граждан в общей численности населения
8
. Это, в частности, лица, пострадавшие 

от стихийных бедствий и их последствий
9
; члены домохозяйств, возглавляемых 

женщинами и детьми
10

, особенно в сельских районах, где проживает 61 % 

населения
11

; пожилые люди
12

, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями. 

34% семей являются особо уязвимыми с точки зрения продовольственной 

безопасности, остается высокой доля хронически недоедающих среди детей в 

возрасте до 5 лет (44%)
13

.  

Бедность является источником таких проблем в сфере здоровья населения,  

как широкое распространение туберкулеза, ВИЧ/СПИД, малярии. ВИЧ-

инфицированными являются 11,5%  населения,  большинство из них – 

женщины. По  имеющимся  оценкам, в 2008 г. от СПИДа умерли 19 тыс. детей, 

180 тыс. детей в возрасте до 14 лет живут с ВИЧ. Число детей, потерявших 

родителей, и детей, находящихся в уязвимом положении в связи с 

ВИЧ/СПИДом, составляет примерно 740 тыс.
14

 По данным Национального 

института статистики, в 2008 г. туберкулезом, развивающимся на фоне 

ВИЧ/СПИДа, заболевали до 500 человек в день при коэффициенте 

распространенности около 15%
15

. Количество зарегистрированных случаев 

заболевания малярией в 2014 г. составило почти 5,5 млн. случаев
16

.  

Для решения имеющихся проблем требуется консолидация усилий 

законодателей, правоприменителей, научного сообщества. Безусловно, 

необходимо продолжать процесс включения в национальное  законодательство  

положений, направленных на реализацию ратифицированных международных 

документов по правам человека, учитывая при этом сложившиеся в обществе 

традиции. Важнейшим условием эффективности применения правовых норм 

                                                                 

 
8 Численность населения Мозамбика составляет более 26 млн., из них дети – более 50 %, женщины – 

более 50 %: Национальный институт статистики: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ine.gov.mz/ (дата обращения: 28.03.2016). 
9 Регулярные наводнения приводят к необходимости внутреннего перемещения населения, утрате 

гражданами документов, жилья, имущества и т.д.   
10 Значительное число домашних хозяйств (1/3 от общего числа домохозяйств) возглавляют 

женщины, отмечается рост числа домохозяйств, возглавляемых детьми: UN.doc. CRC/C/MOZ/CO/2. 

4 November 2009.  
11 UN.doc. A/HRC/WG.6/24/MOZ/2. 23 November 2015.   
12 Лишь  25%  из  1,3  млн.  престарелых  в  стране  получают  целевое  денежное  пособие  на  

питание,  которое  выделяется  малообеспеченным  пожилым лицам: UN.doc. 
A/HRC/WG.6/24/MOZ/3. 13 November 2015. 
13 UN.doc. A/HRC/WG.6/10/MOZ/2. 21 October 2010. 
14 UN.doc. A/HRC/WG.6/24/MOZ/2. 23 November 2015. 
15 UN.doc. A/HRC/WG.6/10/MOZ/1. 11 November 2010. 
16 UN.doc. A/HRC/WG.6/24/MOZ/1. 18–29 January 2016. 
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является изыскание необходимых финансовых ресурсов, неукоснительное 

выполнение государством взятых на себя обязательств в сфере социальной 

защиты населения. 

 

Сахарук І. С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, асистент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ, НАПРАВЛЕНІ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ 

У механізмі реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці 

важливе місце посідають превентивні заходи, направлені на попередження 

дискримінаційних проявів та поступове викорінення дискримінації зі сфери 

праці. Оскільки, найчастіше причиною дискримінації є упередження, їх 

подолання є важливим напрямом антидискримінаційної політики держави. Як 

наголошується в науковій літературі, право має відносно обмежену можливість 

сприяти швидкій зміні характеру суспільних відносин, пов’язаних зі стійкими 

стереотипами, усталеним поділом соціальних ролей, ментальними перевагами 

[
1
, с.93], тому боротьба з дискримінацією зумовлює необхідність «формувань 

стійких уявлень, що забезпечення недискримінації містить елемент прогресу 

суспільства й держави. Це складне завдання не може бути вирішено тільки за 

допомогою державних заходів. Їх необхідно сполучати зі скоординованою 

діяльністю навчальних установ, сім’ї, громадських організацій» [
2
, с.10]. 

Окремі аспекти попередження дискримінації у сфері праці досліджували 

О.В. Вашанова, Д. Голдстон, І.І. Ларінбаєв, О. де Шуттер тощо. Метою статті є 

дослідження системи превентивних заходів, направлених на попередження 

дискримінації у сфері праці та визначення їх місця в механізмі недопущення 

дискримінації у сфері праці. 

Подолання упереджень та стереотипів пов’язане, в першу чергу, з 

підвищенням рівня правової культури, правосвідомості в суспільстві. Адже, як 

відмічає С.В. Венедіктов, «ті країни, в яких є багаті правові традиції, високий 

рівень правосвідомості й правової культури, є прикладом розвиненого 

механізму правового регулювання, стабільності суспільства, поваги до людини 

та її гідності» [
3
, с.13]. Схожу позицію висловлює І.І. Ларінбаєва, наголошуючи 

                                                                 

 
1 Лушников А. М. Гендерное равенство в семье и труде: заметки юристов : [монография] / 
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на необхідності враховувати вплив правосвідомості на реалізацію прав людини, 

забезпечення принципу недискримінації. Якщо акт дискримінації узгоджується 

з прийнятими в суспільстві нормами, знайдеться багато бажаючих його 

вчинити. Якщо ті, хто застосовує дискримінацію, соромляться своїх вчинків, то 

дискримінація, можливо, буде зустрічатися рідше [
4
, с.10]. Отже, в аспекті 

боротьби з дискримінацію необхідно особливу увагу зосередити на вихованні 

певного рівня правової культури та правосвідомості у суспільстві, в межах яких 

дискримінація розглядатиметься як неприпустимі дії.  

Відповідно до ст.7 Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації 

в Україні» № 5207-VI від 6 вересня 2012 року, виховання і пропаганда серед 

населення поваги до осіб незалежно від їх певних ознак визнано одним з 

основних напрямків державної політики щодо запобігання та протидії 

дискримінації. Тобто особливу увагу слід зосередити на формуванні культури 

толерантності в суспільстві. Як вказує О. М. Тарасишина, толерантність означає 

визнання рівності, багатовимірності та різноманіття людської культури, норм 

поведінки, відмова від зведення цього різноманіття до одноманітності або 

переваги будь-якої однієї точки зору [
5
, с.56]. І. Ю. Перекрестова розуміє 

толерантність як терпимість до іншого роду поглядів, вдач, звичок; вона 

необхідна у відношенні до особливостей різних народів, націй і релігій [
6
, 

с. 172]. 

Як зазначено у п. 1.4. Декларації принципів толерантності ООН, прийнятій 

Генеральною конференцією ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року, вияв 

терпимості, яка співзвучна повазі прав людини, означає, що кожен вільний 

дотримуватися своїх переконань та визнає таке ж право за іншими. Це означає 

визнання того, що люди за своєю природою відрізняються за зовнішнім 

виглядом, становищем, мовою, поведінкою і цінностям та мають право жити в 

мирі та зберігати свою індивідуальність.  

О.М. Тарасишина вважає проблему толерантності однією з центральних для 

правової науки і практики. «Вирішити її – означає створити умови, за яких 

різноманіття поглядів, позицій, установок, способів дії різних агентів правового 

процесу, не переростаючи у правову конфронтацію, залишається в рамках 

дискурсу, що дозволяє шукати і знаходити оптимальні рішення, прийнятні для 

всіх його учасників» [
7
, с.128]. Тому формування суспільства, вільного від 

нетерпимості, має важливе значення для викорінення як упереджень та 

стереотипів, так і дискримінації в цілому. 
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З метою підвищення рівня правової культури, боротьби з будь-якими 

проявами нетерпимості, першочергове значення має інформаційно-

просвітницька діяльність, направлена на пропагування в суспільстві 

необхідності толерантності, рівного поводження з усіма особами незалежно від 

статі, віку, раси, стану здоров’я та інших ознак. Для цього необхідно 

організувати роботу з підготовки та розповсюдження відповідної літератури (за 

прикладом посібників, які розробляються в рамках МОП); видання збірок 

нормативних актів щодо заборони дискримінації у сфері праці (включаючи 

міжнародне законодавство); здійснення кампаній інформування громадськості, 

спрямованих на те, щоб забезпечити утвердження рівності у сфері праці, 

запобігти проявам дискримінації.  

До просвітницької діяльності необхідно залучати суб’єктів соціального 

партнерства, правозахисні організації, засоби масової інформації. Інформаційна 

політика в суспільстві повинна сформувати толерантне ставлення до кожного 

незалежно від його особливостей та груп, до яких він належить, що дозволить 

мінімізувати дискримінаційну практику у сфері праці. 

У Рекомендаціях парламентських слухань «Рівні права та рівні можливості в 

Україні: реалії та перспективи» від 27 червня 2007 року наголошується на 

необхідності, в аспекті утвердження рівності, окрему увагу зосередити на сфері 

інформації. Тиражування засобами масової інформації реклами, що містить 

дискримінаційні твердження, призводить до негативних тенденцій у 

суспільстві. Усвідомлюючи цінність свободи слова, одночасно наголошено, що 

держава повинна виробити демократичні механізми подолання дискримінації в 

інформаційній сфері. 

Одним з найважливіших факторів, що сприяють швидкому поширенню ідей 

нетерпимості, є досягнення нових інформаційних технологій. Слід погодитись з 

О.В. Вашановою, що назріла необхідність прийняти міжнародний договір, 

спрямований на боротьбу з поширенням в Інтернеті матеріалів, що провокують 

порушення прав людини, в тому числі дискримінацію. Міжнародний договір 

дозволив би зняти багато проблем, визначивши судові органи, компетентні 

здійснювати переслідування авторів матеріалів, хост-провайдерів, серверів-

посередників, які поширюють такі матеріали, а також порядок притягнення цих 

осіб до відповідальності. Необхідно визначити зобов’язання держав по боротьбі 

з дискримінаційними матеріалами в Інтернеті: ухвалення законодавства, 

введення фільтруючого програмного забезпечення тощо [
8
, с.110]. 

Одночасно з інформаційно-просвітницькою та роз’яснювальною роботою 

необхідно запровадити на державному рівні навчальні та освітні програми з 

толерантності та протидії дискримінації. Так, в рамках МОП існує Учбовий 

центр, який розробляє такі програми з питань недискримінації для національних 

                                                                 

 
8 Вашанова О. В. Принцип недискриминации личности в международном праве : дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.10 / О. В. Вашанова. – М., 2004. – 232 с. 



 

204 

органів влади, організацій роботодавців, працівників, інших сторін, котрі 

займаються питаннями рівності у сфері праці.  

У доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості щодо 

України 2011 р. було рекомендовано українській владі «активізувати свої 

зусилля по боротьбі з расизмом та расовою дискримінацією в рамках навчальної 

програми шкіл, зокрема, шляхом забезпечення того, щоб освіта в галузі прав 

людини була невід’ємною частиною шкільної програми на всіх рівнях та у всіх 

дисциплінах, а також шляхом розробки та надання для вчителів матеріалів, які 

сприятимуть розвитку критичного мислення у школярів та оснастити їх 

необхідними навичками, щоб усвідомити та відреагувати на стереотипи або 

елементи нетерпимості, що містяться в інших матеріалах, які вони 

використовують [
9
, с.47]. Така пропозиція, на нашу думку, повинна бути 

реалізована для протидії різним видам дискримінації.  

Окремі аспекти забезпечення рівності прав людини, толерантності та 

недискримінації також мають бути включені в навчальні програми професійно-

технічних та вищих навчальних закладів, центрів підвищення кваліфікації тощо. 

Так, відповідно до статті 21 Закону «Про рівні права та можливості жінок та 

чоловіків» № 2866-IV від 8 вересня 2005 року передбачено, що «до навчальних 

програм вищих навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів включаються 

дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків та факультативне вивчення правових засад ґендерної рівності 

на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства», хоча у 

Законі «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» така норма 

відсутня. Оскільки поширена сьогодні дискримінація за різними ознаками, 

вважаємо необхідним усунення цієї прогалини. 

У Глобальна доповідь МОП «Рівність у сфері праці – виклик зберігається» 

2011 р. зазначається, що одним з найбільш стійких бар’єрів на шляху ліквідації 

дискримінації у сфері праці є відсутність оновленої інформації та статистичних 

даних про різні ознаки дискримінації та їх взаємодії. Нездатність збирати точні 

дані знижує ефективність національних, регіональних і міжнародних дій щодо 

забезпечення рівності у сфері праці. Збільшення обсягу точної інформації внесе 

значний вклад в більш глибоке розуміння розриву, що існує між законами про 

боротьбу з дискримінацією та їх ефективним застосуванням [
10

, с.80].  

До недавнього часу необхідність моніторингу дискримінаційних проявів на 

національному ринку праці законодавчо не встановлювалась, а тому 

здійснювалась лише правозахисними організаціями. Лише з прийняттям у 

                                                                 

 
9 Доповідь Європейської комісії проти расизму та нетерпимості по Україні [четвертий цикл 

моніторингу] від 8 грудня 2011 р. – 52 с. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Європейської 
комісії проти расизму та нетерпимості. – Режим доступу: http://www.coe.int/ecri. 
10 Рівність у сфері праці – виклик зберігається : [Глобальна доповідь МОП, представлена відповідно 

до механізму реалізації Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці]. – 
2011. – 82 с. [Електронний ресурс] / International Labour Organization. – Режим доступу : 

http://www.ilo.org. 
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2012 р. Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

статтею 7 передбачено, що в рамках антидискримінаційної державної політики 

важливе значення має створення умов для своєчасного виявлення фактів 

дискримінації. Відповідно до Закону, моніторинг щодо дотримання принципу 

недискримінації здійснює Уповноважений з прав людини (стаття 10) та 

громадські організації (стаття 13).  

Проте, для виявлення реальних масштабів дискримінації, зокрема у сфері 

праці, необхідне залучення до процесу збору відповідних даних також інші 

органи. Адже, як вказано в вищезазначеній доповіді МОП 2011 р., в центрі 

уваги держави повинні знаходитись питання зміцнення потенціалу відповідних 

органів для систематичного збору даних та забезпечення їх більш чіткої 

розбивки за основними ознаками дискримінації [
11

, с.80].  

Окремо необхідно передбачити серед повноважень Міністерства соціальної 

політики та/або Державної інспекції України з питань праці проведення 

моніторингу щодо дискримінаційних проявів на ринку праці. Сприяти у 

проведені моніторингу, надавати потрібні дані та інформацію в межах своїх 

повноважень повинні Державна служба зайнятості, органи виконавчої влади та 

місцевого самоврядування.  

Крім того, вважаємо доцільним зобов’язати Державну службу статистики 

України у збірниках, пов’язаних зі сферою праці, відображати інформацію, яка 

буде стосуватись різних категорій працівників, що дозволить виявити масштаби 

окремих видів дискримінації. Адже сьогодні, відповідно до ст.5 Закону «Про 

забезпечення рівних прав та можливості жінок та чоловіків», цей орган 

забезпечує збирання, опрацювання, аналіз та поширення статистичних даних 

щодо показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, 

групуючи їх за статями. Аналогічну норму стосовно найбільш поширених 

антидискримінаційних ознак, зокрема віку, стану здоров'я тощо пропонуємо 

передбачити в Законі України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні». 

Стаття 10 Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» визначено, що омбудсмен веде облік та узагальнює випадки 

дискримінації в різних сферах суспільних відносин а також висвітлює у 

щорічній доповіді питання запобігання та протидії дискримінації і дотримання 

принципу недискримінації. Вважаємо, що схожий за своєю сутністю обов’язок 

необхідно встановити для Державної інспекції України з питань праці – щороку 

готувати узагальнену інформацію про хід реалізації державної політики щодо 

протидії дискримінації у сфері праці та забезпечувати її оприлюднення. 

В сучасний період важливу роль в аспекті попередження та запобігання 

дискримінаційним проявам відіграє діяльність неурядових організацій, в тому 

числі правозахисних. Як зазначається в Аналітичному звіті «Дискримінація в 

Україні – проблеми й перспективи їх подолання» 2012 р. найбільш успішним 
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видом діяльності неурядових організацій є постійний та детальний моніторинг 

випадків, пов’язаних із цими проблемами. Наприклад, моніторинг проявів та 

випадків антисемітизму в Україні триває вже понад 10 років; щомісячні звіти 

висвітлюють також інші форми ксенофобії, «мову ворожнечі» в ЗМІ та в заявах 

публічних осіб, реакцію органів влади тощо. Певною мірою, виконання цієї ролі 

організаціями громадянського суспільства компенсує брак постійного 

моніторингу з боку відповідальних державних органів [
12

, с.14]. 

Сьогодні в Україні створено величезну кількість неурядових організацій, 

діяльність яких направлена на боротьбу з дискримінацією. Активізація їх 

роботи в сучасний період пов’язана з Коаліцією з протидії дискримінації, 

заснованою 5 квітня 2011 року як Всеукраїнська недержавна громадська 

правозахисна ініціатива, що у липні 2012 року перетворена на спілку, котра 

об’єднує неурядові організації та індивідуальних експертів, згуртованих 

довкола цінностей прав людини та які беруть участь у справі подолання 

дискримінації в Україні.  

Ще одним прикладом є Мережа Центрів європейської інтеграції України, 

започаткована на базі бібліотек та громадських організацій у травні 2006 року, 

що сьогодні функціонує у 16 областях України. Одним із аспектів їх діяльності 

є інформаційна та адвокатська робота, спрямована на поширення таких 

європейських цінностей як права людини та меншин і ефективний захист від 

дискримінації. 

В рамках неурядових та правозахисних організацій здійснюються 

різноманітні антидискримінаційні заходи: проведення досліджень, моніторинг, 

організація конференцій, семінарів, робочих груп, підготовка публікацій, 

проектів законодавчих актів тощо. Важливою складовою їх діяльності є 

складання на підставі проведеного моніторингу аналітичних доповідей і так 

званих «паралельних» звітів, що надсилаються до міжнародних структур на 

додаток до офіційних урядових звітів і таким чином дозволяють скласти 

повніше та об’єктивніше уявлення реальних масштабів дискримінації. 

Отже, держава повинна здійснювати заходи, направлені на попередження 

дискримінації та своєчасне виявлення дискримінаційної практики у сфері праці. 

Превентивні заходи в рамках антидискримінаційної політики направлені на 

підвищення правової культури населення з метою подолання упереджень і 

стереотипів, які існують в суспільстві. Інформаційно-роз’яснювальна робота 

повинна сформувати толерантне ставлення до кожної особи незалежно від будь-

яких ознак. Необхідно впровадити систему постійного моніторингу проявів 

дискримінації у сфері праці, зокрема стосовно окремих її видів та форм. Це 

дозволить визначити ефективність реалізації законодавства щодо заборони 

                                                                 

 
12 Дискримінація в Україні – проблеми й перспективи їх подолання : [Аналітичний звіт 
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ЩОДО ДИСКУСІЇ ПРО ПАРАМЕТРИ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

Наукова дискусія про зміст та наповнення поняття соціальне забезпечення 

була актуальною ще з перших наукових спроб обґрунтувати самостійність 

галузі права соціальне забезпечення. Різноманітність теоретичних концепцій 

щодо поняття соціального забезпечення зумовлене суб’єктивним розумінням 

науковцями тих соціально-економічних явищ та інститутів, які охоплюють 

предмет дослідження. Зважаючи на це, поняття «соціальне забезпечення» так і 

не отримало остаточної, єдиної та уніфікованої за змістом дефініції.  

Відповідно до теорії філософії поняття будь-якого явища має дві основні 

характеристики. Інтенсіональна визначає зміст поняття, яке досліджується. 

Його формулюють за допомогою ознаки, яка дає змогу відокремити від інших 

та узагальнити об’єкт, що визначають. Екстенціональна характеризує обсяг 

поняття, тобто групу об’єктів, які можна об’єднати обраним поняттям
1
. 

Поняття «соціальне забезпечення» містить два терміни. На нашу думку, 

термін «соціальний», маючи широку палітру філологічного трактування, все ж 

не є визначальним та при чималій кількості використань у науковій літературі є 

додатковим науковим вектором для обґрунтування.  

Змістовно вагомим є другий термін – забезпечення. Передусім тому, що саме 

він визначає зміст тих можливостей, які здійснюватиме особа, реалізовуючи 

право на соціальне забезпечення. Окрім того у галузевій літературі активно 

ведуться дискусії щодо доцільності заміни терміну «забезпечення» на інший 

близький за змістом, однак нетотожний - «захист». 

В українській мові термін «забезпечення» означає «дія за значенням 

забезпечити». Забезпечувати, в свою чергу, об’єднує два напрямки змістовного 

пояснення обраного терміну: 1) надавати кому-небудь достатні засоби для 

існування; 2) захищати, охороняти кого-небудь від небезпеки. І саме таке 

семантичне значення терміну «соціальне забезпечення» дозволяє розуміти його 

як «надання достатніх матеріальних засобів для життя будь-кому зі сторони 

суспільства». Іншими словами, різноманітні форми допомоги суспільства своїм 

членам у такому визначенні трактуються як соціальне забезпечення. Між тим 

                                                                 

 
1 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.- научн. фонд; Научно-
ред. Совет: предс. В.С.Степин, заместители пред.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. 

Огурцов. – М.: Мысль, 2010. – Т.3. – 2010. – С.285 
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форми та види можуть бути різними, а відтак такого пояснення все ж є 

недостатньо.  

Синонімом слова «забезпечення» є «задоволення потреб»
2
. Наукове 

пояснення терміну «потреба»: 1) необхідність у чомусь чи комусь, що вимагає 

задоволення, потрібність; 2) те, без чого не можна обійтись; вимоги, які 

необхідно задовольнити
3
 . 

Філософський словник трактує поняття потреби, як вимоги, яка ставиться 

обставинами існування та життєдіяльності особи, соціальної групи, суспільства, 

до матеріальних та духовних умов життя, соціального середовища в цілому; 

спонукальний момент у системі життєдіяльності суб’єкта
4
. 

Звичайно, що індивідуальні потреби людини чи визначення їх рівнем 

розвитку суспільства є різними, тому важливо визначити природу та характер 

потреб, які необхідно задовольнити в рамках системи соціального забезпечення. 

Характер потреб – це їх зміст, те в чому вони конкретно полягають (наприклад, 

у соціальній допомозі, медичній допомозі, житлі тощо). Природа потреб – це 

сукупність фізичних чи соціальних причин, що їх породили
5
.  

В контексті нашого наукового дослідження, необхідно визначити межі 

поняття потреба. Тому важливо нагадати, що враховуються потреби соціальні. 

Вказівка на соціальність потреби визначає обсяг поняття, тобто які саме 

потреби є соціальними та зумовлюють виникнення відносин соціального 

забезпечення. 

На етапі прийняття першого соціального законодавства соціальна потреба 

зумовлювалась непрацездатністю (причина соціальної потреби), внаслідок якої 

особа втрачала можливість забезпечувати себе та членів своєї сім’ї. Аналіз 

історичної дійсності та законодавства, дозволяє сформулювати закономірність 

історичної зміни тлумачення непрацездатності: втрата працездатності лише 

поступово охоплювала випадки нещасного випадку на виробництві, старості, 

загального захворювання. Характер соціальної потреби означав відшкодувати 

втрачену заробітну плату внаслідок непрацездатності (соціальної небезпеки).  

Розвиток економічних відносин об’єктивно зумовлює збільшення тих 

соціальних обставин – небезпек, які визначають характер та природу соціальної 

потреби особи в сучасних умовах. (суспільство та держави визнають бідність, 

безробіття, втрату житла тощо). У фаховій літературі сьогодні домінує теорія 

соціального ризику при визначенні відносин, які є соціально-

забезпечувальними.  

                                                                 

 
2 Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. / укл. С. Караванський. -  3-тє 

вид., опрацьоване і доп. Львів : БаК, 2008. – С.102  
3 Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : 
Перун, 2007. –  С.1090 
4 Філософський словник / за ред. Член. Кор. АН УРСР В.І. Шинкарука. – К.: Гол.ред. УРЕ, 1973 р.- 

С.396-397 
5 Иванова Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР [монография] / 

Р. И. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – С.105 
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Соціальна потреба визначається видом соціального наслідку (соціальної 

шкоди) соціального ризику: обмеження (чи порушення) життєдіяльності 

людини та зумовлюють її соціальну та (або) матеріальну незабезпеченість. 

Звичайно, що рівень та якість життєдіяльності людини як ознака соціального 

благополуччя змінювався історично, об’єктивно зумовлюючи розширення 

сфери відносин, які ми позначаємо терміном «соціально-забезпечувальні».   

В сучасних умовах назріла необхідність встановлення критеріїв 

нормального, прийнятного соціального статусу особи при настанні соціальних 

ризиків. Адже істотне відхилення від загальноприйнятих норм життєіснування 

людини, зумовлене соціальним ризиком, вважатиметься аномалією, та 

вимагатиме  використання механізму соціального забезпечення з метою захисту 

особи від соціальних ризиків. 

Соціальними наслідками відповідно до вітчизняного законодавства є: втрата 

заробітку, втрата доходу (матеріальна незабезпеченість); обмеження 

життєдіяльності шляхом втрати здоров’я чи працездатності (повна чи часткова 

втрата здатності до трудової діяльності); втрата батьків (чи осіб, що їх 

заміняли); втрата годувальника; безробіття (часткове безробіття); відсутність 

місця для проживання; соціальна деінтеграція (відчуження), втрата соціального 

статусу; необхідність додаткових витрат, пов’язаних із соціальними подіями в 

житті сім’ї; бідність (нужденність) та малозабезпеченість тощо.  

Будь-який із перелічених вище станів чи проявів соціальної потреби 

породжує для суб’єктів соціально-забезпечувальних відносин різні наслідки, які 

проявляються у їх правоможностях. Іншими словами, у зв’язку з викладеними 

вище обставинами право диференціює свій підхід до характеру, рівня чи форми 

забезпечення: в одних випадках держава бере на себе зобов’язання лише надати 

допомогу нужденним у грошовій чи натуральній формі, в інших – вона 

покладає на себе зобов’язання щодо його утримання, тобто надає особі, що 

опинилась у складній життєвій ситуації, кошти необхідні та достатні для 

нормального природно-фізіологічного та соціального існування. 

Досліджуючи параметри поняття соціального забезпечення, не можна 

оминути питання співвідношення понять «соціальне забезпечення» та 

«соціальний захист». 

Вихідним конституційним положенням, яке покладене в основу формування 

галузі права соціального забезпечення, є приписи ст. 46 Основного Закону. Зі 

змісту конституційної норми видно, що право на соціальне забезпечення є лише 

складовою права на соціальний захист. Водночас зазначене положення не 

визначає, які інші елементи (права) поряд із правом на соціальне забезпечення 

формують ширше за конституційною нормою право – право на соціальний 

захист. Незрозумілим є і той факт, що нормотворець вдається до деталізації 

лише однієї складової права на соціальний захист (права на соціальне 

забезпечення) і не називає інших його елементів.  

Отже, з аналізу ч. 1 ст. 46 Конституції України неможливо чітко визначити, 

що формує зміст права на соціальне забезпечення та права на соціальний захист. 

Термінологічна неоднозначність у співвідношенні понять «соціальне 
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забезпечення» та «соціальний захист» уже на рівні Основного Закону держави 

не сприяють з’ясуванню сфери відносин, які стали об’єктом конституційного 

врегулювання. 

Поділяємо аргументи вчених, що соціальний захист є ширшим за змістом 

поняттям. Водночас підміняти ним поняття соціального забезпечення в 

сучасних умовах недоцільно. 

Суспільна свідомість щодо змісту та обсягу соціальних потреб людини, що 

вимагають задоволення через механізм соціального забезпечення на кожному 

етапі розвитку суспільства змінюється, тому у доктринальному визначенні 

називати види соціального забезпечення недоцільно. Більш правильним, 

видається, посилання на соціальний ризик, який в сучасних умовах і є тим 

терміном, за допомогою якого узагальнюють систему соціальних небезпек, що 

визначає право особи на соціальне забезпечення. 

Вказівка на державу як зобов’язаний суб’єкт в сучасних умовах є не 

логічною. Передусім саме держава є гарантом забезпечення всіх об’єктивно-

існуючих та проголошених прав людини. Тому, міжнародні та внутрідержавні 

соціальні зобов’язання держави, зумовлені проголошенням її соціальною 

державою, спричиняють обов’язок задовольнити соціальні потреби фізичної 

особи на рівні соціальних стандартів та створити механізм для оптимального 

рівня її життя у випадку настання соціальних ризиків. 

Водночас поява різних організаційно-правових форм реалізації особою права 

на соціальне забезпечення, на нашу думку, дозволяє розширити перелік 

зобов’язаних суб’єктів, а отже у загальному визначенні робити вказівку на 

такого суб’єкта є недоцільно. Зміст зобов’язань для задоволення соціальних 

потреб є різним, оскільки одні з них виникають в силу закону (система 

загальнообов’язкового державного соціального страхування), інші ж - як 

наслідок добровільно встановленого обов’язку (соціальне забезпечення 

роботодавцями, волонтерами тощо). 

Відповідно до ч.2.ст.46 Конституції України право на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення 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. Іншими словами конституційна гарантія 

передбачає використання всіх можливих джерел фінансування задоволення 

соціальних потреб фізичних осіб у випадку настання соціального ризику. 

Аналогічні підходи зустрічаємо і у положеннях вітчизняного законодавства 

(див., наприклад, положення закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття» та ін.).  

На нашу думку, основним параметром визначення поняття соціального 

забезпечення повинен бути законодавчо закріплений соціальний ризик. А сфера 

відносин, визначена цим поняттям охоплює всі сучасні види (соціальні виплати 

та послуги), а також організаційно-правові форми (державні та недержавні) 

соціального забезпечення. Підсумовуючи, соціальне забезпечення – це 
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відносини щодо реалізації права особи на захист від соціальних ризиків та 

задоволення соціальних потреб у випадку їх настання. 

 

Сільченко С.О. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент кафедри трудового права 

ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОБОВ’ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Соціальне страхування є важливим інструментом соціального захисту 

населення. Національна модель обов'язкового соціального страхування 

передбачає, що фонди соціального страхування є зобов’язаними суб’єктами 

правовідносин по наданню соціального забезпечення. Цей обов’язок має 

публічний характер і зумовлений необхідністю забезпечувати ставлення до 

людини як до найвищої соціальної цінності. Натомість громадянин є 

уповноваженим суб’єктом, але право на отримання матеріальних благ і 

соціальних послуг зумовлюється наявністю певних умов. Особа має володіти 

статусом застрахованої особи. Вона повинна мати страховий стаж певної 

тривалості, сплачувати страхові внески, щонайменше, у мінімальному розмірі 

протягом визначеного законом часу. Нарешті, щодо неї має настати страховий 

випадок, що призводить до стану незабезпеченості. 

Система соціального страхування будь-якої країни може бути  

характеризована кількома чинниками. По-перше, це організаційний складник, 

який характеризує стан і структуру системи соціального страхування, 

компетенцію органів управління, повноваження учасників системи. По-друге, 

це фінансовий складник, який окреслює джерела формування страхових коштів, 

структуру страхових внесків, їх розподіл між працівниками, роботодавцями і 

державою (якщо вона дотує бюджет соціального страхування або є платником 

внесків). Нарешті соціальний складник втілюється у програмах соціального 

захисту, які реалізуються завдяки діяльності системи соціального страхування. 

Співвідношення фінансового і соціального елементів зумовлюють обличчя 

організаційної моделі соціального страхування. Домінування одного чи іншого 

складника призводить до розбалансування системи.  

Якщо аналізувати вітчизняну систему соціального страхування, слід 

звернути увагу на принципи її розбудови, закладені на початку 90-х років ХХ 

століття. Вони не були чимось новим, оскільки ґрунтувалися на досвіді 

розвитку соціального страхування в Європі.  

Важливе значення для формування сучасної моделі соціального страхування 

відіграв Закон України «Про пенсійне забезпечення»
1
. Він започаткував новий 

                                                                 

 
1
 Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-ХІІ // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1992. – № 3. – ст. 10. 
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підхід до реалізації права громадян на соціальне забезпечення. Було 

запроваджено принцип обов’язковості участі в соціальному страхуванні 

громадян, незалежно від волі й бажання прац чи роботодавців. Розміри 

пенсійних виплат були поставлені у залежність від тривалості страхового стажу 

і суми заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Відбулося 

розмежування коштів Пенсійного фонду і Державного бюджету, запроваджено 

принцип їх цільового використання.  

В ухваленій Верховною Радою України 21 грудня 1993 р. Концепції 

соціального забезпечення населення України
2
 було визначено принципи 

побудови ринкової системи соціального страхування. Одним з них названо 

принцип обов'язковості фінансової участі застрахованих осіб у формуванні 

страхових фондів (за винятком страхування від нещасного випадку на 

виробництві), що є головною умовою одержання права на соціальні виплати, їх 

диференціації в окремих видах соціального страхування. Було наголошено на 

особливому порядку фінансування страхових фондів, що забезпечує 

автоматичне відтворення коштів на виплати по соціальному страхуванню. З 

цією метою трудящі та підприємства (підприємці) сплачують страхові внески, 

розміри яких встановлюються у відсотках до заробітної плати (коштів на оплату 

праці). А у питаннях управління було проголошено автономність управління 

діяльністю фондів соціального страхування на принципах соціального 

партнерства і самоврядування під контролем держави. 

Ці програмні положення зумовили напрям вектору розвитку правового 

регулювання соціального страхування в Україні. Держава системно 

реалізовувала ключову ідею про необхідність участі застрахованої особи у 

формуванні фінансових ресурсів соціального страхування через сплату 

страхових внесків. Була сформована тристороння модель формування бюджетів 

відповідних фондів соціального страхування за рахунок сплати страхових 

внесків роботодавцями, працівниками і самозайнятими особами, а також 

державою – за рахунок безпосереднього бюджетного фінансування. 

Проте протягом останніх п’яти років відбуваються суттєві зміни парадигми 

правового регулювання соціального страхування. Причин цього є кілька. По-

перше, держава намагається суттєво зменшити фінансове навантаження на фонд 

оплати праці за рахунок зменшення фіскального тиску на бізнес. Це, на думку 

законодавця, дозволить істотно підвищити інвестиційну привабливість 

національної економіки, а також легалізувати значний обсяг «тіньового» ринку 

праці та заробітної плати. По-друге, суттєвого спрощення потребує 

адміністрування процедури сплати страхових внесків, а також процедура 

надання соціальних виплат і послуг за рахунок коштів соціального страхування. 

І, по-третє, передбачається суттєво скоротити адміністративні витрати на 
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 Концепція соціального забезпечення населення України: схвалена Постановою Верхов. Ради 
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утримання апарату фондів соціального страхування, підвищивши ефективність 

їх діяльність.  

Але що насправді відбувається у напрямку реформування соціального 

страхування? Відзначимо декілька тенденцій, які, на наш погляд, призводять до 

його згортання і повернення до розподільчої адміністративної системи 

соціального забезпечення. 

В Україні реалізується сценарій реформи, наслідком якого стає 

одержавлення соціального страхування. Так, Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
3
 було встановлено 

п’ятирічний строк на зміну статусу Пенсійного фонду України з центрального 

органу виконавчої влади до самоврядної неприбуткової організації, а по суті – 

страхового фонду. Але вже Законом України від 31 жовтня 2008 р. «Про 

першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи 

та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
4
 передбачено 

прийняття окремого закону з цього приводу, який не ухвалено і досі. Це 

свідчить про те, що держава не готова зробити систему пенсійного страхування 

справді страховою, побудованою на цивілізованих засадах паритетного 

управління разом із застрахованими і страхувальниками.  

Прагнучи до спрощення механізму адміністрування сплати страхових 

внесків, держава запровадила сплату єдиного соціального внеску. Але Закон 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування»
5
 суттєво ускладнив механізм соціального забезпечення 

застрахованих, не забезпечивши істотної легалізації фонду оплати праці в 

Україні. База нарахування єдиного соціального внеску була розширена за 

рахунок таких виплат, як уся сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 

дохід фізичної особи, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, від 

надання послуги чи виконання роботи, заробітна плата, нарахована працівникам 

після їх звільнення.  

Протягом 2014 – 2015 років через спад економіки відбулося суттєве 

скорочення фінансових ресурсів соціального страхування. Це призвело до 

чергового скорочення обсягу матеріального забезпечення й соціальних послуг 

за усіма видами соціального страхування. Так, Законом України від 28 грудня 

2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

легалізації фонду оплати праці»6 одночасно з об’єднанням в одну організаційну 

                                                                 

 
3 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-

ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. –  № 49-50- 51. –  ст.  376. 
4 Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансово кризи та про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 31.10.2008 р. № 639-VІ // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2009. –  № 14. –  ст. 181. 
5 Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон 
України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. –  № 2-3. –  ст. 11. 
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систему обов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань було істотно урізано програми 

соціального забезпечення обох видів соціального страхування. 

Відсутність істотного зростання надходжень від сплати єдиного соціального 

внеску зумовила ухвалення низки законодавчих змін, якими було зменшено 

розмір і уніфіковано ставки цього внеску.  

Законом України від 24 грудня 2015 р. «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
7
 запроваджено низку 

суттєвих змін щодо сплати єдиного соціального внеску, спрямованих на 

зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, які, на наш погляд, 

істотно змінюють характер правовідносин, які існують у межах системи 

обов’язкового соціального страхування в України. 

Відзначимо, що вказаним Законом було зменшено до 22 відсотків розмір 

єдиного соціального внеску, що нараховується на фонд оплати праці усіма 

суб’єктами, які використовують найману працю. Також було скасовано 

диференціацію розміру внеску відповідно до класу професійного ризику 

виробництв, до яких було віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням 

видів їх економічної діяльності. 

Але більш суттєвим є той факт, що віднині наймані працівники позбавлені 

обов’язку сплачувати єдиний соціальний внесок, тобто приймати участь у 

формуванні бюджету соціального страхування, оскільки вони виключені з числа 

платників єдиного соціального внеску. До проведення реформи сума внеску для 

таких платників складала лише 3,6 відсотка від суми нарахованої їм заробітної 

плати (доходу).  

Які наслідки має цей крок держави для подальшого існування системи 

соціального страхування? Держава системно перетворює страхову систему 

соціального захисту економічно активного працездатного населення України у 

пенсійну, тобто таку, що існує без страхових внесків працівників. За таким 

принципом діяло обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. Але воно фактично забезпечувало 

страхування відповідальності роботодавців за шкоду, заподіяну працівникам 

нещасними випадками чи професійними захворюваннями,  тому і не 

передбачало сплати страхових внесків самими працівниками. 

Увільнення працівників від сплати єдиного соціального внеску спотворює 

основоположну засаду соціального страхування – особисту відповідальність 

кожної працездатної особи за підтримання й збереження свого добробуту, яке 

забезпечується як участю у фінансуванні, так і в управлінні системою 

                                                                 

 
7 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
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соціального страхування. В умовах ринкової економіки ми фактично 

повертаємося до часів соціалістичного минулого, де державне соціальне 

страхування в СРСР будувалась не за принципом страхування ризику, а було 

покликане здійснювати нормальне забезпечення осіб, які внаслідок певних 

об’єктивних обставин не мають можливості працювати і через це – отримувати 

за працю
8
.  

Для ринкової економіки, а, отже і для соціального страхування, принцип 

особистої відповідальності є визначальним. Кожна людина має самостійно 

приймати рішення, яким чином вона приймає участь в  економічному житті 

суспільства і як вона турбується про власну соціальну безпеку і добробут. 

Соціальна солідарність неможлива без особистої відповідальності.  

Зміна принципів сплати єдиного соціального внеску поставила на порядок 

денний питання – як надалі має розвиватися система соціального страхування? 

Звільнення працюючих від сплати єдиного соціального внеску закладає суттєві 

ризики у підвалини функціонування системи обов’язкового соціального 

страхування. Застраховані особи залишаються лише отримувачами соціального 

забезпечення, що провокуватиме державу і роботодавців на односторонні дії, 

пов’язані з управлінням системою соціального страхування. Не можна 

виключати й подальшого скорочення обсягів і розмірів матеріального 

забезпечення й соціальних послуг, що фінансуються за рахунок коштів 

соціального страхування. Справедливим і виправданим в нинішніх умовах є 

збереження обов’язку працівників виплачувати єдиний соціальний внесок разом 

з роботодавцями.  

 

Сімутіна Я.В. 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

канд.юрид.наук, старший науковий співробітник 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НЕТИПОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 

У світлі останніх тенденцій розвитку трудового законодавства в інших 

країнах, а також  активної законотворчої роботи над проектом нового 

Трудового кодексу в Україні актуальним є питання щодо необхідності та 

доцільності перегляду класичних ознак трудового договору та його 

законодавчого визначення.  

Теоретична конструкція трудового договору зі ст. 21 чинного 

соціалістичного Кодексу законів про працю 1971 року, майже без змін (окрім 

деяких термінологічних уточнень), перенесена до проекту нового Трудового 

кодексу України та сформульована як угода між працівником і роботодавцем, за 

якою працівник зобов’язується особисто виконувати роботу (трудову функцію), 
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визначену цією угодою, з додержанням трудового законодавства, 

колективних договорів і угод, правил внутрішнього трудового розпорядку під 

керівництвом та контролем роботодавця, а роботодавець – надати працівникові 

роботу за цією угодою, забезпечувати належні, безпечні та здорові умови праці, 

належні санітарно-побутові умови та своєчасно і в повному обсязі виплачувати 

заробітну плату
1
.  

Така «послідовність» законотворців, з одного боку, викликає схвалення, 

адже соціально-економічна сутність найманої праці що за часів соціалізму, що 

за ринкової економіки принципово не змінюється, а отже, на думку деяких 

вчених, це і визначає непорушність основних правових конструкцій у сфері 

трудового права
2
. 

Водночас з огляду на появу нових форм організації найманої праці серед 

науковців, які займаються трудо-правовими дослідженнями, з’являється чимало 

прихильників модернізації основних інститутів трудового права, запровадження 

принципу флексік’юріті, тобто гнучкості регулювання трудових відносин для 

роботодавців із забезпеченням стабільного становища на ринку праці для 

працівників, наділення сторін більшою договірною свободою у питаннях 

встановлення умов праці, зокрема, режиму робочого часу, робочого місця тощо.  

Приблизно з середини 90-х років минулого століття МОП визнала 

доцільність диференційованого підходу до врегулювання нестандартної 

зайнятості, ухваливши у 1994 році Конвенцію про роботу на умовах неповного 

робочого часу № 175
3
, у 1996 році Конвенцію про надомну працю № 177

4
 та в 

1997 році Конвенцію про приватні агентства зайнятості № 181
5
. Жодна з них на 

сьогодні Україною не ратифікована. 

Згодом в європейському трудовому праві також було прийнято ряд 

директив, присвячених окремим формам нестандартної зайнятості, зокрема, 

Директива Ради ЄС 97/81/ЄС від 15 грудня 1997 року щодо роботи на умовах 

неповного робочого часу
6
, Директива Ради ЄС 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 
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укладено між UNICE, CEEP ТА ETUC [Електронний ресурс] Режим доступу: 

www.minjust.gov.ua/file/32380. 
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року щодо роботи на визначений термін
7
, Директива Ради ЄС 2008/104/ЄС від 

19 листопада 2008 року про агентства тимчасової зайнятості
8
.  

Очевидно, що на сучасному етапі розвитку постіндустріального суспільства, 

в умовах стрімкого поширення інформаційних технологій, процесів глобалізації 

та євроінтеграції український законодавець також рано чи пізно буде змушений 

шукати відповідні шляхи підвищення гнучкості ринку праці, одним з яких є 

правова регламентація нових форм організації праці.  

Слід погодитися з професорами Лушніковими, що легалізація нетипових 

конструкцій трудового договору є нічим іншим як проявом «експансії» 

трудового права, розширенням предмету галузі
9
.  

Принагідно зауважити, що Трудовий кодекс Російській Федерації вже кілька 

років тому був доповнений спеціальним розділом, який регулює особливості 

дистанційної праці, а з 1 січня 2016 року набули чинності норми, що регулюють 

працю, яка здійснюється працівником за розпорядженням роботодавця в 

інтересах, під управлінням і контролем фізичної або юридичної особи, які не є 

роботодавцем цього працівника (глава 53-1 Трудового кодекса РФ)
10

.  

Однак, у проекті Трудового кодексу України, який позиціонується його 

розробниками як сучасний нормативно-правовий акт, який відповідає потребам 

сьогодення, не згадується навіть можливість існування нетипових трудових 

договорів. Єдина стаття 43 у проекті, яка регулює питання про роботу вдома, не 

здатна відобразити адекватно ті відносини, що склалися у практиці. При цьому, 

в європейському праві та наукових дослідженнях з цієї проблематики переважає 

підхід, згідно з яким розмежовують поняття «надомної праці», як переважно 

ручної праці невисокої кваліфікації із використанням найпростішого 

обладнання, та «телепраці», як інтелектуальної роботи високваліфікованих 

фахівців, які для виконання функціональних обов’язків використовують сучасні 

інформаційні та телекомунікаційні технології
11

. Таким чином, існує об’єктивна 

потреба правової регламентації особливостей телепраці у новому Трудовому 

кодексі України. 
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Не менш важливе значення має визначення чіткої позиції українського 

законодавця щодо такого явища як «позичкова праця» (аутсорсінг, 

аутстаффінг), про що у проекті Трудового кодексу також не згадується. І це при 

тому, що у чинному Законі України «Про зайнятість населення» від 5 липня 

2012 року вже частково отримала правове регулювання діяльність суб'єктів 

господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця (ст. 39)
12

.  

У зарубіжній практиці набуває популярності також таке явище 

«секондмент» (від англ. secondment – відрядження). В залежності від мети 

секондмент може розглядатися як одна з технологій навчання персоналу, 

своєрідний різновид мобільності трудових ресурсів або одна з форм позичкової 

праці. За своєю сутністю – це тимчасове, але, як правило, достатньо тривале, 

направлення на роботу до іншого роботодавця (з призупиненням дії трудового 

договору, але зі збереженням трудових відносин з основним (початковим) 

роботодавцем), що передбачає обов’язок працівника після спливу обумовленого 

сторонами терміну повернутися до початкового роботодавця. Серед позитивних 

моментів такого «відрядження»  для працівника може бути розвиток кар'єри, 

можливість набути нових навичок та досвіду, для роботодавця – підвищення 

кваліфікації працівника, його навчання тощо
13

. На нашу думку, у процесі 

адаптації  трудового законодавства України до законодавства ЄС правовій 

регламентації інституту секондменту слід було б присвятити належну увагу. 

У цьому зв’язку не зайвим буде згадати також ряд цікавих для «класичного 

трудового права» новацій з прийняттям Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року, які, так би мовити, 

«не вписуються» у конструкцію трудового договору, передбачену у проекті 

Трудового кодексу. Йдеться, зокрема, про дистанційний режим праці наукових 

працівників та спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів, 

передбачений у ст. 6, а також про поняття тривалого наукового відрядження і 

наукового стажування (ст.ст. 33, 34 Закону).  

Як видається, з огляду на потребу більш гнучких підходів до регламентації 

трудових відносин, поширення нових форм зайнятості (дистанційна праця, 

аутсорсінг, аутстаффінг тощо) деякі класичні ознаки трудового договору, 

актуальні ще 20 років назад, поступово втрачають своє принципове значення. 

Це стосується, зокрема, передбаченої у визначенні трудового договору вимоги 

щодо підпорядкування працівника правилам внутрішнього трудового 

розпорядку. Підтримуємо позицію Н.Д. Гетьманцевої
14

, Н.О. Мельничук
15

, які 
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пропонують відмовитися від використання у визначенні поняття трудового 

договору такої ознаки, як підлягання працівника правилам внутрішнього 

трудового розпорядку.  

Також викликає сумніви необхідність вказувати у визначенні трудового 

договору обов’язок роботодавця забезпечувати окрім належних, безпечних та 

здорових умов праці, «належні санітарно-побутові умови», адже це можна 

передбачити в спеціальній статті, яка безпосередньо встановлює обов’язки 

роботодавця, а не «загромаджувати» дефініцію їх детальним переліком.  

Таким чином, реформування національного трудового законодавства має 

відбуватися з урахуванням сучасних світових та європейських тенденцій, 

основними з яких є наступні:  

по-перше, поглиблення диференціації правового регулювання трудових 

відносин та легалізації нестандартних видів зайнятості з метою закріплення 

трудових прав та гарантій для працівників, залучених до такої діяльності;  

по-друге, відмова від зайвої «зарегульованості» трудових відносин та 

наділення сторін трудового договору більшою договірною свободою при 

визначенні умов праці, робочого місця, режиму роботи тощо;  

по-третє, перегляду поняття трудового договору в частині обов’язковості 

підлягання працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку, а також 

забезпечення роботодавцем належних санітарно-побутових умов праці; 

по-четверте, безумовного збереження в теоретичній конструкції трудового 

договору ознак, що найбільше зачіпають права та інтереси найманого 

працівника, зокрема, його стабільності та оплатності. 

 

Сіньова Л.М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, асистент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ В ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Власне термін «гуманізм» введено у науковий обіг німецьким педагогом 

Ф. Нітхаммером на початку ХІХ ст., та вперше його вжито у якості визначеного 

погляду на життя датським філософом Габріелем Сібберном (Gabriel Sibbern), в 

книзі «Про гуманізм» («Om humanisme», 1858). Відома роль у розповсюдженні 

визначення «гуманізму» належала британському філософу-прагматисту 

Ф. Шіллеру. На початку ХХ століття він використав це слово у заголовку до 

своєї книги «Гуманізм: Філософські есе» («Humanism: Philosophical 

                                                                                                                                                         

 
15 Мельничук Н.О. Визначення трудового договору в нових ринкових умовах / Н.О. Мельничук. – 

Форум права. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua. 



essays»
1
) задля вираження власних поглядів на життя.  

Гуманізм – (від лат. humanus – людяний) – 1) сукупність ідей і поглядів, які 

стверджують цінність людини незалежно від її суспільного становища і право 

особистості на вільний розвиток своїх творчих сил, проголошують принципи 

рівності, справедливості; 2) світогляд, заснований на принципах рівності, 

справедливості, людяності відносин між людьми, повагою до людської гідності, 

турботою про благо людей;  3) історична система поглядів, що змінюється, 

визнає цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і 

прояв своїх здібностей, вважає благо людини критерієм оцінки суспільних 

відносин (в цьому значенні синонімом виступає гуманність за В. Далем – 

людяність, людинолюбство, милосердя, любов до ближнього)
2
.  

Гуманізм – особливий світогляд, в центрі якого людина як вища цінність. 

Гуманізм пов'язаний з найважливішим для людини – з її власним існуванням, з 

її свободою, позитивними, життєстверджуючими здатностями, з усім 

найкращим та «темним», що є або може бути притаманне людині. На відміну 

від усіх інших світоглядів, в центрі гуманізму знаходиться людина, носій цього 

світогляду
3
. 

Важливе значення має на сьогодні, питання визначення функцій права 

соціального забезпечення, які стали предметом дослідження широкого кола 

науковців таких як: В.М. Андріїв, В.М. Горшеньов, М.І. Іншин, Г.В. Кузьменко, 

О.Є. Мачульська, С.М. Прилипко, Б.І. Сташків, В.П. Слобожанін, О.В Тищенко,  

Я.М. Фогель, В.Ш. Шайхатдінов, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Функції права – це основні напрями його впливу на суспільні відносини. 

Призначення функцій полягає в тому, щоб визначити активну й багатогранну 

роль права в громадянському суспільстві з позиції його впливу на суспільні 

відносини між людьми
4
. Функції права поділяють на загально-соціальні та 

спеціальні юридичні. Гуманістична функція належать до загально-соціальних. 

Дослідник гуманізму – Уоррен Аллен Сміт (Warren Allen Smith) виділив сім 

видів гуманізму і дав їм детальну характеристику. До класифікації Сміта 

увійшли: 

1) гуманізм – явище, що означає ставлення до людських інтересів або до 

вивчення гуманітарних дисциплін (study of the humanities);  

2) стародавній гуманізм – феномен, який відноситься до систем філософії 

Арістотеля, Демокрита, Эпікура, Лукреція, Перікла, Протагора або Сократа; 
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3) класичний гуманізм – поняття, що відноситься до стародавніх 

гуманістичних ідей, які стали модними в період Ренесансу у таких мислителів, 

як Бекон, Боккаччо, Еразм Роттердамський, Монтень, Мор та Петрарка; 

4) теїстичний гуманізм – явище, що до якого відносять діяльність як 

християнських екзистенціалістів, так і тих сучасних теологів, які наполягають 

на здатності людини працювати над своїм порятунком спільно з Богом; 

5) атеїстичний гуманізм – описує творчість Жан-Поля Сартра та ін.; 

6) комуністичний гуманізм – явище, що охоплює погляди деяких марксистів 

(наприклад, Ф.Кастро або колишнього секретаря Л.Троцького, Раї Дунаєвської), 

які вважають, що послідовним натуралістом і гуманістом був К.Маркс; 

7) натуралістичний (чи науковий) гуманізм – еклектичний набір переконань, 

утворених в сучасній науковій епосі й сконцентрованих на вірі у вищу цінність і 

самовдосконалення людської особистості
5
. 

Стрижневі ідеї сучасного гуманізму, на думку С. П. Погребняка, 

сконцентровано у Гуманістичному маніфесті – 2000. Це, насамперед, визнання 

гідності і незалежності особистості головною соціальною цінністю;  

максимізація свободи вибору людини; дотримання принципу, згідно з яким 

кожна людина заслуговує до себе людського ставлення; визнання інших 

загальнолюдських моральних стандартів, а саме: правдивості і додержання 

обіцянок, чесності і відвертості, доброзичливості і надійності, вірності і 

вдячності, неупередженості і справедливості, добросовісності і прагнення до 

співробітництва тощо; шанування таких чеснот як здатність до творчості, 

самостійного вибору, мислення і поведінки, прагнення до максимальної 

реалізації талантів і здібностей, одержаних людиною від природи, 

спрямованість на засвоєння раніше невідомих їй сфер діяльності; гармонійне 

поєднання етики і розуму; віра в те, що збільшення знань дозволяє людям бути 

мудрішими і людянішими, а моральні норми сприяють прогресові розуму; 

пошук злагоди при наявності суперечностей шляхом розумного діалогу
6
. 

Як зазначає В.В. Копєйчиков: «гуманізм у праві – одна з найсуттєвіших, 

органічно властивих праву якостей… Саме такі соціальні цінності як свобода, 

рівність, справедливість становлять сутність гуманізму»
7
. Гуманістична функція 

характеризується тим, що право охороняє та захищає права і свободи людства, 

народу, людини. Наприклад, Конституція України в ст. 27 закріплює право 

людини і громадянина на життя. Держава забезпечує реалізацію людиною 

названого права, створюючи належні умови для недопущення свавільного 

позбавлення життя конкретної людини. В Україні з 5 квітня 2001 р. смертна 

                                                                 

 
5 Who's Who in Hell: A Handbook and International Directory for Humanists, Freethinkers, Naturalists, 
Rationalists and Non-Theists / Comp. by Smith W.A. - N.Y., Barricade Books, 2000. - 1264 p. 
6 Погребняк С.П. Втілення принципу гуманізму в праві // Вісник Академії Правових наук України : 

Зб. наукових праць. - 2007. - № 1. - С. 34. всього 33-42. 
7 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред) та ін.. – К.: «Укр. 

енцикл.», 1998. – Т.1: А-Г. – С. 660. всього 672с. 
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кара замінена довічним позбавленням волі, що свідчить про гуманізм 

українського права
8
. 

Слід наголосити, що гуманізм знаходить своє концентроване вираження 

саме у праві соціального забезпечення, тому що саме останнє опікується 

проблемами соціальної та фінансової адаптації особистості в більшій мірі ніж 

будь-яке інше. Норми права соціального забезпечення є тим самим засобом, 

який змушує загальноприйняті правила поведінки і стандарти слугувати на 

благо людини й вирішувати проблеми соціальних ризиків, таких як втрата 

зв’язків із соціумом, безробіття, стійкі або раптові розлади здоровʼя тощо. При 

цьому необхідно усвідомлювати, що в праві соціального забезпечення гуманізм 

удосконалюється під випливом цивілізаційного розвитку та розвивається разом 

із розвитком соціальних цінностей. Гуманізм соціального забезпечення турбує 

не просто питання недоторканності, фізичного благополуччя людини, 

пріоритету її життя над будь-якими процесами і явищами, а, більш того, якість і 

рівень такого життя. Таким чином, гуманізм у праві соціального забезпечення 

несе в собі найбільш соціальний характер, ніж будь-де. 

Гуманістична функція правової реальності сприяє формуванню та реалізації 

нормативно-правових актів на засадах загальнолюдських цінностей, 

міжнародних стандартів прав людини, створення умов і механізмів їх втілення в 

життя суспільства і держави
9
. 

Становлення держави завжди супроводжується складними процесами в 

соціально-економічному розвитку, що безпосередньо впливає на тенденції 

формування гуманістичних спрямувань в суспільстві. Саме в ці періоди 

прослідковується значне збільшення кількості тих категорій громадян, котрі 

потерпають від ризиків суспільних змін і потребують особливої підтримки 

держави. При цьому, під складним життєвими обставинами слід розуміти 

обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним 

становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа 

частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості 

самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у 

суспільному житті. Отже, складні життєві обставини – це обставини, що 

об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не 

може подолати самостійно.  

Гуманістична ідея втілена і в Конституції України, де в ст. 3 проголошено, 

що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

                                                                 

 
8Функції і принципи права: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:     

http://pidruchniki.com/15060913/pravo/funktsiyi_printsipi_prava 
9 Основи держави і права [Текст] : навчальний посібник / Ред. А.М. Колодій, А. Ю. Олійник. – Київ : 

Либідь, 1997. – 208 с. С. 47. 
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відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 

і свобод людини є головним обов'язком держави
10

. 

Важливим аспектом морального прогресування суспільства є відкриття і 

формування ним, на певних етапах його розвитку, тих або інших «навічних» 

норм і цінностей моральності, без яких подальший розвиток людства в цілому 

виявляється неможливим.  

Отже, дослідження функцій виконуючих соціального забезпечення в 

суспільстві, дозволяє глибше усвідомити суть і значення цього інституту, 

створює більш широкі можливості для прийняття оптимальних практичних 

рішень в даній сфері суспільного життя. Гуманність можна визначити як 

комплекс якостей особистості, що проявляються у вчинках і у відносинах до 

людей: чуйності, уважності, милосердя, доброти, любові, співчуття. 

Як  слушно зазначає О.В. Тищенко, в основу реформування соціально-

забезпечувального законодавства  має бути покладена гуманістична функція 

права соціального забезпечення, яка спрямовує на ефективну реалізацію 

соціально-правового становища людини як основної соціальної цінності 

держави. Першочерговим кроком в цьому напрямку має стати комплексна 

стратегія подолання бідності з метою підвищення якості життя
11

. 

Гуманістична функція права соціального забезпечення, яка шляхом 

утвердження позитивного сенсу і мети життя, формування гуманістичних 

цінностей та ідеалів виконує роль інтелектуальної терапії. 

Таким чином, гуманістична функція  права соціального забезпечення 

виражається в наступному: 

1) особливій турботі про людину через надання максимально комфортних 

умов для досягнення соціального щастя, так, Конституцією України 

проголошено, що кожна особа має право обирати роботу, а отже держава має 

обовʼязок надати таку роботу. Проте особлива турбота про працівника буде 

виражатись у соціальній підтримці у випадках його тимчасової 

непрацездатності, професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві, 

у створенні правових та практичних умов щодо недопущення моббінгу в 

трудовій діяльності; 

2) відшуковувати нові підходи щодо подолання бідності та підвищення рівня 

життя і добробуту громадян, забезпечувати повноцінне життя населення;  

3) забезпечення і утвердження якісних характеристик життя людини, яке 

охоплює всі сфери людської активності, як-от, здійснення трудової функції, 

творча реалізація, відпочинок, охорона здоровʼя, батьківство та дитинство тощо 

шляхом реалізації взірцевих стандартів високого рівня життя; 

                                                                 

 
10 Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
11 Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України: теоретичні та практичні проблеми 
формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 394 с. 

С.304. 
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4) зміцненні соціальних звʼязків за рахунок державної підтримки осіб, не 

здатних самостійно досягти соціального благополуччя. 

 

Сіроха Д.І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОЇ ТЕХНІКИ У СФЕРІ 

ПРАЦІ 

Розвиток суспільних відносин у різних сферах соціального життя обумовлює 

необхідність їх правового регулювання. Процес деталізації законодавчого 

регулювання відповідних відносин здійснюється за допомогою нормативних 

актів, які створюються як на відомчому, так і на локальному рівні. Сфера праці 

є тією сферою суспільних відносин, де процес локальної нормотворчості має 

системне та базове значення, адже забезпечує найвищий ступінь деталізації і 

конкретизації правового регулювання відповідних відносин. Саме тому існує 

необхідність дослідження нормотворчої техніки у сфері праці, розкриття її 

особливостей та системоформуючих ознак. Крім того, враховуючи той факт, що 

нормотворча техніка, тобто техніка створення, скасування та упорядкування 

відомчих та локальних актів, забезпечує ефективність галузевого регулювання 

та безпосередньо впливає на якість праворозуміння та правозастосування у 

відповідній сфері суспільного життя, визначення поняття нормотворчої техніки 

у сфері праці є актуальним та необхідним науковим завданням. 

Слід відмітити, що у науковій літературі досі не існує визначення даної 

теоретико-правової категорії, оскільки теоретики права переважно 

досліджували окремі питання правотворчості, законотворчості, нормотворчості, 

юридичної техніки, законотворчої техніки у межах загальної правової доктрини, 

не концентруючи увагу на особливостях відповідної діяльності у конкретній 

сфері суспільного життя. Саме тому виходячи з фактичної відсутності 

досліджень щодо нормотворчої техніки у сфері трудових правовідносин, 

пропонуємо надати авторське визначення досліджуваній категорії 

нормотворчості у сфері праці.  

Під нормотворчою технікою у сфері праці слід розуміти сукупність 

взаємозалежних правил, прийомів, засобів та способів, які використовуються 

суб’єктами трудових відносин під час участі у розробці і прийнятті відомчих та 

локальних нормативних актів, а також процедурах їх зміни, удосконалення і 

припинення з метою створення ефективної системи трудо-правового 

регулювання відносин у сфері праці.  

Нормотворча техніка включає в себе такі елементи як правила викладення 

нормативних актів, засоби системного викладення їх змісту, а також засоби 

позначення зв’язків між загальним змістом нормативно-правового акту та 

кожним його приписом. При цьому цілком обґрунтованим є виділення 
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зазначених структурних елементів даного виду техніки, адже окрім 

встановлення певних стандартів викладення змісту нормативно-правового акту, 

необхідно встановити чіткі методи, за допомогою яких видається можливим 

досягнути необхідного результату та дотриматись усіх правил. 

Що стосується особливих властивостей нормотворчої техніки у сфері праці, 

то, перш за все, слід відмітити те, що вона становить собою певний інструмент, 

який надає змогу реалізувати політику держави щодо правового регулювання 

суспільних правовідносин у сфері реалізації фізичними особами свого 

конституційного права на працю. При цьому вона є тим інструментальним 

параметром, який сприяє не лише ефективній реалізації державної політики у 

галузі праці, а й забезпечує створення досконалих нормативно-правових актів, 

які матимуть змогу здійснювати чітку правову регламентацію усіх аспектів 

здійснення працівниками своєї трудової діяльності. 

Доцільно наголосити, що при застосуванні нормотворчої техніки як 

інструменту нормотворчості висуваються на перший план проблеми логіки, 

мови (єдності термінології) і структури актів. Саме тому нормотворчою 

технікою повинен охоплюватися передусім той інструментарій, який відбиває 

специфіку галузі, специфіку конкретних суспільних правовідносин, де 

відповідна техніка застосовується. У першу чергу, йдеться про специфіку 

юридичного мислення, мовлення, які об’єктивуються зовні в юридичних 

текстах, прийомах їх опрацювання тощо. Це, наприклад, може проявлятися у 

застосуванні єдиних назв локальних актів (інструкції, правила, положення 

тощо), чітко-визначеної термінології такої як: «працівник», «роботодавець», 

«умови праці», «оплата праці», «робочий час» тощо і формулюванні правових 

норм, які передбачають скоріш диспозитивний, ніж імперативний характер, але 

з чітким дотриманням законодавчих гарантій наданих працівникам.  

Особливістю нормотворчої техніки у сфері праці слід визначити і її 

суб’єктний склад, тобто той факт, що дана техніка застосовується визначеним 

колом осіб. Так, до кола суб’єктів, які мають право на участь у здійсненні 

нормотворчості у сфері праці належать, окрім державних органів, ще й 

корпоративні суб’єкти публічного та приватного права, суспільні об’єднання, 

окремі юридичні особи тощо. 

Окремо слід наголосити, що нормотворчої техніки у сфері праці забезпечує 

взаємозв’язок нормативно-правових актів, які регулюють сферу праці на різних 

рівнях. Зокрема, саме нормотворча техніка сприяє узгодженню 

загальнонаціональних актів трудового законодавства, а також локальних актів у 

сфері регулювання трудових правовідносин. Так, наприклад, як акт локального 

регулювання колективний договір виконує цілий ряд виробничих і 

соціальних завдань. До таких завдань належать: деталізація і конкретизація 

чинного законодавства про працю з максимальним урегулюванням специфіки 

даного підприємства; вирішення нових питань, що виникають практикою і не 

знайшли урегулювання в чинному законодавстві; стимулювання працівників до 

високопродуктивної діяльності шляхом встановлення пільгових умов праці; 

забезпечення виконання договірних зобов'язань сторін; встановлення 
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конкретної відповідальності господарських і профспілкових органів за 

поліпшення умов праці й побуту працівників підприємства; залучення 

працівників до управління виробництвом; поширення правових знань; 

врегулювання суперечностей між власником і трудовим колективом найманих 

працівників з метою досягнення соціальної злагод.
1
 Ми повністю погоджуємось 

з наведеними завданнями та підкреслюємо, що саме деталізації та конкретизація 

загальнотрудових норм і правил як прояв нормотворчості обов’язково 

передбачає дотримання усіх правил нормотворчої техніки, які застосовувалися 

при складанні актів трудового законодавства. Саме у цьому і проявляється 

специфічна риса нормотворчої техніки у сфері праці, яка забезпечує 

встановлення зв’язку між актами трудового законодавства усіх рівнів, сприяючи 

максимальній узгодженості та системності нормативно-правової бази, яка 

регламентує відносини у галузі трудової діяльності. 

Таким чином, саме сутність та особливості нормотворчої техніки у сфері 

праці забезпечує узгодженість термінології, змісту й форми трудо-правових 

норм в нормативно-правових актах різного рівня, починаючи із 

загальнодержавних і закінчуючи локальними нормативними актами, що 

здійснюють деталізацію приписів актів трудового законодавства. Тим самим, 

нормотворча техніка як система вимог та способів створення найбільш 

доцільних за формою і досконалих за структурою, змістом та викладом актів є 

необхідним інструментом забезпечення системності й узгодженості трудового 

законодавства, оскільки передбачає єдиний підхід до визначення змісту трудо-

правових норм різних нормативно-правових актів трудового законодавства, а 

також дотримання інших вимог.  При цьому рівень юридико-технічної 

досконалості нормативного регулювання в державі обумовлений як конкретно-

історичними тенденціями розвитку суспільства, так і соціально-економічними 

реаліями і потребами суспільного життя. 

Держава повинна сприяти забезпеченню прозорості трудових відносин, 

встановивши відповідний механізм нормотворчого врегулювання реалізації 

прав учасників трудових правовідносин. Втілення у життя такого механізму 

здійснюється за допомогою розробки модельних нормотворчих механізмів. На 

нашу думку, напрямами розв’язання зазначеної проблеми можуть бути: 

вдосконалення нормотворчої техніки при підготовці відповідних відомчих та 

локальних актів, що врегульовують окремі трудові відносини через побудову 

типової моделі правовідносин, яка найповніше відповідає умовам 

господарювання, але з обов’язковим урахуванням можливих перспективи їх 

розвитку; поступове зменшення загальної кількості підзаконних актів за 

рахунок підвищення їх якості та систематизації. 

                                                                 

 
1 Лосиця І. О. Правові засади укладення колективних договорів // Вчені записки Таврійський 

національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Том 21 (60). – 2008. – 
№ 1. – С. 100-109. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

Для будь-якої демократичної держави судова система відіграє надзвичайно 

важливу роль у врегулюванні суспільних відносин. Основним завданням 

судової системи є захист прав та свобод людини і громадянина. Українська 

судова система з часу набуття незалежності й по сьогоднішній день зазнає 

постійних змін та реформ. Це, в свою чергу, спричиняє деякі проблеми: 

недотримання строків розгляду справ; надмірне завантаження судовими 

справами; низький рівень професійності суддів; підвищення ставок судового 

збору. 

Саме тому досить актуальними є дослідження та розвиток альтернативних 

способів врегулювання спорів, оскільки перед нашим суспільством постали нові 

виклики, що зумовлюють необхідність швидкої перебудови вітчизняного 

законодавства. Необхідність гармонізації з європейськими тенденціями 

розвитку права, як необхідність сьогодення, зумовлює посилену увагу та інтерес 

щодо розвитку механізмів альтернативного врегулювання спорів, а саме до 

медіації.  

Окремі питання медіації як одного з альтернативних способів вирішення 

приватноправових спорів розглядалися в працях Н.Л. Бондаренко-Зелінської,     

О.А. Брижинського, Д.О. Давиденка, Д.Б. Єлісєєва, С.І. Запари, І.В. Лагутіної,   

А.М. Лушнікова, М.В. Лушнікової, С.І. Калашнікової, Ц.А. Шамлікашвілі,       

П.Д. Штепана та інших. 

Традиційно, в Україні вирішення індивідуальних трудових спорів 

здійснюється комісією з трудових спорів (далі - КТС) або в судовому порядку. 

Однак, КТС не завжди справляються з функцією ефективного органу 

досудового розгляду індивідуальних трудових спорів. Цьому є декілька причин: 

по-перше, значна частика трудових спорів підлягає розгляду тільки в судах; по-

друге, у багатьох організаціях КТС взагалі не створені – як через відсутність 

ініціативи з боку працівників і (або) роботодавця, так і через малу чисельність 

найманих працівників підприємства; по-третє, слід також брати до уваги і той 

факт, що покладення на власника або уповноваженого ним органу обов’язку 

щодо організаційно-технічного забезпечення КТС (надання обладнаного 

приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація 

діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача 

копій рішень тощо), що передбачено ст. 223 КЗпП, навряд чи стимулює 

власника до створення КТС на своєму підприємстві; по-четверте, має місце й 

недостатня компетентність членів КТС, які не завжди можуть розібратися у 

складних питаннях чинного законодавства, зокрема й через недостатню 

юридичну підготовку цих осіб, через відсутність у них відповідного досвіду 
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тощо; по-п’яте, прийняті КТС рішення нерідко не виконуються роботодавцем 

добровільно, оскільки КТС не є для роботодавця дійсно авторитетним органом. 

Зазначені фактори суттєво впливають на ефективність діяльності КТС, і 

навряд чи сьогодні можна дійсно вважати, що КТС в Україні є реальним 

органом досудового розгляду індивідуальних трудових спорів, який здатний 

звільнити суди від розгляду значної частини трудових справ.
1
 

Щодо колективних трудових спорів, то в такому разі застосовується 

примирно-третейський порядок їх вирішення, правовий механізм якого 

визначено Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98-ВР. У цьому аспекті, 

застосовуючи синонім «посередництво», у вітчизняній практиці прототипом 

медіації постає діяльність Національної служби посередництва і примирення – 

постійно діючий державний орган, створений для сприяння врегулювання 

колективних трудових спорів (конфліктів). За останні п’ять років квартальна 

звітність відділень Національної служби посередництва і примирення по 

окремих областях засвідчує в середньому вирішення від 3 до 8 колективних 

трудових спорів. У деяких регіонах такі цифри не перевищують даних річної 

звітності. Більше того, в окремих областях інформація про роботу відповідних 

відділень відсутня, починаючи з 2011 року.
2
 

Тому, постає питання стосовно ефективності та прозорості діяльності 

Національної служби посередництва і примирення, з урахуванням того, що 

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

видатки на функціонування зазначеної служби складають 11 мільйонів 44 тисячі 

гривень. 

Здійснення правової реформи в країні, ставить на сьогодні на порядок 

денний необхідність залучення й нових процедур для вирішення трудових 

спорів. Враховуючи світовий досвід вирішення спорів шляхом проведення 

процедури медіації, вважаємо за доцільне розглянути основні питання, 

пов’язані з запровадженням в Україні процедури медіації при вирішенні 

трудових спорів.   

Термін «медіація» був введений в науковий обіг в 60-ті роки ХХ ст. в США. 

Країни прецедентного права, такі як Канада, Велика Британія, Австралія і Нова 

Зеландія, швидко підхопили рух альтернативних способів врегулювання спорів 

і створили у себе інститути, подібні до тих, які існують у США. Будучи 

інститутом широко розповсюдженим в англо-американській правовій системі, 

                                                                 

 
1 Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових 

спорів / Н.В. Дараганова. – Юридична наука. – № 6. – 2011. – С. 77 – 83. 
2 Міцай В.В. Медіація трудових спорів: перспективи провадження в Україні / Наук. керів. Ярошенко 

О.М. / Юридичні науки: проблеми та перспективи. – 2014. – с. 76-80. 
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медіація послідовно була імплементована в правові системи романо-

германської правової сім’ї.
3
 

У процесі застосування медіації при вирішенні трудового спору беруть 

участь як дві сторони спору (роботодавець та найманий працівник), так і 

медіатор – нейтральний, незаінтересований посередник, основним завданням 

якого є допомога сторонам трудового спору шляхом переговорів досягнути 

взаєморозуміння й вигідної для обох сторін угоди.  

Питанню примирних процедур присвячена ціла низка міжнародних актів, 

зокрема, Директива №2008/52/ЄС «Про деякі аспекти посередництва (медіації) 

в цивільних та комерційних справах» від 21.05.2008 року, Рекомендації Ради 

Європи щодо медіації в цивільних справах R № (2002) 10, Рекомендації Ради 

Європи щодо медіації в сімейних справах R № (98) 1, Рекомендації Ради Європи 

щодо медіації в кримінальних справах R № (99) 19 та ін. Крім того, підписання 

та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

актуалізувала роботу із запровадження в Україні інституту медіації. 

Результатами цієї роботи повинна стати не формальна гармонізація 

національного законодавства до законодавства ЄС, а й реальне забезпечення 

доступу до позасудових способів вирішення конфліктів.  

В цілому, в Україні, станом на березень 2016 року, не існує спеціального 

формалізованого законодавства, що регулює здійснення медіації. Але в той же 

час, не існує і жодної формалізованої заборони з боку держави сторонам 

здійснювати медіацію. Відповідно до ч. 4 ст. 55 Конституції України, держава 

гарантує можливість кожному будь-яким не забороненим законом способом 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Отже, 

можна констатувати, що в Україні є конституційне підґрунтя здійснення 

медіації.  

На даний момент Верховною Радою України зареєстровано два 

законопроекти «Про медіацію», а саме: № 3665 від 17.12.2015 року, 

ініційований народним депутатом України А.І. Шкрум та № 3665-1 від 

29.12.2015 року, ініційований народним депутатом С.В. Ківаловим. Обома 

законопроектами встановлюється можливість застосування медіації для 

вирішення трудових конфліктів. На жаль, проект Трудового кодексу України № 

1658 від 27.12.2014, який було прийнято в першому читанні, не сприйняв цю 

прогресивну ініціативу законодавця та не містить навіть згадки про медіацію 

або позасудові способи вирішення трудових конфліктів, крім посилань на 

можливість врегулювання трудових спорів через безпосередні переговори їх 

сторін.  

Незважаючи на відсутність законодавчої підтримки, в Україні постійно 

впроваджуються пілотні проекти щодо розвитку медіації, наприклад, 

                                                                 

 
3 Ясиновський І.Г. Історичний аспект розвитку інституту медіації та сучасні тенденції його розвитку 
// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер: Юриспруденція. – №10-2. – том 

1. – 2014. – с. 31-33. 
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«Прозорість та ефективність судової системи»,
4
 «Впровадження медіації у 

сферу корпоративного управління в Україні»
5
 та ін. В деяких регіонах України 

діють громадські організації, медіаційні центри. Одним з найбільших центрів 

медіації є Український Центр Медіації, заснований при Києво-Могилянській 

бізнес-школі.
6
 

На користь запровадження в нашій країні медіації при вирішенні трудових 

спорів засвідчує цілий комплекс різних факторів, основні з яких зводяться до 

таких: 1) при вирішенні трудового спору за допомогою медіації медіатор є 

нейтральною третьою особою, головна функція якого – сприяння та 

забезпечення переговорів між сторонами, допомога сторонам у визначенні 

різних способів вирішення спору між ними; 2) сторони трудового спору беруть 

участь у медіації добровільно; 3) кожній зі сторін спору надається право 

самостійно обрати медіатора (з реєстру незалежних медіаторів, наприклад, 

Українського Центру Медіації); 4) на користь запровадження процедури 

медіації при вирішенні трудових спорів засвідчує і її приватний характер; 5) 

розгляд трудового спору за медіаційною процедурою є більш простим, отже, і 

більш зручним для сторін трудового спору; 6) оскільки медіація може бути 

застосована вже на ранній стадії спору, то його врегулювання відбувається 

значно швидше, ніж у суді; 7) при медіації має місце скорочення витрат сторін 

за рахунок відсутності судових витрат; 8) процедуру медіації можна застосувати 

як до судового розгляду, так і під час судового провадження по справі; 9) 

медіація може бути перервана або припинена у будь-який час за ініціативи 

будь-кого з учасників медіації; 10) практика вирішення спорів за допомогою 

медіаційних процедур в інших країнах доводить, що медіація збільшує 

вірогідність збереження нормальних стосунків між сторонами трудового спору 

й після його розв’язання; 11) після прийняття сторонами трудового спору 

взаємовигідного рішення, сторони без затримок, без втручання виконавчої 

служби виконують прийняте ними самими узгоджене рішення; 12) широке 

застосування при вирішенні трудового спору медіаційної процедури сприятиме 

реальному розвантаженню судів від значної кількості справ, що виникають із 

трудових відносин.
7
 

Однак, незважаючи на всі зазначені переваги, на сьогодні в Україні медіація 

у сфері трудового права не набула розповсюдження. До чинників же, які 
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 Аналітичний звіт щодо впровадження присудової медіації у 4-х пілотних судах України. – Київ. – 
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5 Шамликашвили Ц.А. Анализ опыта медиативной практики стран ближнего зарубежья 
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6 Офіційний сайт Українського Центру Медіації. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrmediation.com.ua/ua/? 
7 Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових 
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перешкоджають поширенню медіації як способу вирішення спорів, в тому числі 

і трудових, на теренах України, вчені загалом відносять: а) необізнаність 

суб'єктів про існування можливості вирішення спору без участі суду, 

відсутність у громадськості достатньої інформації, сучасні наукові та 

періодичні джерела відзначають те, що в Україні, крім брошур про медіацію, 

випущених деякими неурядовими організаціями, інших інформаційно-

рекламних матеріалів не існує; б) відсутність у сторін упевненості в дієвості 

процедури медіації, її ефективності; в) відсутність законодавчого регулювання 

як приватноправових і приватно-процесуальних питань медіації 

(посередництва), так і публічно-правової оцінки факту застосування примирних 

процедур і публічно-правових наслідків угод, досягнутих як результат 

примирення.
8
 

Отже, на сьогоднішній день медіація в Україні існує «на громадських 

засадах». Незважаючи на те, що Україна перебуває на етапі формування 

вітчизняної моделі відновного правосуддя, ідея запровадження інституту 

медіації у вітчизняній системі права підтримується широким колом спеціалістів. 

Це повною мірою відповідає прагненню України до гармонізації національного 

законодавства із законодавством Європейського Союзу, на теренах якого 

медіації приділено значну вагу. Можливо, законодавче закріплення медіації 

підвищить довіру до даного інституту і медіація зможе стати ефективним 

інструментом вирішення трудових спорів в Україні.  

 

Смолярова М.Л. 

Запорізький національний технічний університет, 

Інститут управління та права, 

канд.юрид.наук., доцент, 

доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПРАВОВИХ СТИМУЛІВ В ТРУДОВОМУ 

ПРАВІ 

В умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки виникає необхідність 

підвищення ролі суб'єктивного фактору, а саме формування потужної системи 

стимулів, яка спонукає працівників до вибору соціально-активної правомірної 

поведінки, що в свою чергу сприяє підвищенню ефективності суспільних 

процесів, які відбуваються в державі. Посилення дії норм трудового права як 

соціально-психологічного чинника суспільного життя, спрямоване на виховання 

працівників, підтримку їх позитивних прагнень і мотивів у сфері праці. Стала 

очевидною доцільність визначення нових доктринальних підходів у 

                                                                 

 
8 Задорожна С. Ф. Перспективи запровадження примирної процедури (медіації) в Україні / 
С. Ф. Задорожна // Приватне право і підприємництво: збірник наукових праць. – Випуск 8. – К.: НДІ 

приватного права і підприємництва НАПрН України. –2009. – С. 189–192. 



організації стимулювання працівників на підприємствах з огляду на вимоги 

сьогодення.  

Методологічні засади дослідження розвитку систем мотивації працівників 

було закладено в наукових працях таких видатних вчених, як П. Друкер, 

А. Маслоу, М. Мескон, Ф.Тейлор та ін. 

Теоретичні основи щодо правового стимулювання викладені в працях 

українських і зарубіжних науковців: В.Б. Авер’янова, С.В. Венедіктова, 

О.Ф. Гіди, Н.А. Гущиної, М.О. Дей, М.І. Карліна, О.Н. Кисельова, І.Я. Лико, 

І. М.  Луценко, О.М. Лебедєвої, В.В. Ниркова, В.Н. Протасова, В.Д. Сущенка, 

О.В. Чумаченко.  

Аналіз сучасної юридичної літератури свідчить про те, що сьогодні існують 

різні підходи до розуміння правового стимулювання. Окремі проблеми 

правового стимулювання розглядались вченими з теорії держави і права, а 

також вченими різних галузей права: цивільного, господарського, 

адміністративного, кримінального та трудового права. 

У науці трудового права, стимули розглядаються як самостійні позитивні 

засоби (заохочення, пільги, надбавки, доплати, компенсації тощо), що беруть 

участь у правовому регулюванні трудових відносин поряд із заходами примусу. 

Головна роль правових стимулів – у підвищенні трудової активності, 

продуктивності та якості праці, в спонуканні до сумлінного виконання трудових 

обов'язків працівниками.  

Контроль за мірою праці і мірою споживання здійснюється державою 

шляхом встановлення відповідних правових норм. Ці норми, з одного боку, 

забезпечують розподіл матеріальних благ відповідно до затраченої праці, а з 

другого – найбільш повно заінтересовують працівника в наслідках своєї праці
1
.  

О.С.Пашков та В.Г. Ротань визначали, що у формуванні ставлення до праці 

роль трудового права проявляється: 1) в регулюванні зовнішніх матеріальних, 

соціальних і психологічних умов життєдіяльності в процесі праці, а в значній 

мірі – і умов життєдіяльності поза працею; 2) в наданні людині можливості 

вибору варіантів поведінки, в найбільшій мірі відповідають меті формування 

ставлення до праці, а також в зобов'язувані до такої поведінки і стимулюванні 

його
2
. Тому виявлення мотивів поведінки працівника є найважливішим 

завданням юридичної науки. На працівника діє внутрішня спонукальна сила у 

вигляді мотиву і зовнішня у вигляді правового стимулу. 

Особливість правових стимулів в нормах  права проявляється у наповненості 

їх директивною інформацією. Дійсно, інформаційний вплив за допомогою 

правових засобів має велике значення в системі стимулювання на 
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підприємствах. Правовими засобами виступають не самі норми трудового 

права, трудові договори або інші акти, а ті конкретні заходи інформаційного 

впливу, які в них містяться. Це суб'єктивні права і обов'язки, пільги, переваги, 

заохочення тощо, які в свою чергу, трансформуються в правові стимули. Саме 

стимули в кінцевому рахунку є значущими для поведінки суб’єктів трудових 

правовідносин. 

Ефективність стимулювання працівників залежить від ступеню 

інформованості працівників щодо їх стимулювання та взаємозв’язку 

стимулювання з результатами діяльності підприємства. Умови стимулювання 

працівників передбачаються не тільки на національному рівні (державні 

мінімальні стандарти в сфері праці), а й на галузевому (галузеві (підгалузеві) 

мінімальні стандарти в сфері праці), територіальному (вищі порівняно з 

державними соціальні стандарти) та локальному рівні (стандарти у сфері праці 

на підприємствах). Працівники ще до початку своєї трудової діяльності мають 

бути ознайомлені про те, які необхідно досягти результати і що можна за них 

одержати. Керівники підприємств зобов’язані повідомити працівників, як буде 

вимірятися їх праця, яким чином вона буде оцінюватися. Але, на жаль, при 

застосуванні правових стимулів не завжди беруться за основу переважаючі 

мотиви трудової діяльності. Для працівників на сьогодні головним мотивом є 

матеріальний фактор. Однак це не означає, що ефективність праці залежить 

тільки від нього, адже існують й інші стимули до праці. 

Способи управління поведінкою людей в процесі праці за допомогою 

правового регулювання різні. В одних випадках це прямий владний вплив на 

поведінку шляхом встановлення зразків діяльності, обов'язкових для виконання, 

а в інших – опосередкований вплив головним чином через стимулювання 

корисних для суспільства варіантів поведінки. 

Стимулювання передбачає створення такої зовнішньої ситуації, яка 

внутрішньо спонукає людину діяти певним чином в напрямку, корисному для 

суспільства. Тому стимулювання не тільки підсилює прямий владний вплив, але 

в багатьох випадках, коли належним чином враховуються потреби і інтереси 

людей, в стані взагалі замінити його. Основна умова ефективності 

стимулювання соціально-корисної поведінки – оптимальне поєднання 

матеріальних і моральних стимулів до праці
3
. 

Системи стимулювання працівників встановлюються за допомогою 

соціального діалогу. У колективних договорах передбачаються тарифні ставки 

для різних категорій працівників, доплати і надбавки, порядок нарахування та 

розміри колективних премій і виплат з прибутку підприємства. Визначаються 

методи нематеріального стимулювання і гуманітарні стимули до праці. За 

допомогою колективного договору система стимулювання стає ясною і 
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зрозумілою найманим працівникам підприємства, що підвищує ефективність 

застосовуваних на підприємстві методів стимулювання. 

На думку О.І. Процевського, право на матеріальне забезпечення виконує 

важливу соціальну функцію, створюючи необхідну матеріальну основу для тих, 

хто не має змоги тимчасово або постійно брати участь у продуктивній праці і 

отримувати винагороду за працю. Але разом з тим право на матеріальне 

забезпечення має стимулююче значення до праці в тому сенсі, що при 

визначенні розміру матеріального забезпечення (допомоги, пенсії) враховується 

минуле ставлення до праці що забезпечує трудящого (його трудовий стаж, вид 

трудової діяльності, розмір заробітної плати, тощо)
4
.  

Будь-який правовий стимул застосовується для того, щоб забезпечити певні, 

заздалегідь заплановані зміни або для закріплення існуючого в об'єкті правового 

впливу. Між тим відповідні результати можуть наступити, а можуть не 

наступити. В умовах стрімкого розвитку трудових відносин деякі правові 

стимули можуть втратити своє призначення, тому для ефективності правового 

стимулювання необхідно постійно удосконалювати системи стимулювання 

працівників. 

До основних умов ефективності правового стимулювання доцільно віднести: 

а)  якість нормативного акта (закону); б)  ефективність правореалізації і 

правозастосування; в) рівень правосвідомості і правової культури. Усі вони 

тісно взаємопов’язані й у своїй сукупності здійснюють постійне циклічне 

підвищення ефективності як процесу правового стимулювання, так і права в 

цілому. Інші умови забезпечення ефективності процесу правового 

стимулювання: відповідність правових стимулів потребам, інтересам, мотивам 

суб’єктів правового стимулювання; дотримання принципів правового 

стимулювання; досконалість механізму правового стимулювання; врахування 

індивідуальних психофізіологічних характеристик та специфіки діяльності 

кожного суб’єкта правового стимулювання; своєчасність та відповідність 

застосування правових стимулів у процесі правового стимулювання; 

комплексне використання правових стимулів; чітку визначеність та 

взаємоузгодженість цілі
5
. 

Ефективність трудового законодавства можна оцінити за двома критеріями: 

захищеність працівників (їх права, гарантії, пільги) та ступені контролю 

роботодавців за дотриманням законодавства (система надзору та контролю за 

дотриманням законодавства про працю, штрафні санкції тощо). Ці показники, 

на мою думку, також є важливими інструментами діагностики ефективності 

правотворчої діяльності та всієї соціальної політики у сфері праці в цілому. 
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А.И. Процевского – К.: Вища школа, 1981. – С. 42. 
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Саме тому правові норми повинні бути реально діючими, що забезпечить 

продуктивність праці та соціальний захист працівників. Однак на сучасному 

етапі спостерігається дефіцит правових норм соціальної спрямованості, які 

могли б стимулювати соціально-трудові відносини. 

Одним із шляхів вирішення зазначених проблем є вдосконалення системи 

правового стимулювання працівників, що буде сприяти зростанню 

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи на виробництві. 

Отже, тільки володіючи якістю соціальної цінності, правові стимули можуть 

бути ефективними, приносити позитивний результат. 

 

Сорочишин М.В. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЛЬНО ОБРАНИХ ПРАЦІВНИКАМИ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Однією зі сторін соціального діалогу у сфері праці на локальному рівні є 

сторона найманих працівників. Проте наймані працівники безпосередньої участі 

у соціальному діалозі (крім вирішення окремих питань загальними зборами 

працівників) брати не можуть, а тому реалізують свої колективні права лише за 

допомогою своїх представників.  

Основними представниками працівників у соціальному діалозі виступають 

професійні спілки. Проте на локальному рівні згідно зі ст. 4 Закону України 

«Про соціальний діалог в Україні» суб’єктами соціального діалогу від сторони 

працівників можуть бути також вільно обрані для ведення колективних 

переговорів представники (представник) працівників
1
. 

Окремі аспекти представництва працівників у відносинах соціального 

діалогу у сфері праці неодноразово досліджувалися у працях вітчизняних 

науковців, зокрема Н.Б. Болотіної, М.Л. Дубровського, І.М. Дубровського, 

В.В. Жернакова, В.І. Жукова, І.М. Іншина, З.Я. Козак, С.С. Пікалюк, 

П. Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, О.І. Процевського, О.А. Трюхан, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, О.М. Ярошенка та ін. Разом з тим, питання 

правового статусу вільно обраних працівниками представників за положення 

проекту Трудового кодексу України у вітчизняній науці трудового права майже 

не вивчалися. 

Статтею 19 проекту Трудового кодексу України № 1658 передбачено, що 

суб’єктом, який може брати участь у трудових відносинах на локальному рівні, 

є, у разі відсутності первинної профспілкової організації, вільно обрані 

                                                                 

 
1 Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 року № 2862-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255. 
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працівниками представники (представник)
2
. Разом з тим, Проект не містить 

положень, які б визначали правовий статус даного суб’єкту трудового права.  

Перш ніж перейти до розгляду питання про правовий статус вільно обраних 

працівниками представників зазначимо, що положеннями проекту Трудового 

кодексу України, так само як і приписами Закону України «Про соціальний 

діалог в Україні» передбачена фактична монополія профспілок на 

представництво працівників на локальному рівні соціального діалогу, адже 

вільно обрані представники найманих працівників можуть бути суб’єктом 

колективних трудових відносин виключно у випадку відсутності на 

підприємстві, в установі, організації первинної профспілкової організації. 

Проте, ст. 5 Конвенції МОП №135 про захист прав представників працівників 

на підприємстві та можливості, що їм надаються, фактично передбачено 

можливість діяльності в межах юридичної особи як первинної профспілки, так і 

вільно обраних представників найманих працівників, за умови, що діяльність 

останніх не буде послаблювати інтереси профспілки
3
. Крім того, у практиці 

більшості європейських країн право на ведення соціального діалогу у сфері 

праці, навіть у випадку, якщо на підприємстві діє профспілка, також надано 

органам трудового колективу. Особливо важливу роль у веденні соціального 

діалогу вільно обрані представники найманих працівників відіграють на 

невеликих підприємствах, де зайнято менше 5-7 осіб, а також на підприємствах, 

на яких задіяні працівники, які виконують специфічні, порівняно з іншими 

працівниками, види робіт. 

Необхідно відзначити, що проект Трудового кодексу визнає суб’єктом 

трудового права саме вільно обраних працівниками представників 

(представника). В той самий час, відповідно до ст. 4 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні», у випадку відсутності на підприємстві 

професійної спілки, представляти інтереси працівників у соціальному діалозі у 

сфері праці можуть вільно обрані для ведення колективних переговорів 

представники (представник) працівників. Ведення колективних переговорів і 

укладання колективних договорів і угод – це лише одна з 4 організаційно-

правових форм соціального діалогу, які передбачені у ст. 8 Закону України 

«Про соціальний діалог в Україні». Отже, з тексту Закону випливає, що у 

випадку, коли на підприємстві, установі, організації не створена первинна 

профспілкова організація, працівники не можуть брати участь в обміні 

інформацією, консультаціях та узгоджувальних процедурах. 

Вбачається, що проект Трудового кодексу змінить дану ситуацію. Проте, 

інші положення Проекту не є достатньо послідовними. Наприклад, ст. 12 

                                                                 

 
2 Проект Трудового кодексу України №1658 від 27.12.2014 року [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
3 Конвенція МОП № 135 про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, 

що їм надаються від 23.06.1971 року// Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною 
організацією праці. 1919-1964. Том І; 1965-1999. Том ІІ. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – 

С. 1679-1691. 
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Проекту знов ж таки передбачена участь у погоджені окремих питань, що 

мають бути врегульовані колективним договором, вільно обраних 

представників (представника) найманих працівників для ведення колективних 

переговорів.  

Не вдаючись до дискусії з приводу визначення поняття «правовий статус» та 

його складових, зазначимо, що у науковій літературі до правового статусу 

суб’єктів трудового права зазвичай включають наступні елементи: трудова 

правосуб'єктність; основні (статутні) трудові права й обов'язки; юридичні 

гарантії цих прав і обов'язків; відповідальність за порушення трудових 

обов’язків. 

Правове регулювання відповідальності представників працівників 

здійснюється спеціальними законами, наприклад, Законом України «Про 

колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)». Тому невключення положень щодо відповідальності 

представників працівників до змісту проекту Трудового кодексу не є істотним 

недоліком Проекту.  

Разом з тим, у проекті Трудового кодексу відсутні положення, які б 

врегулювали питання трудової правосуб'єктності вільно обраних представників 

працівників, визначили б їх основні трудові права й обов’язки, юридичні 

гарантії цих прав, що є істотним недоліком Проекту з огляду на наступне. 

Вбачається цілком очевидним, що вільно обрані представники найманих 

працівників набувають трудової правосуб’єктності та можуть бути суб’єктом 

колективних трудових правовідносин з моменту їх обрання. Обрання 

представників найманих працівників здійснюється загальними зборами 

(конференцією) працівників. Проте проектом Трудового кодексу не 

передбачено жодних положень, якими б здійснювалось регулювання порядку 

проведення загальних зборів працівників. Крім того, вбачається за доцільним 

встановлення проектом Трудового кодексу права працівників обирати своїх 

представників шляхом зібрання підписів, аналогічно тому, як передбачено ст. 4 

Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» формування та затвердження вимог найманих працівників
4
.  

Главою 3 Книги 1 проекту Трудового кодексу визначено склад суб’єктів 

трудових правовідносин, основні права та обов’язки працівника та роботодавця. 

Невключення до даної Глави проекту Трудового кодексу України положень, 

якими визначається правовий статус таких суб’єктів трудового права відповідно 

до ст. 19 як професійні спілки та організації роботодавців виглядає логічним з 

огляду на те, що при прийнятті Проекту закони України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права та гарантії їх діяльності» збережуть чинність.  

                                                                 

 
4 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 

року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998 р. – № 34. – Ст. 227. 
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Проте відсутність в Проекті норм, які б визначали права та обов’язки вільно 

обраних представників найманих працівників є суттєвою прогалиною. 

Конвенцією МОП №135 фактично передбачена рівність прав та гарантій 

професійних спілок та вільно обраних представників працівників. В свою чергу, 

відсутність на законодавчому рівні закріплення прав вільно обраних 

представників працівників ставить даного суб’єкта трудового права у вкрай 

невигідне становище у співвідношенні до професійних спілок. 

Проблемним аспектом Проекту, на нашу думку, є фактична відсутність 

механізму реалізації права представників найманих працівників на участь у 

процесі прийняття локальних актів. Так, відповідно до ч. 3 ст. 12 Проекту, якщо 

колективний договір не укладено, питання, що мають бути ним урегульовані 

відповідно до вимог цього Кодексу, регулюються нормативними актами 

роботодавця, погодженими з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) чи після проведення з ним 

консультацій, а в разі відсутності первинної профспілкової організації 

роботодавець погоджує ці питання з вільно обраними для ведення колективних 

переговорів представниками (представником) працівників. 

Проте нормами проекту Трудового кодексу, якими встановлюється перелік 

питань, що мають погоджуватися роботодавцем у випадку відсутності на 

підприємстві, установі, організації колективного договорами, участь вільно 

обраних представників працівників не передбачена. Наприклад, ч. 3 ст. 136 

Проекту передбачено, що в юридичних особах, де за характером виробництва та 

умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, 

колективним договором, а якщо такий договір не укладався нормативним актом 

роботодавця, прийнятим за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), встановлюється 

шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем, але не більше 

встановленої тривалості робочого тижня (статті 130 і 131 цього Кодексу). За 

відсутності первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

п’ятиденний чи шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем 

самостійно. Тобто, у випадку відсутності профспілки, погодження питання про 

запровадження шестиденного робочого тижня з вільно обраними 

представниками працівників не передбачено.  

Також, істотним недоліком є відсутність закріплення у проекті гарантій прав 

самих вільно обраних представників найманих працівників. З цього приводу 

необхідно вказати, що Комітет МОП зі свободи асоціації наголошував на тому, 

що представники працівників повинні користуватися тими самими гарантіями, 

зокрема, щодо неможливості їх звільнення, як і члени виборних органів 

професійних спілок
5
.  

                                                                 

 
5 Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of 
the Governing Body of the ILO// Geneva, International Labour Office, Fifth (revised) edition, 2006. – 

P.161 
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З огляду на зазначене, для належного забезпечення прав вільно обраних 

представників працівників у проекті Трудового кодексу необхідним є: 

- доповнити Главу 3 Книги 1 Проекту окремою статтею, яка б визначила 

повноваження вільно обраних представників працівників та гарантії діяльності 

даних представників; зміст та обсяг даних повноважень повинен відповідати 

повноваженням у колективних трудових відносинах виборних органів 

первинної профспілкової організації, за виключенням тих, які пов’язуються із 

первинною профспілкою як громадською організацією; 

- доповнити Главу 2 Книги 1 Проекту окремою статтею щодо визначення 

порядку проведення загальних зборів (конференції) найманих працівників, 

встановлення статусу рішень загальних зборів; 

- внести зміни до ст. ст. 136-138, 140-142, 145, 187, 202, 212, 225, 235 

Проекту, визначивши обов’язок роботодавця погоджувати питання, визначені 

даними статтями, з вільно обраними представниками найманих працівників у 

випадку відсутності первинної профспілкової організації на підприємстві, в 

установі, організації.  

 

Тарасенко В.С. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

канд.юрид.наук, доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ЩОДО РАТИФІКАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ МОП №102 ПРО МІНІМАЛЬНІ 

НОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Проблема захисту прав і свобод людини є однією із домінуючих не лише в 

Україні, але й у світовій спільноті. Сьогодні соціальний захист населення від 

несприятливих наслідків соціальних ризиків визнається одним з основних 

пріоритетних напрямків діяльності будь-якої держави.  

Право на соціальний захист є одним із загальновизнаних соціально-

економічних прав людини. 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
1
. Право громадян на 

соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі настання 

визначених законом соціальних ризиків, є конституційним правом і в Україні.   

Таким чином кожній людині має бути гарантовано належний рівень базового 

соціального захисту, для чого в нашій державі необхідно створення якісно нової 

європейської системи соціального захисту населення. 

                                                                 

 
1 Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. – 2008. – 

№93. – Ст. 3103.  
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16 березня 2016 року Верховна Рада України нарешті ратифікувала 

Конвенцію Міжнародної організації праці №102 Про мінімальні норми 

соціального забезпечення
2
 (далі – Конвенція МОП №102), ухвалену на 35-й сесії 

Генеральної конференції Міжнародної організації праці 28 червня 1952 року в 

м. Женеві. Зазначений документ  набирає чинності для України через 

дванадцять місяців з дати реєстрації документа України про ратифікацію у 

Генерального директора Міжнародного бюро праці. 

Конвенція МОП №102 гарантує громадянам мінімальний рівень базового 

соціального захисту. Україна взяла на себе зобов'язання приєднатися до цієї 

Конвенції ще в 2006 році, коли Верховна Рада України ратифікувала 

Європейську соціальну хартію (переглянуту) 1996 року.  

Відповідно до норм Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, 

всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та 

всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки та 

Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-

2012 роки Кабінет Міністрів України зобов’язався вивчити питання щодо 

ратифікації деяких міжнародних документів, зокрема і Конвенції МОП №102, та 

внести відповідні законопроекти до Верховної Ради України
3
. 

Україна приєдналася лише до 9 з 15 розділів зазначеної Конвенції МОП 

№102. Відповідно до пункту "b" статті 2 Конвенції Україна бере на себе 

зобов'язання за такими розділами Конвенції: 

розділ ІІ "Медичне обслуговування"; 

розділ ІІІ "Допомога у зв'язку з хворобою"; 

розділ ІV "Допомога по безробіттю"; 

розділ V "Допомога по старості";  

розділ VI "Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного 

захворювання"; 

розділ VIІ "Родинна допомога";  

розділ VIІІ "Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами"; 

розділ ІХ "Допомога по інвалідності"; 

розділ Х "Допомога у зв'язку з втратою годувальника". 

Як зазначено в пояснювальній записці до цього законопроекту, реалізацією 

акта передбачається набрання чинності для України Конвенцією Міжнародної 

організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102, що 

                                                                 

 
2 Проект Закону про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми 

соціального забезпечення № 102 від 17 лютого 2016 року № 0091 
3 Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій 
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 

роки від 15 квітня 2008 року // Урядовий кур’єр. – 2008. – 14 травня. – №86. Генеральна угода про 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2010-2012 роки  від 9 листопада 2010 року // Урядовий кур’єр. – 2010. – 24 

листопада. – №220. 
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сприятиме приведенню українського законодавства у сфері соціального 

забезпечення у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема стандартів 

Міжнародної організації праці. Крім того, набрання чинності зазначеною 

Конвенцією сприятиме створенню передумов для приєднання України до 

Європейського кодексу соціального забезпечення       в цілому. 

Вочевидь, що ратифікація Україною Конвенції МОП №102 не може 

погіршувати чинне законодавство, а може лише його покращувати, оскільки згідно 

зі ст. 22 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
4
. 

Аналіз положень Конвенції МОП №102 та чинного законодавства України 

свідчить про те, що діюче законодавство України переважно відповідає 

положенням цієї Конвенції, а в деяких випадках навіть встановлює підвищені 

соціальні стандарти та надає громадянам більші соціальні гарантії. Так, в 

Україні передбачається ширше коло осіб, яким гарантується соціальний захист, 

а деякі соціальні допомоги надаються в більших розмірах, ніж це закріплено в 

Конвенції. 

Зокрема, мова йде про виплату різних допомог сім’ям з дітьми. Як основний 

захід з реалізації демографічної політики нашою країною було обрано 

стимулювання народжуваності через підвищення розміру грошових виплат на 

дітей. Національне законодавство в сфері надання державних допомог сім’ям з 

дітьми передбачає здійснення виплат на дітей в залежності від різних обставин 

– допомоги при народженні дитини; допомоги при усиновленні дитини; 

допомоги на дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням; допомоги на 

дітей одиноким матерям; допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких 

невідоме; допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 

тощо. 

За останні десять років в нашій державі прийнята ціла низка соціальних 

законів, що регулюють правовідносини соціального забезпечення материнства і 

дитинства, в тому числі, правовідносини щодо надання державної соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми. При цьому, відбулося значне підвищення розмірів 

цих допомог, що перевищує мінімальні вимоги, визначені відповідними 

нормами Конвенції МОП №102.   

Разом з тим, деякі положення чинного законодавства України хоча і 

відповідають Конвенції МОП №102, але все ж таки потребують перегляду та 

створенню якісно нового підходу до системи соціального захисту.  

                                                                 

 
4 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 
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Так, згідно зі ст. 49 Конституції України, кожен має право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування. Охорона здоров'я 

забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює 

умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я 

медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не 

може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх 

форм власності. 

Таким чином, законодавство України в цій частині відповідає Конвенції 

МОП №102, оскільки все населення України має право на медичну допомогу. 

Однак, як свідчить практика, є незадовільною доступність та якість медичної 

допомоги саме у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. 

Крім того, в Україні так і не запроваджено загальнообов’язкове державне 

медичне страхування, хоча тривалий час активно обговорюються такі 

перспективи. 

Не можна погодитися з твердженням в пояснювальній записці до 

законопроекту про те, що реалізація даного проекту Закону не потребує 

додаткових витрат із Державного бюджету України. Насправді, ратифікувавши 

цю Конвенцію МОП, Україна взяла на себе додаткові зобов’язання, що 

потребує впровадження в нашій державі нових стандартів в сфері соціального 

захисту населення, в першу чергу стандартів якісного медичного 

обслуговування та надання різних видів соціальних допомог, а відтак, це 

потягне за собою додаткове навантаження на бюджет держави з виконання 

соціальних зобов’язань.   

Крім того, актуальною є проблема визначення мінімальних соціальних 

стандартів в державі. Прожитковий мінімум, який є базовим державним 

соціальним стандартом в нашій країні, встановлений на рівні 1378 гривень для 

працездатних осіб, однак цей розмір є нереальним і підлягає негайному 

перегляду. Тому ратифікація Конвенції МОП №102 повинна стимулювати 

законодавця переглянути мінімальні норми соціального забезпечення та 

забезпечити населенню оптимальне задоволення їх потреб у різних сферах 

життя. 

Специфічною формою діючого в Україні соціального захисту є система 

пільг, яка була створена ще в радянський період. Порядок надання пільг 

регулюється багатьма законодавчими та правовими актами. Згідно чинного 

законодавства сьогодні налічується близько 30 пільгових категорій та понад 

20 різноманітних видів пільг. Значною проблемою для України є те, що пільги 

надаються залежно від статусу особи, а не від потреби в соціальному захисті, і 

тому вони не сприяють вирівнюванню доходів і не спрямовані на захист дійсно 

осіб, які є нужденними. Ратифікація Конвенції МОП №102 повинна визначити 

пріоритети в сфері соціального захисту найбільш вразливих категорій 

населення.   
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Таким чином, ратифікація Конвенції МОП №102 повинна надати можливість 

підвищити державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в нашій 

країні, а також розширити матеріальні права громадян на соціальний захист. 

Тому приєднання України до Конвенції МОП №102 надасть змогу 

побудувати систему пріоритетів у соціальній сфері, відмовитися від 

дублювання певних функцій органами соціального захисту та враховувати 

обставини, які є економічно обґрунтованими. 

 

Тищенко О.В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

докт.юрид.наук., доцент, 

доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Одним з пріоритетних напрямків євроінтеграції України в сфері соціального 

забезпечення є адаптація соціально-забезпечувального законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу. Поняття адаптація (лат. adapto) в 

буквальному розумінні означає «пристосовувати»
1
. В науковій літературі 

відмічається, що адаптація законодавства України до законодавства Європейсь-

кого Союзу є послідовним процесом наближення її правової системи, 

включаючи законодавство, правотворчість, юридичну техніку, практику 

правозастосування до правової системи ЄС відповідно до критеріїв, що 

висуваються до держав, які мають намір до нього приєднатися
2
. Слід 

погодитися з точкою зору академіка НАН України Ю.С. Шемшученка, що 

гармонізація систем національного і європейського права не може 

здійснюватись механічно. По-перше, продовжує діяти принцип державного 

суверенітету кожної країни. По-друге, ці країни мають багато особливостей, які 

вони оберігають і не хотіли б втратити в ході інтеграційних процесів. По-третє, 

ще не вироблено універсальних організаційних механізмів гармонізації 

відповідних правових систем. По-четверте, мають місце суттєві недоліки в 

теоретичному вирішенні відповідних проблем, що стримує і їх практичне 

вирішення
3
. Як наголошує Ю.В. Євченко, - інтеграція України у сучасний 

європейський економічний та правовий простір насамперед передбачає 

адаптацію національного законодавства з нормами й стандартами правової 

                                                                 

 
1 Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука.- К.: «Українська радянська енциклопедія», 

1974.- 776 с.-С.32. 
2 Гомонай В.В. Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / 

В.В. Гомонай // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.- Київ, 2009.- Вип.44.- С. 204-205. 
3 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: "Укр. енцикл.", 

1998. - Т. 1: А - Г. - 672 с.-С.108. 
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системи Європейського Союзу, що потребує створення цивілізованого ринку 

пенсійного страхування, сприяння економічній діяльності всіх ринкових 

суб’єктів, розширення правової бази, застосування методів впливу держави на 

страховий ринок, що відповідають європейським стандартам
4
. 

Т.А. Постовалова, слушно підкреслює, що разом з інтеграцією соціального 

права країн Європейського Союзу в систему правового регулювання 

соціального забезпечення інших країн відбувається звільнення соціального 

права від застарілих та неефективних конструкцій, запозичення в разі 

необхідності різних концепцій в теорії та практиці багатьох регіонів світу, 

адаптація їх до внутрішньодержавних особливостей та потреб на сучасному 

етапі
5
.  

Початок координації соціального забезпечення в Україні з законодавством 

Європейського Союзу був закладений Угодою про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами (далі - Угода), укладеною 14.06.1994 р. Статтею 25 Угоди, 

визначається обов’язок сторін  прийняти, дотримуючись умов і порядку, що 

застосовуються в кожній  державі, що входять до співтовариства,  положення, 

необхідні для координації систем соціального забезпечення працівників, які 

мають українське громадянство і працюють на законних засадах на території 

держави-члена. Ці положення зокрема забезпечуватимуть, щоб: всі періоди 

страхування, праці або проживання таких працівників у різних державах-членах 

обраховувалися разом з метою отримання пенсій за віком, у випадку 

інвалідності та смерті годувальника і з метою медичного обслуговування таких 

працівників; будь-які пенсії: за віком, у випадку смерті годувальника, по 

інвалідності, у зв'язку з нещасним випадком на  виробництві  або  професійним 

захворюванням, за винятком спеціальних пільг, що не передбачають внесків до 

пенсійного фонду, повинні вільно переводилися за курсом, який застосовується 

по закону дебітора  -  держави-члена або держав-членів.   

Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-IV була затверджена 

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. Метою адаптації законодавства України до  

законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової 

системи України acquis communautaire (правовій системі Європейського Союзу) 

з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським  Союзом до держав,  

які мають намір вступити до нього
6
. «Acquis  communautaire» науковці 

                                                                 

 
4 Євченко Ю.В. Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в 
умовах України).: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ю.В. Євченко; НАН України. Ін-т світ. 

економіки і міжнар. відносин. - К., 2000. - 19 с.- С.6. 
5 Постовалова Т.А. Трудовое и социальное право Европейского Союза: учеб. пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / Т.А. Постовалова; под ред. 

Х. Херрманна, С.А. Балашенко, Т. Борича.- Минск: Зорны Верасок, 2010.- 219 с.- С.12. 
6 Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу: Затверджена Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради 

України  від 16.07.2004, № 29, стаття 367 
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визначають як сукупність норм, котрі зобов’язані визнавати як держави-члени 

Європейського Союзу, так і країни, що висловили бажання вступити до 

Євросоюзу7. Україна проголосила курс на інтеграцію до Європейського Союзу і 

прийняла 12.02.2005 р. План дій «Україна – Європейський Союз», згідно якого 

було передбачено посилення діалогу та співробітництва з соціальних питань; 

забезпечення наближення стандартів України до стандартів та практики 

Європейського Союзу у сфері зайнятості та соціальної політики
8
. 

Слід звернути увагу, що ратифікація Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), згідно Закону України від 14.09.2006 р. № 137-V, мала досить 

вибірковий характер, ряд статей, які регулюють сферу соціального забезпечення 

не були ратифіковані, за неможливості на сьогодні створити умови для їх 

реалізації. Зокрема, Україна не змогла прийняти на себе соціальні зобов’язання, 

які визначені в ст.ст. 12,13 Європейської соціальної хартії: започаткувати 

систему соціального забезпечення або підтримувати її функціонування. 

Докладати зусилля для поступового піднесення системи соціального 

забезпечення на більш високий рівень. Відповідно до ст.13: забезпечити, щоб 

будь-якій малозабезпеченій особі, яка неспроможна  отримати  достатніх  

коштів своїми власними зусиллями або з інших джерел,  зокрема за рахунок  

допомоги  по  соціальному забезпеченню, надавалась належна допомога, а у разі 

захворювання забезпечувався догляд, якого вимагає стан її здоров'я; щоб 

політичні або соціальні права осіб, які отримують таку допомогу, на цій підставі 

не обмежувалися;  передбачити, що кожна людина може отримувати у 

відповідних державних  чи  приватних службах такі поради та персональну 

допомогу, які можуть бути необхідними для запобігання виникненню 

особистого або сімейного нужденного становища, для його подолання чи 

полегшення
9
. Дійсно, практика засвідчує про існуючі в державі значні 

соціально-економічні проблеми стосовно можливостей впровадження в життя 

вказаних зобов’язань. А.Федорова, О. Святун роблять логічний висновок, що 

хоча в українському законодавстві і закріплені основні види соціального 

забезпечення, передбачені Європейською соціальною хартією, проте це ще  

жодною мірою не вказує на реальне виконання державою своїх зобов’язань. 

Науковці звертають увагу, що Європейським комітетом з соціальних прав 

неодноразово підкреслювалось, що у випадках, коли соціальні виплати є 

незначними, існують серйозні сумніви щодо того, чи можна їх назвати 
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системою соціального забезпечення, за таких умов може бути визнано, що у 

державі відсутня діюча система соціального забезпечення
10

. 

Про підтримку європейської інтеграції України свідчить прийняття Радою 

Європи 23.06.2011 р. Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 р.р. В 

цьому документі йдеться про допомогу Ради Європи Україні у таких 

пріоритетних галузях, як освіта, професійне навчання, реабілітація та 

працевлаштування людей із обмеженими можливостями; універсальний дизайн 

та доступність антропогенного середовища, участь людей із обмеженими 

можливостями в політичному та суспільному житті, участь людей з 

обмеженими можливостями в культурному житті, дозвіллі та спортивних 

заходах; визначення напрямів, у яких потрібний поступальний рух і конкретні 

дії
11

. 

Постановою Верховної Ради України «Про підтвердження курсу України на 

інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі» 

від 13.03.2014 р. № 874-VII головним завданням державної зовнішньої політики 

було визначено ініціювання активізації переговорів з Європейським Союзом 

щодо збільшення обсягів секторальної бюджетної підтримки, що надається 

Україні, у тому числі допомоги з впровадження Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і його державами-членами, з іншої сторони, з 

використанням інструментів передвступної допомоги Європейського Союзу 

країнам-кандидатам
12

. Як наслідок, 21.03.2014 р. між Україною та 

Європейським Союзом  була підписана політична частина, а 21.06.2014 р. 

економічна частина Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
13

. Цей факт 

продемонстрував спільність прагнень України та Європейського Союзу в 

частині поступу України до подальшої європейської інтеграції. В цей період 

особлива увага має приділятися розвитку сфери соціального забезпечення, що 

дозволить наблизитись до рівня соціально-правових гарантій, що втілені в 

законодавстві Європейського Союзу. 

Враховуючи вищезазначене варто констатувати, що в сучасних умовах 

інтеграція України в Європейський Союз є пріоритетним напрямком соціально-

правової політики нашої держави. Задля досягнення цієї мети необхідно 

                                                                 

 
10 Федорова А., Святун О. Правові питання виконання Україною зобов’язань за Європейською 
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привести у відповідність законодавство України до законодавства 

Європейського Союзу. Насамперед адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу має відбуватися в сфері соціального 

забезпечення як галузі, що регулює соціально-правове становище населення і 

сприяє боротьбі з бідністю та підвищенню добробуту громадян з орієнтиром на 

рівень життя в країнах Європи. Відповідно, під адаптацією соціально-

забезпечувального законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, на нашу думку, слід розуміти,  процес приведення у відповідність з 

соціальними стандартами та гарантіями, встановленим Європейським 

законодавством, соціально-забезпечувального законодавства України та 

налагодження механізму його реалізації, з метою сприяння створенню правових 

підстав для членства України в Європейському Союзі. 

Адаптація соціально-забезпечувального законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу має базуватися на створенні нової, 

узгодженої з європейськими підходами системи соціальних гарантій, які 

забезпечуватимуть населенню України якість життя як в європейських країнах. 

 

 

Ткаченко Л.Г. 

Інститут демографії та соціальних досліджень  

імені М.В. Птухи НАН України, 

провідний науковий співробітник 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ У СОЛІДАРНІЙ 

ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ 

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, посідає 

центральне місце в існуючий системі пенсійних стандартів та гарантій. 

Конституція України від часу свого прийняття (1996 р.) містить норму щодо 

права на соціальний захист, яка зокрема визначає, що «пенсії, інші види 

соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом».
1
 Орієнтація розміру пенсій на рівень не нижче 

прожиткового мінімуму (або його аналога-попередника – мінімального 

споживчого бюджету) від самого початку декларувалася також у Законах 

України «Про пенсійне забезпечення» (1991 р.) та «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» (2003 р.). Практичного втілення ця норма 

отримала наприкінці 2004 р., коли мінімальний розмір пенсії за віком 

прирівняли до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Однак на рівні закону мінімальний розмір пенсії, еквівалентний прожитковому 
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мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлено лише для пенсії за 

віком і за умови наявності необхідного страхового стажу.
2
 

Низка постанов Кабінету Міністрів України (найбільш всеосяжна нині діюча 

постанова від 26.03.2008 р. № 265) запровадили щомісячну державну адресну 

допомогу, яка фактично гарантувала мінімальну виплату в розмірі 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, по всіх видах 

пенсій і навіть для державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію. Незважаючи на неоднозначність таких кроків у контексті 

декларування страхових принципів солідарної системи, це дало змогу реально 

убезпечити пенсіонерів від бідності принаймні за таким формально-абсолютним 

критерієм як прожитковий мінімум. Від часу прийняття постанови № 265 до 

1 вересня 2015 р. частка пенсіонерів з розміром виплати нижче прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, не перевищувала 1%, і це були 

виключно одержувачі пенсій у зв’язку з втратою годувальника, коли пенсія 

поділялася між кількома утриманцями.
3
 

Проте відсутність універсальних гарантій на рівні закону обумовлює 

уразливість становища значної частини пенсіонерів, на чому вже 

наголошувалося у наших попередніх дослідженнях.
4
 Зміни, внесені постановою 

Кабінету Міністрів України № 112 від 25.03.2014 р., заморозили мінімальну 

гарантію щодо розміру пенсійних виплат, державної соціальної допомоги 

інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, 

та інвалідам, крім інвалідів I та II груп, на рівні 949 грн (розмір прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що діяв з грудня 2013 р.). 

Довгий час наслідки цих змін не виявлялися, оскільки сам прожитковий 

мінімум теж був заморожений. Але з 1 вересня 2015 р. прожитковий мінімум 

для осіб, які втратили працездатність, було підвищено до 1 074 грн (на 125 грн).  

Постановою від 18.11.2015 р. № 954 уряд «повернув» гарантію на виплату 

пенсії не нижче прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

інвалідам ІІІ групи, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, але лише з 1 грудня 

2015 р. Перерахунок за період з 1 вересня по 30 листопада 2015 р. так і не було 

проведено, хоча в масштабах загальної суми пенсійних видатків ця «економія» 

була мізерною, а для пенсіонерів навіть 100 грн залишаються значною сумою.  

Нині залишається кілька категорій пенсіонерів, для яких гарантійна виплата 

заморожена на рівні 949 грн, серед них не лише одержувачі соціальних пенсій 

та державної соціальної допомоги, а й пенсіонери за віком з неповним 

страховим стажем та жінки із щонайменш 30-річним стажем, які вийшли на 

                                                                 

 
2 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», стаття 28 [Електронний 
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розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 квіт. 2013 р.) / За ред. проф. М.І. Іншина, проф. 

Н.М. Хуторяна, доц. В.І. Щербини. — К.: Ніка-центр, 2013. — С. 634–638  
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пенсію раніше нової межі пенсійного віку. За даними звітності Пенсійного 

фонду України, станом на 1 січня 2016 р. налічувалося 656,1 тис. осіб (5,3% 

загальної чисельності пенсіонерів) з розміром пенсії нижче прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надалі, з огляду на низьку 

економічну активність населення, поширеність неформальної зайнятості та 

недостатню індексацію призначених пенсій, чисельність і частка цієї категорії 

одержувачів зростатимуть пришвидшеними темпами. Відповідно, зростатимуть 

ризики зубожіння для літніх людей, адже пенсії за віком та державна соціальна 

допомога для осіб, які не мають права на пенсію, призначаються довічно. 

Крім мінімальної пенсії, прожитковий мінімум для осіб, які втратили 

працездатність, застосовується також при встановленні максимального розміру 

пенсії. Обмеження максимального розміру пенсії запроваджено з 1 жовтня 

2011 р., поширюється на всі види пенсій, призначених після цієї дати, і 

становить десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність 

(тимчасово, у період з 1 січня по 31 грудня 2016 р. зафіксований у сумі 

10740 грн). Раніше призначені пенсії вище цієї суми підлягають «замороженню» 

(не перераховуються, не індексуються), поки їхній розмір не зрівняється з 

максимальним порогом. На практиці під це обмеження потрапляють переважно 

так звані «спеціальні» пенсії, призначені за окремими законами (пенсії 

народних депутатів, міністрів тощо). Оскільки з 1 червня 2015 р. нові пенсії за 

цими законами не призначаються і не перераховуються, обмежувальна дія щодо 

максимального розміру пенсії поступово втрачатиме актуальність. 

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, відіграє роль не 

лише при встановленні верхнього й нижнього порогів пенсійної виплати, а й 

впливає на розмір деяких надбавок, зокрема встановлює обмеження бази для 

підвищення пенсій за понаднормативний стаж. Таке підвищення було 

запроваджене з березня 2005 р. і мало на меті встановити хоча б символічну 

диференціацію в розмірах пенсій, оскільки мінімальну пенсію за віком 

прирівняли до прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і 

переважна більшість пенсіонерів стали одержувати практично однакові виплати 

(у мінімальному розмірі). Подальші зміни у формулі та умовах призначення 

пенсій (збільшення у 2008 р. оцінки одного року стажу з 1 до 1,35, підвищення у 

2011 р. нормативного стажу на 10 років) поставили під сумнів доцільність 

збереження цієї надбавки, оскільки роль страхового стажу у пенсійній формули 

вже й так збільшена, а тривалість понаднормативного стажу дедалі 

зменшується. 

Крім надбавки за понаднормативний стаж, яка за своєю природою є 

страховою і фінансується за рахунок власних коштів Пенсійного фонду 

України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, впливає 

також на розміри підвищень, надбавок за додатковими державними пенсійними 

програмами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. До 

початку 2015 р. розмір майже всіх таких додаткових підвищень та надбавок 

визначався у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, і автоматично підвищувався при його перегляді. Зміни в 
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законодавстві, внесені наприкінці 2014 р.,
5
 надали Кабінету Міністрів України 

право встановлювати порядок та розміри додаткових пенсій чорнобильцям та 

підвищення пенсій дітям війни. Ці дві категорії пенсіонерів становлять 

найбільші контингенти одержувачів державних пенсійних «бонусів»: 

чисельність одержувачів підвищення дітям війни на початок 2015 р. сягала 

3,3 млн осіб (більше чверті всіх пенсіонерів), чисельність одержувачів 

додаткових пенсій чорнобильцям – 847 тис. осіб (7% всіх пенсіонерів).  

Наразі пряма «прив’язка» до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, зберігається для додаткових пенсій за особливі заслуги (на 

початок 2015 р. налічувалося 559,2 млн одержувачів), надбавки до пенсій 

донорам (54,8 тис.), підвищень ветеранам війни (1 078,5 тис.) та жертвам 

нацистських переслідувань (менше 12 тис. осіб).
6
 Оскільки чисельність всіх цих 

категорій скорочується (по природним причинам, особливо швидко – двох 

останніх), в перспективі слід очікувати подальшого зменшення ролі 

прожиткового мінімуму у формуванні «бонусної» частини обов’язкових 

пенсійних видатків державного бюджету. 

Тренд щодо зменшення впливу прожиткового мінімуму на рівень пенсійних 

виплат в останні два роки охоплює також індексацію пенсій на інфляцію та 

їхній перерахунок у разі перегляду розміру прожиткового мінімуму. Частина 1 

статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» визначає, що індексація пенсій здійснюється відповідно до 

законодавства про індексацію грошових доходів населення. Робочим 

інструментом в цій сфері є встановлений Кабінетом Міністрів України 

«Порядок проведення індексації грошових доходів населення».
7
 У березні 

2008 р. у п. 3 Порядку були внесені істотні зміни: з об’єктів індексації було 

виключено соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового 

мінімуму, зокрема пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини 

першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» (встановлює мінімальний розмір пенсії за віком в розмірі 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), додаткові пенсії, 

підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які 

визначаються залежно від прожиткового мінімуму. Оскільки в подальші роки 

прожитковий мінімум регулярно підвищувався, пенсії різними способами 

осучаснювалися, до 2014 р. вплив цієї зміни на практиці не виявлявся. 

                                                                 

 
5 Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/76-

19. 
6 Соціальний захист населення України: Стат. зб. / Відпов. за вип. О.О. Кармазіна. – К. : Держстат 

України, 2015. – С. 27, 29. 
7 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку 
проведення індексації грошових доходів населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/1078-2003-п. 
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У другому кварталі 2014 р., коли кумулятивний індекс споживчих цін 

порівняно з груднем 2013 р. (точка відліку – останнє підвищення прожиткового 

мінімуму) почав сягати двозначних чисел і Уряд широко анонсував індексацію 

пенсій та зарплат бюджетникам, з’ясувалося, що право на індексацію мають 

менше чверті пенсіонерів.
8
 Індексацію не отримали працюючі пенсіонери (з цим 

ще можна було би погодитися, оскільки вони мають принаймні два джерела 

доходів), їхня чисельність на той час становила близько 3 млн осіб. Але 

переважну більшість пенсіонерів, які не отримали індексацію, становили особи, 

у яких основний розмір пенсії не дотягував до прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, і відповідно, вони одержували щомісячну 

державну адресну допомогу згідно постанови № 265, про яку йшлося раніше. 

Несправедливість ситуації полягала в тому, що здебільшого це були так 

звані «старі» пенсіонери з великим страховим стажем, а недостатній розмір їх 

«формульної» пенсії пов'язаний передусім із застарілою зарплатною базою, яка 

осучаснювалася востаннє у 2012 р. виходячи з показника заробітної плати 

2007 р.
9
 У третьому кварталі 2014 р. через відсутність коштів індексацію пенсій 

взагалі було зупинено, але це не знімає проблеми неадекватності самого 

механізму індексації, що ігнорує найбільш нужденних. 

Частина 3 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» передбачає, що у разі збільшення розміру прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищується розмір пенсії, 

обчислений відповідно до статті 28 цього Закону. По суті це положення 

транслює дію 28-ї статті, яка визначає мінімальний розмір пенсії за віком в 

момент призначення пенсії, на весь період отримання пенсії. Тобто гарантія 

мінімального розміру пенсії за віком в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, надається довічно. Загалом зміст частини 3 

статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» можна було би вважати бездоганним, якби динаміка самого 

прожиткового мінімуму була прозорою та адекватною. За даними моніторингу 

Міністерства соціальної політики України, розрахунковий розмір прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у фактичних цінах лютого 

2016 р. становив 2095 грн, що майже вдвічі перевищує законодавчо 

встановлений.
10

 Якщо за абсолютний критерій бідності пенсіонерів брати не 

законодавчо встановлений, а фактичний розмір прожиткового мінімуму для 

                                                                 

 
8 Мінсоцполітики: Проведена індексація пенсій и зарплат. 07.05.2014 | 15:05. Прес-служба 
Міністерства соціальної політики. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247276717&cat_id=248439756. 
9 Прес-реліз Пенсійного фонду України «Про результати виконання соціальних ініціатив 
Президента України у сфері пенсійного забезпечення», 21 травня 2012 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=203393&cat_id=38981. 
10 Мінсоцполітики: Інформація щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму. 18 березня 2016 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/ 

article?art_id=187199&cat_id=141688  
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осіб, які втратили працездатність, – понад 80% пенсіонерів перебувають за 

межею бідності. 

Підсумовуючи аналіз ролі прожиткового мінімуму у солідарній пенсійній 

системі, слід акцентувати на таких головних проблемах сьогодення: 

•  на рівні закону відсутні гарантії мінімальної виплати в розмірі не нижче 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, по відношенню 

до всіх видів пенсій, що створює ризики зубожіння літніх людей; 

•  порядок встановлення підвищень, надбавок та інших пенсійних «бонусів» 

потребує систематизації та уніфікації; 

•  існуючий механізм індексації пенсій на інфляцію не забезпечує 

підтримання їх купівельної спроможності; 

•  динаміка вартісної величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, визначається переважно фінансовими можливостями та/або 

політичною кон’юнктурою, що підриває його інституційну спроможність як 

об’єктивної основи для встановлення пенсійних гарантій. 

Для вирішення цих проблем на рівні закону (не постанов) мають бути 

запроваджені гарантії щодо мінімальної виплати за всіма видами пенсійного 

забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. Це дасть змогу повністю виконати вимоги статті 46 Конституції 

України без істотних додаткових фінансових витрат, за рахунок перерозподілу 

видатків між функціями соціального захисту.  

Формула індексації пенсій в кризових умовах має враховувати 

співвідношення між розмірами законодавчо встановленого і розрахованого за 

фактичними цінами прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. Якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, за даними моніторингу Міністерства соціальної 

політики України перевищує розмір відповідного прожиткового мінімуму, 

визначеного законом, на 10 і більше відсотків, індексація має застосовуватися 

для пенсій, розмір яких (з урахуванням підвищень, надбавок тощо) нижче двох 

мінімальних пенсій. Коефіцієнт підвищення має визначатися з урахуванням 

фінансових можливостей, але не менше індексу споживчих цін на продукти 

харчування за відповідний місяць. 

 

Томко В.М. 

Кельменецьке районне управління юстиції у Чернівецькій області, 

спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану 

ДУАЛІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

В системі категоріального апарату галузевої науки центральне місце 

належить нормі трудового права. Остання, в свою чергу, є важливим та, 

водночас, ключовим фактором, що розкриває сутність та призначення 

трудового права як галузі права в цілому. У зв’язку з цим повне, коректне та 

«вдале» визначення змісту дефініції «норма трудового права», а також 
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розкриття її сутнісних особливостей є необхідними для правильного розуміння, 

що представляє собою трудове право в сучасних реаліях.  

Загальновідомо, що норма трудового права є різновидом діючих в державі 

правових норм. У зв’язку з чим доречно говорити, що їй властиві всі загальні 

ознаки, які характеризують норму права як феномен правової дійсності.  Але 

разом з тим, їй властиві і специфічні ознаки, які обумовлюють власне її 

приналежність до галузевої науки. Ми не будемо вдаватися до аналізу окремих 

ознак норми трудового права, оскільки це не стосується нашої теми, а звернемо 

увагу на таку її особливість як дуалістичний характер норми. 

Насамперед, з’ясуємо, що таке дуалізм, а тому звернемося до положень 

філософської літератури. Так, в одному із видань «Філософського 

енциклопедичного словника» зазначається, що  дуалізм (від лат. – dualis – 

подвійний) – філософське вчення, що визнає рівнозначність двох першооснов – 

духу і матерії, ідеального і матеріального, які зводяться одне до одного.
1
 

Використовуючи категорію дуалізму в праві, такими першоосновами 

прийнято вважати публічні та приватні начала, які визначають безпосередньо 

походження норми. У трудовому праві, на відміну від інших галузей права, 

яскраво проявляється співвідношення (поєднання) публічних і приватних начал. 

Це пояснюється тією обставиною, що матеріальні та духовні цінності, завдяки 

яким існує і може існувати суспільство, створюються працею людини. Людина є 

носієм унікальної природної здатності до праці, яка виконує цю трудову 

діяльність. Природна здатність людини до праці є основою, головною частиною 

існування держави і суспільства. Тому носія унікальної природної здатності до 

праці – тобто людину, що виконує цю трудову діяльність, держава має 

стимулювати і охороняти всіма притаманними цивілізованому суспільству 

правовими засобами.
2
 

Відображенням дуалістичного характеру норми трудового права є власне 

визначення даної дефініції.  

Так, під нормою трудового права сьогодні прийнято розуміти встановлену 

на державному та (або) договірному рівні міру (масштаб) поведінки загального 

характеру, що регулює трудові відносини шляхом надання їх суб’єктам 

суб’єктивних прав та покладання на них юридичних обов’язків.
3
  На підставі 

цього можна стверджувати, що норма трудового права – це результат 

інтелектуальної діяльності не лише владного суб’єкта, але й сторін-учасників 

трудових відносин. Як бачимо, передбачуваність нормою безпосередньо 

можливості централізованого та локального регулювання відносин, які 

утворюють предмет трудового права, вже дає підстави говорити про її подвійну 

                                                                 

 
1 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – С. 184. 
2 Процевський О.І. Чинники, що визначають доктрину трудового права / Актуальні проблеми 

трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учас. 5 Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 верес. 2013 р.) за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право. – 2013. – С.13.  
3 Гетьманцева Н.Д. Понятие и особенности норм трудового права / Н.Д. Гетьманцева // Legea Si 

Viata. – 2015. - №1/3. – С.3-6. 
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природу. Проте, справжня цінність дуалізму розкривається не стільки через 

механічне поєднання різних рівнів правового регулювання відносин у сфері 

праці, як через їх динамічну взаємодію, яка має на меті досягнення цілей 

відповідного регулювання. У зв’язку з цим постає запитання: дані рівні існують 

незалежно один від одного в межах того чи іншого трудового правовідношення, 

вони співвідносяться між собою, чи мова йде про діалектичне поєднання 

останніх. 

Проаналізувавши особливості державного та локального рівнів правового  

регулювання трудових правовідносин, ми отримаємо відповіді на поставлені 

запитання.  

Так, централізоване регулювання соціально-трудових відносин зводиться до 

прийняття на державному рівні законів та інших нормативно-правових актів у 

сфері праці, що мають на меті захистити в умовах ринкової економіки найманих 

працівників від надмірної експлуатації з боку роботодавців, гарантувати такі 

умови праці, які б сприяли нормальному розвитку людини і задоволенню 

відповідного мінімуму її матеріальних та духовних потреб.   

Тому, в імперативному порядку, на державному рівні встановлюються умови 

праці, її охорони, а також ті механізми, що спонукають роботодавців 

створювати безпечні умови праці, виділяти певні засоби для зменшення або 

ліквідації шкідливих виробничих факторів, що впливають або можуть вплинути 

на здоров’я працівника в процесі його трудової діяльності. Особливостями 

реалізації норм трудового права, що становлять державний стандарт, є те, що 

вони включають свої реалізуючі властивості з метою встановлення державних 

норм і мінімальних гарантій для захисту більш слабкої сторони трудових 

відносин – працівника.
4
 Імперативні норми прямо наказують правила 

поведінки,
5
 вони передбачають єдино можливий варіант поведінки, який не 

допускає відступу і не може бути змінений на власний розсуд сторін.
6
 Так, 

наприклад, Закон України «Про оплату праці» визначає сферу державного 

регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом 

встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і 

гарантій, встановлення 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 

шляхом оподаткування доходів працівників.
7
  

                                                                 

 
4 Гетьманцева Н.Д.. Особливості правового регулювання трудових відносин / Монографія. – 

Чернівці: Технодрук, 2015. – С.383. 
5 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: [підручник пер. з рос.] / О.Ф. Скакун – Х.: Консум, 2001. – 
С.277 (656 С.). 
6 Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузов, А.В. Малько. - 2 изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристь, 2004. – С.210.  
7 Про оплату праці: Закон України від 20.05.1995 р., №108/95-ВР // Відомості Верховної Ради ВВР 

(ВВР). – 1995. - № 17. – Ст. 121. 
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Конкретизація загальних норм трудового законодавства, прийнятих в межах 

державного регулювання, стосовно особливостей регламентації процесу праці 

на окремих підприємствах, в установах, організаціях здійснюється за 

допомогою договірного регулювання. В локальних актах, що приймаються на 

договірному рівні, умови праці для працівників можуть бути поліпшені в 

порівнянні з тими, що визначаються законодавчо, але в жодному випадку не 

можуть погіршувати становище найманого працівника.  

За допомогою договірного правового регулювання встановлюються режим 

робочого часу на підприємствах, додаткові трудові та соціально-побутові пільги 

для працівників тощо. Законодавець, встановлюючи загальні правила поведінки 

для учасників відносин, що виникають у сфері найманої праці, надає сторонам в 

процесі формування умов праці можливість приймати конкретні норми з 

урахуванням сформованих на даний момент суб’єктивних і об’єктивних 

факторів (фінансово-господарських можливостей підприємства, 

професіональної підготовки працівників і т.п.). Головне завдання відповідного 

способу регулювання трудових правовідносин полягає в тому, щоб за його 

допомогою в кінцевому рахунку була досягнута реалізація суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків сторін трудових відносин.
8
 

Правове регулювання трудових відносин на локальному рівні здійснюється 

шляхом укладення колективних та індивідуальних договорів. Яскравим 

прикладом перших є соціальне партнерство, що реалізується на генеральному 

(національному), галузевому, міжгалузевому, територіальному рівнях, а  також 

– локальному (виробничому) – на рівні відповідного підприємства, установи, 

організації. Натомість, індивідуально-договірне регулювання здійснюється на 

підставі трудового договору, який, в свою чергу, опосередковує конкретне 

трудове правовідношення, що виникає між роботодавцем та окремим 

працівником. 

Отже, з урахуванням вищезазначених положень можна однозначно 

стверджувати, що державне (централізоване) та договірне (локальне) 

регулювання трудових відносин не може здійснюватися незалежно, ізольовано 

один від одного. У такому випадку втрачається головна особливість норми 

трудового права, яка, в свою чергу, розкриває сутність всієї галузі трудового 

права. 

Стосовно співвідношення та поєднання відповідних рівнів зазначимо 

наступне. В юридичній літературі досить тривалий час був визнаний термін 

«співвідношення державного й договірного регулювання». З поступовим 

розвитком ринкової економіки, а також із запровадженням різних форм 

власності суттєво змістились акценти з державного регулювання до 

договірного, підвищилась роль і значення останнього. Як результат, вчені 

почали відмовлятися від терміну «співвідношення», замінивши його 

                                                                 

 
8 Прилипко С.М. Трудове право України: [підручник] / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2010. – С.18. 
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«поєднанням».
9
 Але варто зауважити, що це є спір не чисто термінологічний, а 

по суті проблеми, що розглядається. А тому можна ввести мову і про 

співвідношення, і про поєднання державного (централізованого), локального 

(договірного) регулювання – в залежності від того, що ми маємо на увазі: 

розмежування сфер державного та договірного – тоді співвідношення; зв'язок, 

обумовленість договірного регулювання державним – тоді поєднання. 
10

 

У будь-якому випадку відповідні рівні правового регулювання перебувають 

в стані динамічної взаємодії, а отже і співвідносяться між собою, і поєднуються,  

оскільки спрямовані на забезпечення балансу та узгодження інтересів як 

прямих, так і опосередкованих учасників трудових відносин. А зв'язок між ними 

чітко обумовлений принципом, згідно якого норми, що приймаються на 

нижчому рівні, в жодному випадку не повинні погіршувати становище більш 

слабкої сторони трудового правовідношення – працівника.  

Необхідно зауважити, що на сьогодні співвідношення рівнів правового 

регулювання зазнає суттєвих змін, формуються нові моделі їх поєднання, що, в 

свою чергу, говорить про вдосконалення правового регулювання відносин у 

сфері найманої праці.  

Крім того, в поєднанні можна виявити специфіку імперативних і 

диспозитивних норм, вияснити, чим вони відрізняються один від одного. В той 

час як співвідношення дозволяє окреслити межі державного і договірного 

регулювання, але в сукупності, доповнюючи один одного, вони повинні 

забезпечувати ефективне регулювання суспільних відносин. При цьому, як 

державне, так і договірне регулювання повинні мати рівнозначний (однаковий) 

потенціал реалізуючої властивості.
11

 А використання декількох рівнів правового 

регулювання дозволяє створити таке поєднання загального та особливого в 

трудових відносинах, при якому можливе врахування інтересів усіх суб’єктів 

трудового права. 
12

  

Таким чином, дуалістичний характер норми трудового права в системі 

спеціальних ознак, що характеризують дану категорію та розкривають її 

сутність, є відображенням логічного та динамічного поєднання різних рівнів 

правового регулювання трудових відносин - відносин, що виникають з приводу 

застосування найманої праці, а також тих, що тісно пов’язані з трудовими. 

Поєднання відповідних рівнів має об’єктивний характер, оскільки правове 

регулювання саме таким чином  відносин, що утворюють предмет трудового 

права, історично зумовлене змінами соціального, політичного та економічного 

                                                                 

 
9 Жигалкін П.І. Щодо поєднання державного й колективно-договірного методів регулювання оплати 
праці / П.І. Жигалкін, О.М. Ярошенко // Проблеми законності: республ. Між. від. наук. зб. – Харків: 

Нац. юрид. акад. України, 2008 . –Вип.97. – С.63-68.  
10 Н.Д. Гетьманцева. Особливості правового регулювання трудових відносин / Монографія. – 
Чернівці: Технодрук, 2015. – С.108. 
11 Н.Д. Гетьманцева. Особливості правового регулювання трудових відносин / Монографія. – 
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12 Иванов С.А. Советское трудовое право: вопросы теории / С.А. Иванов, Р.З. Лившиц, Ю.П. 
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характеру. Тому їх взаємозв’язок, з урахуванням всього правового 

інструментарію, що є в «розпорядженні» кожного з рівнів правового 

регулювання, спрямований на забезпечення комплексного системного 

регулювання відповідного кола суспільних відносин, що в кінцевому рахунку 

направлене  на досягнення згоди та узгодження інтересів всіх сторін-учасників 

трудових відносин – і працівників, і роботодавців, і держави. 

 

Хвесюк В.І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

випускниця аспірантури кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД В ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 

ПРОКУРАТУРИ 

Органи прокуратури в системі органів державного влади першочергово 

впливають на рівень дотримання законодавства в країні. Соціальна державна 

підтримка діяльності працівників прокуратури обумовлена важливістю 

здійснюваних ними функцій. Однак, рівень їх соціального забезпечення 

напряму залежить від рівня розвитку всієї системи соціального захисту.  

Зважаючи на суттєве пожвавлення реформаційних процесів в системі 

органів прокуратури, було б доречно розглянути досвід країн Західного світу в 

даній сфері. На жаль, у порівнянні з розвинутими країнами Західної Європи та 

Північної Америки в рейтингу за рівнем соціальної захищеності населення 

Україна посідає своє місце навіть не у перших п’яти десятках. Тому має сенс 

теоретичного та практичного запозичення Україною їх вдалого досвіду в тій 

частині, де це максимально можливо. 

З утворенням такого економічного та політичного об’єднання як 

Європейський союз виникла необхідність успішного вирішення проблем щодо 

регіональної інтеграції, в тому числі й в області регулювання державної служби. 

Сьогодні, в умовах пошуку оптимального розвитку Європейського союзу у 

зв’язку з реформами після вступу в силу Ліссабонського договору, стало 

помітним посилення наднаціонального компоненту в його управлінні. 

Збільшена кількість гнучких рішень при реалізації нових проектів – в тому 

числі й при заснуванні такого проекту як Європейська прокуратура. Основним 

завданням цього органу повинна стати боротьба з фінансовим шахрайством ЄС 

яке зачіпає бюджет, яку національні правоохоронні органи здійснюють не дуже 

ефективно. Можливість створення Європейської прокуратури передбачена 

Лісабонським договором
1
. У липні 2013 року Комісія виступила з пропозицією 

створити Європейську прокуратуру, але у жовтні 14 національних парламентів з 

                                                                 

 
1 Лиссабонский договор // Право Европейского союза // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
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нею не погодились. Одинадцять з них прийшли до висновку, що законопроект 

порушує принцип субсидіарності. На разі питання залишається відкритим. Тим 

часом в Єропейському союзі діє Євроюст (Eurojust) – спеціальна установа, 

створена Рішенням Ради від 28 лютого 2002 року «Про заснування Євроюсту з 

метою посилення боротьби з тяжкими злочинами» (2002/187/ЮВС), яка 

координує роботу національних прокуратур та інших установ держав-учасниць, 

які здійснюють кримінальне переслідування та/або розслідування кримінальних 

справ 
2
. 

Структурне та функціональне навантаження системи органів прокуратури в 

Україні та в ЄС суттєво різняться. Так, до завдань європейського прокурора 

належать вирішення питання щодо ініціювання або продовження судового 

переслідування в кримінальному судочинстві; звернення з приводу всіх або 

деяких вироків суду. В той же час, в межах кримінального судочинства, 

прокурори також реалізують політику боротьби зі злочинністю, пристосовуючи 

її де це можливо, до регіональних і місцевих обставин; здійснюють, 

координують та контролюють розслідування; виступають гарантами допомоги 

потерпілим особам; обирають альтернативи судовому переслідуванню та 

контролюють виконання вироків суду. Прокурори мають здійснювати свої 

обов’язки у відповідності з громадським інтересом; вони повинні 

дотримуватись двох базових вимог з приводу прав особистості та забезпечення 

необхідної ефективності системи правосуддя у сфері кримінального 

судочинства
3
. Таким чином, прокурори в ЄС – це особливий вид державних 

публічних службовців. 

Загальне законодавство Європейського союзу передбачає наступні права для 

державних службовців: право на кар’єрний розвиток, навчання, оплату праці, 

оплачувану відпустку, на ефективне виконання завдань відповідно до функцій 

їх професійної категорії, об’єктивну та неупереджену оцінку їх діяльності, 

повагу до їх особистого життя, сексуальних поглядів, ділової репутації, 

сімейних обов’язків та сімейного життя, свободи інтелектуального та 

емоційного вираження. 

Разом з індивідуальними правами, є й інші групові права, до яких належать 

право на об’єднання, на участь у безкоштовних професійних об’єднаннях, право 

на укладення колективного договору тощо.  

Державних службовців в деяких країнах Європейського союзу можна 

поділити на дві групи. До першої групи належать ті, чия трудова діяльність 

регулюється контрактним, приватним трудовим законодавством та ті, чия 

діяльність не була «приватизована». Так згідно з декретом №165/2001 

                                                                 

 
2 Рішення Ради від 28 лютого 2002 року «Про заснування Євроюсту з метою посилення боротьби 
проти тяжких злочинів» (2002/187/ЮВС) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://minjust.gov.ua/file/31419  
3 The Public Prosecution in Europe – EJTN Thesis Competition 2013 // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.academia.edu/5202437/The_Public_Prosecution_in_Europe_-

_EJTN_Themis_Competition_2013  
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Парламенту Італії «органи державної влади повинні застосовувати гнучкі 

форми контракту для працевлаштування власного персоналу. Національні 

колективні та трудові договори повинні включати умови, притаманні 

контрактам, укладеними на визначений термін, контрактам щодо навчання 

тощо» 
4
. Однак 15% службовців органів державної влади підпорядковані дії 

національного законодавства в цілях гарантування їх неупередженості та 

об’єктивності. Поруч з суддями, військовими, співробітниками органів поліції, 

консулами та префектами до цієї групи віднесено і прокурорів. 

Соціальне забезпечення працівників органів прокуратури в країнах 

Європейського союзу має такі ж особливості як і соціальне забезпечення групи 

державних службовців, до якої вони належать. Так, загальна система оплати 

праці працівників прокуратури в країнах-учасницях Європейського союзу 

відповідає наступним цілям: рекрутмент висококваліфікованого персоналу; 

стимулювання цінних професіоналів; підвищення рівня задоволеності 

персоналу та якості робочого життя; посилення культури державної служби 

тощо. У поточних моделях оплати праці, загальне підвищення заробітної плати 

залежить від річних фінансових резервів та державної бюджетної політики. Ці 

чинники визначають максимальні розміри заробітних плат та окреслюють 

рамки їх підвищення для всіх державних органів. Рівень оплати праці в 

державному секторі загалом нижчий від приватного сектору, тому оплата праці 

працівників органів прокуратури включає і систему бонусів, які суттєво 

впливають на її розмір та структуру. У більшості країн традиційними 

факторами підвищення заробітної плати є трудовий стаж та ділова оцінка 

трудової діяльності. Інші чинники, як наприклад складна сімейна ситуація 

працівника, залучення до роботи у позаробочий час, в умовах підвищеної 

небезпеки також беруться до уваги. У деяких Державах (наприклад, Данія) 

заробітна плата державних службовців прив’язана до рівня заробітних плат у 

приватному секторі. 

У Франції заробітна плата прокурорів залежить від рангу та складається з 

базової винагороди за роботу за загальною шкалою та додаткових виплат, таких 

як компенсація у зв’язку зі зміною місця проживання, сімейної допомоги та 

правової компенсації. Запроваджено також преміальну систему «Функція та 

виконавський бонус» (Function and Performance Bonus), яка передбачає виплату 

премій за ступінь відповідальності службовця, виконавські здібності
5
. У ФРН 

відносини з оплати праці працівників прокуратури регулюються федеральним 

актом щодо оплати праці державних службовців Bundesbesoldungsgesetz 

(Federal Salary Regulation). Основна зарплата, визначена федеральним актом 

може доповнюватись допомогою багатодітним сім’ям, спеціальною надбавкою 

у зв’язку з відрядженнями. З метою відзнаки зразкового виконання обов’язків у 

                                                                 

 
4 Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 September 20062013 // [Електронний ресурс]. – Режим 
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1997 році були запроваджені надбавки за виконання обов’язків, разова 

допомога, грошові допомоги (максимум на рік)
6
.  

В Португальській Республіці структура оплати праці працівників 

прокуратури складається з базової виплати, надбавок та виконавських бонусів. 

Базова виплата являє собою щомісячне грошове утримання в залежності від 

займаної посади та подібна нашому посадовому окладу. Грошові надбавки 

складаються з виплат, отриманих в результаті підвищення заробітної плати в 

результаті виконання робіт, які вимагають підвищеної уваги у порівнянні з 

роботою на аналогічних посадах. Як правило, це грошова сума, яка 

визначається у відсотковому відношенні до заробітної плати. Надбавки до 

заробітної плати класифікуються на постійні та тимчасові. Тимчасові надбавки 

виплачуються за виконання особливої роботи; роботи вночі, у вихідні дні, у 

додаткові дні відпочинку та у офіційні свята або поза робочим місцем. Постійні 

надбавки передбачені в тих випадках, коли працівники виконують функції в 

межах робочого місця, яке характеризується умовами підвищеної напруги, 

виконанням важких або ризикованих функцій; роботою по змінах, у віддалених 

областях; виконують керівні функції щодо управління особовим складом або 

несуть відповідальність за цінності, готівку, безпеку документальних 

зобов’язань, тощо. 

Виконавські бонуси передбачені для працівників, які поєднують дві та 

більше функції в органі або службі і досягли максимальної оцінки або 

суміщують виконання обов’язків за різними сферами діяльності. В такому 

випадку керівник служби має право надати такому працівникові виконавський 

бонус, який дорівнює розміру щомісячного окладу.  

Таким чином, оплата праці працівників органів прокуратури в 

Європейському союзі здійснюється на єдиних принципах, має схожу структуру 

та порядок виплат. Важливим елементом соціальної підтримки та захищеності 

виступає система надбавок та допомог, які різняться між собою в країнах-

членах союзу, проте мають спільну мету – забезпечення надійного рівня 

соціальне забезпечення працівників органів прокуратури. 

Пенсійне забезпечення та страхування загалом усіх службовців публічної 

влади здійснюється в окремій від загальної системи пенсійних планів з 

встановленими виплатами та об’єднує в собі пенсії у зв’язку з досягненням 

пенсійного віку, хвороби та інших причин, пов’язаних з несенням державної 

служби (як, наприклад, в Данії). 

Соціальний захист працівників, які виконують адміністративні функції, 

забезпечений у рамках будь-якої схеми: грошова допомога у зв’язку з 

покриттям витрат, пов’язаних з виконанням трудових  функцій або хвороби; 

материнства, батьківства або усиновлення, безробіття, нещасними випадками на 

роботі та професійними хворобами, інвалідністю, смертю (пенсія на випадок 
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втрати годувальника та допомога на випадок смерті). Соціальний захист також 

гарантується у зв’язку з сімейними обов’язками.  

Caixa Geral de Aposentações – CGA (Civіl Servants Special Pension Scheme) 

Спеціальний Пенсійний План Державних Службовців гарантує працівникам 

органів прокуратури соціальне забезпечення у зв’язку з інвалідністю, 

досягненням пенсійного віку, смертю (пенсія на випадок втрати годувальника), 

в тому числі й виплати в силу постійного розладу здоров’я або смерті внаслідок 

нещасного випадку на роботі та професійних захворювань. Допомога у зв’язку 

зі смертю пенсіонера-державного службовця також виплачується CGA. 

Допомога по безробіттю державних службовців виплачується як соціальними 

установами, так і установами, де державний службовець працював
7
. 

Ще в одній європейській країні – Швеції, у 1999 році було здійснено 

пенсійну реформу та імплементовано нову пенсійну систему. В рамках реформи 

було засновано два обов’язкових плани з встановленими внесками, відтак, 

державні службовці, які народились після 1954 року по досягненню ними 61 

року після 2015 року підпадатимуть під дію нової пенсійної системи. Суть цієї 

системи полягає забезпеченні дії автоматичного механізму ревальвації пенсії, 

таким чином, що страхові внески та вартість національної валюти підвищується 

відносно курсу іноземних валют. У 2003 році в Швеції стало можливе й 

додаткове пенсійне забезпечення, здійснюване за обов’язковим договором між 

соціальними партнерами 
8
. 

Працівники органів прокуратури забезпечені безкоштовним медичним 

обслуговуванням як одним з соціально-забезпечувальних заходів. Воно 

передбачене системами соціального забезпечення таких країн як Румунія, 

Республіка Кіпр, Словаччина, Словенія, Швеція. 

Таким чином, система соціального забезпечення такої категорії державних 

службовців як прокурори розвинена за кордоном досить добре. Позитивною 

особливістю серед комплексу соціально-забезпечувальних засобів є 

усвідомлення суспільної орієнтованості професії прокурора. Незважаючи на 

деяку смислову подібність, соціальне забезпечення країн ЄС суттєво 

відрізняються від українського в силу відмінності національних правових 

систем та юридичних традицій. Однак, у світлі євроінтеграційних процесів як 

раз доречно звернути увагу на соціально-забезпечувальні заходи західного 

зразка, особливо на ті, які оминув увагою вітчизняний законодавець.  

Також особливим моментом удосконалення законодавства про соціальне 

забезпечення даної категорії працівників є вирішення проблеми його 

безсистемності. Принципово важливою була б інтеграція норм у єдину 

Концепцію соціального, правового та морально-психологічного захисту 

працівників органів прокуратури, яка б, в тому числі, детально регулювала 
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порядок соціального, пенсійного, матеріального, медичного та житлового 

забезпечення працівників органів прокуратури України. 

 

Чанишева Г.І. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

докт.юрид.наук, професор, 

декан соціально-правового факультету 

ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ТРУДОВИМ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ 

Законом України У зв’язку з цим виникає питання, зокрема, щодо 

правомірності накладення штрафу відповідно до ст. 265 КЗпП одночасно з 

притягненням роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, 

заподіяну працівникові, у передбачених Кодексом випадках.  

від 28 грудня 2014 року, який набрав чинності з 1 січня 2015 року
1
, статтю 

265 « Відповідальність за порушення законодавства про працю» КЗпП було 

викладено в новій редакції. На відміну від попередньої редакції зазначеної 

статті, яка складалася з однієї частини, у новій редакції статті виокремлюються 

сім частин. У частині першій визначаються загальні підстави відповідальності 

за порушення законодавства про працю. Замість неконкретного вираження 

«особи, винні в порушенні законодавства про працю» у новій редакції частини 

першої ст. 265 КЗпП йдеться про посадових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які 

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Зазначені 

посадові особи, винні в порушенні законодавства про працю, притягуються до 

дисциплінарної, матеріальної, адміністративної, кримінальної відповідальності.  

У частині другій ст. 265 КЗпП вперше передбачається відповідальність у 

вигляді штрафу юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують 

найману працю, в разі: 

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового 

договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі 

фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на 

підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та 

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, 

щодо якого скоєно порушення; 

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, 

інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один 

                                                                 

 
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці: Закон України від 28.12. 

2014 № 77-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №11. – Ст.75. 
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місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у 

десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 

порушення; 

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених 

абзацами другим - четвертим частини другої цієї статті - у розмірі мінімальної 

заробітної плати. 

Оскільки у частині другій ст. 265 КЗпП застосовується термін 

«відповідальність у вигляді штрафу», то виникає питання про вид та правову 

природу останньої. Відповідно до частини третьої зазначеної статті штрафи, 

накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими 

санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених 

главою 27 Господарського кодексу України. 

На нашу думку, в даному випадку можна говорити про закріплення у ст. 265 

КЗпП нового виду відповідальності у трудовому праві – фінансової 

відповідальності роботодавців – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

які використовують найману працю, за порушення вимог трудового 

законодавства. Дану відповідальність слід виокремлювати від фінансової 

відповідальності, що розглядається в науці фінансового права як один із видів 

відповідальності за порушення фінансового законодавства, як складний 

інститут, що включає відносно відокремлені блоки залежно від інституційної 

належності фінансово-правових норм, що порушуються при вчиненні 

протиправного діяння у сфері фінансової діяльності держави
2
.  

Штрафи, зазначені у частині другій ст. 265 КЗпП, накладаються 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. До недавнього часу цим 

органом була Державна інспекція України з питань праці, а згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України №442 від 10.09.2014 р. з метою оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади замість Державної інспекції з питань 

праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки було 

створено новий орган – Державну службу України з питань праці. 

Механізм накладення на роботодавців штрафів, передбачених частиною 

другою ст. 265 КЗпП, визначений Порядком накладення штрафів за порушення 

законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №509 (із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 №55
3
.  

                                                                 

 
2 Фінансове право : підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. д-ра 

юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2013. – С.91. 
3 Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення: 

Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №509 (із змінами, внесеними 
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Міністерство соціальної політики України наказом від 2 лютого 2016 року 

№ 67 затвердило форму постанови про накладення штрафу уповноваженими 

посадовими особами Державної служби України з питань праці
4
. Згідно з п. 8 

Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та 

зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 липня 2013 року №509, постанова про накладення штрафу складається у 

двох примірниках, один з яких залишається у Держпраці або її територіальному 

органі, другий – надсилається протягом трьох днів роботодавцю, стосовно якого 

прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому 

робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.  

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої ст. 265 КЗпП, можуть 

бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині 

четвертій даної статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на 

підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який 

виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду 

такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного 

виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в 

установі, організації.  

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю, покладається на Державну виконавчу службу. 

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю. 

Слід звернути увагу на застосування у назві, частині першій, абзаці другому 

частини другої, частині сьомій ст. 265 КЗпП терміну «законодавство про 

працю», а в абзаці четвертому частини другої зазначеної статті– терміну 

«трудове законодавство». Дані терміни не є тотожними, на відмінності між 

ними зверталася увага в науці трудового права, отже, законодавцю слід було б 

додержуватися єдиної термінології.  

Невдало сформульованим, на нашу думку, є положення абзацу п’ятого 

частини другої ст. 265 КЗпП – «порушення інших вимог трудового 

законодавства». Таке формулювання видається невиправдано широким. Із 

абзацу п`ятого випливає, що за будь-яке порушення вимог трудового 

законодавства, крім передбачених абзацами другим - четвертим частини другої 

ст. 265 КЗпП, на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців накладається 

штраф у розмірі мінімальної заробітної плати. У зв’язку з цим виникає питання, 

зокрема, щодо правомірності накладення штрафу відповідно до ст. 265 КЗпП 

одночасно з притягненням роботодавця до матеріальної відповідальності за 

                                                                                                                                                         

 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 №55) // Офіційний вісник України. – 2013. – 

№60. – Ст.2151; 2016. – №12. – Ст. 515. 
4 Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими 
особами Державної служби України з питань праці: наказ Міністерства соціальної політики України 

від 02.02.2016 №67 // Офіційний вісник України. – 2016. – №18. – Ст.755. 
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шкоду, заподіяну працівникові, у передбачених Кодексом випадках. Дане 

питання залишилося поза увагою законодавця.  

Отже, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року значно 

посилено відповідальність, у тому числі роботодавця, за порушення 

законодавства про працю. Внесені зміни до ст. 265 КЗпП є суттєвими новелами 

у національному трудовому законодавстві.  

У новій редакції ст. 265 КЗпП зазначається коло визначених суб’єктів, на 

яких накладаються штрафи як фінансові санкції за конкретні діяння чи 

бездіяльність. Фінансові штрафи – це штрафи, які накладаються на 

розрахунковий рахунок роботодавця. Зазначені штрафи накладаються не тільки 

на юридичних осіб, але й на роботодавців – фізичних осіб – підприємців.  

У разі винесення рішення про оформлення трудових відносин з працівником, 

який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення 

періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі 

фактичного виконання роботи повний робочий час, орган, який розглядає 

трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому 

працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за 

відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без 

урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату 

відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за встановлений 

період роботи. Відповідні доповнення внесено до ст. 235 КЗпП. 

Таким чином, фінансову відповідальність у вигляді штрафу роботодавець 

несе відповідно до ст. 265 КЗпП за порушення вимог трудового законодавства, 

передбачених абзацами другим-четвертим частини другої зазначеної статті. При 

цьому зазначений перелік порушень не є вичерпним, оскільки в абзаці п’ятому 

частини другої ст. 265 КЗпП йдеться про накладення штрафу за порушення 

інших вимог трудового законодавства. 

Фінансову відповідальність роботодавця видається можливим визначити як 

форму реалізації державно-владного примусу, що виникає у разі вчинення ним 

порушення вимог трудового законодавства і полягає у застосуванні 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 

фінансових санкцій, передбачених законом.  
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Черноп’ятов С.В. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАМІНУ ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ 

КОМПЕНСАЦІЄЮ 

Висловлювані в науковій літературі пропозиції, як правило, стосуються 

розширення альтернативності змісту охоронних трудових правовідносин. 

Передусім пропозиції стосуються розширення переліку стягнень загальної 

дисциплінарної відповідальності
1
. Трапляються і пропозиції щодо розширення 

альтернативності змісту інших різновидів охоронних трудових правовідносин. 

Наприклад, видається доцільним пропозиція Т. М. Лежнєвої про надання 

працівникові у випадку його незаконного звільнення можливості замінити захід 

захисту у вигляді поновлення на роботу додатковими грошовими виплатами з 

боку роботодавця: авторка пропонує надати працівникові право у разі 

звільнення його без законної підстави вимагати надання органом, який 

розглядає трудовий спір, юридичної оцінки дій роботодавця із покладенням на 

нього матеріальної відповідальності у вигляді виплати працівникові середнього 

заробітку за період з моменту звільнення до моменту винесення рішення 

органом, який розглядає трудовий спір, але без поновлення працівника на 

роботі, із виплатою вихідної допомоги відповідно ст. 44 та ч. 3 ст. 38 КЗпП 

України
2
. 

Схожі положення містяться в проекту Трудового кодексу України
3
 (далі – 

проект ТК України). Відповідно до ч. 1 ст. 396 проекту ТК України, у разі 

незаконного звільнення працівника з роботи або переведення його на іншу 

роботу суд на вимогу працівника приймає рішення: 1) про поновлення його на 

попередній роботі та стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного 

прогулу або різниці в заробітній платі за весь час виконання нижчеоплачуваної 

роботи; 2) про стягнення середньої заробітної плати за період від дня звільнення 

до дня прийняття судом рішення у справі. Це положення можна тлумачити 

неоднозначно: а) заявленими та задоволеними можуть бути вимоги, передбачені 

як першим, так і другим пунктами ч. 1 ст. 396 одночасно; б) заявленими та 

задоволеними можуть бути вимоги лише про поновлення та оплату вимушеного 

прогулу або про стягнення середньої заробітної плати без поновлення. В 

першому випадку йдеться про доволі суттєве покращення становища незаконно 

                                                                 

 
1 Див., напр.: Щербина В. І. Дисциплінарні санкції: проблеми ефективності в умовах ринкової 
економіки / В. І. Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 47–49; 

Петров П. В. Проблеми заходів впливу при притягненні до відповідальності працівника за 

невиконання умови про трудову функцію / П. В. Петров // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 600; 
Лежнєва Т. М. Санкції в трудовому праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / 

Т. М. Лежнєва. – Харків, 2012. – С. 148–150. 
2 Лежнєва Т. М. Вказ. праця. – С. 157. 
3 Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=322609 
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звільнених працівників та істотне збільшення превентивного потенціалу 

відповідальності роботодавця за незаконне звільнення або переведення – 

фактично вдвічі збільшується її розмір, – що можна лише привітати. В другому 

ж випадку не можна сказати, що ця новація якось суттєво вплине на правове 

положення незаконно звільненого працівника, оскільки аналогічний правовий 

ефект може бути досягнутий завдяки вже згадуваному праву працівника 

розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений самим 

працівником строк (ч. 3 ст. 38 КЗпП України; п. 6 ч. 2 ст. 84 проекту ТК 

України). В будь-якому разі текст ч. 1 ст. 396 проекту ТК України потребує 

редакційної правки з тим, щоб визначити описану вище неоднозначність. 

Крім того, ч. 3 ст. 396 проекту ТК України передбачає, що «з урахуванням 

обставин справи, клопотання роботодавця і згоди працівника суд може замість 

поновлення на роботі прийняти рішення про виплату працівникові компенсації 

в розмірі, визначеному за домовленістю сторін, але не нижче середньої 

заробітної плати за 12 місяців. При цьому за працівником зберігається право на 

виплати, передбачені частинами першою та другою цієї статті
4
». Ця новела 

мало що змінить, оскільки і зараз працівник та роботодавець можуть досягти 

такої чи схожої згоди в рамках процесуального інституту мирової угоди. Слід 

принагідно зазначити, що мирова угода («примирення сторін» – за 

термінологією Кодексу адміністративного судочинства України) взагалі є 

дієвим та таким, що не потребує окремого трудо-правового регулювання, 

інструментом альтернативізації змісту охоронних трудових правовідносин, які є 

предметом розгляду в межах цивільного або адміністративного судочинства. 

Хіба що ч. 3 ст. 396 проекту ТК України встановлює додаткове обмеження у 

вигляді мінімального розміру компенсації.  

Крім того, ч. 3 ст. 396 проекту ТК України не позбавлена недоліків. 

Незрозуміло чому ініціативу виплати компенсації замість поновлення на роботі 

надано лише роботодавцеві, а не обом сторонам. Незрозуміло, як ч. 3 ст. 396 

проекту ТК України співвідноситиметься з тим же інститутом мирової угоди. 

Слід скоріше вважати, що конструкція, передбачена ч. 3 ст. 396 проекту ТК 

України, не є окремим різновидом мирової угоди (ст. 175 Цивільного 

процесуального кодексу України
5
), оскільки: 1) укладення і – головне – 

визнання судом мирової угоди і ухвалення судового рішення у зв’язку з 

укладенням сторонами мирової угоди, згідно з процесуальним законодавством, 

ініціюється сторонами, а не однією з них; застосування ч. 3 ст. 396 проекту ТК 

України ініціюється роботодавцем; 2) визнання судом мирової угоди і 

ухвалення судового рішення у зв’язку з укладенням сторонами мирової угоди 

не відноситься до дискреційних повноважень суду: за відсутності підстав для 

відмови ц визнанні мирової угоди суд зобов’язаний прийняти угоду; у ч. 3 ст. 

                                                                 

 
4 Йдеться про оплату вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. 
5 Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. – № 40-41, 42. – ст.492. 
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396 проекту ТК України натомість йдеться про те, що «суд може» замінити 

поновлення на роботі компенсацією; 3) крім того, суд, за ч. 3 ст. 396 проекту ТК 

України приймає рішення «з урахуванням обставин справи»; вирішуючи ж 

питання про мирову угоду суд враховує виключно наявність чи відсутність 

підстав для відмови у визнанні мирової угоди; 4) і, нарешті, за ч. 3 ст. 396 

проекту ТК України суд «приймає рішення про виплату», тобто цивільна справа 

завершується рішення суду; у випадку ж із мировою угодою суд постановляє 

ухвалу про закриття провадження у справі і, за клопотанням сторін, ухвалу про 

визнання мирової угоди. 

Ще однією важливою відмінністю є те, що в разі застосування ч. 3 ст. 396 

проекту ТК України фактично відбувається реалізації альтернативних 

охоронних прав та обов’язків; в свою чергу, права обов’язки, які виникають на 

підставі мирової угоди як правомірного юридичного акту вже не можуть бути 

визнані охоронними. Мирова угода, по суті, є юридичним фактом, що 

трансформує охоронні правовідносин, права та обов’язки за якими часто стають 

предметом мирової угоди, у регулятивні правовідносини особливого роду.  

Наразі практика укладення мирових угод у справах про поновлення на 

роботі є доволі поширеною. Аналіз судової практики свідчить, що такі мирові 

угоди укладаються на умовах: 1) відмови працівника від вимог про поновлення 

на роботі та оплату вимушеного прогулу на умовах сплати роботодавцем 

грошової компенсації
6
; в окремих схожих угодах обумовлюється також зміна 

дати звільнення працівника на дату визнання мирової угоди
7
 та зміна підстави 

звільнення
8
; 2) відмови працівника від вимог щодо відшкодування моральної 

шкоди на умовах поновлення на роботі та оплату вимушеного прогулу
9
; 

3) відмови працівника від вимог щодо оплату вимушеного прогулу на умовах 

поновлення на роботі
10

 або на умовах зобов’язання роботодавця укласти з 

працівником новий трудовий договір
11

; 4) надання працівником згоди на  

                                                                 

 
6 Ухвала Миколаївського районного суду Львівської області від 14.05.2014 у справі № 447/386/14-ц 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38699407 ; Ухвала 

Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2013 у справі № 757/10404/13-ц [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32347673 
7 Ухвала Покровського районного суду Дніпропетровської області від 03.12.2014 у справі № 

189/1732/14-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

Review/41737233 
8 Ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 25.06.2012 у справі № 2-3046/11 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24900330 ; Ухвала 

Комінтернівського районного суду Одеської області від 25.04.2013 у справі № 1515/5150/12 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30964055 
9 Ухвала Миронівського районного суду Київської області від 27.09.2011 у справі № 2/1017/176/11 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18535588 
10 Ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 26.03.2015 у справі № 

359/2311/15-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

Review/43273283 
11 Ухвала Котовського міськрайонного суду Одеської області від 23.08.2013 у справі № 505/910/13-ц 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33648724 
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переведення на іншу посаду з посади, на якій він поновлюється, на умовах 

оплати вимушеного прогулу та компенсації моральної шкоди
12

 тощо. 

Оскільки конструкція, передбачена ч. 3 ст. 396 проекту ТК України, не може 

бути визнана мировою угодою, ця норма та специфічні обмеження, що в ній 

містяться, втрачають всякий сенс. Працівник та роботодавець, які бажають, 

припустимо, узгодити виплату вимушеного прогулу та/або певної грошової 

компенсації, що є меншою, ніж середня заробітна плата за 12 місяців в обмін на 

відмову працівника від позовних вимог про поновлення на роботі, можуть 

укласти мирову угоду. Процесуальне законодавство визначає вичерпний 

перелік прямо чи опосередковано закріплених підстав для відмови у визнанні 

мирової угоди: 1) якщо мирова угода стосується не лише прав та обов’язків 

сторін та предмета позову; 2) якщо відсутня спільна згода сторін, виражена, 

зокрема, в їх спільній заяві, на укладення мирової угоди; 3) якщо представник 

будь-якої зі сторін обмежений у повноваженнях на укладення мирової угоди; 

4) якщо одну із сторін представляє її законний представник, і його дії щодо 

укладення мирової угоди суперечать інтересам особи, яку він представляє; 

5) якщо умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права, свободи 

чи інтереси інших осіб (див. ст. 175 Цивільного процесуального кодексу 

України). І до описаного прикладу не можна застосувати жодної з цих підстав, 

включно з останньою, оскільки за сукупністю ознак конструкція, передбачена ч. 

3 ст. 396 проекту ТК України, не може бути кваліфікована як мирова угода.  

Вбачається кілька шляхів вирішення описаної проблеми неефективності ч. 3 

ст. 396 проекту ТК України: 1) внести до законодавства однозначну вказівку на 

те, що конструкція, передбачена ч. 3 ст. 396 проекту ТК України, є специфічним 

різновидом мирової угоди (доведеться також внести до ч. 3 ст. 396 проекту ТК 

України редакційні правки щодо узгодження форми судового рішення із 

формою судового рішення – ухвалою – яка застосовується у випадку визнання 

мирової угоди); або на те, що мирова угода у справах про поновлення на роботі 

укладається із обов’язковим дотриманням ч. 3 ст. 396 проекту ТК України в 

частині розміру компенсації та збереження за працівником право на виплати, 

передбачені частинами першою та другою ст. 396 проекту ТК України. Такий 

шлях видається хибним, оскільки, враховуючи, що мирова угода – це в будь-

якому разі результат вільного волевиявлення сторін – не слід, на нашу думку, 

позбавляти сторони (і передусім – працівника) можливості укласти мирову 

угоду на умовах, прийнятних для працівника, однак менш вигідних для нього, 

ніж передбачає ч. 3 ст. 396 проекту ТК України. Мирова угода активно 

застосовується та є дієвим засобом врегулювання трудових спорів, надаючи 

можливість гнучко підходити до компромісу сторін; 2) надати право кожній із 

сторін (як варіанти – лише працівникові або лише роботодавцеві) порушувати 

перед судом питання про заміну поновлення на роботі виплатою компенсації 

                                                                 

 
12 Ухвала Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська від 30.12.2014 у справі № 207/2542/13-ц 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42236233 
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без згоди іншої сторони. Пропонуємо надати працівникові безумовне право 

відмови від поновлення на роботі на умовах виплату працівникові компенсації в 

розмірі, визначеному за домовленістю сторін, але не нижче середньої заробітної 

плати за 12 місяців, а також оплати вимушеного прогулу та супутніх вимог 

(компенсація моральної шкоди тощо). Можливість надання аналогічного права 

роботодавцеві, навіть за умови підвищення розмірів компенсації вважаємо за 

недоцільне, оскільки такий підхід суперечить соціальній орієнтації трудового на 

захист передусім права людини на працю. 

На підставі викладеного вище пропонуємо: 

1. частину 1 статті 396 проекту ТК України викласти в такій редакції:  

«1. У разі незаконного звільнення працівника з роботи або переведення його 

на іншу роботу суд на вимогу працівника приймає рішення про поновлення 

його на попередній роботі та стягнення середньої заробітної плати за час 

вимушеного прогулу або різниці в заробітній платі за весь час виконання 

нижчеоплачуваної роботи, а також про стягнення середньої заробітної плати за 

період від дня звільнення до дня прийняття судом рішення у справі.»; 

2. частину 3 статті 396 проекту ТК України викласти в такій редакції:  

«3. У разі незаконного звільнення працівника суд за вимогою працівника 

замість поновлення на роботі приймає рішення про виплату працівникові 

компенсації в розмірі середньої заробітної плати за 12 місяців. При цьому за 

працівником зберігається право на виплати, передбачені частинами першою та 

другою цієї статті». 

Вважаємо, що до прийняття Трудового кодексу України слід розглянути 

питання про включення відповідних положень до ст. 235 КЗпП України. 
 

Черноус С.М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

ДО ПИТАННЯ ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

НАДУРОЧНІ РОБОТИ 

Життя людини вимірюється часом, і значна його частина витрачається на 

роботу. Як відмічається у літературі, робочий час та час відпочинку 

взаємопов’язані та взаємовиключні явища.
1
 Вказаний висновок обумовлений 

тим, що час відпочинку (у найширшому розумінні цього поняття) – це весь час, 

який знаходиться за межами робочого.  

                                                                 

 
1 Советское трудовое право: Учебник / В.С. Андреев, С.А. Голощапов, А.И. Шебанова и др.: Под 
ред. В.С. Андреева, В.Н. Толкуновой. – 4-е изд., исправ. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – С. 258. 
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Як відомо, одним із принципів здійснення трудової діяльності на підставі 

трудового договору є нормованість праці. Не зупиняючись детально на 

характеристиці цього принципу, зазначимо, що відповідно до положень статті 

45 Конституції України максимальна тривалість робочого часу та мінімальна 

тривалість відпочинку визначаються законом. Загальна максимальна норма 

робочого часу в нашій державі становить 40 годин на тиждень. Слід 

констатувати, що збільшення тривалості робочого часу об’єктивно призводить 

до зменшення часу відпочинку, що, у свою чергу, має наслідком збільшення 

навантаження на організм людини, перевтому, неможливість відновити свої 

сили.  

За законодавством України про працю перевищення нормальної тривалості 

робочого часу, як правило, не допускаються. Одночасно передбачаються 

випадки, коли такі відхилення можуть мати місце. Серед них – надурочні 

роботи. 

Не зважаючи на те, що історія правового регулювання надурочних робіт у 

нашій державі є доволі тривалою, вважаємо за необхідне зупинитися на його 

окремих проблемах, вирішення яких сприятиме, на нашу думку, забезпеченню 

прав працівників, у тому числі в частині реалізації права на відпочинок.  

По-перше, вважаємо недосконалим підхід до розуміння надурочних робіт, 

закріплений у Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП). Так, частина 1 

статті 62 КЗпП України визначає, що надурочними вважаються роботи понад 

встановлену тривалість робочого дня (ст. 52, 53 і 61). Якщо виходити виключно 

з цієї норми і аналізувати зміст указаних у ній статей, то виникає питання – чи 

можуть роботи, що здійснюються понад встановлену домовленістю сторін 

тривалість робочого часу для працівників з неповним робочим днем, 

кваліфікуватися як надурочні.  

Відносини щодо встановлення неповного робочого часу регламентуються ст. 

56 КЗпП України, яка не зазначена в ч.1 ст.62 КЗпП України. Отже, якщо 

виходити з аналізу дефініції поняття «надурочні роботи» без уточнення, що 

наводяться в дужках (без посилання на ст. ст. 52, 53 та 61 КЗпП), то роботу 

працівника з неповним робочим часом понад встановлену угодою сторін 

тривалість робочого дня визнавали б як надурочну. І навіть відсутність у 

названому переліку статті 56 КЗпП ще не дає нам підстави вважати, що ці 

роботи не можуть бути кваліфіковані як надурочні, бо в самому визначенні 

законодавець не передбачає будь-яких обмежень щодо порядку встановлення 

тривалості робочого дня (чи встановлена вона на державному чи на локальному 

або індивідуальному рівні, чи в імперативній формі чи на договірних засадах). 

Відповідь на це запитання знаходимо в частині 2 пункту 16 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 24.12.1999 № 13 «Про практику застосування 

судами законодавства про оплату праці» (далі – Постанова № 13), відповідно до 

якої робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим 

договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного 

http://zakon.rada.gov.ua/go/v0013700-99
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0013700-99
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робочого дня не вважається надурочною і оплачується в одинарному розмірі.
2
 

Положення про те, що зазначені роботи не є надурочними містилося і в актах 

узагальнення судової практики СРСР та було піддано критиці у сучасній 

науковій літературі,
3
 але все ж таки було закріплено і в Постанові № 13. 

Аналіз викладеного у пункті 16 Постанови № 13 положення дозволяє дійти 

висновку, що істотною ознакою робіт, які визнаються надурочними є те, що 

денна норма робочого часу, встановлюється законом. Такий підхід, на думку 

автора, є небеззаперечним і ось чому.  

Розвиток законодавства про працю направлений на розширення сфери 

локального, індивідуального, договірного регулювання та звуження сфери 

централізованого регулювання трудових відносин. Погоджуючись із думкою 

про те, що трудовий договір не можна вважати джерелом права, оскільки він не 

має всіх відповідних ознак,
4
 одночасно зазначимо – сторони трудового договору 

мають право передбачати у ньому будь-які умови, які відповідають вимогам 

статті 9 КЗпП. Крім того, як слушно зазначає В.М. Венедиктова, «широка 

диференціація норм про робочий час повинна мати своє логічне завершення в 

індивідуальних угодах, що укладаються сторонами трудового договору і в яких 

враховуються …. суб’єктивні ознаки тощо. Отже, індивідуальні угоди 

виступають важливим засобом також і правового регулювання неповного 

робочого часу…».
5
 

Зауважимо, що відповідно до норми статті 56 КЗпП за угодою між 

працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийнятті на роботу, 

так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а на 

вимогу визначених у кодексі суб’єктів, роботодавець зобов’язаний встановити 

такий вид робочого часу. Як зазначає Н.Д. Гетьманцева, така диференціація 

встановлена в зв’язку з тим, що окремі категорії громадян через різні обставини 

та причини не мають можливості працювати в режимі нормальної тривалості 

робочого часу. Зменшення норми робочого часу для цих громадян є умовою їх 

участі в трудових відносинах», відповідно визнається не тільки істотною 

умовою праці, а й істотною умовою трудового договору.
6
 Звідси випливає, 

домовленість про неповний робочий час є умовою трудового договору, яка 

погоджується сторонами і, як і будь-яка інша його умова, є обов’язковою до 

                                                                 

 
2 Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 24.12.1999 № 13 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти) від 21.07.2008. 

– 2008 р. - № 29. – С. 271. 
3 Венедиктова В.М. Правове регулювання неповного робочого часу в умовах ринкової економіки: 
наук. - практ. посібник / В.М. Венедиктова. – Х., 1999. – С. 24. 
4 Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах: 

монограф. / Н.О. Мельничук. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – С. 106. 
5 . Венедиктова В.М. Правове регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу: 

автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.05/ Венедиктова Валентина Михайлівна; Київський нац. 

ун- т ім.. Тараса Шевченка. - К., 1999. – С. 15. 
6 Гетьманцева Н.Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання: 

дис. … доктора юрид. наук: 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна. – Чернівці, 2015. – С. 67 – 68.  
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виконання. З одного боку, працівник зобов’язаний виконувати роботу в межах 

визначеної сторонами тривалості робочого часу, а з іншого – роботодавець має 

право вимагати від працівника виконання роботи в тих межах, які обумовлені у 

трудовому договорі. Крім того, невиконання умов трудового договору 

забезпечується різними засобами як самозахисту, так і юридичної 

відповідальності. Чи можемо ми заперечувати те, що у даному випадку 

сторонами визначено норму робочого часу для конкретного працівника? На 

нашу думку – ні. 

У Тлумачному словнику української мови слово «норма» розглядається у 

декількох значеннях, зокрема, у тому числі, як установлена міра, розмір чого-

небудь.
7
 «Надурочний» розуміється як такий, який відбувається, здійснюється в 

години понад установлений, призначений нормою робочий час; який виходить 

за межі установленого, призначеного нормою.
8
 

Враховуючи викладене, сторони трудового договору зобов’язані 

дотримуватись установленої за домовленістю між ними міри робочого часу, а її 

перевищення варто розглядати як надурочний робочий час. Якщо всупереч 

такому висновку погодитись із положенням цитованої вище Постанови № 13 

про те, що робота понад обумовлену трудовим договором тривалість робочого 

часу, але в межах встановленої у законі норми, не є надурочною, можна зробити 

умовивід, що і процедури залучення до таких робіт роботодавець 

дотримуватись не повинен (може залучати до таких робіт і без підстав та без 

дотримання порядку, встановлених у статті 62 КЗпП). Тобто, можна 

стверджувати, що роботодавець наділений правом в односторонньому поряду 

змінювати умови трудового договору, але такий висновок ми вважаємо хибним. 

Все ж таки, якщо сторони досягли згоди щодо змісту трудового договору, 

відповідно, змінити будь-яку його умову вони можуть лише за взаємною 

згодою. Таким чином, навіть за наявності підстав для залучення до надурочних 

робіт роботодавець не вправі це здійснювати, бо для працівника з неповним 

робочим часом вони такими не визнаються (в межах нормальної тривалості 

робочого часу). Працівник може погодитись на пропозицію роботодавця, а 

може й відмовитись, апелюючи до умов трудового договору. 

Підсумовуючи зазначимо, що з метою вирішення суперечностей, викладених 

вище, як надурочні слід розглядати роботи, які проводяться з ініціативи 

роботодавця понад установлену законодавством, умовами колективного або 

трудового договору тривалість робочого дня. Такий підхід дозволятиме, з 

одного боку, за наявності підстав, визначених законодавством залучати (з 

дотриманням процедури) працівників з неповним робочим часом до надурочних 

робіт (у межах нормального робочого часу), а з іншого, оплачувати їх таким 

                                                                 

 
7 Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://eslovnyk.com/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 
8 Толковый словарь украинского языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://www.classes.ru/all-ukrainian/dictionary-ukrainian-explanatory-term-91143.htm 
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працівникам як надурочні. На жаль у проекті Трудового кодексу України 

(стаття 149) підходи до розуміння надурочних робіт не змінилися.
9
 

Потребують удосконалення і положення статті 65 КЗпП, яка встановлює 

граничні норми застосування надурочних робіт. Так, указані роботи не повинні 

перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів 

підряд і 120 годин на рік. Привертає увагу те, що законодавець не встановив 

тижневих обмежень надурочних робіт. Наявність окресленої законодавчої 

прогалини може призвести до суттєвого скорочення часу відпочинку працівника 

протягом тижня, яке обумовлене надурочними роботами. Варто зауважити, що 

за результатами аналізу експертів з Фінського інституту професійного здоров’я, 

дотримання графіка роботи, що перевищує традиційні вісім годин на день, 

зумовлює зростання ризику розвитку хвороб серця від 40% до 80%. Крім того, 

виявилося, що у працівників середнього віку, які трудяться по 55 і більше годин 

на тиждень, мозок функціонує гірше, ніж у тих, хто працював по 40 годин.
10

  

Стаття 6 Директиви 2003/88/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про 

деякі аспекти організації робочого часу» від 4 листопада 2003 року встановлює, 

що держави-члени вживають необхідні заходи, щоб, виходячи з потреби 

захистити безпеку і здоров’я працівників: (а) тривалість щотижневого робочого 

часу була обмежена положеннями законів, підзаконних актів та 

адміністративних постанов або колективними договорами чи угодами між 

соціальними партнерами; (b) середня тривалість робочого часу впродовж 

кожного семиденного періоду, включаючи надурочні години, не перевищувала 

сорока восьми годин.
11

 На нашу думку, з метою захисту інтересів працівників, 

тижневі граничні норми надурочних робіт повинні бути введені у законодавство 

України про працю.  

Окреслені проблеми у частині забезпечення реалізації працівниками права 

на відпочинок та охорону праці потребують свого вирішення. Ігнорування ж їх з 

боку держави може призвести до серйозних наслідків, аналогічні яким вже 

тривалий час є об’єктом вивчення у світі. Так, в Японії увагу громадськості 

привернули смертельні випадки від перевтоми на виробництві (каросі) і 

самогубства з тієї ж причини (кародзисацу). Останні викликали гостру реакцію 

в суспільстві і вперше змусили державу визнати існування проблеми нервових 

захворювань, причина яких знаходиться в умовах праці. В країні з’явилися 

прецеденти, коли самовільний відхід з життя визнавався наслідком 

недобросовісної діяльності компаній, які змушували свій персонал працювати 

                                                                 

 
9 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 
10 Тривалість робочого дня більше 8 годин шкодить здоров’ю // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу http://newsone.com.ua/health/trivalist-robochogo-dnya-bilshe-8-godin-shkodit-zdorovyu.html 
11 Про деякі аспекти організації робочого часу: Директива 2003/88/ЄС Європейського Парламенту і 

Ради від 4 листопада 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3A1&catid=43%3Aeu&Itemid

=70&lang=ukhttps://minjust.gov.ua/file/32400 
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«більше тих норм, які визнаються суспільством допустимими». Вивчення 

означеної проблематики дозволило фахівцям дійти висновку, що особливе 

значення в розвитку цього явища в країні має зловживання корпораціями своїм 

правом встановлювати довільні режими праці фактично з мовчазної згоди з 

боку влади.
12

  

Уявляється, що викладені пропозиції щодо удосконалення законодавства про 

надурочні роботи сприятимуть захисту інтересів та прав працівників у частині 

забезпечення реалізації ними права на відпочинок та охорону життя та здоров’я. 

 

Швець Н.М. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент кафедри трудового права 

ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ 

ЗАКОНУ «ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 р. № 848-VІІІ (далі – Закон № 848-VІІІ) передбачено чимало 

прогресивних нововведень для наукових (науково-педагогічних) працівників, 

водночас деякі норми закону породжують жваві дискусії у наукових колах. 

Пропонуємо розглянути окремі новації і дати їм правову оцінку. 

Так, наукові (науково-педагогічні) працівники дочекалися закріплення на 

законодавчому рівні можливості наукового стажування (ст. 34 Закону № 848-

VІІІ). У зв’язку з цим виникає чимало питань щодо самої процедури 

оформлення стажування, критеріїв відбору претендентів, контролю за 

стажерами у розрізі особистісного елемента трудового правовідношення, 

оскільки до цього часу поки що не розроблено Положення про порядок 

наукового стажування в Україні та за кордоном. 

Нам видається, що до тексту цього порядку доцільно включити пункти про: 

сприяння науковим (науково-педагогічним) працівникам у доступі до 

інформації про можливість наукового стажування шляхом розміщення 

відповідної інформації на офіційних сайтах наукових установ (ВНЗ) на 

виконання положень ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI; критерії відбору для направлення на 

стажування наукових (науково-педагогічних) працівників (наукові здобутки 

претендента – список публікацій; науковий проект; індивідуальний план-графік 

підготовки наукового дослідження; запланований кошторис витрат тощо); 

необхідність подання електронних звітів (1 на квартал) про проміжні результати 

наукового стажування з метою належного контролю за цільовим використанням 

коштів, спрямованих на стажування; процедуру звільнення від подальшого 

                                                                 

 
12 Портрет современного японского общества / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М.: 

АИРО – ХХI, 2006. – С. 142 - 143. 



проходження наукового стажування у разі невиконання науковим (науково-

педагогічним) працівником покладених на нього обов’язків під час стажування; 

зарахування періоду наукового стажування за кордоном за умови сплати 

страхових внесків до страхового стажу; можливість заміщення посади 

наукового (науково-педагогічного) працівника без проведення конкурсу на 

умовах строкового трудового договору (контракту) іншими особами на час 

проходження наукового стажування з відривом від виробництва. 

Поки що не розроблено Перелік посад наукових (науково-педагогічних) 

працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, 

перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової 

допомоги у разі виходу на наукову пенсію на виконання положень ч. 5 ст. 37 

Закону № 848-VІІІ. У цьому контексті на певні роздуми щодо зайняття 

науковою чи педагогічною (освітянською) діяльністю наводять посади 

директора бібліотеки, наукового працівника бібліотеки; завідувача аспірантури, 

докторантури (ці посади передбачені пунктами 5, 10, 11 ч. 1 ст. 55 Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ). Нам імпонує точка 

зору Красюк Т.В.
1
 та Яковлєвої Г.О., що зводиться до можливості особами, які 

працюють за цими посадами, займатися науково-педагогічною діяльністю на 

умовах сумісництва, погодинної оплати за наявності належної підготовки з 

певної спеціальності. 

З метою попередження виникнення спорів з питань призначення наукової 

пенсії, доречно у якості примітки до Переліку прописати таке уточнення щодо 

посад директора бібліотеки, наукового працівника бібліотеки; завідувача 

аспірантури, докторантури ВНЗ: «діяльність яких безпосередньо пов’язана з 

освітнім або науковим процесом». Таке застереження вважаємо виправданим, 

оскільки завдання та обов’язки, що покладаються на директора бібліотеки 

(закріплені Випуском 81«Культура та мистецтво» Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників), завідувача аспірантури, докторантури 

(передбачені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-

педагогічних працівників навчальних закладів» від 01.06.2013 р. № 665) не 

містять вказівки на виконання ними наукової (науково-педагогічної) роботи з 

певної навчальної дисципліни в рамках ВНЗ, що є обов’язковою для науково-

педагогічних працівників. 

Таким чином, законодавство не забороняє директору бібліотеки, науковому 

працівнику бібліотеки; завідувачу аспірантури, докторантури ВНЗ на умовах 

сумісництва бути залученими до освітнього або наукового процесу в рамках 

ВНЗ за наявності спеціальної підготовки (ступеня магістра з певної 

спеціальності, чи наукового ступеня, або вченого звання з відповідної 

                                                                 

 
1 Красюк Т.В. Проблемні аспекти визначення поняття «науково-педагогічний працівник» // Право і 

суспільство. – № 6-2. – Частина 2. – 2015. – С. 89-95. 
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спеціальності – з огляду на формулювання ч. 9 ст. 55 Закону «Про вищу 

освіту»). 

Україна розвиває міжнародне науково-технічне співробітництво, підтримує 

мобільність дослідників на виконання положень ст. 2 Закону № 848-VІІІ, сприяє 

міжнародному визнанню результатів вітчизняних наукових досліджень. З цією 

метою наукові (науково-педагогічні) працівники залучаються до роботи у 

міжнародних наукових організаціях, членом яких є Україна, відповідно до 

міжнародних договорів України. 

За умови добровільної сплати страхових внесків згідно з Законом України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI науковими (науково-педагогічними) 

працівниками, що працюють у міжнародних наукових організаціях, членом 

яких є Україна, відповідно до міжнародних договорів України, на них 

розповсюджується дія статті 37 «Пенсійне забезпечення наукового (науково-

педагогічного) працівника» Закону № 848-VІІІ. Це положення цілком 

виправдане, оскільки особи, які працюють в рамках міжнародних наукових 

організацій (академічних об’єднань, фахових союзів, товариств), мають статус 

наукових працівників, займаються науковою діяльністю, сприяють розвитку 

вітчизняної науки, реалізують проекти і програми міжнародної технічної 

допомоги у сфері наукової і науково-технічної діяльності, а відповідно період їх 

роботи в межах міжнародних наукових організацій вписується в поняття стажу 

наукової роботи.  

Якщо науковий (науково-педагогічний) працівник, що працює у 

міжнародних наукових організаціях, членом яких є Україна, укладе договір про 

добровільну сплату страхових внесків з територіальним органом Державної 

фіскальної служби України згідно з типовим договором про добровільну участь 

у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (Додаток 

4 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування), відповідно період сплати 

таких внесків включається в страховий стаж наукового (науково-педагогічного) 

працівника, необхідний для призначення наукової пенсії. 

Поява у Законі № 848-VІІІ цієї норми (абз. 2 ч. 19 ст. 37) своєчасна, більше 

того, цілком вписується в положення, закріплені статтею 12 «Добровільна 

участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 р. № 1058-ІV. Ця норма самодостатня, повноцінно відповідає статті 

10 «Добровільна сплата єдиного внеску» Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». За 

сучасних економічних реалій слід шукати шляхи наповнення бюджету ПФУ. 

Популяризація укладення добровільних договорів про сплату страхових внесків 

– додаткове джерело коштів у скарбницю Пенсійного фонду України. 

Тривалість щорічної основної відпустки наукових працівників 

регламентована ч. 6 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 

504/96-ВР і може становити до 56 календарних днів. Процедуру надання такої 



 

278 

відпустки передбачено постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 

календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, 

навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, 

педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 

14.04.1997 р. № 346, де у Додатку закріплений перевірений часом перелік 

відповідних посад наукових працівників з градацією тривалості відпустки у 

календарних днях. 

З урахуванням розширення Законом № 848-VІІІ переліку посад наукових 

працівників пропонуємо встановити таку тривалість щорічної відпустки 

наукового працівника щодо нових посад: радник при дирекції наукової 

установи, член Президії Національної академії наук України або національної 

галузевої академії наук, радник Президії Національної академії наук України 

або національної галузевої академії наук; провідний редактор наукового 

видавництва, періодичного наукового видання, що мають науковий ступінь 

доктора наук – 56 календарних днів, кандидата наук – 42 календарні дні, не 

мають наукового ступеня – 28 календарних днів. 

Ч. 1 ст. 38 Закону № 848-VІІІ закріплює, що окремим категоріям наукових 

(науково-педагогічних) працівників за переліком, визначеним Кабінетом 

Міністрів України, можуть надаватися службові житлові приміщення. 

Перспективний перелік категорій претендентів на службове житло з числа 

наукових (науково-педагогічних) працівників поки що перебуває у розробці.  

За умов сьогодення діє Перелік категорій працівників, яким може бути 

надано службові жилі приміщення, затверджений постановою Ради Міністрів 

УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37. Пунктом 59 Переліку серед посад працівників, 

які можуть бути забезпечені службовими приміщеннями, передбачено й 

наукових (науково-педагогічних) працівників державних ВНЗ III - IV рівня 

акредитації та наукових, науково-виробничих установ. 

Очевидно, що до Переліку категорій наукових (науково-педагогічних) 

працівників, яким можуть надаватися службові житлові приміщення, мають 

увійти усі наукові працівники, які не мають власного житла чи потребують 

поліпшення житлових умов, за переліком посад, закріплених ст. 31 Закону у 

№ 848-VІІІ, та усі науково-педагогічні працівники за переліком, передбаченим 

ч. 1 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту». 

За умов відсутності в науковій установі (ВНЗ) достатньої кількості 

службових житлових приміщень для забезпечення всіх наукових (науково-

педагогічних) працівників, які їх потребують, такі приміщення пропонується 

надавати з урахуванням певних критеріїв відбору претендентів на житло, 

рейтингу (оцінки досягнень) наукового (науково-педагогічного) працівника з 

метою реалізації принципу доброчесної конкуренції. 

У розвиток цієї тези пропонуємо у якості Додатку до Переліку категорій 

наукових (науково-педагогічних) працівників, яким можуть надаватися 

службові житлові приміщення (як окремого додатку до тексту колективного 

договору наукової установи (ВНЗ), передбачити критерії відбору наукових 
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(науково-педагогічних) працівників, яким можуть надаватися службові житлові 

приміщення. 

Зокрема, серед критеріїв відбору конкретних претендентів з числа наукових 

(науково-педагогічних) працівників на службове житло можуть бути взяті до 

уваги такі: 

1) соціальний статус особи (родини): одинока мати (батько), у тому числі 

вдова (вдівець), одинокий усиновлювач, які мають на утриманні дитину (дітей) 

віком до 6 років, включаючи усиновлених; особа з сімейними обов’язками, що 

сама виховує дитину (дітей) - інваліда (інвалідів); сім’я, яка виховує дитину 

(дітей) – інваліда (інвалідів) віком до 18 років або інваліда з дитинства I чи II 

групи; сім’я, в якій одночасно народилося троє і більше дітей; молодий 

науковий (науково-педагогічний) працівник з числа дітей-сиріт; багатодітна 

родина наукових (науково-педагогічних) працівників тощо; 

2) особливий статус особи: особа з інвалідністю, у тому числі інваліди війни, 

інваліди-чорнобильці 1 та 2 категорій, інваліди праці; особа, хвора на тяжкі 

форми деяких хронічних захворювань; особа, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи категорії 1, 2; особа, на яку поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

ветеран праці тощо; 

3) особливе становище (особливі обставини) особи: особа, житло якої 

визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає 

ремонту та реконструкції; особа, житло якої знаходиться за межами населеного 

пункту, де розташована наукова установа (ВНЗ) тощо; 

4) кількість наукових (науково-педагогічних) працівників у родині. 

5) наукові здобутки; 

6) тривалість роботи в науковій установі (ВНЗ); 

7) заохочення за успіхи в роботі тощо. 

Насамкінець зазначимо, що прийняття Закону № 848-VІІІ створило простір 

для наукового диспуту. Стратегічно важливий для наукової спільноти Закон № 

848-VІІІ містить чимало відсильних норм, які у перспективі мають бути 

оформлені у вигляді Положень, Переліків посад тощо, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України. Авторське бачення потенційної 

можливості наповнення окремих з цих актів – на сторінках наукового 

повідомлення.
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Шишлюк В.Р. 

Національний університет «Одеська юридична академія», 

аспірант кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ВИМОГУ 

ПРОФСПІЛКОВОГО ОРГАНУ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

В ст. 45 Кодексу законів про працю України
1
 (далі – КЗпП України) 

передбачено право виборного органу профспілкової організації (профспілкового 

представника) вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвати 

трудовий договір з керівником підприємства, якщо він порушує законодавство 

про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії їх діяльності».  

На думку М. І. Саєнко, окрім вищезазначених підстав пред'явлення органом 

профспілкової організації підприємства, установи, організації, профспілки, 

створеної працівниками одного підприємства, установи, організації, вимоги про 

розірвання трудового договору з керівником є ухилення від участі в 

переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, невиконання 

зобов'язань за колективним договором, інші порушення законодавства про 

колективні договори. 

Крім того, на думку вченого, розірвання трудового договору з керівником 

передбачає повне припинення з ним трудових відносин. У такому випадку 

неможливий варіант його переведення на іншу посаду цієї ж юридичної особи. 

Однак, це не виключає можливості прийняття на роботу після звільнення 

зазначеної особи, на будь-яку іншу посаду, окрім керівника
2
. 

Положення ст. 45 КЗпП України і п. 9 ст. 38 Закону України «Про 

професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності»
3
 не передбачають 

можливості пред’явлення такої вимоги стосовно будь-яких інших керівних 

працівників, крім керівника підприємства. Зокрема, не може бути розірвано 

трудовий договір на вимогу профспілки із заступниками керівника 

підприємства, з керівниками структурних підрозділів, у т. ч. філій, 

представництв. 

Якщо на підприємстві профспілка не створена і колективний договір 

укладено представниками, обраними загальними зборами членів трудового 

колективу, то ні вони, ні трудовий колектив не мають права вимагати (навіть за 

наявності відповідних підстав) розірвання трудового договору з керівником 

підприємства. 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР від 10.12.71 

р. – Додаток до № 50. – Ст. 375.  

2 Саєнко М. І. Особливості звільнення керівника // Праця і закон. – 2013. - № 10 (166). – С. 172. 
3 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 р.// Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – №45. – Ст. 397. 
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Вимога профспілки про розірвання трудового договору на підставі ст. 45 

КЗпП України є обов’язковою для розгляду і виконання власником 

підприємства, але за умови, що рішення профспілки із цього питання містить 

конкретні факти порушення керівником підприємства трудового законодавства, 

законодавства про колективні договори і угоди відповідно до Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Відповідно до абз. 1 п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 06.11.1992 р.
4
 при 

розгляді справ, пов’язаних з вимогами профспілкового або іншого 

уповноваженого на представництво трудовим колективом органу про 

розірвання трудового договору з керівником або усунення його із займаної 

посади, слід виходити з того, що відповідно до ст. 45 КЗпП України така вимога 

може бути оскаржена в суді працівником або власником чи уповноваженим ним 

органом в двотижневий строк. У цьому разі виконання вимоги про розірвання 

трудового договору зупиняється до винесення судом рішення. 

Якщо рішення профспілки не виконано і не оскаржено в зазначений строк, 

то вже сама профспілка в той же самий строк (два тижні) може оскаржити в суді 

бездіяльність посадових осіб чи органів, до компетенції яких належить 

розірвання трудового договору з керівником підприємства (ст. 45 КЗпП 

України, ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності»). 

У проекті Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 р. (в редакції 

від 20.05.2015 р.) в ст. 98 передбачено можливість розірвання трудового 

договору з керівником, якщо він порушує Закон України «Про професійні 

спілки та гарантії їх діяльності», законодавство про працю, ухиляється від 

участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не 

виконує зобов’язань за колективними договором, допускає інші порушення 

законодавства про колективні договори. 

Дана стаття є практично ідентичною аналогічним нормам, які містилися у 

попередніх редакціях проекту Трудового кодексу України, а законодавцем не 

внесені будь-які істотні зміни до діючою редакції проекту Трудового кодексу 

України щодо удосконалення підстав та порядку розірвання трудового договору 

з керівником юридичної особи на вимогу профспілкового органу. 

Так, ст. 98 проекту Трудового кодексу України № 1658 має назву 

«Розірвання трудового органу за пропозицією профспілкового органу». Проте, 

на нашу думку, такі поняття як «вимога» і «пропозиція» є різними за своєю 

суттю. Вимога, на наш погляд, є категорією, яка носить імперативний характер, 

порівняно з поняттям «пропозиція». Тому при порушенні законодавства про 

працю, Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» та 

іншого законодавства повинна вноситись саме вимога про розірвання трудового 

                                                                 

 
4 Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 

9 від 06.11.1992 р. // Юридичний вісник України. – 2008. – №  49. – Ст. 12. 
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договору з керівником. 

Також в проекті Трудового кодексу України дещо обмежено підстави 

розірвання трудового договору з керівником. Зокрема, ч. 1 ст. 98 проекту 

Трудового кодексу України встановлюється, що трудовий договір з керівником 

юридичної особи може бути розірвано за пропозицією виборного органу 

первинної профспілкової організації або профспілки, до складу якої входить 

первинна профспілкова організація, якщо керівник порушує трудове 

законодавство, ухиляється від укладення колективного договору або не виконує 

зобов’язань за ним. 

Зазначені підстави розірвання трудового договору з керівником 

підприємства істотно відрізняються від підстав розірвання трудового договору 

(контракту), передбачених діючим законодавством про працю, зокрема, п. 9 ст. 

38 Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» та п. 9 ст. 

247 Кодексу законів про працю України. При цьому, в проекті Трудового 

кодексу України № 1658 взагалі не передбачена така підстава для розірвання 

трудового договору з керівником, як ухилення керівника від участі у 

переговорах щодо внесення змін до колективного договору.  

Варто погодитись з думкою Стадник М. П., який відзначає, що абсолютно 

доцільною є підстава для розірвання трудового договору (контракту) з 

керівником, яка передбачена в п. 9 ст. 247 чинного КЗпП України, це 

порушення керівником Закону України «Про професійні спілки та гарантії їх 

діяльності». 

Тому, на думку вченого, положення п. 9 ст. 247 та ч. 9 ст. 38 Закону України 

«Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» повинні бути однаковими. 

Таким чином, у проекті Трудового кодексу України безпідставно звужені 

підстави розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, 

організації. Тому положення цих статей необхідно привести у відповідність до 

положень ст. 45 КЗпП України
5
.  

Також, вважаємо, що категорії керівників щодо яких може ініціюватись 

питання про розірвання трудового договору є досить обмеженим. Зокрема, у 

ст. 98 проекту Трудового кодексу України вживається поняття «керівник 

юридичної особи». Отже, виникає питання, чи мають права профспілки 

вимагати розірвання трудового договору з керівниками відокремлених 

підрозділів юридичної особи, зокрема філій та представництв, у випадку 

порушення ними законодавства про працю. Доцільно надати також право на 

розірвання трудового договору на вимогу профспілки з керівниками 

відокремлених підрозділів, оскільки це в більшій мірі сприятиме захисту прав 

працівників. 

Таким чином, потрібно розширити категорії керівників, з якими може бути 

                                                                 

 
5 Стадник М. П. Проект Трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері 
захисту прав працівників / Стадник М. П. // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – 

С. 183. 
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розірвано трудовий договір у випадку порушення ними трудових прав 

працівників. 

У проекті Трудового кодексу України змінено процедуру розірвання 

трудового договору з керівником юридичної особи.  

Відповідно до ч. 4 ст. 98 проекту Трудового кодексу України у разі 

відхилення пропозиції виборного органу первинної профспілкової організації 

або профспілки, до складу якої входить первинна профспілкова організація, або 

неотримання ним відповіді у зазначений строк виборний орган має право 

звернутися до суду. 

Вважаємо, що такий порядок істотно порушує становище профспілок, 

оскільки у випадку оскарження відмови роботодавця (власника) саме на 

профспілки покладається обов’язок доказування необхідності розірвання 

трудового договору (контракту) з керівником юридичної особи.  

Даний механізм розірвання трудового договору з керівником підприємства, 

установи, організації суттєво відрізняється від порядку звільнення інших 

працівників, які працюють на підприємстві, установі, організації, де обов’язок 

доказування незаконності звільнення покладено на керівника. 

Можна стверджувати, що проект Трудового кодексу України № 1658 ставить 

у привілейоване положення керівника юридичної особи при розірванні 

трудового договору з ним на вимогу профспілкового органу. Тому збереження 

діючого механізму розірвання трудового договору з керівником на вимогу 

виборного органу первинної профспілкової організації дозволить посилити 

захист працівників, а також сприятиме реалізації принципу рівності в трудових 

правовідносинах. 

Актуальною також є проблема застосування права профспілок вимагати 

розірвання трудових договорів в умовах, коли на підприємствах діють декілька 

профспілкових організації. Вважаємо, що в даному випадку, доцільно 

погодитись з думкою О. А. Яковлєва
6
 та О. О. Чумака

7
, які пропонують 

створювати спільний представницький орган для пред’явлення вимоги про 

розірвання трудового договору з керівником. Зокрема, вчені зазначають, що у 

випадку, якщо різним профспілкам не вдасться створити спільний 

представницький орган, то правом вимагати розірвання трудового договору з 

керівником мають бути наділені ті профспілки, які об’єднують переважну 

більшість працюючих.  

Дискусійним також залишається питання про можливість вимагати 

розірвання трудового договору з керівником юридичної особи у випадку 

порушення законодавства про працю на підприємствах, установах та 

                                                                 

 
6 Яковлєв О. А. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового 
договору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 "трудове право; 

право соціального забезпечення" / Яковлєв О. А. – Харків, 2003. – С. 17. 

7 Чумак О. О. Припинення трудових правовідносин не за ініціативою сторін трудового договору : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 "трудове право; право 

соціального забезпечення" / Чумак О. О. – Київ, 2011. – С. 17. 
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організаціях, де первинні профспілкові організації не створені. 

Вважаємо, варто наділити правом вимоги про розірвання трудового 

договору з керівником юридичної особи, у випадку порушення ним 

законодавства про працю, трудові колективи та інші уповноважені на 

представництво органи. Проте, на нашу думку, необхідно встановити певні 

обмеження щодо реалізації такого права, а саме встановити такі повноваження 

трудових колективів інших уповноважених на представництво органів 

виключно на підприємствах, де відсутні профспілкові організації. Це дозволить 

покращити механізм захисту трудових прав працівників та уникнути випадків 

порушення законодавства про працю керівниками підприємств, установ 

організацій. 

 

Шугаев А.А. 

докт.юрид.наук, профессор МГИМО (У) МИД РФ, 

главный научный сотрудник Института государства и права РАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ В РОССИИ И РАЗВИТЫХ 

СТРАНАХ ЕВРОПЫ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 

В мае 2012 года  был издан Указ Президента Российской Федерации № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», где 

было дано поручение в «целях расширения участия работников в управлении 

организациями подготовить до 1 декабря 2012 года предложения по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в 

организациях производственных советов, а также определения их 

полномочий»
1
.  

Затем были внесены соответствующие изменения в ст.22 Трудового кодекса 

Российской Федерации
2
 

Анализируя соответствующий пункт статьи 22 ТК РФ, можно выделить 

несколько важных признаков, характеризующих  производственный совет как 

одну из форм производственной демократии. 

Во-первых, это, бесспорно, одна из форм участия наемных работников в 

управлении производством; во-вторых, производственный совет – новый 

участник социального партнерства (хотя такая позиция, как представляется, 

вызовет определенное количество споров); в-третьих, инициатива его создания 

исходит от работодателя; в-четвертых,  вопросы создания и работы 

производственного совета – вопросы локального правового регулирования; в-

пятых, это исключительно совещательный орган; в-шестых, он не может и не 

должен  подменять функции выборного профсоюзного органа;  в-седьмых,  и 

это очень важно, если  по инициативе работодателя такой совет создан, 

работодатель вынужден будет считаться с принятыми данным советом 

                                                                 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2334. 
2 Далее по тексту: ТК РФ. 
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решениями. То, что производственный  совет формируется из числа наиболее 

уважаемых работников данной организации, призван, по мнению 

законодателей, повысить авторитет этого общественного органа, и с этим 

можно полностью согласиться. 

Представляется, что производственные советы в России должны создаваться 

в первую очередь там, где не функционируют выборные профсоюзные органы. 

Речь в первую очередь идет о субъектах предпринимательской деятельности,  

(независимо от их организационно-правовой формы) с небольшим (до 100 

человек) штатом наемных работников (малые предприятия).  Не секрет, что там 

профсоюзные организации создаются крайне неохотно. Это, с одной стороны, и 

нежелание работодателя создавать себе излишние проблемы, которые 

возникают в связи с появлением в организации  выборного  профсоюзного 

органа (необходимость заключения коллективного договора, необходимость 

учитывать мнение профсоюза при решении наиболее важных ключевых 

вопросов установления режимов рабочего времени и времени отдыха и т.п.). С 

другой стороны, за период перестройки и перехода страны к рынку  роль 

профсоюзов в  жизни страны претерпела существенные изменения.  У 

определенной категории наемных работников появилась социальная  апатия к 

профсоюзам в принципе, поскольку  эти работники упрощенно рассматривают  

профсоюзы  как основной источник получения соцстраховских путевок на 

лечение, отдых (включая и детский отдых), оплату листков временной 

нетрудоспособности и т.д.,  и   неверно  полагают, что профсоюзы этих 

полномочий в принципе лишены
3
.  

Автор отнюдь не собирается доказывать, что производственный совет 

вправе  заменить выборный профсоюзный орган. Он (производственный совет)  

может рассматриваться лишь как первый этап привлечения наемных 

работников к управлению организацией в том случае, если профсоюз в 

организации не создан. Представляется, что в подобных ситуациях уже 

созданный в организации производственный совет вполне правомочен 

выступить инициатором создания выборного профсоюзного органа, обеспечить 

на первых порах необходимые организационные мероприятия по его созданию.  

Таким образом, производственный  может стать тем общественным органом на 

производстве, который будет ответственен за развитие в конкретной 

организации, где не создан профсоюзный орган, производственной демократии, 

ответственен за привлечение к участию в управлении производством членов 

трудового коллектива, что может рассматриваться как одна из его важнейших 

функций.  

Автору хорошо известно, что в период обсуждения идеи о создании 

производственных советов в России, некоторые практические работники и 

ученые предлагали взять  за образец западногерманскую модель 

                                                                 

 
3 Более подробно см.: Зеленов М.Ф., Шугаев А.А. Правовые проблемы участия профессиональных 

союзов в разрешении коллективных трудовых споров. М., 2001. С.24-27. 
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производственных советов.  В этой стране уже много лет созданы и успешно 

функционируют такие советы, деятельность которых   регулируются 

специальным Законом о предприятиях («Betriebsverfassungsgesetz» - BetrVG)
4
 в 

редакции от 25 сентября 2001 года (с изменениями и дополнениями от 20 

апреля 2013 года). 

Немецкая модель производственного совета, равно как и, скажем, модели 

аналогичных советов в Австрии или Чешской Республике, построена по 

двухуровневому принципу защиты интересов наемных работников: на уровне 

профсоюза и на уровне производственного совета. В России также сегодня 

формируется похожая  двухуровневая система защиты интересов трудящихся: 

профсоюз – производственный совет. Однако немецкая модель  такого вида 

социального партнерства вряд ли может быть нами пока использована в полной 

мере, хотя к этому следует стремиться.  И не только потому, что такая  модель  

построена по принципу «профсоюз – агрессор, боец; производственный совет – 

миротворец», но также и потому, что в ФРГ производственный совет - это не 

совещательный орган,  формируемый по инициативе работодателя, а орган, 

формируемый по инициативе наемных работников, обладающий конкретными 

существенными полномочиями.  

Согласно уже упоминавшемуся немецкому Закону о предприятиях данный 

совет может быть создан пятью работниками предприятия. Каждый член 

производственного совета избирается  трудовым коллективом, а их количество 

определяется пропорционально количеству работников предприятия. Он  

избирается сроком на четыре года на общем собрании трудового коллектива. 

Важно подчеркнуть, что  инициатива проведения подобного собрания может 

исходить не только от наемных работников (их число должно быть не менее 

трех), но также и от выборного профсоюзного органа, действующего на 

предприятии.  

Нередки случаи, когда работодатель может выступать против создания на 

предприятии производственного совета. В такой ситуации  инициаторы 

создания производственного совета вправе обратиться за защитой своих 

трудовых интересов в соответствующий суд по трудовым делам первой 

инстанции. Деятельность таких судов регулируется в Германии Законом о 

трудовом суде («Arbeitsgerichtgesetz»)  от 2 июля 1979 года (с  изменениями и 

дополнениями, внесенными Законом от 10 октября  2013 года)
5
.  

Следует особо отметить, что  Закон о предприятиях Германии предоставил 

производственному совету, а также его членам весьма широкие социально-

трудовые гарантии при исполнении ими своих полномочий. Так, члены 

производственного совета могут осуществлять свою работу в  рабочее время с 

сохранением заработной платы.  

                                                                 

 
4 Arbeitsgesetze 84. Auflage  2015. Beck-Texte im dtv. S. 639-696.  
5 Arbeitsgesetz. S.787-833. 
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Если говорить о соотношении полномочий производственного совета и 

выборного профсоюзного органа, то, как представляется, в ФРГ этот совет по 

сути выполняет функции  профсоюза.  

Даже беглый анализ компетенции производственного совета в Германии 

показывает, что он обладает очень широким кругом полномочий, которые 

традиционно рассматриваются в России как прерогатива профсоюза.   

Единственно то, что не вправе делать производственный совет – это 

инициировать забастовку. Во всем остальном производственный совет 

практически заменяет профсоюз.  

Так, он правомочен устанавливать совместно с работодателем  правила 

внутреннего трудового распорядка на предприятии;  рассматривает вопросы о 

порядке выдачи спецпитания, спецсредств и спецодежды для отдельных 

категорий работников, работающих во вредных и особо вредных условиях 

труда; согласовывает с работодателем порядок и условия применения на 

предприятии  сверхурочных, работ в праздничные и выходные дни; 

устанавливает совместно с работодателем условия и порядок выплаты 

работникам заработной платы и т.п. 

Решение производственного совета по конкретному вопросу имеет для 

работодателя обязательное значение. Скажем, в случае, если работодатель 

решил привлечь группу работников к сверхурочной работе без согласия 

производственного совета, эти работники вправе отказаться от ее выполнения и 

обратиться в суд с требованием запретить работодателю совершать подобные 

действия. В этом плане немецкое трудовое законодательство в целом выгодно 

отличается от российского. В российской правовой доктрине учет мнения 

профсоюза при производстве сверхурочных работ, как мне представляется,  

практически ничего не значит, и не является ограничительным критерием, 

например,  даже при производстве сверхурочных работ для выполнения 

плановых заданий (ст. 99 ТК РФ)
6
.  

В Австрии (практически по аналогии с ФРГ) созданы и действуют 

производственные советы, которые составляют серьезную конкуренцию 

традиционным профсоюзам этой страны. В частности, австрийские 

производственные советы, обладая очень широким кругом полномочий в сфере 

социального партнерства, правомочны также заключать с работодателями так 

называемые «заводские соглашения», которые являются практически аналогом 

коллективных договоров.  

Скажем, на предприятиях, входящих в Профсоюз промышленных рабочих 

Австрии (ППРА), такие советы могут создаваться с количеством работающих не 

менее 5 человек. Причем право участвовать в выборах в эти производственные 

советы  предоставлено всем наемным работникам, и не только членам 

                                                                 

 
6 Более подробно об этом см. : Шугаев А.А., Кистерев Д.Д. Правовое регулирование труда в 
Российской Федерации и Федеративной Республике Германии: некоторые проблемы. М. 2014. С.67-

104. 
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профсоюза. Данные производственные советы имеют право заключать с 

работодателем соглашения, в которых условия для работников должны быть 

лучше по сравнению с заключаемым Профсоюзом промышленных рабочих 

Австрии отраслевым коллективным договором
7
.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том,  что немецкий и австрийский 

опыт работы производственных советов при принятии решения о создании 

аналогичных (по названию)  советов в России не был использован, и с этим 

можно согласиться весьма условно. 

Интересен в этом плане опыт работы производственных советов в Чешской 

Республике
8
, поскольку в этой стране данные советы никоим образом не 

заменяют и не подменяют собой выборные профсоюзные органы, а  порядок 

создания и круг их полномочий позволяет заимствовать России этот опыт.  

Так, согласно пункту (1)  ст. 281 Трудового кодекса Чешской Республики
9
 

интересы работников в области гигиены труда, техники безопасности и охраны 

здоровья помимо профсоюзной организации на предприятии может 

представлять производственный совет. Он создается там, где по определенным 

причинам не имеется действующей профсоюзной организации. 

В ст. 283 ТК ЧР весьма подробно зафиксированы процедуры избрания 

работников в производственный  совет предприятия
10

.   

Срок полномочий производственного совета составляет три года. 

Производственный совет выбирает председателя из числа своих членов на 

первом заседании и должен сообщить его фамилию работодателю и 

работникам. 

ТК ЧР достаточно подробно регламентирует порядок создания 

производственного совета (пункт (1-3) ст. 283,  пункт (1) ст. 284, пункт (1) ст. 

285 ТК ЧР). 

Беглый анализ существующих в настоящее время основных моделей 

производственных советов в  некоторых развитых  странах Европы дает 

основание сделать вывод о том, что  Россия, как всегда,  идет по своему, крайне 

отличному от западного образца, пути. Хорошо это или плохо? Думается, что в 

момент реализации идеи о создании в России производственных советов 

законодатели в первую очередь преследовали цель не допустить появление в 

структуре социального партнерства  органа с функциями, аналогичными 

функциям выборных профсоюзных органов. 

С другой стороны, уж слишком осторожно была реализована эта идея. 

Считаю, что российские производственные советы, как и, например, 

производственные советы  в ФРГ и Чехии, можно было бы наделить более 

широкими полномочиями в области охраны, гигиены труда и техники 

                                                                 

 
7 www.gmpr.ru/news_item.php&id=1287 (дата обращения: 10.03.2016) 
8 Более подробно см.: Шугаев А.А., Кистерев Д.Д. Трудовые кодексы Чешской Республики и 

Российской Федерации: сравнительно-правовой  анализ. М., 2010. С.67-73. 
9 Далее по тексту: ТК ЧР. 
10  Там же. С. 271-275. 
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безопасности, передав ему  часть полномочий выборного профсоюзного органа.  

Само слово «производственный» уже говорит о том, что этот совет должен в 

первую очередь решать в организации производственные вопросы, одними из 

которых являются вопросы охраны труда и техники безопасности. 

Возможно, выдвинутые мной подобные идеи найдут очень большое 

количество скептиков и критиков. Однако нельзя согласиться с тем, что мы 

собственными руками вновь создали  очередной проект по образу и подобию  

советов трудовых коллективов в бозе почившего СССР, чтобы достаточно 

быстро потом убедиться в его неэффективности.  

 

Щербина В.І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

докт.юрид.наук, професор, 

професор кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

У соціальній філософії поняття справедливості трактується як відповідність 

між практичною роллю індивідів (соціальних прошарків, груп) у житті 

суспільства та їх соціальним станом, між правами й обов’язками, працею і 

винагородою, заслугами та їхнім соціальним визнанням, злочином і 

покаранням
1
. 

Вихідними принципами справедливості Аристотель вважав рівність і 

пропорційність
2
. 

Справедливість є одним із елементів, точніше рівнів суспільного ідеалу, яка 

встановлює загальну схему взаємодії громадян, суспільств, держав на засадах 

права, обов’язку, свободи, можливості, чеснот та ін. Виходячи з того, що у будь-

якому суспільстві існує більш чи менш загальновизнана система принципів 

справедливості, які регулюють його життєдіяльність на всіх рівнях організації, 

необхідними є гармонійне поєднання свободи та рівності в суспільстві між 

громадянами, сукупності моральних засад суспільного устрою, базових 

принципів соціальної будови як вищої форми легітимації суспільних інститутів. 

Аби забезпечити демократизацію державно-управлінської системи в 

перехідному суспільстві доцільно, сформувати чіткі норми справедливості, такі 

як: творення самими громадянами громадянського суспільства, виключення 

держави із приватної сфери інтересів, забезпечення влади закону, громадянської 

ініціативи та прав людини. Це основні критерії, за якими розвивається Західна 

                                                                 

 
1 Справедливость // Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М.: 

НОРМА, 2000. – С. 338. 
2 Див.: Весельська Л.А. Роль соціальних цінностей у збереженні безпеки суспільства // Державне 

управління: теорія та практика. – 2009. – № 2 (10). 
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цивілізація, і вони цілком можуть бути адаптованими до реалій розвитку будь-

якого типу суспільства, особливо перехідного
3
. 

Українській державі вже час здійснювати соціальну політику, спрямовану на 

подолання нерівності й зубожіння, створення необхідних умов для задоволення 

потреб та інтересів кожного члена суспільства, для здійснення його захисту, 

створення гарантій достатку, для забезпечення справедливого розподілу 

матеріальних і духовних благ з метою зменшення розриву між найбіднішими і 

найбагатшими
4
. Навпаки, в Україні тенденція до «вимивання соціальної 

справедливості» з права, – це стійка тенденція, що призводить до вкрай 

невтішних соціально-психологічних та економічних наслідків
5
. 

На наш погляд, вирішення проблеми соціальної справедливості має 

ґрунтуватися на вірності підходу. Навіть близькі нам сусідні держави, такі як 

Республіка Польща, обрали шлях соціальної справедливості, а не шахрайства 

національного рівня, як це було вчинено в Україні. Так, на початку 90-х рр. ХХ 

ст. у Польщі було прийнято акт національної солідарності. У лютому 1993 р. 

між урядом, «Солідарністю», Всепольською радою профспілок (ВРПС) і сімома 

іншими національними галузевими профспілками було підписано «Пакт про 

національне підприємництво в процесі трансформації». Серед найбільш 

важливих положень Пакту варто зазначити: участь співробітників у прийнятті 

рішення про вибір способу приватизації; участь працівників приватизованих 

підприємств в їх управлінні; створення соціальних фондів на місцях; 

реструктуризація державних банків і державних підприємств; створення 

гарантованого фонду винагород працівникам, які повинні були бути виплачені у 

разі банкрутства та неплатоспроможності роботодавця; створення 

тристоронньої комісії – колегіального органу для контролю бізнес-процесів і 

перетворень у Польщі
6
. 

У трудовому праві ідея соціальної справедливості виводиться з 

конституційних положень, що Україна – соціальна держава. Поділяємо думку 

В.М. Козакова, що держава відповідає своїй ідеї, лише якщо керується законом 

справедливості
7
. 

                                                                 

 
3 Войтович Р. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних 
суспільств // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 

2013. – № 1. – С. 10, 10 – 11. 
4 Дорошенко В. Деякі ідеологічні засади державного розвитку України // Вісник Національної 
академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 246. 
5 Див.: Попович О. Зупинімо девальвацію соціального капіталу науки / О. Попович // Вісн. НАН 

України. – 2007. – № 12. – С. 8 – 15. 
6 Цит. за: Петроє О. Еволюція структури та механізми інституціоналізації національної моделі 

соціального діалогу в Республіці Польща // Вісник Національної академії державного управління 

при Президентові України. – 2010. – №2 . – С. 226. 
7 Див.: Козаков В.М. Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління 

державою // Державне управління: теорія та практика. – 2007. – № 1 (5). 
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Поглиблення процесу соціалізації трудового права – важлива складова 

реалізації ідеї соціальної справедливості у трудовому праві. Однак спочатку 

необхідно розкрити зміст поняття «соціалізація трудового права». 

Розвиток суспільства обумовлює зміщення акцентів у формуванні ідеології 

трудового права різних країн, на що вказує І.Я. Кисельов
8
. Проте соціальний 

характер трудового права залишається беззаперечним. Трудове право завжди 

належало до числа політично «напружених» галузей права нарівні з фінансовим 

правом
9
, бо завжди впливало на вкрай чутливі сторони життя людей. 

Вимивання з трудового права соціального змісту призведе до втрати ним 

соціальної цінності, а в самому гіршому випадку – до відмирання галузі. 

Необхідно всіляко обстоювати і відстоювати ідею «соціалізації трудового 

права». Ця ідея випливає з суспільної мети трудового права, яка полягає у 

консолідації суспільства через об’єднання зусиль працівників, роботодавців і 

державної влади, їх згуртування задля досягнення високого рівня добробуту 

громадян
10

. Прикладом може слугувати досвід Японії, де у кризових ситуаціях, 

як правило, у першу чергу знижуються оклади керівників різного рівня і глави 

компанії, у той же час заробітки робітників збільшуються. Подібне корегування 

сприяє виправленню становища: на японських підприємствах, де панує «дух 

сім’ї», надають перевагу перекладання проблем на менеджерів, а не 

робітників
11

. 

Потрібен еволюційний перехід від постмарксизму до соціал-демократичної 

інтерпретації правового регулювання праці, який, на думку М.В. Лушнікової та 

А.М. Лушнікова, очевидно вже розпочався
12

. Однак, у багатьох пострадянських 

країнах, у тому числі й Україні, представники бізнесу не хочуть навіть чути про 

якісь натяки на соціал-демократичний напрям розвитку країни. Особливо у 

цьому відзначився уряд прем’єр-міністра А.П. Яценюка, про що свідчить 

Програма діяльності цього Кабінету Міністрів України
13

. Як зазначає 

О.М. Курєнной, роботодавці розглядають будь-які правові категорії виключно з 

позиції їх економічної вигоди чи «невигоди». Люди в цій ситуації 

розглядаються як придаток до бізнесу, а трудове законодавство викликає у 

роботодавців роздратування. Власники продають бізнес чи бізнеси, а проблеми 

                                                                 

 
8 Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное 

общество). – М: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез» совместно с ООО «Журнал «Управление 
персоналом», 2003. – С. 22. 
9 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – СПб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 14. 
10 Щербина В.І. Трудове право України: Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – С. 
11 Див.: Ивлев А., Гарайбех Ю. Организация и стимулирование труда: зарубежный опыт // Человек и 

труд. – 2003. – № 12. 
12 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. – СПб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 12. 
13 Програма діяльності Кабінету Міністрів України. Затверджена постановою. Верховної Ради 
України від 11 грудня 2014 р. № 26-VІІІ // Офіційний вісник України від 30.12.2014 — 2014 р., № 

102, стор. 7, стаття 3005, код акту 75163/2014. 
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нехай вирішує держава
14

. Такій поведінці роботодавців «підігрує» й державна 

влада на усіх рівнях. В.М. Лебедєв нагадує, «що законодавцями в силу 

особливостей застосовуваних виборчих систем і технологій стають в основному 

представники верст населення зі статками, тобто не працівників, а скоріш 

роботодавців»
15

. Тому, «соціалізація» суспільства і законодавства в Україні, за 

такого стану речей, має подвійний спротив. 

На наш погляд, для правового регулювання праці в сучасних умовах 

шкідливими є ліберальні ідеї, які підривають основи трудового права. Останні 

десятиліття у багатьох розвинутих країнах світу (особливо у США, 

Великобританії, Австралії, Новій Зеландії) спостерігається тенденція до 

розширення самостійності підприємств та до індивідуалізації трудових 

відносин. Цю тенденцію почасти називають дерегулюванням, і випливає вона із 

децентралізації колективних переговорів між найманими працівниками і 

підприємцями (роботодавцями). У той же час зберігається й протилежна 

тенденція – до централізації колективних переговорів та до посилення 

втручання держави в регулювання трудових відносин, особливо в періоди 

економічних криз та соціальної нестабільності. Таку тенденцію можна 

спостерігати у багатьох країнах Західної Європи, де колективні угоди 

укладаються, як правило, на галузевому рівні (Німеччина) та на 

міжпрофесійному рівні (Франція)
16

. 

У країнах Латинської Америки, крім Чилі, що стали на шлях жорсткої 

неоліберальної стабілізації, позитивних змін не спостерігається. Тому в 

провідних латиноамериканських державах знайшла широку підтримку ідея 

переходу до нової моделі «економічно стабільного і соціально справедливого 

розвитку», головними рушійними силами якого визнаються освіта, наука і 

новітні технології
17

. Уявляється, що реалізація в трудовому законодавстві 

України зазначеної ідеї – це не тільки гарантія прогресивного розвитку 

економіки, а й реальне підтвердження конституційної ідеї про людину як 

найвищу соціальну цінність суспільства. 

Гідна праця, її гарантування в державі, – це ключова складова сучасного 

розуміння соціальної справедливості в демократичному суспільстві. 

10 червня 2008 р. МОП прийняла Декларацію про соціальну справедливість 

задля справедливої глобалізації
18

. У цьому акті зазначається, що в рамках 

                                                                 

 
14 Куренной А.М. Социальное партнерство и совершенствование трудового законодательства // 
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15 Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма). Книга первая / В.М. 

Лебедев, Е.Р. Воронкова, В.Г. Мельникова / Под ред. В.М. Лебедева. – М.: Статут, 2007. – С. 25. 
16 Цит. за: Соболевская А.А., Попов А.К. Американская модель динамики человеческого капитала // 
Труд за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 108. 
17 Цит. за: Шестакова Е.Е. Социальные реформы в латиноамериканских государствах: политика и 

идеология // Труд за рубежом. – 2001. – № 3 (51). – С. 49 – 50, 51. 
18 Див.: Декларация МОТ «О социальной справедливости в целях справедливой глобализации». 

Принята 10 июня 2008 г. URL: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/.../wcms_100193.pdf 
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концепції гідної праці всі держави зобов’язані здійснювати заходи з досягнення 

чотирьох важливих завдань в таких сферах як трудові права; зайнятість; 

соціальний захист і соціальний діалог. ЄС вважав за потрібне замінити 

правовий термін запроваджений МОП, «гідна праця» на термін «хороша 

робота» у зв’язку зі зростаючою стурбованістю про «більшу кількість і більшу 

якість робочих місць». Крім того, у січні 2007 р. країни ЄС прийняли нову 

концепцію – «Якість праці і зайнятості в Європі», яка є розвитком на більш 

високому рівні ідей, закладених у Програму гідної праці МОП з урахуванням 

специфіки Європейської соціальної моделі
19

. 

Отже невід’ємні ознаки достойної праці – нормальні умови роботи, 

справедлива зарплата, адекватний соціальний захист, відсутність дискримінації, 

право голосу. О.М. Курєнной підкреслює, що однією з самих складних є 

проблема справедливої оплати праці. Доля заробітної плати у ВВП є одним з 

найважливіших показників розвитку економіки, а по-великому рахунку і 

цивілізованості суспільства (спеціалісти вважають, що в ідеалі ця доля повинна 

складати не менше 40 відсотків)
20

. 

Частина 4 ст. 13 Конституції України
21

 декларує соціальну спрямованість 

економіки нашої країни. Таким чином є правові основи для забезпечення 

можливості громадянам України жити добре, відповідно до рівня економічного 

розвитку країни, їх вкладу в створення національних багатств. Завдання ж 

держави полягає у створенні необхідних умов для забезпечення продуктивної 

зайнятості, що, хоча й «розмито», але передбачає ч. 2 ст. 43 Конституції 

України. 

Згідно з ч. 4 і 7 ст. 43 Конституції України кожному гарантується право на 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом та право на своєчасне 

одержання винагороди на працю. Стаття 23 Конституції, гарантує кожній 

людині право на вільний розвиток особистості, а суспільство забезпечує вільний 

і всебічний розвиток її особистості. На жаль, у цій частині, положення 

Конституції України відображають позицію мінімального втручання держави у 

правове регулювання процесів, пов’язаних із визначенням справедливого рівня 

винагороди для працюючих. 

Не дивно, що нинішня система формування заробітної плати в Україні 

сприяє розоренню країни. Чим вища суспільна значимість праці, тим за нижчою 

ставкою вона оплачується. І навпаки, праця, що має нульову суспільну користь і 

                                                                 

 
19 Див.: Морозов П.Е. Современные тенденции развития зарубежного трудового права в условиях 
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О.Е. Кутафина. – М., 2012. – 44 с. 
20 Куренной А.М. Современные тенденции в правовом регулировании социально-трудовых 

отношений // Трудовое право в России и за рубежом. – 2009. – Пилотный выпуск. – С. 3, 4. 
21 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: 

Україна, 1996. – 54 с. 
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тим більше, яка завдає шкоди суспільству, належить до розряду 

високооплачуваних
22

. 

Однак ще Г. Форд говорив: «Підприємство, яке погано платить, завжди 

нестійке»
23

. Деякі заходи для виправлення такої негативної тенденції вже 

зроблено. Проаналізувавши положення Методичних рекомендацій щодо 

організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і 

організацій
24

, в яких використані приклади зарубіжного досвіду участі 

працівників у розподілі чистого прибутку підприємства, О.І. Процевський 

небезпідставно вважає, що в цих рекомендаціях сформульований і чітко 

виражений заклик уряду України до власників підприємств – роботодавців про 

необхідність починати соціалізацію розподілу доходів
25

. На думку, Ю.К. 

Зайцева, соціалізація – це процес наповнення приватнокапіталістичної 

економіки якісно новими елементами, що забезпечують узгодження суспільних 

і приватних інтересів на засадах солідарності й соціального партнерства
26

. 

На наш погляд, рівень декларування процесу соціалізації трудового 

законодавства, зокрема в частині визначення справедливої винагороди за 

працю, визначено не вірно. Це має бути зроблено в окремому розділі Концепції 

державної політики гідної праці, яку необхідно затвердити на рівні закону. 

 

Юзько Т.М. 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського, 

викладач правових дисциплін 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТ ЗАХИСТУ ПРАВА ЛЮДИНИ 

НА ЖИТТЯ В СФЕРІ ПРАЦІ 

Право людини на життя визнане світовою спільнотою і закріплене в 

міжнародних документах. Основні з них – це Загальна декларація прав людини 

(1948 р.), Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні права 

(1966 р.), Міжнародний пакт про політичні і культурні права (1966 р.), 

Европейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), 

Европейська соціальна хартія та багато численних конвенцій МОП. Згідно із 
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23 Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://n-
t.ru/ri/mz01.htm. 
24 Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників 

підприємств і організацій. Затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 
від 20 січня 2003 р. № 23 // http://www.uazakon.com/big/text960/pg1.htm. 
25 Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: монографія / О.І. Процевський. – Х.: 

ХНАДУ, 2014. – С. 28. 
26 Див.: Зайцев Ю.В. Соціалізація економіки України та система трансформації суспільства / Ю.К. 

Зайцев. – К.: КНВУ, 2012. – С. 21 – 27. 



загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права в Україні 

визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина (ст. 22 

Конституції України). 

Відповідно до частини 2 статті 8 Конституції України: «Конституція України 

має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». 

Конституція України закріплює основи правопорядку у різних сферах 

суспільного життя. Зокрема, в ній закріплюються основні засади регулювання 

трудових відносин, як відносин, пов’язаних з реалізацією права на працю. З 

огляду на це актуальним є ознайомлення з тим, як і в якій мірі врегульовуються 

питання захисту права людини на життя в сфері праці на рівні Конституції 

України. 

Так зокрема П.М. Рабинович зазначає, що Конституція відіграє визначальну, 

навіть надзвичайну роль в юридичному забезпеченні прав і свобод людини в 

кожній країні. Адже саме у ній фіксуються вихідні засади положення людини в 

суспільстві, її взаємини з державою
1
. О. В. Стасів зауважує, що конституційні 

засади трудового права забезпечують  цілеспрямовану дію всієї системи 

трудового права. Вони не можуть існувати ізольовано від норм трудового права, 

бо саме засади відображають зв’язуючу сутність окремих норм, об’єднуючи їх в 

інститути, галузь трудового права. Конституційні засади, в свою чергу, 

розвиваються і диференціюються в правових нормах»
2
. Таким чином, ступінь 

конституційного захисту права людини на життя в сфері праці визначає основи 

такого захисту в актах трудового законодавства. 

До основних конституційних норм, що визначають основи регулювання 

праці України в першу чергу необхідно віднести статтю 43, яка закріплює 

положення про те, що кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання 

примусової праці забороняється. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і 

неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом
3
. 

                                                                 

 
1 Права людини / М. Буроменський, Т. Андрусяк, В. Денисов та ін.; під ред. М. Буроменського. – К.: 
Видавництво «ПРАВО». – 1997. – С. 48. 
2 О. В. Стасів. Сутність конституційних положень, що визнпачають основи регулювання праці в 

Україні / Стасів О.В. / [Електронний ресурс]: Радник. Український юридичний портал / Режим 
доступу до док.: http://radnuk.info/statti/253-trydpr/15404-2011-01-23-02-47-32.html. 
3 Конституція України. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2009. –  С. 15. 
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Проаналізувавши зміст даної статті, яка, безумовно, має домінуюче 

положення серед всіх норм, що врегульовують питання найманої праці, можна 

дійти до наступного. В даній статті Конституції визначаються основи правового 

регулювання праці в Україні. Її положення є свого роду «фундаментом» галузі 

трудового права в нашій державі, оскільки саме в ній закріплюється таке 

важливе для кожного громадянина право на працю. А право на працю, як 

відомо, нерозривно пов’язане із правом на життя, оскільки без праці не може 

існувати жоден громадянин, людина й звісно будь-яке суспільство. Саме з цих 

позицій захист права на життя в сфері праці необхідно розглядати в аспекті 

права на працю. Однак прямої вказівки на такий захист відповідна норма 

Конституції немає. На перший погляд з даного твердження може випливати 

висновок про відсутність конституційних основ захисту права на життя в даній 

сфері. Проте даний висновок є оманливим.  

В частині першій даної статті вказується, що право на працю включає 

можливість одержувати винагороду за працю. У зв’язку з цим закладаються 

основи механізму захисту даного права. Так, у частині 7 ст. 43 Конституції 

України зазначено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю 

захищається законом. Фактично, захищаючи таким чином право на винагороду 

за працю, держава захищає і право на працю загалом. Звернемося до практики 

Конституційного Суду України. Так, в його рішенні від 29 січня 2008 року № 2 

зазначається: «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, тому самій особі належить виключне право 

розпоряджатися своїми здібностями до праці.  

Визначене статтею 43 Конституції України право на працю Конституційний 

Суд України розглядає як природну  потребу людини  своїми  фізичними  і  

розумовими здібностями забезпечувати своє життя. Це право передбачає як 

можливість самостійно займатися трудовою діяльністю (індивідуально-трудова 

діяльність, фермерство тощо), так і можливість працювати за трудовим 

договором чи контрактом»
4
. Як видно, суб’єкт легального тлумачення 

Конституції, розглядає право на життя, право на працю, а також право на 

винагороду за працю, як взаємопов’язані категорії. Більше того, виходячи з 

практики Конституційного Суду можна побачити, що всі дані права є 

взаємообумовлюючими. Отже, захист одного з них одночасно стає захистом 

інших. 

Таким чином, вказівка про те, що право на винагороду за працю захищається 

законодавчо, разом з тим є конституційною основою захисту права на життя в 

сфері праці. Більше того, уже сама дефініція права на працю як такого, що 

                                                                                                                                                         

 
 
4 Рішення Конституційного суду України від 29.01.2008, № 2-рп/2008. [Електронний ресурс] / 
Режим доступу до док.: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-08. 
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включає в себе можливість заробляти собі працею на життя, також є однією з 

правових засад даного захисту. Так, надання особі можливості працювати без 

встановлення винагороди за працю на основі норми ч. 1 ст. 43 Конституції 

України, можна розглядати як порушення її права на працю, а також – 

порушення її права на життя в сфері праці. 

В частині 2 даної статті закріплюється обов’язок держави щодо створення 

умов для реалізації права на працю. Також тут вказується, що держава гарантує 

рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 

програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів. 

Встановлення таких гарантій також спрямоване на повну реалізацію права на 

працю. Такі гарантії можна розглядати як конституційні гарантії захисту права 

на життя в сфері праці, оскільки останні здійснюються шляхом реалізації права 

на працю. 

Потребують уваги також частини 4-5 статті 43 Конституції. За частиною 4 

кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, 

не нижчу від визначеної законом. Безпечні та здорові умови праці напряму 

стосуються її життя, забезпечуючи нормальний його фізіологічний стан. Тому 

дане положення також необхідно розглядати через взаємозв’язок із захистом 

права на життя в сфері праці.  Відповідно, частина 5 вказаної статті є 

конституційною основою захисту права на життя в сфері праці  неповнолітніх та 

жінок.  

В розрізі досліджуваного питання також варто розглядати статтю 45 

Конституції України, згідно з якою: «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»
5
. 

Очевидним є те, що відпочинок потрібен особі задля відновлення своїх сил 

після процесу роботи. Під час відпочинку відбувається відновлення організму.  

Тому наявність належного відпочинку є передумовою здорового життя особи. 

Закріплення права на відпочинок стає нормативною основою захисту права на 

життя. Оскільки в Конституції закріплюється право на відпочинок, 

передбачається необхідність законодавчого закріплення мінімальної тривалості 

часу відпочинку, максимальної тривалості робочого часу, можна стверджувати, 

що дана стаття так само є конституційним базисом захисту права на життя в 

сфері праці. 

                                                                 

 
5 Конституція України. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2009. –  С. 16. 
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Конституція України здійснює безпосередній вплив на правове регулювання 

трудових відносин, оскільки без врахування конституційних положень   дане 

регулювання не зможе проявити свої цінності, правові властивості, а відтак і 

забезпечити підґрунтя, певний фундамент для забезпечення права працівників 

на працю і відповідно права на життя. Тому саме Конституція, яка регламентує 

положення, що саме людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість 

і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3), права і 

свободи людини є невідчужуваними і непорушними (ст. 21), громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед законом(ст. 24)  – є 

рушійною силою  для правового регулювання відносин у сфері праці і 

орієнтиром для всіх суб’єктів, у тому числі трудового права.  

 

Яригіна Є.П. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

канд.юрид.наук, ст. лаборант кафедри трудового права 

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВОЮ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Актуальність досліджуваної теми пояснюється тим, що соціальна політика 

держави покликана забезпечити громадянам права, що гарантовані статтями 43, 

46, 47, 48, 49, 50, 53, 56 Конституції України права. Відтак очевидно, що 

визначальним пріоритетом державної соціальної політики має стати  

забезпечення прав і свобод людини і громадянина, передбачених розділом II 

Конституції України. 

В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки утвердження принципу 

справедливості здійснюється завдяки реалізації заходів соціальної політики. 

Соціальна політика — це діяльність державних і громадських інститутів, 

суспільних груп та окремих осіб (суб’єктів соціальної політики), спрямована на 

реалізацію соціальних потреб людини, що забезпечують її життєдіяльність і 

розвиток як соціальної істоти на основі принципу соціальної справедливості за 

беззастережного дотримання її громадянських прав та свобод. 

У вузькому визначенні соціальна політика являє собою комплекс соціально-

економічних заходів держави, місцевих органів влади, підприємств, організацій, 

спрямованих на захист населення від безробіття, підвищення цін, знецінення 

трудових заощаджень. Її мета — забезпечити гідний рівень життя, який 

виражається у певній кількості та якості споживчих благ і послуг, починаючи з 

«первинних», що задовольняють потреби працівників у продуктах харчування, 

одязі, засобах пересування, підтримки здоров’я і закінчуючи найскладнішими 

потребами, пов’язаними із задоволенням духовних, моральних, естетичних 

запитів. Головним у соціальній політиці є обов’язок держави гарантувати 

законодавчо, соціально й економічно нормальні для даного історичного періоду 

умови, які забезпечують самостійне життя, свободу вибору життєвого шляху, 

сфери діяльності, відповідальність за свої дії, «плату» за рівень особистого 
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добробуту і становища у суспільстві. Соціальна політика повинна будуватись на 

основі взаємної відповідальності та взаємних обов’язків держави й населення. В 

умовах нестабільного розвитку економіки, така політика має відповідати стану 

розвитку економіки, сприяти стабілізації виробництва та забезпечувати 

мінімально необхідні стандарти життєвого рівня населення. 

Головним завданням соціальної політики є досягнення відповідності 

цілеспрямованої діяльності системи, її соціально-політичних інститутів, що є 

суб’єктами такої політики, соціальному розвитку згідно з вимогами об’єктивних 

закономірностей суспільного прогресу. Іншими завданнями можна вважати 

забезпечення чіткого функціонування суб’єктів соціальної політики, 

узгоджуваної діяльності різних її елементів, формування їх оптимального 

співвідношення та підтримання необхідних пропорцій між ними. 

Стратегічним завданням соціальної політики є запобігання негативним 

соціальним явищам, недопущення зниження добробуту широких верств 

населення та забезпечення зростання інтегрального показника людського 

розвитку, запровадженого ООН у 1990 р. 

Реалізація цього напрямку передбачає, по-перше, політику сприяння 

економічному зростанню та підвищенню на цій основі платоспроможного 

попиту. По-друге, необхідність реформування системи надання соціальних 

виплат громадянам на основі адресної соціальної допомоги бідним і 

малозабезпеченим громадянам, відміну пільг забезпеченим і працюючим 

особам, суттєві зміни у системі соціального та пенсійного страхування, 

удосконалення та посилення діяльності служб соціального захисту для боротьби 

з бідністю.  

У світовій практиці для аналізу розподілу населення за різними групами 

доходів послуговуються коефіцієнтом Джині. Збільшення коефіцієнта вказує на 

посилення розшарування населення, а зменшення – на згладжування різниці в 

доходах. 

Для того, щоб надавати цілком доцільну соціальну допомогу, слід визначити 

критерії бідності й нормативи допомоги. Найраціональнішою є пропозиція, що 

єдиним критерієм для надання допомоги має бути сукупний дохід сім'ї. Однак 

практичне впровадження цього критерію зазнає чималих труднощів через 

методичні недоліки. Критерій для надання соціальної допомоги треба ретельно 

узгодити з мінімальною заробітною платою, з мінімальною пенсією, з 

прожитковим мінімумом для членів сім'ї, який відрізняється для дітей 

неоднакових вікових категорій, студентів, інвалідів тощо, а також з 

неоподатковуваним мінімумом. Соціальна політика допомоги має враховувати, 

що частина бідного населення входить до цієї групи тимчасово і може 

самотужки поліпшити своє становище за умов, коли соціальна служба 

сприятиме забезпеченню їх роботою, перекваліфікації, створенню можливостей 

для ведення особистого підсобного господарства чи зайнятості індивідуальною 

трудовою діяльністю. А отже, до категорії громадян, якій надаватиметься 

адресна соціальна допомога, належатимуть тільки найбідніші верстви, які не 

можуть бути включеними в якусь діяльність, що дає доходи.  
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Для поліпшення соціального забезпечення громадян в Україні розвивається 

адресна соціальна допомога. Для підтримки найбільш вразливих верств 

населення функціонує система гарантованого мінімального сукупного доходу 

сім'ї, який досягається завдяки реалізації завдань, які держава ставить перед 

органами влади: 

– поглибити адресність державної соціальної допомоги через упорядкування 

пільг та допомоги, що надаються різним категоріям населення; 

– удосконалити механізм надання субсидій на оплату житла, комунальних 

послуг, палива; 

– запровадити для окремих категорій громадян залежно від рівня їх доходів 

надання субсидій на послуги, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності 

(користування транспортом, телефоном тощо); 

– реформувати нормативно-правову базу надання адресної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім'ям та одиноким непрацездатним особам на 

основі врахування їх сукупного доходу; 

– створити систему контролю за ефективним і раціональним використанням 

коштів для надання державної соціальної допомоги; 

– впровадити єдину обліково-інформаційну систему одержувачів соціальної 

допомоги. 

Пріоритетами політики розвитку регіонів мають бути: а). принципові зміни 

орієнтирів регіональної політики та міжбюджетних відносин на стимулювання 

розвитку територій; б). забезпечення прозорості та справедливості формули 

горизонтального вирівнювання з урахуванням внеску території у формування 

загального добробуту нації; в). модернізація функцій місцевої влади: перехід від 

виконання суто перерозподільної функції до ефективного виконання 

організаційних, контролюючих та координуючих функцій; г). перегляд 

стандартів «спільних умов проживання» та впровадження механізмів їх 

забезпечення, зокрема шляхом більш активного залучення потенціалу 

недержавних організацій; д). проектування розвитку територій (виявлення 

потенціалу окремих регіонів та територій; моделювання територіального 

розвитку; моніторинг та оцінювання програм розвитку); є). оцінювання 

діяльності влади за критеріями, які віддзеркалюють зусилля щодо зростання 

власних доходів та їх спрямування на людський. 

Реалізація визначених пріоритетів має супроводжуватись впровадженням 

нових економічних і фінансових інструментів, стимулюючих розвиток місцевих 

громад, інституційним забезпеченням, підкріплюватись громадськими 

ініціативами та участю населення. 

Зважаючи на неминучу необхідність скорочення державних видатків, 

необхідно постійно проводити роботу з удосконалення порядку надання 

соціальної підтримки на основі кращого врахування потреб та реальної 

нужденності, переносити акценти на запобігання бідності та активне соціальне 

залучення. Надання послуг має носити більш комплексний (і одночасно 

індивідуальний) характер і бути спрямованим на усунення причин виникнення 

нужденності кожної конкретної сім’ї (або особи). Потребує уваги питання 
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кращого методологічного та інформаційного забезпечення, підвищення якості 

адміністрування послуг та професійного рівня соціальних працівників. 

Потребує удосконалення процедура поширення інформації щодо можливостей 

отримання допомоги. Вона має бути більше орієнтована на потенційні цільові 

контингенти населення, які зазвичай мають нижчий рівень освіти та переважно 

мешкають у сільській місцевості. Впровадження комплексної моделі соціальної 

підтримки є логічним продовженням державної політики України щодо 

удосконалення системи соціальної допомоги. Очікуваними результатами від 

впровадження має бути посилення дієвості й адресності соціальної підтримки, 

сприяння формуванню у населення активної життєвої позиції щодо виходу зі 

стану нужденності; профілактика соціального відторгнення та протидія 

потраплянню сімей у кризовий стан. 

Отже, серед ключових пріоритетів соціальної політики слід виділити такі: 

забезпечення гідної зайнятості, збалансовану політику доходів, модернізацію 

професійної освіти, забезпечення основних соціальних стандартів та соціальної 

захищеності вразливих верств населення. 

Таким чином, слід зауважити, що перехід до нової моделі соціальної 

політики, розвиток соціальної сфери та поліпшення соціального становища 

населення України цілком можуть стати однією з точок досягнення соціального 

консенсусу між різноспрямованими політичними силами, групами політико-

економічних інтересів, працівниками і роботодавцями, різними верствами 

населення України. Адже, як було зазначено вище, забезпечення соціальної 

стабільності та факторної продуктивності людського капіталу, як головні 

наслідки ефективної соціальної політики, є необхідними умовами отримання 

належного рівня доходів економічно активним населенням танадання 

необхідного соціального забезпечення. 
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