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ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАЦІ 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій відкрив перед людством безліч можливостей і 

у той же час обумовив появу маси викликів, які охопили чи не всі сфери людського буття та 

потребують відповідного реагування. Одним із важливих завдань, що постає перед 

економічною та юридичною науками, є вивчення такого явища, як “дистанційна праця”. Попри 

те, що кількість працівників, які реалізують трудову функцію поза межами приміщень 

роботодавця, щодня зростає, число питань, пов'язаних із дистанційною зайнятістю, 

залишається значним. Про необхідність проведення масштабних досліджень та формування 

національного законодавчого поля, що регулювало би порядок застосування дистанційної 

праці, говорять як правники, так і економісти, проте, національний законодавець і досі приділяє 

позначеній проблемі лише епізодичну увагу. 

Через відсутність належного правового регламентування та нерозуміння того, як повинно 

відбуватися оформлення відносин із особою, що виконуватиме роботу дистанційно, 

роботодавці нерідко або надають перевагу укладанню цивільно-правового договору або взагалі 

уникають правового оформлення відносин. Фахівці з трудового та цивільного права повинні 

пояснити, якими за своєю природою є суспільні відносини із застосування дистанційної праці. 

Від цього залежить і назва договору, який укладатиметься між сторонами, і те, законодавство 

якої галузі застосовуватиметься до них. 

Спершу з'ясуємо, що таке дистанційна праця. Я.В. Свічкарьова, дослідивши наявні в 

наукових працях дефініції, пропонує під дистанційною роботою розуміти таку форму 

виконання працівником трудових обов’язків, яка здійснюється поза приміщеннями 

роботодавця із використанням для спілкування з керівництвом та колегами інформаційних 

технологій 1. Із цього визначення можна виокремити такі ознаки досліджуваного явища: 

а) робота виконується поза приміщеннями роботодавця; б) для спілкування з керівництвом та 

колегами використовуються інформаційні технології. О.Г. Середа додає до цього, що 

дистанційний працівник працює без укладання довгострокового трудового договору 2. 

Серед тих, хто працює дистанційно, можна виділити ІТ-спеціалістів, журналістів, 

перекладачів, репетиторів, копірайтерів, веб-дизайнерів тощо. При цьому нерідко роботодавець 

та працівник знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, а всі контакти та 

оплата праці відбуваються за допомогою інформаційних технологій. 

Оскільки даний вид правовідносин може бути віднесено до цивільних або трудових, 

розглянемо їх специфічні ознаки. Як цивільні, так і трудові правовідносини володіють 

загальними (такими, що притаманні усім видам правовідносин) та особливими (що відрізняють 

їх від інших) рисами. У контексті нашої роботи нас цікавлять лише ті відмінності, що дозволять 

розмежувати цивільні та трудові правовідносини між собою та визначити природу відносин із 

застосування дистанційної праці. З цією метою нами було виокремлено наступні ознаки: 

1. цивільні правовідносини ґрунтуються на засадах рiвностi їх учасникiв i вiдсутностi 

елементiв влади i підпорядкування однієї сторони другій, тоді як працівник та роботодавець 

                                                                 

 
1 Свічкарьова Я.В. Співвідношення надомної праці та телероботи / Я.В. Свічкарьова // Вісник Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. Серія «Право», 2013. – № 1062. Випуск № 14. – С. 137-141.  
2 Середа О.Г. Деякі аспекти впровадження регулювання дистанційної роботи в сучасному законодавстві / О.Г. Середа // Актуальні проблеми 

юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Суми, 5-

7 червня 2014 р). - Суми : СумДУ, 2014. - С. 245-248.  
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перебувають у відносинах влади-підпорядкування, що проявляється в обов'язку працівника 

виконувати законні розпорядження роботодавця. Якщо робота виконується дистанційно, то 

можливими є обидва варіанти: інколи сторони мають домовленість про виконання окремого 

завдання і, як наслідок, є юридично рівними; інколи ж сторони досягають угоди, за якої 

розпорядження роботодавця є обов'язковими для особи; 

2. у трудових правовідносинах робота виконується за певною професією, спеціальністю, 

посадою, тоді як у цивільних правовідносинах має місце виконання конкретного разового 

завдання. Знову слід говорити про ймовірність обох варіантів при залученні осіб до роботи 

дистанційно; 

3. у цивільних правовідносинах відсутній організаційний елемент, що в трудових 

правовідносинах полягає у включенні фізічної особи до складу працівників підприємства та її 

підпорядкуванні внутрішньому трудовому розпорядку; 

4. відсутній у цивільних відносинах й особистісний елемент - зазвичай, сторону-замовника 

цікавить лише результат праці, а не особа виконавця. 

Той факт, що при дистанційній праці відсутній організаційний елемент, повинен би був 

свідчити про те, що досліджувані відносини не можуть бути трудовими, проте, вважаємо 

слушною з цього приводу точку зору А.М. Лушнікова та М.В. Лушнікової. Причину появи 

значної кількості нетипових видів зайнятості названі вчені вбачають в такій тенденції розвитку 

трудових прав в ХХІ столітті, як “посилення гнучкості (диференціації та індивідуалізації) в 

правовому регулюванні трудових відносин у поєднанні із забезпеченням гарантій трудових 

прав”, а тому  трудове право повинно розвиватися шляхом збільшення договірної свободи 

сторін, але в межах, що випливають із публічного начала трудового права 3. 

Часто роботодавець та працівник вирішують, який договір слід укласти, керуючись різними 

неправовими обставинами: бажанням чи небажанням роботодавця виконувати обов'язки зі 

сплати обов'язкових платежів; байдужістю чи небайдужістю працівника до наявності чи 

відсутності так званого “соціального пакета” тощо. Безумовно, такий підхід є протиправним, 

оскільки в статті 235 Цивільного кодексу України та частині 6 статті 235 Кодексу законів про 

працю України закріплено схожі правила, за якими у разі вчинення правочину для приховання 

іншого правочину (кажучи інакше, укладання цивільного договору, коли насправді місце мали 

трудові правовідносини) відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який 

сторони насправді вчинили. Для роботодавця це означає, що у випадку виявлення відповідного 

порушення судом буде прийнято рішення про оформлення трудових відносин із працівником, 

який виконував роботу без укладення трудового договору, та про нарахування й виплату 

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. Крім цього, до роботодавця буде застосовано адміністративну 

відповідальність за частиною 3 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору). 

Отже, визначення того, якою галуззю повинна регулюватися дистацнійна праця, є важливим 

не тільки для правової науки, але і для будь-кого, хто бажає найняти особу для виконання 

певної роботи. Для цього, на нашу думку, необхідно в кожному окремому випадку відповісти 

на два запитання. 

1) В якому становищі по відношенню один до одного перебувають сторони – рівності чи 

влади-підпорядкування? Іншими словами, чи будуть обов'язковими для особи, що виконує 

дистанційну роботу, розпорядження замовника/роботодавця? 

Чи має місце виконання роботи за певною спеціальністю або предметом домовленості є 

виконання лише конкретного завдання? 

                                                                 

 
3 Лушников А.М. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе 
прав человека. Общая часть / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – С. 714, 715; Лушников А.М. 

Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право / 

А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. — С. 371, 372. 
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Саме від відповіді на ці запитання повинна залежати й вид договору, що укладатиметься 

(один із цивільних або трудовий). Зазначимо, що у випадку укладення трудового договору 

дистанційний працівник стає штатним працівником підприємства, і на нього повинні 

поширюватися всі трудові права та гарантії (крім тих, що унеможливлюються фактом 

дистанційності: наприклад, оплата роботи у нічний час у підвищеному розмірі). Якщо ж мова 

йде про цивільно-правові відносини, то слід укладати договір підряду або договір про надання 

послуг. 

Чинний нині проект Трудового кодексу України регламентує лише один із видів 

дистанційної праці – працю надомну. Звісно, при доопрацюванні проекту слід звернути увагу 

на озвучену проблематику і, скориставшись накопиченим практичним досвідом та науковими 

розробками із цього питання, доповнити текст документа відповідними нормами щодо 

дистанційної праці в цілому. 

Висновок. На наше переконання, відносини щодо дистанційного виконання роботи можуть 

бути трудовими або цивільними за своєю суттю. Лініями розмежування є: тип відносин між 

сторонами (рівності або влади-підпорядкування) і коло обов'язків особи, що виконує роботу 

(разове завдання або виконання роботи за спеціальністю). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В 

СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ 

Одним із головних результатів еволюції суспільно-трудових відносин на зламі XX і XXI 

століть стала модернізація парадигми науки трудового права на засадах людиноцентристського 

підходу. Існування різноманітних сучасних  викликів і загроз у сфері зазначених відносин (а 

саме, розвиток таких негативних явищ як прекарізація, дискримінація, «маргіналізація» в сфері 

праці й ін.) обумовило появу та поширення в науці трудового права численних теорій 

гуманізації праці, зокрема, концепції гідної праці1. Адже праця сьогодні повинна бути більш 

привабливою та змістовною для працівника, а умови праці – справедливими й максимально 

адаптованими до нього та його можливостей. 

Концепція гідної праці в Україні за останні десятиліття була розвинута такими сучасними 

вченими трудового права як Т.О. Зикіна2, Ю.Ю. Івчук3, Г.А. Капліна4, Т.А. Коляда5, 

І.В. Лагутіна6, Г.І. Чанишева7, С.С. Худякова8 й ін. Саме завдяки теоретичним розробкам цих 

вчених трудового права поняття «гідна праця» поступово ввійшло у науковий вжиток. Однак, 

на жаль, поширеного використання його законодавцем при розробці вітчизняних нормативно-

правових актів про працю поки що не відбулося. 

В спеціальній юридичній літературі трудоправова категорія «гідна праця» визначається як: 

1) продуктивна діяльність (виробнича праця), здатна забезпечити справедливу винагороду за 
                                                                 

 
1 Достойный труд: доклад Генерального директора МБТ: 87–я сессия МКТ. – Женева. – 1999. – 106 с. 
2 Зыкина Т.А. Обеспечение права работника на достойный труд: современные проблемы: монографія  / Т.А. Зыкина; Сев. (Арктич.) федер. Ун-т 
им. М.В. Ломоносова. – Архангельск. ИД САФУ. – 2014. – 108 с. 
3 Івчук Ю.Ю. «Безпека праці (безпечні і здорові умови праці)» як компонента «гідної праці» в трудовому праві / Ю.Ю. Івчук // Право та 

інновації. – № 4. – 2015. – С. 129 – 137.  
4 Капліна Г.А. Інституалізація поняття гідної праці як чинник розвитку трудових правовідносин / Г.А. Капліна // Актуальні проблеми права: 

теорія і практика. № 29. – 2014. – С. 58 – 67. 
5 Коляда Т. А. Концепція гідної праці у трудовому праві України  / Т. А. Коляда // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 201–205 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10ktatpu.pdf С. 204 
6 Лагутіна І. В. Гідна праця як засіб забезпечення особистих немайнових прав / І.В. Лагутіна // Юрид. журн. – 2011. – № 11. – С. 33 – 35. 
7 Чанишева Г. І. Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації: зміст і значення / Г.І. Чанишева // Актуальні 
проблеми держави і права. – Національний ун-т "Одеська юридична академія" – 2010. – Вип. 52. – С. 7 – 11. 
8 Худякова С.С. Достойный труд: содержание понятия с позиции трудового права / С.С. Худякова // Вестник Пермского университета. – 2010. – 

Выпуск 1. – С. 48 – 56. 
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працю, безпеку на робочому місці, соціальний захист, перспективи особистісного росту, участі 

в ухваленні важливих управлінських рішень (через профспілки, асоціації підприємців тощо), 

ґендерну рівність9; основний елемент якості трудового життя10 й ін.  

Окремо хотілося б звернути увагу у контексті даного дослідження на думку вченої 

трудового права Г.А. Капліної, що гідна праця слугує впливовим фактором генезису нових 

трудових відносин. Вчена також зауважує, що гідна праця може бути представлена у вигляді 

двох складових: 1) можливість забезпечення гідного рівня життя, задоволення потреб людини 

(причому далеко вже не базових), 2) можливість самовираження. Г.А. Капліною чітко 

визначаються п'ять ключових характеристик гідної праці: а) продуктивність, б) безпека, 

в) повага прав трудящих, г) соціальний захист, д) можливість впливати на прийняття рішень 

щодо умов праці, трудових відносин і т.п. шляхом соціального партнерства. Вказаною вченою 

також висловлюється важлива думка, з якою не можна не погодитися, що на сьогоднішній день 

остаточне наукове визначення терміна «гідна праця» у трудовому праві ще не утвердилося і 

знаходиться у розвитку11.  

Слід зауважити, що на процес інституалізації гідної праці у вітчизняній  науці трудового 

права впливає легітимне закріплення зазначеного поняття в актах національного законодавства 

про працю, його дефініційне оформлення, а також прийняття важливих документів 

концептуального характеру з питань поетапного забезпечення гідної праці на виробництві.  

Так, законодавець оперує термінами «гідна праця» й «гідні умови праці» на законодавчому 

рівні у Законі України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами 

- членами, з іншої сторони» від 16.09.2014 № 1678-18. Так, у статті 291 Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами - членами (далі – Угода) зауважується, що Сторони цієї Угоди визнають 

повну та ефективну зайнятість та гідну працю для всіх як ключові елементи для торгівлі в 

контексті глобалізації, підтверджують свої зобов’язання щодо сприяння розвитку торгівлі у 

такий спосіб, що приводить до повної та ефективної зайнятості й гідної праці для всіх, зокрема 

чоловіків, жінок та молоді. Відповідно до статті 293 Угоди Сторони визнають сприятливий 

вплив основних трудових стандартів і гідної праці на економічну ефективність, інновації та 

продуктивність. Слід зауважити й статтю 419 Угоди, за якою Україна як Сторона бере на себе 

зобов’язання посилити діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики 

зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, 

соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації. У статті 420 Угоди також 

зазначаються цілі співробітництва між Сторонами такі, як: покращення якості людського 

життя, збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами праці й ін. 

Серед вітчизняних підзаконних актів термін «гідна праця» застосовується у постанові 

Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про хід 

виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)» від 18.12.2008 № 773-VI, де 

зазначається, що Україна потребує значних економічних затрат, обумовлених забезпеченням 

гідних умов праці для гідної праці, гарантування достойного рівня соціального захисту для 

всього населення. Також в цьому документі зауважується, що соціальні та політичні наслідки 

нехтування цими завданнями можуть коштувати для держави дорожче. 

В Стратегії подолання бідності до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р, визначено основним напрямом реалізації цієї 

Стратегії – забезпечення умов гідної праці шляхом розширення доступу до продуктивної 

зайнятості, підвищення рівня доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного 

соціального страхування. 

                                                                 

 
9 Коляда Т. А. Концепція гідної праці у трудовому праві України / Т. А. Коляда // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 204.  
10 Зыкина Т.А. Обеспечение права работника на достойный труд: современные проьлемы: монография / Т.А. Зыкина; Сев. (Арктич.) федер. Ун-
т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск. ИД САФУ, 2014. – С. 5. 
11 Капліна Г.А. Інституалізація поняття гідної праці як чинник розвитку трудових правовідносин / Г.А. Капліна // Актуальні проблеми права: 

теорія і практика. № 29. – 2014. – С. 59 – 64. 
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Необхідно зазначити, що в нашій державі за сприянням МОП вже розроблено й реалізовано 

декілька Програм гідної праці впродовж 2006–2010 рр., 2008–2011 рр., 2012-2015 рр. за рахунок 

розвинутих країн-донорів. На сьогоднішній день впроваджується в життя чергова Програма 

Гідної праці МОП для України на період 2016-2019 рр. від 07.04.201612, за якою визначено три 

пріоритети для розвитку нашої країни, а саме: 1) поліпшення стану безпеки праці, соціального 

захисту й інших умов праці; 2) сприяння зайнятості та розвитку сталих підприємств задля 

стабільності та зростання; 3) сприяння ефективному соціальному діалогу. Вказані пріоритети є 

важливими для подальшої концептуалізаціїї економічної, соціальної й правової політики нашої 

дерджави протягом зазначеного періоду, зокрема, з питання створення робочих місць з гідними 

умовами праці.  

На жаль, законодавець не застосовує терміни «гідна праця» й «гідні умови праці» ні в 

чинному КЗпП України, ні в проекті Трудового кодексу України, що значно гальмує процес 

реформування трудового законодавства в світлі концепції гідної праці.  Так, у статті 1 «Мета і 

завдання Трудового кодексу України» проекту Трудового кодексу13 варто було б зауважити 

метою Трудового кодексу України створення гідних умов праці, а завданням – правове 

регулювання питань щодо реалізації права на гідну працю, забезпечення договірного 

регулювання гідних умов праці. Вважаємо, що у вказаній статті слід було б дати визначення 

гідної праці, виходячи з положень конвенції МОП від 16.06.2011 № 189 про гідну працю 

домашніх працівників14. На жаль, лапідарного визначення гідної праці в цій конвенції не 

передбачено. Проте, більшість якісних характеристик гідної праці для домашніх працівників, 

що в цілому відповідають концепції гідної праці, закріплені.   

У контексті даного дослідження пропонуємо доповнити й статтю 124 «Оптимальні та 

допустимі умови праці, легка праця неповнолітніх» проекту Трудового кодексу України 

визначенням гідних умов праці, за яких створюються передумови для достойного рівня життя 

як самого працівника, так і членів його сім’ї, змінюючи відповідно й назву цієї статті на «Гідні, 

оптимальні й допустимі умови праці, легка праця неповнолітніх». 

Таким чином, вважаємо вкрай необхідним на сьогодні концептуально змінити підхід до 

визначення мети і завдань проекту Трудового кодексу України, виходячи із концепції гідної 

праці, здійснити дефініційне оформлення поняття гідної праці, «умов гідної праці» у вказаному 

кодифікованому акті, прийняття якого є найважливішим етапом реформування трудового 

законодавства. 

 

 

Андреев Тит Петрович 

студент 2 курса 

Следственно-криминалистического института 

Национального юридического университета 

имени Ярослава Мудрого 

К ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОМ ОСМЫСЛЕНИЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТРУДОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

Справедливость, как социальная, философская, этическая и правовая категория, зародилась 

ещё во времена Древнего мира. В дальнейшем, с развитием человеческой интеллектуальной 

мысли, появлялись не только новые подходы в рамках перечисленных сфер, но данное понятие 

начали использовать и прикладные науки, например – экономика. Определение термина есть 

довольно сложным вопросом, так как существует множество взглядов на природу этой 

                                                                 

 
12 Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми гідної праці МОП для України на період 2016-2019 рр. від 07.04.2016 
[Електронний ресурс] Сайт Міністерства соціальної політики України. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article? 

art_id=187817&cat_id=107177 
13 Проект Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 р. (реєстр. № 1658) [Електронний ресурс]  Сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53221 
14 Про гідну працю домашніх працівників: конвенція МОП від 16.06.2011 № 189 [Електронний ресурс]. Сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/993_530 
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проблемы, но в целом можно справедливость охарактеризовать как порядок вещей, при 

котором каждое имеет должное.  

Мы придерживаемся мнения, что в теории и практике права, можно справедливость 

понимать как социальную, ведь она непосредственно связанна с реализацией индивидами и их 

объединениями своих прав, обязанностей и защитой законных интересов. Справедливость есть 

и одним из основных принципов права, она служит платформой для формулирования 

конкретных правовых норм, которые должны отвечать критериям, которые  ею и уставлены.  

Социальную справедливость сегодня можно определить как обобщенную нравственную 

оценку общественных отношений; один из основных общечеловеческих социальных идеалов, 

конкретное содержание которого менялось на протяжении истории и отличается в различных 

социальных системах. Интерпретируя данную дефиницию, можно прийти к мысли, что 

справедливость есть сама по себе неизменной, но её конкретные свойства, с развитием 

общества, могут изменяться. С течением времени справедливость рассматривается по-разному, 

конкретное применение сего термина в жизни изменяется под влиянием экономических, 

правовых, морально-этических и других трансформаций мировоззрения общества.  Но 

справедливость остаётся, ведь без неё невозможно формулировать эффективные и 

воспринимаемые обществом конкретные правовые нормы, которые будут устанавливать такой 

порядок вещей, который будет устраивать социум. Также, в законодательстве бессмысленно 

устанавливать конкретное определение справедливости, которое будет указывать, что есть 

справедливым, а что таковым не является, ведь существует некая двухсторонняя связь между 

принципом справедливости, более детализируемыми принципами и конкретными правилами 

поведения. Юридические нормы устанавливаются законодателем и в момент принятия 

нацелены на реализацию общепринятого неформального принципа справедливости. С 

развитием социальных институтов меняется понимание справедливости, норма уже перестаёт 

соответствовать ему, установлены ею правила поведения перестают удовлетворять общество, 

потому она должна быть изменена в рамках нового понимания справедливости с учётом 

изменившихся общественных отношений. Поэтому, можно прийти к мысли, что 

справедливость формируется обществом, негласно в нём существует и находит своё выражение 

в конкретных правилах поведения. Трансформация понимания принципа справедливости 

приводит к непосредственному изменению правовой регламентации тех или иных 

общественных институтов.  

В существующем Кодексе законов о труде Украины принцип справедливости (социальной 

справедливости) не нашёл своего юридического закрепления, однако он упоминается в 

некоторых законодательных актах, например в Законе Украины «Об образовании», «О 

социальной работе с семьями, детьми и молодёжью», «О государственной службе» и в 

некоторых других нормативно-правовых актах, которые связанны с юридической 

регламентацией трудовых отношений. Мы придерживаемся точки зрения, что отсутствие 

юридического  закрепления понятия «справедливость» в трудовом праве есть его 

существенным недостатком, так как хоть и существующие нормы тем или иным образом 

соответствуют общественному пониманию справедливости, но установление этого принципа 

намного улучшило понимание направленности норм трудового законодательства и цель их 

действия.  

Проект нового Трудового кодекса Украины №1658 в редакции от 20 мая 2015 года главными 

принципами правового регулирования общественных отношений указывает обеспечение 

судебной защиты трудовых, социально-экономических прав, чести и достоинства участником 

трудовых отношений, в том числе гарантирование права на справедливое разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров; социальную справедливость, которая 

включает в себя и справедливый, непредвзятый раздел результатов труда, как основу 

социального мира. К главным правам трудящихся этим проектом предусматривается и право на 

справедливую оплату труда, которая не будет ниже определённой законом минимальной 

заработной платы, и на её своевременную выплату в полном размере. Мы полагаем, что 

предусмотренные правовые нормы, которые устанавливают и закрепляют принцип 

справедливости, являются прогрессивным шагом в вопросах защиты прав и свобод субъектов 
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трудовых правоотношений, в частности работника, который является с экономической точки 

зрения более слабым участником таких отношений. 

Следует отметить, что действующее законодательство о труде Украины, не обеспечивает 

оптимальный баланс интересов сторон трудового договора и не стимулирует работодателей к 

цивилизованным отношениям в сфере труда. Для решения этой проблемы необходимо 

улучшить юридический механизм реализации, охраны и защиты трудовых прав работников, в 

основании которого должна быть законодательно установлена норма, по которой  

нормотворческая и правоприменительная практика в сфере труда должна основываться на 

принципе социальной справедливости. 

 

 

Андріїв Василь Михайлович 

доктор юридичних наук, професор,  

професор кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення 

юридичного факультету 

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка 

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

Міжнародно-правове регулювання праці і трудових відносин здійснюються способами та 

засобами, які відомі сучасному міжнародному праву згідно з його засадами та принципами. 

Правові форми, у яких втілюються рішення міжнародних організацій, регіональних об’єднань 

та взаємні домовленості держав є різноманітними і залежать від джерел та порядку їх 

прийняття, сфери регульованих ними відносин та деяких інших чинників. Вибір певної форми, 

у якій здійснюється міжнародно-правове регулювання праці та трудових відносин визначає 

юридичну силу міжнародних документів, а відповідно, й можливість та обов’язковість їх 

застосування і юридичну ефективність.  

В науці трудового права існують різні позицій щодо визначення поняття джерел 

міжнародного трудового права. Так, М. Лютов до джерел міжнародного трудового права 

відносить нормативно правові акти, а також інші акти неіндивідуального характеру, 

розраховані на неодноразове застосування, що регулюють на міжнародному рівні трудові та 

безпосередньо пов’язані з ними відносини, а також національне законодавство, яке регулює 

трудові і тісно пов’язані з ними відносини, ускладнені іноземним елементом. За характером  

змісту джерела міжнародного трудового права, майже завжди носять більш абстрактний і 

узагальнений характер, ніж внутрішньодержавні акти. Це пояснюється необхідністю 

застосування міжнародних актів у країнах з різними економічними умовами, соціальними, 

юридичними та культурними традиціями1. 

К.Л. Томашевський зауважує, що джерела міжнародного трудового права це зовнішньо-

об’єктивовані результати правотворчої діяльності міжнародних організацій, державних органів, 

наймачів і представників суб’єктів соціального партнерства, які являють собою складну 

багаторівневу систему нормативних актів, нормативних договорів, що містять у собі норми 

права і міжнародних документів, які закріплюють загальновизнані  принципи і норми в сфері 

праці2. 

На думку П.Є. Морозова джерело міжнародного  трудового права –  це міжнародно-

правовий акт, який містить норми цього права3. Автор, цілком очевидно, вбачає відповідні 

міжнародно-правові акти галузі міжнародного права, яким є міжнародне трудове  право. 

                                                                 

 
1 Лютов Н. Л., Морозов П. Е. Международное трудовое право. Под общей научной редакцией д-ра юрид. наук, проф.., академика РАСН К. Н. 

Гусова. - М.: Проспект, 2011. – с. 28. 
2 Томашевский К.Г. Очерки трудового права (История, философия, проблемы системы и источников) К.Г. Томашевский: научн. ред. 
О.С. Курылева. – Минск: «Изд. Центр БГУ», 2009. – с.183 
3 Морозов П.Е. Проблемы классификации источников международного трудового права в условиях глобализации //Бизнес в законе. - № 5. – 

2011. С. 150 
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Необхідність, доцільність та можливість правового впливу на міждержавні відносини щодо 

взаємоузгодження інтересів у сфері праці є матеріальними умовами для прийняття відповідних 

рішень, які, набуваючи конкретної правової форми, стають джерелами міжнародного трудового 

права. 

Враховуючи низку особливостей, притаманних міжнародно-правовим нормам, необхідно 

розрізняти міжнародну систему джерел права. Система – впорядковане в залежності від 

обраного критерію будь-яке явище, представлене у вигляді єдиного цілого, що складається з 

відповідних структурних елементів, пов’язаних між собою певними взаємозв’язками.  

Як зазначають деякі дослідники, міжнародна система джерел права має галузевий розподіл і 

складається із підсистем, що регулюють окремі суспільні відносини на міжнародному рівні. У 

цій системі можна впевнено виокремити наступні підсистеми: підсистему джерел економічного 

міжнародного права, підсистему джерел повітряного міжнародного права, підсистему джерел 

права міжнародних договорів, підсистему джерел права зовнішніх відносин,  підсистему 

джерел права міжнародних організацій, підсистему джерел гуманітарного міжнародного права, 

підсистему джерел міжнародного правового співробітництва, підсистему джерел міжнародного 

кримінального права, підсистему джерел права міжнародної безпеки, підсистему джерел 

міжнародного морського права, підсистему джерел міжнародного космічного права та інші 

підсистеми джерел відповідно до системи міжнародного права4. 

Що стосується особливостей джерел міжнародного трудового права, то як зазначає 

М. Лушнікова5 вони продиктовані, передусім, соціальним призначенням цієї  міжнародної 

галузі. Однією з таких особливостей є соціально партнерський характер прийняття і 

забезпечення дії міжнародних норм у сфері праці (наприклад, тристоронні консультації з 

представниками працівників і роботодавців в діяльності МОП; в правотворчості ЄС з 

соціальних питань: директиви ЄС не тільки розробляються з урахуванням думки соціальних 

партнерів, але і, в деяких випадках, надають юридичну силу європейським колективними 

договорам. 

Іншою особливістю системи джерел міжнародного права є формування і розвиток інституту 

міжнародних колективних угод. Такі соціально-партнерські угоди носять наднаціональний 

характер і укладаються транснаціональними компаніями і міжнародними профспілковими 

федераціями. У МОП їх іменують міжнародними рамковими угодами. На відміну від 

колективних угод, що укладаються на місцевому та національному рівнях, в яких зазвичай 

розглядаються питання, які пов’язані  з умовами зайнятості, рамкові угоди спрямовані на 

забезпечення дотримання базових принципів (свобода об’єднання, рівність можливостей і 

звернення, охорона материнства та ін.). Як видно із доповіді Генерального директора МОП,6 

міжнародні рамкові угоди являють собою новий засіб забезпечення свободи об’єднання і 

колективних переговорів в умовах процесу глобалізаціі. Це вже не колективні переговори в їх 

традиційному розумінні, а міжнародні дії щодо забезпечення міжнародно-правових стандартів 

соціально трудових прав. 

Особливістю джерел міжнародного трудового права є і особливий порядок застосування 

принципу ієрархії в його галузевому розумінні. Мова йде про реалізацію принципу ієрархії 

джерел міжнародного трудового права в єдності з принципом заборони погіршення становища 

працівника, зниження рівня соціально-трудових гарантій його прав. Наприклад, в Статуті МОП 

цей принцип проголошено щодо застосування міжнародних стандартів трудових прав і 

національного законодавства. Міжнародні норми МОП оцінюються як мінімальні стандарти 

трудових і соціально-забезпечувальних прав, які не можуть бути використані для погіршення 

становища працівників і роботодавців ( ст.19 п.8)7. 

                                                                 

 
4 Величко Д.М. Джерела міжнародно-правового регулювання праці: Автореф. дис… канд. юрид. наук.: спец. 12.00.05.;  НАНУ    Ін-т  держ.  і  

права  ім. В.М.Корецького. – Київ, 2008. –  с 8, 12. 
5 Лушникова М.В. Международное трудовое право и международное право социального обеспечения: введение в курс: учебное пособие 
/М.В. Лушникова, А.М. Лушников; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль:  ЯрГУ, 2010.  –  с. 99. 
6 Объединение в организации в целях социальной справедливости: Глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом 

реализации Декларации МОТ об основополагающих  принципах и  правах в сфере труда. Женева: МБТ, 2004. С.96 //[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ilo.org/declaration 
7 Статут Міжнародної Організації Праці: Статут МОП від 28.06.1919 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_169 
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Отже, на відміну від внутрішньодержавного права, для якого характерна єдина ієрархія 

правових джерел, для  міжнародного права властива множинність таких ієрархій. В свою чергу, 

міжнародне трудове право як багаторівнева правова система володіє особливою, притаманною 

тільки для неї правовою системою джерел міжнародного права. Особливості такої системи 

продиктовані соціальним призначенням зазначеної галузі. 

 

 

Бабак Максим Андрійович  

студент 3 курсу юридичного факультету 

Запорізького національного  

технічного університету 

ЩОДО ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦІВ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ 

Одним з основ кожної галузевої правової науки є питання відповідальності за порушення 

законодавства. Без відповідальності неможливе існування будь-якої правової системи, це 

категорія права, відсутність якої унеможливлює його вплив на суспільство та є засобом 

гарантування прав, свобод людини. Відповідальність в трудовому праві В.В. Жернаков 

визначає як обов’язок працівників і роботодавців, їхніх представників зазнати юридично 

несприятливих наслідків у формі втрат особистісного, організаційного і майнового характеру в 

порядку і на умовах, передбачених трудовим законодавством8. Тому актуальним є питання 

щодо фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства про працю України, яке 

напевно торкається майже кожного роботодавця в Україні. 

Прийнятий Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 06 грудня 2016 року № 1774-VІІІ9 створив умови для підвищення суворості 

та обтяженості фінансовими санкціями за порушення трудового законодавства малий та 

середній бізнес. Варто зазначити, що зазначенні санкції не відносяться до дисциплінарної або 

адміністративно-господарської відповідальності (ч.3 ст. 265 Кодексу законів про працю 

України (далі за текстом – КЗпП України), вони є своєрідним видом покарання, де засіб впливу 

на порушника має майновий характер у вигляді фінансових санкцій з боку органів влади, які 

реалізують державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю10, передусім територіальними органами. 

При аналізі положень ч. 2 ст. 265 КЗпП України, передбачається накладення фінансовими 

санкціями на роботодавця за такі порушення: 1. 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; 2. порушення встановлених строків 

виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, 

більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 3. 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; 4. недотримання встановлених законом гарантій та 

пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України 

                                                                 

 
8 Жернаков В. В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права / В.В. Жернаков // Право України. – 2000. – № 7. – 

С. 19-23.  
9 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 06 грудня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. - 
№ 2. – Ст. 25. 
10 Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України: постанова КМ України від 11.02.2015 № 100 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 21. – Ст. 586. 
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Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – у десятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного 

працівника, щодо якого скоєно порушення; 5. недопущення до проведення перевірки з питань 

додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному 

розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 6. 

вчинення дій, передбачених абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, при проведенні перевірки з 

питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, – у стократному 

розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 7. 

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абз. 2-7 ч. 2 ст. 265 КЗпП 

України, – у розмірі мінімальної заробітної плати. Фінансові санкції накладаються на 

розрахунковий рахунок роботодавця. До речі, такі види відповідальності накладаються не 

тільки на суб'єктів, які мають статут юридичних осіб, а й на фізичних осіб-підприємців.  

Фінансові санкції, які передбаченні ст. 265 КЗпП України, розраховуються до розміру 

мінімальної заробітної плати станом на 01 січня відповідного року. На підставі статті 8 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 01 січня 2017 року в Україні 

встановлена мінімальна заробітна плата у місячному розмірі 3200,00 грн.11. Тому передбачена 

фінансово-правова відповідальність встановлює доволі високі санкції для малого та середнього 

бізнесу, сума котрих коливається від 3200, 00 грн. до 320000, 00 грн.  

Для підтвердження цього, варто навести фінансові звіти деяких суб'єктів підприємницької 

діяльності. Так, наприклад чистий прибуток за 2010 рік ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» 

(номер – 00375898) складає – 1,943 тис. грн. Так, підприємство з чистим прибутком 1,943 тис. 

грн. штрафні санкції можуть завдати негативного впливу на фінансовий стан приблизно на 15-

17 %. Вже не кажучи про фізичних осіб підприємців, які взагалі такі суми штрафів є 

непосильними12. Сплата зазначених сум не звільняє від усунення порушень законодавства про 

працю України. Окрім цього, роботодавці можуть бути притягненні за ці порушення ще й до 

адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Зважаючи на вищевикладене роботодавці почали масово переводити найманих працівників у 

статус фізичних осіб-підприємців або укладати договори цивільно-правового характеру щоб 

обійти суворі покарання. Саме останній метод є найпоширенішим. Адже, залучення фізичних 

осіб до праці (крім укладення трудового договору) можливе також шляхом укладення з ними 

договорів цивільно-правового характеру. Відносини, що виникають з укладенням таких 

договорів, є цивільно-правовими і регулюються нормами цивільного права (Рішення суду 

№0522/10382/2012 від 24 квітня 2014 року)13. При укладенні цивільних договорів працівник не 

подає заяву про прийняття на роботу, роботодавець не видає наказу про зарахування на посаду 

і не вносить запис до трудової книжки тощо. Зазначенні договори не регулюється ст. 24 КЗпП 

України, а тому роботодавець при укладенні угоди не повинен подавати повідомлення до 

центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації 

державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування про прийняття працівника на роботу. Також слід, зауважити позицію 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що за 

трудовим договором працівник має виконувати вимоги внутрішнього трудового розпорядку, 

встановлені адміністрацією підприємства, де він працює, дотримуватися трудової дисципліни 

(ст. ст. 139-152 КЗпП України), на роботодавця покладається низка обов'язків щодо працівника, 

які підлягають виконанню незалежно від змісту трудового договору, а за цивільно-правовим 

договором діє принцип свободи договору, тобто сторони є вільними в укладенні договору, 

виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів 

цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч. 1 

                                                                 

 
11 Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21 грудня 2016 року [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19. 
12 Річна інформація ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» [Електронний ресурс] - режим доступу: https://smida.gov.ua/db/participant/00375898. 
13 Рішення Калінінського р-н суду м. Донецька від 24 квітня 2013 року №0522/10382/2012 [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31028368. 



19 

 

ст. 327 ЦК України) (Ухвала ВССУ від 05 лютого 2014 року №6-48920св1314, Ухвала ВССУ від 

27 квітня 2016 року №6-38870ск15 15). 

Отже, виходячи з вищевикладеного можливо зробити висновки, що останні зміни до 

Кодексу законів про працю України в аспекті додержання роботодавцями законодавства про 

працю та підвищення розміру мінімальної заробітної плати, створили суворі умови для малого 

та середнього бізнесу в Україні. Переважно такі зміни були прийняті суспільством негативно, 

адже держава намагається створити штучний вигляд гарантування соціальних прав через 

підвищення санкцій, незважаючи на складну фінансово-економічну ситуацію та інвестиційну 

політику в Україні. Тому роботодавці зараз намагаються знайти інші шляхи для вирішення цієї 

проблеми. З огляду на зазначену проблему, ми пропонуємо внести зміни до ч. 2 ст. 265 КЗпП 

України в плані зменшення розміру зазначених санкцій, щоб створити умови для розвитку 

малого та середнього бізнесу в Україні. 

 

 

Байло Олена Володимирівна 

кандидат юридичних наук,  

старший викладач кафедри  
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Одеського національного університету 

 імені І.І. Мечникова 

САМОЗАХИСТ ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ГІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА 

Відповідно до ст. 55 Конституції України усім громадянам гарантовано право на захист своїх 

прав та свобод будь-якими не забороненими законом засобами. Дієвою формою захисту права 

працівника на гідність можна вважати і застосування неюрисдикційних форм захисту. В науці 

трудового права неюрисдикційною формою захисту трудових прав працівників визнається 

самозахист, проте у чинному КЗпП України відсутні спеціальні норми про цю форму захисту.  

І.В. Лагутіна розглядає самозахист трудових прав як форму їх захисту, що допускається тоді, 

коли працівник має можливість правомірного впливу на роботодавця, не вдаючись по допомогу до 

судових чи інших компетентних органів.16 На думку вченої, самозахист як неюрисдикційна форма 

захисту являє собою діяльність самого працівника (колективу працівників) із захисту трудових 

прав та інтересів, яка здійснюється із застосуванням відповідних цій формі способів захисту, не 

заборонених законом, з метою припинення порушення права, поновлення порушених прав та 

відшкодування заподіяної шкоди без звернення до компетентних органів.  

С.І. Ілларіонова вважає, що самозахист трудових прав працівників – це неюрисдикційна форма 

захисту трудових прав, що включає сукупність законодавчо закріплених засобів, спрямованих на 

відновлення та встановлення порушених трудових прав, а також містить елемент превентивності, 

який у певних ситуаціях може сприяти запобіганню вчинення трудового правопорушення17. 

В.Я. Бурак розглядає право працівника на самозахист у матеріальному і процесуальному 

розумінні. У матеріальному розумінні право працівника на самозахист передбачає його можливості 

використати не заборонені законом засоби примусового впливу на роботодавця, захищаючи 

належне йому право власними діями фактичного характеру з вимогою до спонукання зобов’язаної 

                                                                 

 
14 Ухвала ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 лютого 2014 року №6-48920св13 [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37018812.  
15 Ухвала ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27 квітня 2016 року №6-38870ск15 [Електронні ресурс] - режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57462831. 

------------------------------------------ 
16 Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія /Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – С. 114. 
17 Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки6 автореф. дис. …канд. юрид .наук: 12.00.05. – Київ, 

2015. – С.14. 
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особи до правомірної поведінки.1 Вчений акцентує увагу на тому, що ці дії повинні бути 

співрозмірними порушеному праву або тому правопорушенню, яким це право порушене. У 

процесуальному аспекті, на думку В.Я. Бурака, право на самозахист включає в себе: можливість 

особи самостійно вчиняти дії із захисту порушеного права в установленому законом порядку; 

можливість користуватися усіма передбаченими законом правами в процесі розгляду своєї вимоги, 

встановленими щодо даної форми захисту прав; можливість вибору способів самозахисту в межах, 

визначених законом.  

Законодавчий досвід зарубіжних країн свідчить про інший підхід до визначення способів 

здійснення самозахисту. Так, відповідно до ст. 37 ТК Литовської Республіки самозахист трудових 

прав допускається лише у випадках, установлених цим Кодексом. Статтею 276 передбачена 

відмова працівника виконувати роботу у випадках, установлених у пункті 5 ст. 275, згідно з яким 

працівники мають право відмовитися працювати, якщо є небезпека для безпеки і здоров’я 

працівників, а також виконувати ті роботи, безпечному виконанню яких вони не навчені, якщо не 

обладнані засобами колективного захисту або не забезпечені необхідними засобами 

індивідуального захисту. Така відмова працювати визнається законодавцем обґрунтованою. 

Відповідно до ст. 217 за час, протягом якого працівник обґрунтовано відмовився працювати (стаття 

276 Кодексу), працівнику сплачується середня заробітна плата. Якщо працівник необгрунтовано 

відмовляється працювати, час, який він не працював, йому не оплачується і заподіяну з цієї 

причини шкоду працівник відшкодовує в порядку, встановленому законом. 

Чіткий перелік випадків, у яких працівник може відмовитися від роботи в цілях самозахисту, 

закріплений у трудових кодексах деяких інших зарубіжних держав. Так, відповідно до ст. 379 ТК 

РФ у цілях самозахисту трудових прав працівник, повідомивши роботодавця або свого 

безпосереднього керівника чи іншого представника роботодавця у письмовій формі, може 

відмовитися від виконання роботи, не передбаченої трудовим договором, а також відмовитися від 

виконання роботи, що безпосередньо загрожує його життю і здоров’ю, за винятком випадків, 

передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами. На час відмови від зазначеної 

роботи за працівником зберігаються всі права, передбачені трудовим законодавством та іншими, 

актами, які містять норми трудового права. 

Отже, у трудових кодексах окремих зарубіжних країн визнано лише один спосіб самозахисту 

працівників – відмова від виконання трудових обов’язків і чітко закріплені випадки, в яких 

працівник у цілях самозахисту має право відмовитися від виконання роботи. Такий підхід 

видається виправданим, оскільки запобігає зловживанню трудовими правами з боку працівників, 

забезпечує внутрішній трудовий розпорядок, не перешкоджає виконанню роботодавцем обов’язку 

організувати та управляти процесом праці. 

Самозахист як неюрисдикційна форма захисту передбачає самостійні активні дії працівника із 

захисту своїх індивідуальних трудових прав (права на визначеність трудової функції, закріпленої 

трудовим договором, права на своєчасне і в повному обсязі одержання заробітної плати, право на 

охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, права на повагу гідності та честі під час 

трудової діяльності) без звернення або поряд із зверненням до компетентних органів для 

припинення порушення права та його відновлення. При цьому важливо підкреслити ту обставину, 

що самозахист може мати місце при явних грубих порушеннях трудових прав, зокрема, 

переведенні працівник на іншу роботу без його згоди, переведення на іншу роботу, протипоказану 

йому за станом здоров’я, незабезпечення роботодавцем безпечних і здорових умов праці, якщо 

виникає загроза життю і здоров’ю працівника, сексуального домагання на робочому місці, 

систематичних непорядних або явно негативних та образливих дій щодо окремих працівників на 

робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи і т. ін. 

Самозахист трудових прав визнається правомірною дією при додержанні наступних умов: 

1) метою самозахисту є припинення порушення індивідуального трудового права та його 

відновлення; 2) може здійснюватися за наявності явних грубих порушень трудових прав 

працівника; 3) працівник повинен повідомити роботодавця або свого безпосереднього керівника в 
                                                                 

 
1 Бурак В.Я. Право працівників на самозахист своїх порушених прав і законних інтересів / В.Я. Буряк // 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. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С.111. 
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письмовій формі про відмову виконувати роботу; 3) право на самозахист здійснюється 

працівником самостійно; 4) способом самозахисту є відмова працівника від виконання трудових 

обов’язків у випадках, визначених законом; 5) відмова виконувати роботу триває до усунення 

порушення трудових прав; 6) після припинення порушення трудового права та його відновлення 

працівник одразу повинен приступити до роботи.  

Крім того, М.І. Іншин слушно звертає увагу на те, що закріплення права на самозахист в новому 

ТК України має відбуватись за всіма працівниками. Однак реалізація даного права деякими 

категоріями працівників може підпадати під певні обмеження. Зокрема, реалізація права на 

самозахист державними службовцями може відбуватись лише в тому разі, якщо дії державного 

службовця не можуть зашкодити національним інтересам та інтересам держави.2 

Тривалість призупинення виконання трудових обов’язків у порядку самозахисту не 

обмежується і визначається часом, необхідним для відновлення порушених прав працівників. 

Висновки. Отже, об’єктивно назріла потреба законодавчого закріплення категорії самозахист як 

форми захисту трудових прав працівників та механізму його реалізації. Вважаємо доцільним 

визнати і закріпити у трудовому законодавстві України тільки один спосіб самозахисту 

працівником своїх трудових прав – відмову від виконання трудових обов’язків, який може 

застосовуватися працівником для захисту індивідуальних трудових прав (права на визначеність 

трудової функції, закріпленої трудовим договором, права на своєчасне і в повному обсязі 

одержання заробітної плати, право на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, права 

на повагу гідності та честі під час трудової діяльності).  

 

 

Безкровний Євген Анатолійович 

кандидат юридичних наук, 

викладач відділу підготовки прокурорів з  

організації роботи в органах прокуратури  

Національної академії прокуратури України 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ АСПІРАНТА ТА ДОКТОРАНТА, ПІДГОТОВЛЕНОГО ЗА 

РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

За статтею 43 Конституції України, кожен має право на працю. Держава створює умови для 

повного здійснення громадянами права на працю. Стаття 23 Загальної декларації прав людини 

(1948 р.) закріплює право кожної людини на працю, на вільний вибір роботи і на захист від 

безробіття. Таким чином, право на працю - це не гарантування державою працевлаштування 

конкретного громадянина, а створення рівних можливостей щодо реалізації цього права. 

Н. Д. Гетьманцева зазначає, що право на працю – це право кожного громадянина вимагати у 

держави створення правових механізмів, які гарантують можливість кожному громадянину 

вибір місця роботи, виду діяльності й роду занять та створюють умови і фактори, що 

спрямовані на реалізацію права на працю, самовираження людини у процесі трудової 

діяльності та її захист3. О. І. Процевський запевняє, що головний обов’язок держави – 

юридично гарантувати реалізацію закріпленого Конституцією України права на працю, яке має 

комплексний характер та включає економічну і соціальну складову4. В. М. Андріїв розкриває 

юридичні гарантії трудових прав працівників як систему умов, засобів, способів, прийомів та 

форм, яка покликана охороняти, захищати ці права, забезпечувати їх безперешкодну реалізацію 

та виконання кореспондуючих останнім обов’язків5.  

Забезпечення права на працю і працевлаштування відповідно до професійної підготовки і 

освіти гарантується ст. ст. 2 і 5-1 Кодексу законів про працю України.  
                                                                 

 
2 Іншин М.І. Індивідуальний захист трудових прав державними службовцями / М.І. Іншин // Вісник Одеського національного університету. – 

2011. – Т.16. Вип.15. Правознавство. – С.139. 
------------------------------------------ 
3 Гетьманцева Н. Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання : Автореф. дис... док. юрид. наук: 12.00.05 / Н. 

Д. Гетьманцева ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка – К., 2015. – 40 с. 
4 Процевський О. І. Методологічні засади трудового права : монографія / О. І. Процевський. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 260 с. 
5 Андріїв В. М. Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників /В. М. Андріїв // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 15–20 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11avmzpp.pdf. 



22 

 

Для сприяння працевлаштування молоді і забезпечення розвитку держави Верховною Радою 

України прийнято низку законів: «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні», «Про зайнятість населення» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» - щодо 

підтримки та заохочення наукової молоді. 

Водночас Закон України «Про зайнятість населення» наводить загальні, особливі та  

додаткові гарантії держави стосовно захисту прав громадян на працю, але не надає їх 

визначення. У Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні», правова норма стосовно праці молоді, зводиться лише тільки до того, що держава 

гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю, забезпечує 

працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після 

закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після 

звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Молоді 

громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують 

безплатну інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, 

місця роботи. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не містить жодної 

правової норми про забезпечення працевлаштування випускників аспірантури та докторантури. 

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 

вищої кваліфікації. Реалізації аспірантом і докторантом права на працю передує їх підготовка. 

Підготовка аспіранта за рахунок державного замовлення та його працевлаштування викладена 

у Положенні про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, яке затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №309. Згідно до зазначеного 

Положення,  підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється: 

1) за рахунок: 

коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному 

секторі народного господарства;  

коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і 

недержавному секторах народного господарства; 

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі: 

міжнародних договорів України; 

загальнодержавних програм; 

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з 

юридичними та фізичними особами. 

Як правило, наведеною угодою вищий навчальний заклад або наукова установа бере на себе 

зобов’язання забезпечити особі після закінчення навчання в аспірантурі, за умови виконання 

індивідуального плану, її працевлаштування, згідно з державним замовленням та укладеною 

угодою.  

Відповідно до ст. 626 Цивільного Кодексу України, договором є домовленість двох або 

більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Згідно до ст.629 ЦК України, договір є обов’язковим для виконання сторонами. За 

ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) 

зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від 

певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Статтею 525 

ЦК України зазначено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його 

умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ч.1 ст. 

526 Цивільного Кодексу України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно 

до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. 

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним 

замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили 

навчання в аспірантурі поза державним замовленням, - згідно з контрактом. Законодавець в 

статті 196 Кодексу законів про працю України не передбачив додаткових гарантій у сприянні 

працевлаштування науковців, які закінчили аспірантуру та докторантуру. В статті 197 КЗпП 
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України щодо надання молоді першого робочого місця не зазначається про забезпечення 

працевлаштування випускників аспірантури та докторантури і молодих науковців. 

Враховуючи викладене, є нагальна потреба доповнення законодавцем частини другої вище 

приведеної правової норми КЗпП України про працевлаштування випускників аспірантури та 

докторантури  на період не менше трьох років. 

Реалізація права на працю проявляється у формі використання особою свого права на працю 

через укладення трудового договору. 

Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України № 9 від 06.11.92 « Про 

практику розгляду судами трудових спорів» ( із змінами, внесеними згідно з постановами 

Пленуму Верховного Суду України № 4 від 01.04.94, № 18 від 26.10.95 , № 15  від 25.05.98,  

власник або уповноважений ним орган зобов’язані укласти трудовий договір з особою з дня її 

звернення  до  власника або уповноваженого ним органу з приводу прийняття на роботу. 

М. І. Іншин стверджує, що трудовий договір – це єдине поняття, яке поглинає всі елементи 

відносин із приводу використання робочої сили, єдиний правовий засіб, у межах правового 

регулювання якого реалізовуються всі трудові права працівників1.  

На теперішньому етапі розвитку України її трудове законодавство реформується відповідно 

до європейських стандартів. З приводу цього С.С. Лукаш вказує, що до проблем імплементації 

норм європейського законодавства відноситься, зокрема: незавершеність процесу приєднання 

до основних правових актів Європейського Союзу в сфері праці; відсутність чіткого механізму 

імплементації їх положень з урахуванням практики його застосування та тлумачення 

уповноваженими органами ЄС2. 

Враховуючи висновки вчених про право на працю, слід зазначити, що на шляху до 

євроінтеграції Україна жодним чином не повинна допустити звуження соціально-трудових 

гарантій працівників; при цьому потребують суттєвого удосконалення закони про забезпечення 

працевлаштування молодих вчених. 

 

 

Бек Уляна Павлівна 

кандидат юридичних наук,  

викладач кафедри цивільного права та процесу  

Інституту права та психології  

Національного університету «Львівська Політехніка» 

КОНСОЛІДАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ЕФЕКТИВНОЇ КОДИФІКАЦІЇ 

Протягом уже тривалого періоду в Україні на законодавчому рівні обговорюється проект 

Трудового Кодексу України, який мав би стати основою соціального законодавства та бути 

пристосованим до сучасних потреб суспільства. Однак, незважаючи на його численні 

доопрацювання, на даний час не вдалося досягнути консенсусу щодо його кінцевого змісту. 

Причин цьому декілька, однак основними серед яких вбачаємо необхідність несення до 

такого законопроекту новацій у сфері правового регулювання трудових відносин, що є 

обов’язковою умовою процесу кодифікації, а також велика кількість уже чинного 

законодавства, яке має бути проаналізоване та систематизоване. Як зазначає В. К. Бабаєва, 

кодифікація – це не лише закріплення визначених, діючих норм та їх систематизація, але й 

одночасно вироблення нових правових установок3. С. С. Алєксєєв, Р.Л. Анахасян, основною 

ознакою кодифікації виділяють внутрішню переробку нормативного матеріалу, розподіленого 

за галузями чи інститутами, створення нового правового акту4. Тобто, шляхом кодифікації 
                                                                 

 
1 Іншин М. І. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості [Текст] / М. І. Іншин // Право України. – 2012. – № 9. – 

С.192–196. 
2 Лукаш С. С. Співвідношення централізованого і локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки: автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук : 12.00.05 / С. С. Лукаш ; НАН України, Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. — К., 2011. — 32 с. 

------------------------------------------ 
3 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристь, 2003. – 592с. – С.364. 
4 Анахасян Р.Л. К вопросу о систематизации российского законодательства / Р.Л. Анахасян // Вестник Саратовской государственной академии 

права. – Саратов: Изд-во СГАП. – 2008. - №3 (61). – С.36-40. – С.36. 
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створюється єдиний уніфікований акт, який і є основним джерелом права для відповідної 

сфери. Такий акт вирішує два завдання: (1) впорядкування усієї системи правових норм та 

(2) вдосконалення самого змісту правового регулювання. Під час систематизації трудового 

законодавства перед законотворчим органом постає завдання не лише згрупувати велику 

кількість правових норм та внести певні пропозиції, які б забезпечили прийняття відповідного 

акту, а й гарантувати ефективність правового регулювання різносторонніх трудових відносин, 

забезпечити доступність та зрозумілість його положень.  

Кодифікація трудового законодавства відбувається шляхом опрацювання низки 

нормативних актів, прийнятих ще у радянський період, їхнього переосмислення, виявлення 

недоліків та прогалин. За результатами чого мали б бути несені пропозиції та новації до 

Трудового Кодексу. Тобто, необхідно не лише здійснити систематизацію та удосконалення 

діючого трудового законодавства, а також і виявити застарілі положення, недоліки правового 

регулювання, їх усунути шляхом закріплення нових положень, які відповідають сучасному 

етапу розвитку трудових відносин. 

Попри усю досконалість кодифікації, це водночас і складний та багаторівневий процес, 

якому передує низка важливих дій. Визначаючи передумови кодифікації, С.Г. Меленко вважає, 

що вихідним началом цього процесу має бути консолідація, яка суттєво визначає структуру 

майбутнього кодифікованого акту, вказує на суперечності, неузгодженості, прогалини та 

накладки в масиві нормативно-правового матеріалу 1.  

Погоджуючись із представниками наукової доктрини щодо передумов кодифікації, 

вважаємо, що первинним етапом систематизації трудового законодавства має бути його 

консолідація. Це збір у єдине ціле нормативно-правових актів різної юридичної сили і 

прийняття їх в єдиний консолідований акт за предметом регулювання2. в процесі консолідації 

не відбувається зміна змісту правового регулювання, не приймаються нові правові норми.  

Консолідація дозволить усунути множинність та подрібненість нормативно-правових 

приписів у системі джерел права, а також об’єднати їх на підставі загальних принципів права в 

більш об’ємні групі.  

В процесі підготовки проекту консолідованого акту нормативно-правові приписи 

об’єднуються в однопрофільні статті, глави, параграфи, розміщуються в логічній послідовності 

у межах загальної структури майбутнього акта. При цьому здійснюються редакційні правки, 

вносяться загальні стильові зміни, уніфікується термінологія, усуваються суперечності, 

дублювання, звужується текстуальний об’єм, а близькі за змістом нормативно-правові приписи 

об’єднуються в одну статтю, параграф та інші структурні підрозділи, відбувається заміна 

застарілої термінології. 

Під час проведення консолідації важливе значення має питання про те, які нормативно-

правові акти необхідно консолідувати. Основним принципом для відбору таких нормативних 

актів має бути принцип гарантування повноти правового регулювання трудових відносин в 

Україні. Тому, крім законів, сюди мають також залучатися і підзаконні нормативно-правові 

акти, які дуже часто є єдиними офіційними джерелами регулювання певної групи суспільних 

відносин, а не засобом деталізації нормативних актів вищої юридичної сили.  

В результаті консолідації має бути прийнято один акт, а усі інші, на основі яких він 

прийнятий, - втрачають юридичну силу. При цьому, такий акт є офіційним документом, 

затвердженим Верховною радою, який має свої реквізити: назву, дату прийняття, номер і 

підпис Президента. Як видається, затвердження такого консолідованого акту у сфері трудового 

права, дозолить не лише згрупувати уже діючі норми у відповідній галузі, а й виявити недоліки 

його структури, наявність неврегульованих питань, наявність положень, які потребують 

уточнень чи які недоцільно закріплювати з точки зору застарілості. Крім цього, що є особливо 

важливим, у процесі застосування консолідованого акту проявляється його прогальність, тобто 

відсутність певних норм, які з огляду на практику застосування, необхідно закріпити. Таким 

                                                                 

 
1 Меленко С.Г. Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів / С.Г. Меленко // Автореф. На здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. 
За спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Київ, 2002. – 18с. –С.9. 
2 Меленко С.Г. Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів / С.Г. Меленко // Автореф. На здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. 

За спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Київ, 2002. – 18с. – С.6. 
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чином, консолідація трудового законодавства та застосування створеного за її результатами 

нормативного акту формує підґрунтя для ефективної та кінцевої кодифікації, визначає основні 

її напрямки, що, своєю чергою, значно знижує обсяги внесення змін до кінцевого акту у 

майбутньому.  

 

Богдан Ірина Анатоліївна 

кандидат юридичних наук,  

асистент кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ «ТРУДОВА ФУНКЦІЯ» ЯК 

ЗАВДАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Наукові поняття, сформульовані правовою теорією відіграють різні ролі, зокрема, 

виступають у якості інструмента пізнавальної діяльності, способу розуміння та фіксації 

досягнутих правових знань.  Одним із таких наукових понять, яке функціонує як 

гносеологічний інструмент правової теорії, а тому має бути покладене в основу методології 

розвитку трудового права, є поняття «юридична конструкція».  

Юридична конструкція – це розроблена доктриною та прийнята юридичною науковою 

спільнотою ідеальна модель, що дозволяє теоретично осмислити, нормативно закріпити та 

виявити у правовому тексті та у фактичних юридичних відносинах закономірний та 

послідовний логічний взаємозв’язок структурних елементів різних правових явищ для пізнання 

правової реальності.  

Зазначене поняття розглядається як (1) метод пізнання права, (2) модель врегулювання 

правом суспільних відносин, (3) спосіб тлумачення права1. 

Застосування юридичних конструкцій правового регулювання в трудових відносинах 

обумовлене історичним правонаступництвом щодо реалізації мети трудового права, як галузі 

права, та забезпечує неперервність розвитку трудового права.  

Ігнорування юридичних конструкцій або їх неоднакове застосування шляхом їх довільного 

тлумачення без належної на це наукової обґрунтованості викликає негативні наслідки. Зокрема, 

створює підґрунтя для субсидіарного застосування юридичних конструкцій інших галузей 

права, подекуди неадекватних меті,завданням, соціальному призначенню трудового права. 

Ця обставина може слугувати джерелом численних наукових дискусій та створювати 

перешкоди для розвитку трудового права, у тому числі в контексті  цілей кодифікації: 

юридично-технічних, соціальних, політичних2. Змістом юридично-технічних цілей полягає в 

раціоналізації та уніфікації трудового законодавства України, визначенні чіткої структури 

кодифікованого акта, чіткості та однозначності формулювань3 та змісту базових юридичних 

конструкцій трудового права. 

В такому контексті привертає увагу явище трудової функції, яку слід віднести до базових  

юридичних конструкцій трудового права, дослідження якої є завданням сучасного етапу 

кодифікації трудового права. Наукові дослідження трудової функції, як конструкції трудового 

права, здійснювалися лише опосередковано. Саме тому, на думку Лушнікова А.М. 

Лушнікової М.В.: «ця проблема чекає свого правового вирішення»4. 

На сучасному етапі розвитку законодавства про працю правова конструкція трудової функції 

може існувати на теоретичному рівні, оскільки її законодавче визначення відсутнє і 

обмежується коротким поясненням окремих елементів у діючій статті 21 Кодексу законів про 

                                                                 

 
1 Исаев Н.В. Юридическая конструкция как модель общественных отношений.- [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-konstruktsiya-kak-model-obschestvennyh-otnosheniy. – С.67-69. 
2 Гаращенко Л.П.  Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи. – Юридична Україна. – 2011. - №1(1)/2011. – С. 122.  
3 Так само. 
4 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права:Учебник: в 2 Т. Т2 Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое правою 

Процессуальное трудовое право. М.: Статут, 2009. – 1151 с. – С.309. 
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працю України як «робота, визначена трудовим договором», хоча елементи та взаємозв’язку 

між ними не виділяються. 

Загальновживаним підходом серед науковців-трудовиків є дослідження трудової функції як 

поєднання суб’єктивних (пов'язаних з діями суб'єкта) та об’єктивних (пов'язаний з 

характеристиками об’єкта) факторів. 

Вважається, що трудову функцію характеризує органічне поєднання об’єктивних та 

суб’єктивних факторів, природа якого криється в матеріальному виробництві та ділових 

якостях працівника.  

Пилипенко П.Д. цю думку підтримує, зазначаючи про поділ факторів, що обумовлюють 

зміст трудової функції, на суб’єктивні: професію, спеціальність кваліфікацію, освіту, стаж 

попередньої роботи, додаткові знання та інші характеристики кандидата у працівники або вже 

існуючого працівника, у якого змінюється трудова функція та об’єктивні: посаду та вид 

роботи. Суть трудової функції також пояснювалась через поняття «моменти», яких виділялось 

три: (а) описом найбільш типових робіт, що складають даний предмет діяльності, (б) 

посиланням на те, що повинен знати кожний робочий, що виконує такі роботи, (в) посиланням 

на те, що він повинен вміти у зв’язку із даною роботою. 

Досить суперечливою виглядає думка Коваленка Р.І, який зводить всі елементи трудової 

функції до перелічення факторів, які встановлюють трудову функцію працівника у кожному 

конкретному випадку: професії, спеціальності, кваліфікації, спеціалізації, посади5. 

 Отже, у науці ставилось питання щодо «факторів» та «моментів», що визначають трудову 

функцію  без дослідження її елементів та взаємозв’язків між ними, хоча це і сприяє їх 

визначенню. 

Така «одностайність» у думках науковців щодо поділу факторів/моментів, наукова позиція 

щодо елементів трудової функції потребує дослідження.  

Науковий підхід, що був застосований ігнорує (1) юридичні зв’язки між суб’єктами 

трудових правовідносин щодо встановлення та/або зміни трудової функції, (2) оціночний 

характер встановлення та/або зміни трудової функції в межах, що не порушує законодавство 

про працю, а також (3) суб’єктний склад осіб, що її встановлюють/оцінюють/погоджують. 

Аналіз трудової функції як юридичної конструкції трудового права без дослідження 

юридичних зв’язків між суб’єктами трудових правовідносин щодо встановлення та/або зміни 

трудової функції є неповним. Правові норми про встановлення/зміну трудової функції діють та 

розвиваються у різноманітних виробничих ситуаціях, які можна виокремити, в залежності від 

підстави встановлення трудової функції. Зокрема, відносини по встановленню/зміні трудової 

функції відбувається при укладанні трудового договору; після завершення навчання, 

підвищення кваліфікації або перекваліфікації працівника; при перевірці рівня кваліфікації 

працівника; при переведенні працівника на іншу роботу тощо. 

Незважаючи на наявність нормативних актів щодо регулювання вимог до посад і професій, 

вагому частину при встановленні трудової функції працівнику становить оцінка роботодавцем 

чи уповноваженим ним органом відповідності кваліфікації особи вакантній/займаній посаді 

шляхом перевірки документів, що її підтверджують та надання оцінки демонстрації особою 

своїх професійних знань, вмінь, навичок та ділових якостей. 

В контексті зазначеного суб’єктний склад трудової функції є істотним елементом для 

надання оцінки щодо юридичної та фактичної відповідності кандидата на посаду або 

працівника вакантній або займаній посаді. Питання про елементи юридичної конструкції 

трудової функції залишається відкритим, так само як і питання про підхід до виокремлення 

зазначеної конструкції, оскільки зміст норм, якими вони фіксуються, в тому числі і у проекту 

Трудового кодексу України (№1658) виглядає неоднозначним та суперечливим. 

 

                                                                 

 
5 Коваленко Р.І. Трудова функція як обов’язкова умова трудового договору: автореферат дисертації на здобуття … к.ю.н. 12.00.05 трудове 

право та право соціального забезпечення. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2016. – С.12. 
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РОЗДУМИ НАД ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВІДОБРАЖЕНИМИ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ 

Давно минув той час, коли існував СРСР і вектор розвитку трудового законодавства кожної 

із п’ятнадцяти радянських республік визначався Основами законодавства Союзу РСР і союзних 

республік про працю. Нині на теренах колишньої союзної держави існує п’ятнадцять держав, 

кожна з яких проголосила себе суверенною та незалежною. В кожній із цих держав є власний 

кодифікований акт (здебільшого трудовий кодекс), дія котрого спрямована на регулювання 

трудових й інших, тісно пов’язаних з ними відносин. Однак лише в Україні, єдиній з-поміж 

колишніх п’ятнадцяти республік, досі не прийнято нового, сучасного Трудового кодексу. 

Натомість чинним є, щоправда, зі значними редакційними правками, Кодекс законів про 

працю, який було прийнято ще 10 грудня 1971 року.  

Щоправда, упродовж останніх п’ятнадцяти років Верховна Рада України тричі спромоглася 

прийняти у першому читанні три різні проекти Трудових кодексів України. Так, 11 грудня 2003 

року парламентом було прийнято у першому читанні проект Трудового кодексу України з 

реєстраційним номером 1038-1, який було внесено тодішнім Кабінетом Міністрів України та 

зареєстровано 28.08.2003 року в Апараті Верховної Ради України. Другий проект Трудового 

кодексу України було внесено трьома народними депутатами VI скликання Верховної Ради 

України (Харою В.Г., Сухим Я.М. та Стояном О.М.), зареєстровано 04.12.2007 року за № 1108, 

а 20.05.2008 року його було прийнято в першому читанні. Третій проект Трудового кодексу 

України внесли інші три народні депутати VIII скликання (Гройсман В.Б., Денісова Л.Л. та 

Папієв М.М.), його було зареєстровано 27.12.2014 року за № 1658, а 05.11.2015 року – 

прийнято в першому читанні. 

Можливо така тривала робота над текстом Трудового кодексу України свідчить про бажання 

прийняти бездоганний, ефективний акт, спрямований на регулювання трудових та інших, тісно 

пов’язаних з ними відносин, який би враховував новітні напрацювання науки трудового права 

та практику застосування кодифікованих актів не лише колишніх країн-учасниць СРСР, але й 

провідних країн світу? Адже у Франції урядова ініціатива щодо прийняття нового Трудового 

кодексу зумовила значне зростання протесту серед працівників, внаслідок чого навіть 

більшість депутатів Національних зборів відмовилася його підтримувати. То ж Прем’єр-міністр 

21 липня 2016 року вимушений був застосувати п.3 ст.49 Конституції Франції, відповідно до 

якої уряд має спеціальне повноваження – провести закон без голосування в парламенті. 

Щоправда, в його тексті відсутня стаття, котра б містила перелік принципів правового 

регулювання трудових відносин.  

Останніми з-поміж колишніх радянських республік трудові кодекси прийняли в Грузії 

(17 грудня 2010 року), щоправда їхній Трудовий кодекс також не містить зазначених 

принципів, та в Республіці Казахстан (23 листопада 2015 року), однак вказаний акт містить 

11 принципів. 

То ж у цих умовах значний науковий інтерес становить порівняльно-правове дослідження 

призначення принципів правового регулювання трудових відносин, які сформульовані у тексті 

всіх трьох проектів трудових кодексів України.  

Актуалізує наше дослідження і той факт, що серед вчених досі немає одностайності в 

розумінні не лише сутності принципів трудового права та їх впливу на законодавство, але й 

щодо їх переліку. Так, наприклад, прихильники природної концепції розуміння права 

переконані, що принципи трудового права зумовлюють зміст відповідних правових норм, у той 



28 

 

час як прихильники позитивістської концепції праворозуміння навпаки, впевнені в тому, що 

принципи трудового права потрібно виводити саме із норм права. 

У тексті всіх трьох законопроектів в одній статті виокремлено основні принципи правового 

регулювання трудових відносин (щоправда, у тексті перших двох законопроектів стаття 3 

містила основні засади правового регулювання трудових відносин). Це відразу зумовлює 

питання щодо співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип». Окрім того, впадає у вічі 

прагнення авторів перерахувати саме «основні принципи» (засади), щоправда, не пояснюючи 

механізму формулювання інших, не основних. У перших двох законопроектах було 

перераховано 19 основних засад, у той час як у останньому проекті названо 34 основних 

принципи. Чи не забагато їх для того, щоб рахуватися основними? 

Відповідно до ч.1 ст.2 законопроекту №1658, «правове регулювання трудових відносин 

ґрунтується на наступних принципах…». У вказаній нормі законодавець намагається пояснити 

призначення основних принципів правового регулювання трудових відносин. Але що це 

означає? Кому вказані принципи адресовані? Якою юридичною силою вони володіють? Чи 

можна ними керуватися у правозастосовній практиці? 

Відповідно до статті 16 «Аналогія» законопроекту №1658, якщо трудові відносини не 

врегульовані цим Кодексом, іншими актами трудового законодавства, колективними угодами, 

колективним та трудовим договорами, вони регулюються тими правовими нормами цього 

Кодексу, інших актів трудового законодавства, що регулюють подібні за змістом трудові 

відносини (аналогія закону) (ч.1); у разі неможливості використати аналогію закону для 

регулювання трудових відносин вони регулюються відповідно до загальних засад 

законодавства (аналогія права) (ч.2). Аналіз змісту цієї статті зумовлює виникнення наступних 

запитань: що таке загальні засади законодавства і якого саме? Навіщо у статті 2 законопроекту 

перераховано 34 основних принципи правового регулювання трудових відносин, якщо навіть у 

випадку неможливості застосування аналогії закону законодавець не зобов’язує користуватися 

ними, а відсилає до загальних засад законодавства? 

Відповідно до ст.17 «Застосування актів законодавства однакової юридичної сили у разі їх 

неузгодженості», у разі виявлення неузгодженості між актами законодавства однакової 

юридичної сили, що регулюють трудові відносини, застосовується акт, який є спеціальним 

щодо відповідних відносин (ч.1); у разі якщо норма закону чи іншого акта законодавства, 

виданого на підставі закону, або норми різних законів чи різних актів законодавства 

припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків працівника і 

роботодавця, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь і працівника, і 

роботодавця, рішення приймається на користь працівника (ч.2 цієї статті). 

По-перше, навіщо у ч.1 ст.10 та ст.11 було формулювати перелік актів трудового 

законодавства, щоб у ст.17 використати термін «норма закону чи іншого акта законодавства»? 

По-друге, для чого законодавець вказав перелік основних принципів правового регулювання 

трудових відносин, якщо в разі виникнення колізії між актами з однаковою юридичною силою 

законодавець пропонує застосовувати акт спеціальний? А чому не той, який відповідає 

основним принципам? Адже спеціальний акт швидше за все якраз і буде їм суперечити. По-

третє, відповідно до ч.2 ст.17 законопроекту, в разі виникнення колізії між нормами з різною 

юридичною силою, законодавець пропонує «прийняти рішення на користь працівника». Схоже 

правило містить один із основних принципів: «презумпції правомірності правової позиції, 

рішення чи дії працівника, якщо різні нормативно-правові акти припускають неоднозначне 

трактування його прав чи обов’язків» (п.3 ч.1 ст.2). А чи не порушується таким чином 

законодавцем принцип «законності», проголошений та формалізований у тексті Конституції 

України? Адже в разі колізії між нормами з різною юридичною силою, застосовуватися має акт 

з вищою юридичною силою. 

На нашу думку, принципи правового регулювання трудових відносин є підґрунтям для 

формування актів трудового законодавства, і, в першу чергу, Трудового кодексу України. То ж 

законодавець повинен був би про це наголосити в тексті законопроекту. Окрім того, доцільно 

було б зобов’язати всіх суб’єктів трудових відносин (у не бездоганній термінології статті 19 

законопроекту – сторін та суб’єктів трудових відносин) керуватися вказаними принципами. 
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Вітчизняний законодавець уже використовував такий підхід у кількох законах. Так, 

наприклад, відповідно до п.2 ч.1 ст.8 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 

2015 року №889-VIII, державний службовець зобов’язаний дотримуватися принципів 

державної служби. Схожа норма міститься і в п.2 ч.1 ст.12 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» від 9 лютого 2017 року №1849-VІІІ, відповідно до якої 

службовець місцевого самоврядування зобов’язаний дотримуватися принципів служби в 

органах місцевого самоврядування. 

Зважаючи на юридичну техніку, обрану для формулювання основних принципів правового 

регулювання трудових відносин, жодного конкретного правила поведінки стаття 2 

законопроекту №1658 не містить. Більше того, законодавець поєднує в одній статті дозволяючі, 

забороняючі й уповноважуючі приписи. Щоправда, деякі з них суперечать іншим статтям 

проекту. Наприклад, заборонивши дитячу працю (п.7 ст.2), законодавець дозволяє укладати 

трудові договори з особами, котрі досягнули шістнадцятирічного віку (ч.2 ст.20), п’ятнадцяти 

років (ч.3 ст.20), чотирнадцятирічного віку (ч.4 ст.20) і навіть «із особами, які не досягли 

чотирнадцятирічного віку» (ч.5 ст.20). Слід нагадати, що відповідно до ст.6 Сімейного кодексу 

України, правовим статусом дитини володіє особа до досягнення нею повноліття, тому стаття 

20 законопроекту суперечить п.7 ч.1 ст.2 цього ж законопроекту. 

Окрім того, зміст окремих основних принципів виходить за межі дії законопроекту. 

Наприклад, згідно зі статтею 2, правове регулювання трудових відносин ґрунтується на 

принципах «забезпечення повної і продуктивної зайнятості працівника … та захисту від 

безробіття» (п.14); «бідність серед працюючих є загрозою для індивідуальних свобод, 

загального добробуту і розвитку суспільства» (п.19); «соціальної справедливості, в тому числі 

справедливого, неупередженого  розподілу результатів праці, як основи соціального миру» 

(п.20); «належного, кваліфікованого адміністрування, нормування трудових відносин та 

охорони праці» (п.21); «забезпечення права працівників на участь в управлінні юридичною 

особою» (п.22); «збалансованості трудового навантаження з одного боку та  потреби у 

відпочинку, відтворенні здоров’я і професійного  потенціалу працівника, вихованні дітей і 

розвитку сім’ї – з іншого» (п.23); «загальнообов’язкового державного соціального страхування 

трудового доходу та соціальних послуг на випадок повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості» (п.26) тощо.  

Підсумовуючи все вищевикладене, хочемо зробити висновок, що в такій редакції проект 

Трудового кодексу України №1658 приймати в другому читанні передчасно, він потребує ще 

значного доопрацювання. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НЕУСТОЙКИ В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В последнее время все чаще обнаруживается практика включения условия о неустойке в 

содержание индивидуального трудового договора, которое предусматривает обязанность 

работника, в случае невыполнения заявленных договорных обязательств, выплатить 

определенную денежную сумму, размер которой был установлен на момент заключения 

вышеуказанного договора, с целью возмещения убытков (затрат) работодателя. Более того, 

некоторые из работодателей настаивают на том, чтобы в индивидуальном трудовом договоре 

было закреплено условие, в соответствии с которым одностороннее расторжение договора – 

вследствие недобросовестного поведения работника – повлечет выплату определенной 
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денежной суммы в пользу работодателя. Данное условие часто встречается, к примеру, в 

индивидуальных трудовых договорах, заключаемых с профессиональными спортсменами1. 

Согласно ст. 624 ч. (1) Гражданского кодекса Республики Молдова (далее – ГК РМ)2, 

неустойкой признается договорное положение, в соответствии с которым стороны производят 

предварительную оценку убытков и устанавливают, что в случае неисполнения обязательства 

должник будет обязан уплатить кредитору определенную денежную сумму или передать 

определенную вещь. В соответствии с положениями ст. 629 ГК РМ, следует подчеркнуть, что 

основанием возникновения неустойки может быть закон. ГК РМ относит к законной только 

неустойку, предусмотренную в законе, исключив, тем самым, возможность ее установления 

иными нормативными актами. В ГК РМ также поясняется, что установленная законом 

неустойка не может быть предварительно исключена или уменьшена соглашением сторон. 

В доктрине гражданского права указывается, что «при взыскании неустойки потерпевшая 

сторона договора доказывает лишь факт нарушения его контрагентом»3, без необходимости 

«доказывать и обосновывать размер понесенных убытков […] и причинную связь между их 

возникновением и действиями нарушителя, а также вину последнего (которая 

презюмируется)»4. 

Спроецировав понятие «неустойка» на трудовое законодательство, можно сделать вывод, 

что неустойка предусматривает обязанность работника выплатить работодателю денежную 

сумму, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения первым обязательства, 

предусмотренного индивидуальным трудовым договором. В связи с этим возникает вопрос: 

правомерно ли применение договорного условия о неустойке в сфере индивидуальных 

трудовых правоотношений? 

Прежде чем дать исчерпывающий ответ на данный вопрос, следует обратиться к анализу 

содержания индивидуального трудового договора. Так, доктриной трудового права 

подчеркивается, что в содержание трудового договора входят две базовые группы условий, 

являющихся предметом соглашения между работодателем и работником5:  

1) обязательные условия (т.е. те, перечень которых предусматривается ст. 49 ч. (1), 290 ч. 

(3) Трудового кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ)6 и иными нормативными актами); 

2) дополнительные условия, включенные в индивидуальный трудовой договор по желанию 

сторон.  

В связи с тем, что трудовое законодательство прямо не предусматривает условие о 

неустойке, данное условие следует относить к категории дополнительных условий 

индивидуального трудового договора. Более того, следует подчеркнуть, что условие о 

неустойке (как и другие дополнительные условия трудового договора) не должно ухудшать 

положение работника по сравнению с трудовым законодательством. В противном случае, 

договорное условие о неустойке будет признано недействительным и, как следствие, не будет 

иметь каких-либо правовых последствий. Вышеуказанное следует из применяемой в сфере 

трудовых правоотношений теории публичного порядка в трудовом праве („teoria ordinii publice 

în dreptul muncii”)7, закрепленной в положениях ст. 12 ТК РМ, в соответствии с которыми 

условия индивидуальных трудовых договоров, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, являются недействительными и не имеют 

юридических последствий. Схожая норма содержится в ст. 49 ч. (3) ТК РМ.  

Теория публичного порядка в области трудовых отношений еще сильнее консолидируется 

благодаря положениям ст. 64 ч. (2) ТК РМ, в соответствии с которыми, работники не могут 

отказаться от прав, установленных ТК РМ. Любое соглашение, направленное на отказ от 

признанных прав работников или их ограничение, является недействительным. 

                                                                 

 
1 Corneliu Benţe, Consideraţii privind clauza penală în contractul individual de muncă // Revista română de dreptul muncii, №4/2015, стр. 29. 
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, №82-86 от 22.06.2002. 
3 Российское гражданское право. Учебник: Том 1. Отв. ред. Е.А. Суханов. – Москва: Статут, 2011, стр. 469. 
4 Idem. 
5 А.М. Лушников, М.В. Лушникова. Курс трудового права. Учебник: Том 2. – Москва: Статут, 2009, стр. 298. 
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, №159-162 от 29.07.03. 
7 Eduard Boişteanu, Nicolai Romandaş. Dreptul muncii. Manual. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2015, стр. 7-8, 365. 
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По нашему мнению, договорное условие о неустойке, которое влечет за собой 

«ужесточение» материальной ответственности работника, а также целый ряд других 

договорных условий, как то: условие на ограничение или запрет отставки работника; условие 

об исключительности8, в соответствии с которым, работник обязуется осуществлять трудовую 

деятельность, взамен определенных преимуществ, исключительно в пользу работодателя - 

стороны индивидуального трудового договора и т.д., существенно ухудшают положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

Более того, включению в индивидуальный трудовой договор условия о неустойке 

препятствуют правовые положения ст. 327 ч. (2), 333 ч. (2), 336, 341 ч. (1) ТК РМ, выделяющие 

особенности правового режима материальной ответственности работников. Законом, в 

частности, предусмотрено, что индивидуальным и (или) коллективным трудовыми договорами 

может конкретизироваться материальная ответственность сторон договора. При этом, 

материальная ответственность работника перед работодателем не может быть выше, чем это 

предусмотрено ТК РМ и иными нормативными актами. 

Трудовое законодательство определяет, в императивном порядке, обязанность работодателя 

устанавливать размер материального ущерба и причины его возникновения, в связи с чем 

работодатель должен провести служебное расследование в соответствии со ст. 342 ТК РМ.  

По общему правилу, за причиненный работодателю ущерб работник несет ограниченную 

материальную ответственность в размере действительного прямого ущерба, но не свыше 

средней заработной платы, если ТК РМ или другими нормативными актами не предусмотрено 

иное. Статья 341 ч. (1) ТК РМ предусматривает, что размер материального ущерба, 

причиненного работодателю, определяется по фактическим потерям, исчисляемым на основе 

данных бухгалтерского учета. 

Исходя из приведенных выше доводов, следует констатировать, что работодатель и 

работник не могут, как правило, оговорить условие о неустойке в индивидуальном трудовом 

договоре9. Невозможность в этом случае основывается на защитной и социальной функциях 

трудового права. Но в то же время, законодатель устанавливает, в исключительном порядке, 

законную неустойку при регламентации некоторых аспектов, касающихся осуществления 

трудовой деятельности. В качестве примера можно привести Постановление Правительства РМ 

№923 «О трудоустройстве выпускников государственных высших и средних специальных 

учебных заведений» от 4 сентября 2001 года10, устанавливающее порядок трудоустройства 

молодых специалистов.  

В соответствии с положениями пкт. 3 данного постановления, молодые специалисты, 

обучавшиеся в группах с бюджетным финансированием (дневное отделение) в высших и 

средних специальных учебных заведениях, распределяются на работу по специальности в 

соответствии с заявками министерств, других центральных административных органов и 

органов местного публичного управления и обязаны работать в течение трех лет в учреждениях 

и структурах, в которые были распределены. 

Молодые специалисты, отказавшиеся выехать на место работы согласно полученному 

распределению или прекратившие трудовую деятельность до истечения установленного 

трехлетнего срока, обязаны возместить в государственный бюджет расходы на их обучение в 

                                                                 

 
8 Условие об исключительности противоречит ст. 43 ч. (1) Конституции Республики Молдова (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, №1 от 

12.08.1994), которая провозглашает право на труд и защиту труда, а также правовым положениям ТК РМ, касающихся работы по 

совместительству (ст. 267-274 ТК РМ).  
9 К этому выводу пришли также румынские ученые-трудовики Роксана Попеску и Корнелиу Бенце, которые утверждают, что включение 

условия о неустойке в содержание индивидуального трудового договора носит незаконный и недобросовестный характер. В обоснование 

данной точки зрения румынские авторы приводят следующие доводы: а) условие о неустойке является недействительным, так как не 
учитывает пределы договорной свободы сторон трудового договора (договорная свобода в трудовом праве ограничена минимальным уровнем 

установленных трудовым законодательством прав и гарантий работников); б) когда возникает вопрос привлечения работника к материальной 

ответственности за ущерб, причиненный работодателю, в каждом таком случае необходимо установить размер причиненного ущерба и 
причины его возникновения. См.: Corneliu Benţe, Consideraţii privind clauza penală în contractul individual de muncă // Revista română de dreptul 

muncii, №4/2015, стр. 28-32; Roxana Popescu, Legalitatea clauzei penale în contractul individual de muncă // Revista română de dreptul muncii, 

№6/2016, стр. 65-68. 
10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, №108-109 от 06.09.2001. По нашему мнению, неустойка, установленная Постановлением 

Правительства РМ №923/2001, относится к законной, так как положения вышеуказанного постановления были разработаны во исполнение 

законодательных норм в области образования, то есть носят субсидиарный характер.  
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объеме, исчисленном соответствующим учебным заведением (пкт. 4 Постановления 

Правительства РМ №923/2001)11. 

Существенные вопросы правовой природы обязанности лица отработать после завершения 

обучения определенный период или выплатить определенную денежную сумму за досрочное 

прекращение трудовых (служебных) правоотношений представлены в решениях Европейского 

Суда по правам человека (далее – Европейский Суд)12. Так, например, в деле «Хитос (Chitos) 

против Греции», гражданин Греции Георгиос Хитос опротестовал возложенную на него 

обязанность отслужить в вооруженных силах длительный срок или выплатить сумму за 

досрочное прекращение службы. Так, исходя из фактических обстоятельств дела, заявитель 

бесплатно обучался в период с 1986 года по июнь 1993 года на медицинском факультете 

Фессалоникского университета. По окончании обучения он был назначен вторым лейтенантом 

армейского медицинского корпуса. В соответствии с действовавшим на тот момент 

законодательством, Георгиос Хитос обязался прослужить в вооруженных силах период, 

соответствующий троекратной продолжительности его обучения в военной академии, то есть 

18 лет. Фактически же заявитель проработал в вооруженных силах до 2006 года, когда подал в 

отставку в возрасте 37 лет в звании полковника. Сразу после этого генеральный штаб армии 

уведомил Георгиоса Хитоса, что согласно статье 64 Декрета N 1400/1973 он должен был 

прослужить в вооруженных силах еще девять лет, четыре месяца и 12 дней или выплатить 

государству сумму, размер которой будет рассчитан с учетом того периода, который ему 

оставалось дослужить. В результате многолетних судебных разбирательств Финансовый суд 

обязал Георгиоса Хитоса выплатить государству сумму в размере 49978 евро 33 центов за 

досрочное прекращение службы.  

Заявитель Георгиос Хитос утверждал, что возложенная на него национальным 

законодательством обязанность отслужить в вооруженных силах весьма длительный, по его 

мнению, срок или выплатить государству избыточную сумму за прекращение его службы 

составляла принудительный или обязательный труд, поскольку она возлагала 

непропорциональное бремя и необязательное ограничение его свободы трудоустройства. Он 

ссылался на пункт 2 статьи 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года, который предусматривает: «Никто не должен привлекаться к принудительному или 

обязательному труду»13. На основании представленных материалов и документов, Европейский 

Суд постановил, что имело место нарушение требований пункта 2 статьи 4 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Однако, в соответствии с § 94 Постановления Европейского 

Суда по делу «Хитос (Chitos) против Греции» (Chitos v. Greece) (от 4 июня 2015 г., жалоба 

N 51637/12)14, Европейский Суд заключил, что «требование о продолжении службы 

армейскими офицерами в течение определенного периода после окончания ими подготовки 

является составной частью обязанностей, которые они приняли. Исчисление длительности 

срока службы офицеров, которые прошли подготовку за счет армии, и условия прекращения 

контракта являются вопросами, относящимися к пределам усмотрения государства. Интерес 

государств в возвращении средств, затраченных на подготовку офицеров армии и 

медицинского корпуса, и обеспечении того, чтобы вооруженные силы имели достаточно 

квалифицированный персонал в соответствующий период относительно их потребностей, 

                                                                 

 
11 Конституционный суд Республики Молдова отметил, что Постановление Правительства РМ №923/2001 не противоречит положениям ст. 35 
ч. (1), ст. 43 и ст. 44 Конституции РМ, которые гарантируют право на образование, право на свободный выбор работы и запрещение 

принудительного труда, а также международным инструментам. В продолжении Конституционный суд РМ заключил, что «свобода труда 

включает право лица на свободный выбор работы (профессии, занятия) и места труда, а также право не работать, а продолжать 
постуниверситетское образование (мастерат, докторантура), однако не предполагает свободу невыполнения взятых на себя обязательств на 

момент заключения типового контракта (о подготовке молодых специалистов в группах с бюджетным финансированием (дневное обучение) в 

высших и средних специальных учебных заведениях и о трудоустройстве молодых специалистов) между лицом и учебным заведением и, 
безусловно, не предполагает невозврат государству затрат на обучение» (Постановление Конституционного суда РМ №11 от 04.06.2009 // 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, №101 от 10.06.2009). 
12 В качестве примера приводим: Постановление Европейского Суда по делу «Хитос (Chitos) против Греции» (Chitos v. Greece) (от 4 июня 2015 
г., жалоба N 51637/12); Постановление Европейского Суда по делу «Пантелеймон Лазаридис (Panteleimon Lazaridis) против Греции» 

(Panteleimon Lazaridis v. Greece) (от 12 января 2016 г., жалоба N 61838/14). 
13 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160. 
14 Постановление Европейского Суда по делу «Хитос (Chitos) против Греции» (Chitos v. Greece) (от 4 июня 2015 г., жалоба N 51637/12). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=ARB&n=446104#0. 
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оправдывает запрет отставки офицеров в течение определенного срока и зависимость 

досрочного увольнения от выплаты суммы, покрывающей расходы на содержание и издержки 

обучения, которые государство несло во время их подготовки, когда выплачивало им денежные 

средства и предоставляло социальные льготы». 

Возвращаясь к ТК РМ, следует заметить, что законодатель предусматривает еще одну 

ситуацию, когда работодателю предоставляется право на возмещение расходов, понесенных им 

на обучение работника. В данном контексте сошлемся на ст. 217 ч. (1) пкт. e) и g) ТК РМ, 

указывающую на то, что при заключении ученического договора15 и договора непрерывной 

профессиональной подготовки16, стороны могут включить в вышеуказанные договоры: 

1) обязанность лица пройти курс профессиональной подготовки и проработать в соответствии с 

полученной профессией, специальностью и квалификацией в течение срока, установленного 

договором; 2) условия покрытия (возмещения) понесенных сторонами (стороной) расходов в 

период ученичества или непрерывной профессиональной подготовки в случае освобождения 

работника (в связи с его отставкой либо дисциплинарным увольнением) до истечения срока, 

предусмотренного договором. 

Таким образом, проанализировав правовые нормы Постановления Правительства РМ 

№923/2001 и ст. 217 ч. (1) ТК РМ, можем констатировать, что законодатель допустил 

следующие ошибки: а) в вышеуказанных нормативных актах не устанавливается объем и 

состав затрат, возмещаемых молодым специалистом, учеником или работником; б) как видим, 

законодатель нормативно не закрепил принцип пропорциональности, в соответствии с которым 

суммы, возмещаемые работодателю, определяются пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени. 

 

 

Бориченко Катерина Валеріївна 

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення  

Національного університету  

«Одеська юридична академія» 

ВІДПУСТКА У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ ЗА ПРОЕКТОМ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Необхідність проведення кодифікації нормативно-правових актів, що регулюють 

індивідуальні та колективні трудові відносини, вже давно визнана на теоретичному та 

практичному рівнях. Дана обставина зумовлена зміною системи суспільних відносин, що 

становлять предмет трудового права, значною кількістю законодавчих актів, прийнятих для їх 

впорядкування, їх динамічністю. Вирішити ці та низку інших проблем правового регулювання 

трудових відносин покликаний проект Трудового кодексу України, зареєстрований Верховною  

Радою України 27 грудня 2014 року за № 165817. 

Метою розробки Проекту є створення ефективного механізму реалізації передбаченого 

Конституцією України права на працю з урахуванням відповідних стандартів, визначених у 

міжнародно-правових актах всесвітнього та європейського рівнів.   

Конституцією України передбачено, що кожен має право на працю (ст. 43), при реалізації 

якого не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

                                                                 

 
15 Исходя из ст. 216 ч. (1)-(2) ТК РМ, ученический договор заключается в письменной форме с лицом, находящимся в поиске работы и не 

имеющим необходимой профессиональной квалификации, является гражданско-правовым договором и регулируется ГК РМ и иными 

нормативными актами. 
16 В соответствии со ст. 216 ч. (3)-(4) ТК РМ, договор непрерывной профессиональной подготовки заключается в письменной форме с 

работником предприятия, является дополнительным к индивидуальному трудовому договору и регулируется трудовым законодательством и 

иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
------------------------------------ 
17 Трудовий кодекс України: Проект від 27 грудня 2014 року № 1658 (доопрацьований 20 травня 2015 року) // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua 
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місця проживання, за мовними або іншими ознаками (ст. 24). У той же час, Основним законом 

нашої держави визначено, що враховуючи фізіологічні та психологічні особливості жіночого 

організму, жінки користуються додатковими правами у сфері створення умов, які дають їм 

можливість поєднувати працю з материнством, для них передбачений особливий правовий 

захист, матеріальна і моральна підтримка, що включає надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям 

Однією з таких гарантій є закріплення за жінками права на соціальну відпустку у зв’язку з 

вагітністю та пологами, порядок та умови надання якої визначені Законом України «Про 

відпустки» від 15 листопада 1996 року18. Аналогічне право жінок закріплене й ст. 192 проекту 

Трудового кодексу України.  

Відповідно до положень визначеної статті соціальна відпустка у зв’язку з вагітністю та 

пологами надається тривалістю 70 календарних днів (84 календарні дні – у разі багатоплідної 

вагітності) – до пологів та 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і 

більше дітей та в разі ускладнених пологів) – після пологів.  

Проектом передбачено, що тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 

обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 або 154 календарні дні – у разі 

багатоплідної вагітності та народження двох і більше дітей та в разі ускладнених пологів).  

Міжнародні стандарти у сфері надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 

закріплені Конвенцією Міжнародної організації праці № 103 про охорону материнства 

(переглянута № 183)19, якою передбачено право жінки на відповідну відпустку тривалістю не 

менше 14 тижнів, з яких не менше шести тижнів повинні надаватися після народження дитини. 

Таким чином, відповідні положення проекту Трудового кодексу України, як і чинне 

національне законодавство у цій сфері, відповідають міжнародним стандартам, встановлюючи 

тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами (при нормальному їх протіканні та 

народженні однієї дитини) тривалістю 18 тижнів. 

Однак нормативно-правові акти, що визначають тривалість оплачуваної відпустки у зв’язку 

з вагітністю і пологами в зарубіжних країнах, є більш розвиненими. Так, законодавством 

Швеції передбачена тривалість такої відпустки – 64 тижні, Норвегії – 52 тижні, Данії – 50 

тижнів, Іспанії – 24 тижні, Росії – 20 тижнів, Фінляндії – 18 тижнів, Німеччини – 14 тижнів20. 

Таким чином, показник України у сфері тривалості оплачуваної відпустки у зв’язку з 

вагітністю і пологами є нижчим за середній. Враховуючи проголошення України соціальною 

державою та прагнення дотримання міжнародних стандартів прав людини, у тому числі 

шляхом запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн, на нашу думку, порядок 

забезпечення жінок відпустками у зв’язку з вагітністю та пологами у нашій державі потребує 

реформування шляхом збільшення їх тривалості.  

Діюче трудове законодавство, проект Трудового кодексу України передбачають можливість 

збільшення тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з об’єктивних причин. Тим 

не менше, на нашу думку, таке формулювання змісту ст. 192 проекту Трудового кодексу 

України не можна вважати досконалим. Так, визначаючи тривалість досліджуваного виду 

соціальних відпусток автори Проекту зазначають, що вона збільшується у разі багатоплідної 

вагітності, народження двох і більше дітей та ускладнених пологів, що не є новелою трудового 

законодавства. Однак, при вказівці загальної подовженої тривалості соціальної відпустки у 

зв’язку з вагітністю та пологами автори Проекту оперують такими числами як «140» та «154», з 

чим не можна погодитися.  

Так, авторами Проекту категорії «багатоплідна вагітність» та «народження двох і більше 

дітей», на нашу думку, необґрунтовано виділені в окремі підстави, які дають право на 

соціальну відпусту у зв’язку з вагітністю і пологами подовженої тривалості, адже народження 

двох і більше дітей є логічним завершенням багатоплідної вагітності. Навіть у випадку 

народження живою лише однієї дитини, дана відпустка з виплатою відповідної допомоги за 

                                                                 

 
18 Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4 
19 Конвенція МОП № 103 (переглянута № 183) про охорону материнства 1952 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною 

організацією праці. 1919 – 1964. Т.І.  – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. 
20 The Organisation for Economic Co-operation and Development. Employment outlook. – OECD, 2001 
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рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування спрямована на 

відновлення працездатності жінки після фізіологічного процесу пологів, а не на забезпечення 

умов утримання та виховання малолітніх дітей, що є метою для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку. 

Крім того, Законом України «Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року21 передбачена подовжена 

тривалість терміну відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до 180 календарних днів (90 

днів – до і 90 днів – після пологів), для жінок, які віднесені до І-ІV категорії осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Таким чином, чинним законодавством України передбачена диференціація тривалості 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не лише залежно від кількості народжених дітей та 

перебігу пологів, але й залежно від правового статусу жінки, яка має право на відповідну 

відпустку.  

Більша тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, залежно від особливостей 

умов проживання жінки, характеру її попередньої трудової діяльності, передбачена також 

законодавством зарубіжних країн. Так, наприклад, у Чехії відпустка у зв’язку з вагітністю і 

пологами одиноким матерям із 100 % її оплатою надається тривалістю 35 тижнів, що на 7 

тижнів перевищує нормальну її тривалість. У Фінляндії жінкам, які до вагітності працювали на 

роботах з важкими та шкідливими умовами праці, надається допомога у зв’язку з вагітністю та 

пологами у розмірі 100 % доходу такої жінки за час відповідної відпустки, тривалістю 155 

робочих днів22. 

На нашу думку, запровадження досвіду зарубіжних країн, зокрема шляхом доопрацювання 

проекту Трудового кодексу України та закріплення права одиноких матерів на отримання 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 90 календарних днів до пологів та 90 

календарних днів – після, стане свідченням виконання Україною своїх зобов’язань як 

соціальною державою, підвищить рівень соціального захисту сімей з дітьми, зокрема, 

неповних.  

У зв’язку з цим, на нашу думку, з урахуванням позитивного законодавчого досвіду 

зарубіжних країн статтю 192 проекту Трудового кодексу України доцільно викласти у такій 

редакції: 

«Стаття 192. Соціальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 

1. У зв’язку з вагітністю та пологами жінкам надається оплачувана відпустка тривалістю: 

1) до пологів - 70 календарних днів (84 календарні дні - у разі багатоплідної вагітності); 

2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і 

більше дітей та в разі ускладнених пологів), починаючи з дня пологів. 

2. Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 

126 календарних днів (154 календарні дні - у разі багатоплідної вагітності та в разі ускладнених 

пологів). Ця тривалість не залежить від кількості днів, фактично використаних до пологів. 

3. Одиноким матерям, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

соціальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 90 календарних днів до 

пологів і 90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно, надається повністю 

незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. 

4. На період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам надається допомога по 

вагітності та пологах, яка компенсує втрату заробітної плати за рахунок коштів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності». 

 

 

                                                                 

 
21 Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 року № 
796-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. - №16. – Ст. 200 
22 Корсаненкова Ю.Б. Социальная поддержка семей с детьми в Российской Федерации: реальность и перспективы: монография / 

Ю.Б. Корсаненкова. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 121, 126 
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МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У ВИРІШЕННІ ТРУДОВИХ СПОРІВ, ТА 

ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ 

Історично так склалося, що трудові спори інтересів безпосередньо пов'язані із конфліктами 

соціальної сфери і за своїми причинами та наслідками представляє значно більшу суспільну 

небезпеку, аніж індивідуальні трудові спори про право. Тому для залагодження різного роду 

конфліктних ситуацій між працею та капіталом світове співтовариство виробило відповідні 

механізми, що здатні адекватно впливати на антагоністичні інтереси цих двох учасників 

суспільної організації праці і врегульовувати у визначений спосіб трудовий конфлікт.  

Такими механізмами є система методів і заходів, що їх використовують сторони 

соціальнопартнерських відносин шляхом соціального діалогу, яка базується на їх взаємному 

співробітництві, пошуку компромісів і виробленні узгоджених рішень з питань соціально-

трудових стосунків.  

При вирішенні трудових спорів в Україні теж широко застосовуються механізми соціального 

партнерства. В першу чергу це проявляється в  участі соціальних партнерів у створенні деяких 

органів, що їх розглядають, а також у використанні механізмів соціального партнерства під час  

альтернативного порядку вирішення трудових спорів . 

З метою здійснення соціального діалогу законодавством передбачається створення 

відповідних органів, які в межах своєї компетенції повинні здійснювати регулювання трудових 

відносин. Їх можна поділити на дві групи: тимчасові та постійні. 

Постійними є Національна тристороння соціально-економічна рада, та відповідні 

територіальні тристоронні соціально-економічні ради. До тимчасових органів належать 

двостороння робоча комісія, що створюється  на локальному рівні для ведення переговорів 

щодо укладення колективних договорів, а також галузеві (міжгалузеві) тристоронні або 

двосторонні соціально-економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу 

(комітети, комісії тощо).  

Органами соціального партнерства можна вважати також примирні комісії і трудові 

арбітражі, які створюються для вирішення конкретних колективних трудових спорів. З 

допомогою цих органів  соціальні партнери здійснюють примирно-третейські процедури з 

метою вирішення колективних трудових спорів, реалізують право на страйк тощо.  

Варто відзначити, що на сьогодні механізми соціального партнерства є дещо послабленими, 

або ж зовсім не використовуються при вирішенні індивідуальних трудових спорів. І така 

ситуація  не може вважатися прийнятною. 

Річ утім, що визначений КЗпП України спосіб вирішення індивідуальних трудових спорів 

суперечить природі двосторонніх договірних стосунків, які лежать в основі трудових 

правовідносин. За чинним тепер законодавством спори про право між працівником і 

роботодавцем вирішуються в комісіях по трудових спорах, що створюються на підприємствах, 

в установах, організаціях. 

КТС, як орган досудової юрисдикції повинен формуватися на засадах соціального 

партнерства із рівної кількості представників працівників та роботодавця і виконувати 

примирні функції з ухваленням рішення за взаємною згодою усіх членів комісії, присутніх на 

засіданні. 

У новому Трудовому кодексі необхідно закріпити правило про те, що працівник має право 

вибирати між судовим розглядом індивідуального трудового спору та його вирішенням за 

допомогою примирних процедур. Незважаючи на положення Конституції України про право 

громадянина на судовий захист працівник повинен мати можливість вибору органу куди йому 

звертатися за захистом свого порушеного права. Це право можна передбачити і в трудовому 

договорі. Як видається така умова трудового договору не буде суперечити відповідним 
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конституційним положенням, і йтиме в розвиток договірних стосунків його сторін. Одним із 

дієвих методів  соціально-партнерського врегулювання трудових спорів є залучення до їх 

вирішення професійних спілок. 

Аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок про те, що захист трудових прав 

здійснюється профспілками принаймні у двох напрямках. По-перше, це участь у системі 

соціального діалогу, зокрема при проведенні колективних переговорів, консультацій, а також 

укладення колективних договорів та угод. По-друге, шляхом здійснення представництва 

найманих працівників при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів. 

Чинний сьогодні механізм реалізації засад соціального партнерства, що використовується 

під час вирішення трудових спорів потребує вдосконалення та реформування, оскільки він не 

повною мірою відображає реальний стан суспільних відносин, а також не є достатньо 

ефективним. 

Нова модель соціально-партнерських стосунків при вирішенні трудових спорів повинна 

базуватися на принципах: верховенства права, законності, демократизму, гуманізму, рівності 

сторін, оперативності вирішення спорів, простоті і доступності процедури їх вирішення, 

розширенні сфери досудового вирішення трудових спорів, свободі вираження позицій, 

безкоштовності, обов'язковості рішень примирних органів, тощо.  

Важливим напрямком реформування механізму врегулювання трудових спорів має стати 

уніфікація порядку вирішення конфліктів незалежно від виду спорів. При цьому процедури 

примирення та посередництва повинні бути домінуючими як при вирішенні трудових спорів 

про право так і трудових спорів інтересів. 

Для прикладу, законом «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

передбачено, що примирна комісія і трудовий арбітраж формуються на основі принципів 

соціального партнерства. Дотримання ж цих принципів вимагає, щоб порядок формування 

таких органів визначався сторонами та регулювався колективним договором чи галузевими 

угодами. Це дозволить максимально врахувати інтереси соціальних партнерів при вирішенні 

колективного трудового спору. При цьому повинна бути змінена роль Національної служби 

посередництва і примирення, яка мала б втручатися у вирішення колективного трудового спору 

лише у випадках передбачених законом. Її участь повинна зводитися до реєстрації колективних 

трудових спорів, надання методичних рекомендацій щодо сприяння їх вирішення, а також 

здійснення контролю за дотриманням законодавства про вирішення колективних трудових 

спорів. Важливим аспектом діяльності Національної служби посередництва і примирення є 

також функція здійснення посередництва при врегулюванні колективних трудових спорів, 

підготовка незалежних посередників, здійснення контролю за процедурою посередництва, 

примус учасників колективного трудового спору до компромісу у прийнятті рішень тощо. 

Необхідною умовою реформування законодавства в частині вирішення трудових спорів є 

створення спеціальних консультативних органів у системі соціального діалогу. Це дозволить 

посилити роль та значимість участі громадянського суспільства у сфері суспільної організації 

праці, що дуже важливо для розвитку демократичних засад у цьому напрямку. 

 

 

Бутинська Роксолана Ярославівна 

аспірант кафедри трудового,  

аграрного та екологічного права  

Львівського національного університету 

 імені Івана Франка 

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ У ВІДНОСИНАХ СОЦІАЛЬНОГО 

ДІАЛОГУ 

Законом України «Про соціальний діалог» урегульовано, що стороною угод на 

національному, галузевому і територіальному рівнях виступають організації роботодавців та їх 

об'єднання відповідних економічних чи територіальних утворень. 
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Поняття та основні засади порядку створення організацій роботодавців та їх об’єднань 

визначені у Законі України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності». У ньому закріплено, що організації роботодавців, їх об'єднання створюються і 

діють з метою представництва та захисту прав та законних інтересів роботодавців у 

економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими 

сторонами соціального діалогу. 

Організації роботодавців, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист соціальних, 

економічних та інших прав та законних інтересів роботодавців, повинні дотримуватися 

Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України. 

Об’єднання роботодавців створюються внаслідок реалізації одного з найважливіших 

трудових прав - права на свободу асоціації. 

Право роботодавців створювати свої професійні організації передбачає право на створення 

об’єднання без попереднього дозволу, право на вступ в такі об’єднання, право на діяльність в 

цих об’єднаннях відповідно до їх статуту.  

Основні правові засади свободи об’єднання роботодавців закріплені в Конвенції МОП № 87 

про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 р. 

Конвенція МОП встановлює наступні умови свободи об’єднань роботодавців:  

- право роботодавців створювати свої об’єднання; 

- право вибору організаційної форми такого об’єднання; 

- створення такої організації без попереднього дозволу держави чи інших суб’єктів; 

- право вступати, або не вступати до таких об’єднань. 

Виходячи зі змісту частини третьої ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», 

суб’єктами правовідносин соціального діалогу можуть бути не будь- які організації 

роботодавців, їх об’єднання, а тільки ті, що відповідають критеріям репрезентативності, 

встановленим Законом для визначеного рівня соціального діалогу (національного, галузевого, 

територіального). Серед критеріїв репрезентативності закон виділяє кількісні та якісні критерії. 

Кількісний критерій означає визнання репрезентативними таких організацій роботодавців, які 

мають передбачену законом кількість членів. Цей критерій, який вважається найважливішим, 

використовується на різних рівнях соціального діалогу. До якісних критеріїв відносяться 

фінансова та адміністративна незалежність, досвід діяльності організації, наявність 

організаційно-технічної інфраструктури. 

Закон визначає, що загальними критеріями репрезентативності для сторони роботодавців є: 

легалізація у встановленому законом порядку, галузева і територіальна розгалуженість та 

загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних 

організацій роботодавців. У той же час закон визначає і спеціальні критерії репрезентативності 

організацій і об’єднань роботодавців для відповідного рівня соціального діалогу.  

Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності 

здійснюється Національною службою посередництва і примирення відповідно до Порядку 

оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності 

суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, який затверджений наказом 

Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73. 

Зміст спеціальної правосуб’єктності організацій роботодавців визначається метою створення 

організацій та об’єднань роботодавців.  

Закон надає право організаціям роботодавців, їх об'єднань представляти і захищати права та 

законні інтереси своїх членів; брати участь у веденні переговорів з укладення колективних 

договорів і угод; брати участь у соціальному діалозі; представництва та захисту інтересів своїх 

членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; 

участь у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення; участь в управлінні 

фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх 

діяльністю; участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).  

Відповідно до закону рішення про утворення організації роботодавців приймається 

установчим з'їздом (конференцією) роботодавців, що оформлюється протоколом установчого 

з'їзду (конференції). 
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Рішення про створення об'єднання організацій роботодавців приймається установчим з'їздом 

(конференцією) уповноважених представників організацій роботодавців. 

Моментом виникнення трудової правосуб’єктності організацій та об’єднань роботодавців є 

їх державна реєстрація. Державна реєстрація всеукраїнських об’єднань організацій 

роботодавців, інших організацій роботодавців, їх об’єднань здійснюється в порядку, 

визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" 

Видається, що порядок легалізації об’єднань роботодавців лише шляхом їх державної 

реєстрації суперечить відповідним міжнародним і європейським актам. Адже вданому випадку 

закон передбачає дозвільний порядок їх утворення шляхом відповідної реєстрації. Тому 

необхідно внести відповідні зміни до закону України «Про організації роботодавців, їх 

об'єднання, права і гарантії їх діяльності» передбачивши аналогічно, як і стосовно профспілок, 

заявочний принцип їх легалізації. 

Припинення правосуб’єктності організацій і об’єднань роботодавців здійснюється на 

підставі відповідного рішення з'їзду (конференції) організації, об'єднання, прийнятого у 

визначеному статутом порядку, або у примусовому порядку за рішенням суду.   
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ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ 

СКЛАДУ ОХОРОННОГО ТРУДОВОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ 

Проблеми розуміння охоронного трудового правовідношення у хрустально-ювелірному 

механізмі охорони трудових прав зумовлені складною правовою природою суб’єктивного 

охоронного обов’язку. У цьому сенсі доречно відмітити, що актуальність обраної теми значно 

підсилюється й тим, що суб’єктивному охоронному обов’язку не приділялося належної уваги у 

національній науці трудового права. Саме тому наведене зумовлює обраний вектор наукової 

розвідки. 

Сутність обов’язку у правовідношенні досліджували такі правники як М.Г Александров, 

С.С. Алексєєва, С.М. Братусь, Л.Д. Воєводін, М.В. Вітрук, Д.М. Генкін, Р.Є. Гукасян, 

С.Ф. Кечек’ян, М.І. Матузов, Б.С. Нікіфоров, І. Остін, Л.І. Петражицький, Ю.К. Толстой, 

Ю.Г. Ткаченко, Р.Й. Халфіна, Г.Ф. Шершеневич та ін. 

В академічних колах панує точка зору про важливість регулятивного права, охоронного 

права по відношенню до відповідних обов’язків. Із аналізу юридичної літератури стає 

зрозумілим, що у першу чергу предметом дослідження виступають регулятивні трудові права 

(право на працю, право на відпочинок і т.п.), а також у меншій частині - охоронні трудові права 

( право на захист від незаконного звільнення, право на страйк і т.п.), а охоронні обов’язки 

залишаються у тіні дослідження згаданих трудових прав.  

Існування суб’єктивного охоронного обов’язку обумовлене самостійністю охоронного 

трудового правовідношення змістом якого виступають суб’єктивне охоронне трудове право та 

відповідний охоронний обов’язок. Саме тому характеристика змісту охоронних трудових 

правовідносин була б не повною якщо не звернути увагу на суб’єктивний охоронний обов’язок. 

З цього приводу М.Г Александров зауважив, що неможливо характеризувати будь-яке 

конкретне суб’єктивне право, не характеризуючи у той самий час відповідний обов’язок. 
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Нерозривний зв’язок права та відповідного йому обов’язку обумовлений тим, що ці категорії 

виражають у різних аспектах одне й те саме суспільне відношення1. 

Розпорошеність у заданому правовому векторі спонукає навести ознаки суб’єктивного 

охоронного обов’язку у трудовому праві: 1) наявність міри необхідної поведінки; 2) існує як 

складова охоронного трудового правовідношення; 3) окреслене можливістю правового 

примусу; 4) окреслене законом; 5) корелює суб’єктивному охоронному трудовому праву; 6) має 

на меті забезпечити превентивну охорону, захист трудових прав або реалізацію трудо-правової 

відповідальності; 7) може мати просту або складну (наявність власних складових у вигляді 

обов’язків) структуру.   

Надані ознаки дають підстави для формулювання дефініції розглядуваного поняття. Так, 

суб’єктивний охоронний обов’язок – це міра необхідної поведінки правозобов’язаної особи, що 

полягає у здійсненні нею діянь (активних або пасивних) направлених на забезпечення інтересів 

управленої особи з метою превентивної охорони, захисту трудового права або реалізації трудо-

правової відповідальності та окреслена можливістю правового примусу. 

У цьому ключі заслуговує уваги недослідженість питання характеру зв’язку  між охоронним 

правом та охоронним обов’язком у трудовому праві. В межах цього виникає питання 

можливості існування охоронних обов’язків яким не кореспондують (жорстко не корелюють) 

охоронні права через призму необхідності виділення абсолютних і відносних охоронних 

трудових правовідносин. Зокрема, І. Остін підтримав точку зору, за якою обов’язку може не 

кореспондувати відповідне право. Так І. Остін стверджував, що обов’язки, які не 

кореспондують правам слід визнати абсолютними2. 

Розглядаючи охоронні обов’язки слід брати до уваги умовність поділу охоронних трудових 

правовідносин на абсолютні та відносні. Адже існують випадки коли суб’єктивне охоронне 

право, якому корелює обов’язок всіх і кожного не перешкоджати діям управненої особи  може 

виникнути на підставі відносного трудового правовідношення (трудового договору) та 

юридичного факту (наприклад, правопорушення, явної його загрози). Вказане стосується 

застосування мір оперативного впливу у трудовому праві. Якщо відштовхуватися від поділу 

охоронних трудових правовідносин на відносні та абсолютні, можна прийти до висновку, що 

вони окреслюють як превентивно-охоронні обов’язки так і захисні. При цьому не можливо не 

помітити того, що питома вага превентивно-охоронних обов’язків виникає у межах абсолютних 

трудових правовідносин. 

Суб’єктивне охоронне право та охоронний обов’язок є парними біполярними правовими 

категоріями, що перебувають в органічному взаємозв’язку. Це означає, що вони не можуть 

знаходитися поза кореляцією один до одного. У цьому ключі варто звернути увагу на тезу 

С.С. Алексєєва, який зазначив, що органічний та нерозривний зв’язок  між суб’єктивними 

правами та обов’язками  - одна із суттєвих  об’єктивних закономірностей у сфері державно-

правової дійсності, яскравий прояв діалектичного закону єдності протилежностей3. 

Думається, що кореляція суб’єктивного охоронного права та охоронного обов’язку може 

бути як тверда так і гнучка, з огляду характер та різновиди низки охоронних трудових 

правовідносин (самозахист трудових прав тощо) та на те, що такі права та обов’язки можуть 

мати власну складну структуру. На їх протилежність вказує наступне. По-перше, охоронні 

права та обов’язки  хоча і перебувають у зв’язку між собою, однак мають власну структуру. По-

друге, вони наділені власними якісними властивостями. По-третє, вони мають власне 

функціональне призначення. Вид та ступінь кореляція охоронного обов’язку та права 

проявляється через характер охоронного трудового правовідношення. Вказане пов’язане із тим, 

що розглядувані права та обов’язки завжди окреслені охоронним трудовим правовідношенням.   

Підсумовуючи констатуємо, що з огляду на доктринальні підходи окреслено проблеми 

розуміння сутності охоронного обов’язку як елемента складу охоронного трудового 

правовідношення, наведено його ознаки та дефініцію. 

                                                                 

 
1 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. –  М.: Юридическое издательство Министерства Юстиции СССР, 1948. – С. 257.   
2 Austin I. Lectures on Jurisprudence, 5th cd. London, 1911, v. I,  - Р. 100, 283. 
3 Алексеев С.С.  Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права. Курс лекций в 2-х томах. Т. 1. – 

Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та , 1972. – С. 321. 
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ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯМ ТЕРМІНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРИПИНЕННЯМ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Серед правових норм, які регулюють трудові відносини, значний масив складають норми, 

які стосуються розірвання трудового договору з працівником. Підстави такого розірвання різні. 

Одні з них застосовуються з ініціативи роботодавця, інші - з ініціативи працівника, треті - за 

обставинами, які не залежать від волі сторін трудового договору, четверті - на підставах, які не 

належать ні до однієї з трьох перших груп підстав. Незважаючи на те, що застосовування 

зазначених підстав розірвання трудового договору є неоднаковим,  стійкого співвідношення 

між ними не спостерігається. Воно залежить від багатьох факторів, включаючи 

конкурентоспроможність роботодавця, його  фінансово-економічний стан,   наявний   склад   

персоналу, відношення працівників  до своїх трудових обов’язків та ін. 1  

В науці трудового права, чинному трудовому законодавстві використовуються різні терміни, 

пов’язані з припиненням дії трудового договору. Як зазначає В. Шишлюк, сьогодні для 

визначення підстав припинення трудового договору в законодавстві про працю 

використовуються три терміни: «припинення трудового договору», «розірвання трудового 

договору», «звільнення»2. На перший погляд може здатися, що всі ці терміни означають одне і 

те ж, закінчення дії трудового договору, трудових правовідносин, але це тільки на перший 

погляд, насправді кожен з названих термінів в трудовому праві має відповідне значення, 

відповідний юридичний сенс і правове призначення.  

Дослідження питання про співвідношення понять «припинення трудового договору», 

«розірвання трудового договору» і «звільнення працівника» актуально як для науки трудового 

права, так і для практики застосування трудового законодавства та правотворчої діяльності.  Це 

зумовлено тим, що від правильного розуміння даних термінів залежить і правильне 

формулювання, а також тлумачення правових норм, які закріплюють підстави та порядок 

розірвання трудового договору, а також підстави припинення трудового договору. В 

практичній діяльності, правильне розуміння термінів «припинення трудового договору», 

«розірвання трудового договору» і «звільнення працівника» важливо для захисту трудових 

прав працівників, оскільки більшість гарантій, встановлених трудовим законодавством, 

пов’язана лише з випадками розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Вивчення 

зазначеної проблеми, з одного боку, становить значний науковий інтерес, з іншого - має 

важливе практичне значення для дотримання процедури припинення трудового договору за 

різними підставами і захисту прав працівника. 

Ще в 1976 році в одному з підручників з трудового права  В.М. Толкунова зробила спробу 

розшифрувати зазначені терміни. У трудовому законодавстві вживаються, - відзначала вона, - 

три терміни: 1) припинення трудового договору; 2) розірвання трудового договору; і 

3) звільнення. Всі вони означають припинення трудових правовідносин. Але перші два терміни 

вживаються стосовно до трудового права, тобто коли законодавець говорить про нього, термін 

ж «звільнення» вживається, коли мова йде про працівника. Припинення трудового договору 

означає одночасно звільнення працівника (крім випадку смерті працівника) і має єдиний 

порядок і підстави. Юридичні наслідки їх також однакові. Розірвання трудового договору 

означає його припинення за одностороннім волевиявленням, або (роботодавця або працівника, 

                                                                 

 
1 Орловский Ю.П. Некоторые вопросы применения законодательства о расторжении трудового договора с работником.  Журнал российского 

права.  -  № 6  - 2010. – с. 52-66. 
2 Шишлюк В. Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять / В. Шишлюк // Підприємництво, господарство і 

право. - 2016. - № 1. - С. 80-84. 
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або на вимогу третьої особи) і це так само одночасно є звільненням працівника3 Автор 

дотримувалася цієї точки зору і у  наступних підручниках з трудового права4. 

Схожі позиції знаходимо і у вітчизняних науковців. Так, Н.Б. Болотіна  зазначає, що термін 

припинення трудового договору є найбільш широким за об’ємом і охоплює всі випадки 

закінчення дії трудового договору, в тому числі за угодою сторін, внаслідок вибуття зі складу 

підприємства в зв’язку зі смертю та ін. Розірвання трудового договору торкається лише 

випадків, коли трудовий договір припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін. Звільнення -  

термін, якому відповідає процедура технічного оформлення вже припинених трудових 

відносин. Проте термін «звільнення» застосовується також до всіх випадків припинення 

трудового договору [1, с.338]. Є й інші думки. Жернаков В.В. вважає, припинення трудового 

договору - це закінчення дії трудових правовідносин працівника з роботодавцем у всіх 

випадках, передбачених законодавством про працю. Розірвання трудового договору означає 

припинення трудових правовідносин одностороннім волевиявленням (чи роботодавця, чи 

працівника, чи осіб, які не є стороною трудового договору).  

Поняття «припинення трудового договору» за своїм змістом ширше за поняття «розірвання 

трудового договору», а термін звільнення вживається щодо працівника і за своїм змістом є 

синонімом терміна «припинення трудового договору» 5 

В.С. Венедіктов під припиненням трудового договору  розуміє родове поняття, яке об’єднує 

всі підстави розірвання трудових зв’язків: як за ініціативою працівника, власника чи 

уповноваженого ним органу, третіх осіб, так і у зв’язку з вибуттям працівника із спискового 

складу підприємства, у зв’язку з його смертю. Розірвання трудового договору передбачає 

припинення трудового договору з ініціативи однієї зі сторін трудових правовідносин – 

працівника або власника чи уповноваженого ним органу, а в деяких випадках – і третьої особи, 

яка вимагає розірвання трудового правовідношення6. В.І. Прокопенко, також зазначав, що 

припинення трудового договору є родовим поняттям, яке охоплює всі випадки припинення 

трудових відносин  . 

Слід відмітити, що такий підхід в розумінні припинення трудового договору як родового 

поняття не змінився і сьогодні.  Так, на  думку Ф.А. Цесарського, в юридичній літературі 

найбільше поширення має думка, згідно з якою «припинення трудового договору» визнається 

загальним поняттям.  В свою чергу, В.Г. Ротань зазначає,  що припинення трудового договору – 

це поняття родове. Воно містить в собі таке видове поняття як розірвання трудового договору 

(на жаль, логіка тут порушується через те, що в науці та законодавстві не дано спеціальної 

назви іншим випадкам припинення трудового договору) .   

Отже, припинення трудового договору (родове поняття), включає всі випадки припинення 

трудових відносин незалежно від умов і підстав припинення. Як  справедливо зазначає 

С.М. Глазько, припинення трудового договору є родовим, узагальненим поняттям і охоплює усі 

підстави припинення дії такого. Ці підстави містяться як у Кодексі законів про працю України, 

так і в інших нормативно-правових актах спеціального характеру7. 

Відповідно, видовим поняттям, стосовно терміну «припинення трудового договору», є 

термін «розірвання трудового договору»,  який означає припинення трудового договору за 

одностороннім волевиявленням працівника, роботодавця або на вимогу третіх осіб, які не є 

стороною трудового договору.  При цьому, розірвання трудового договору  можливе за таких 

умов: лише з підстав, передбачених законодавством про працю; з обов’язковим дотриманням 

процедури звільнення, передбаченої для конкретної підстави; винятково за наявності 

юридичного факту, що припиняє трудові відносини. В підтвердження цієї думки, слід 

зазначити, що в чинному Кодексі законів про працю України, термін «розірвання трудового 

                                                                 

 
3 Советское трудовое право: Учебник / Под ред. В.С.Андреева.М.: Высшая школа, 1976, 453 с. 
4 Советское трудовое право: Учебник /Под ред. ... В.С. Андреева и В.Н. Толкуновой. - М.; Высшая  школа, 1987, 511 с. Советское трудовое 
право: Учебник / Под ред. В.С.Андреева.М.: Высшая школа, 1976, 453 с. 
5 Орловский Ю.П. Некоторые вопросы применения законодательства о расторжении трудового договора с работником.  Журнал российского 

права.  -  № 6  - 2010. – с. 52-66 
6 Венедиктов В.С. Трудовое право Украины /В.С. Венедиктов. – Х. : Консум, 2004. – 304 с 
7 Глазько С.М. Теоретичні підходи до визначення поняття трудового договору //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – 
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договору» міститься у низці назв статей. Наприклад, ст. 38 «Розірвання трудового договору, 

укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника», ст. 40 «Розірвання трудового 

договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника»  . 

Досить неоднозначним є і тлумачення терміну «звільнення з роботи». Так, Н.Б. Болотіна 

вказує на те, що це термін, якому відповідає процедура технічного оформлення вже 

припинених трудових відносин. Термін «звільнення»  застосовується  також  до  всіх  випадків  

припинення трудового  договору8. В.В. Жернаков зауважує, що звільнення вживається 

стосовно працівника та за змістом є синонімом до терміна  припинення трудового договору».  

Дещо особливий підхід щодо розуміння даної проблеми є у А.Ф. Цесарського, який констатує, 

що термін «звільнення з роботи» застосовується законодавством, коли йдеться про працівника, 

і означає те саме, що й термін «припинення» стосовно трудового договору. Звільнення 

працівника (крім випадку смерті працівника) є припиненням трудового договору і визначає 

процедуру припинення трудових відносин з працівником. Як юридичний факт звільнення 

складається з комплексу узгоджених дій роботодавця і працівника, в результаті яких 

відбувається припинення трудових відносин між ними, погашення їхніх взаємних прав та 

обов'язків, обумовлених трудовим договором, змінюється соціально-правовий статус 

працівника, який перестає бути найманим працівником цього роботодавця, а роботодавець 

позбавляється дисциплінарної влади відносно колишнього працівника. Звільнення як комплекс 

узгоджених дій працівника і роботодавця здійснюється в просторі, обмеженому організацією 

роботодавця, і в часі, початком якого є перший день процедури звільнення, а кінцем - останній 

день роботи.  На думку інших дослідників,  звільнення - це самостійний юридичний акт, 

результат розірвання договору. Воно відбувається шляхом видання адміністрацією організації 

відповідного наказу (розпорядження), яким відносин сторін припиняються. Деякі автори 

вважають, що звільнення з роботи в усіх випадках є тотожним із терміном «припинення 

трудового договору», йому притаманна сама процедура технічного оформлення припинення 

трудових правовідносин. О. М. Курєнной теж притримується думки, що поняття «звільнення» 

найчастіше застосовується для уточнення процедури припинення трудового договору 9 

Саме тому,  доречною є позиція С.М. Глазька, який вважає що  термін «звільнення» має 

процедурно-процесуальний відтінок і характеризує порядок реалізації понять припинення 

трудового договору та розірвання трудового договору. У даному аспекті, як зазначає 

науковець, припинення і розірвання трудового договору – це юридичні факти, а звільнення 

працівника – це процес чи порядок реалізації відносин, обумовлених появою означених фактів. 

Підтримує зазначену позицію і В. Шишлюк. В її баченні, поняття «звільнення» можна 

тлумачити як комплекс взаємопов’язаних процедурних дій роботодавця щодо працівника, 

спрямованих на здійснення юридичного оформлення припинення трудових відносин, що 

включає в себе виникнення обставин, які зумовлюють припинення трудового договору, 

видання наказу чи розпорядження роботодавцем із вказівкою на підставу звільнення згідно із 

законом, видачу належним чином оформленої трудової книжки та проведення остаточного 

розрахунку з працівником 10. 

Аналіз викладеного свідчить що незважаючи на різні  позиції вчених- фахівців у сфері 

трудового права  у питанні застосування термінів «припинення трудового договору», 

«розірвання трудового договору» і «звільнення працівника»,  припинення трудового договору  

є родовим поняттям і включає всі випадки припинення трудових відносин незалежно від умов і 

підстав припинення. Видовим поняттям, стосовно терміну «припинення трудового договору», є 

термін «розірвання трудового договору». Звільнення - термін, якому відповідає процедура 

технічного оформлення вже припинених трудових відносин, який застосовується до всіх 

випадків припинення трудового договору.
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ПРИ 

ФОРМУВАННІ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТРУДОВОГО СУДОЧИНСТВА 

Як у Великобританії не існує Трудового кодексу, так вона і не має єдиної системи трудових 

судів, яка б охоплювала собою розгляд всіх трудових спорів. Замість цього юридичне 

вирішення трудоправових питань розподіляється між трипартиськими Трибуналами з розгляду 

трудових справ, які, якщо не вдаватися в подробиці, разом із позовами, що випливають із 

загального права, розглядають і позови, пов’язані з порушенням прав, закріплених у законі, та 

судами загального права 1.  

Незважаючи на різноманіття гілок судової влади у Великобританії, порядок розгляду 

трудових спорів у цій країні реалізується двома шляхами: традиційним – через суди загальної 

юрисдикції та спеціалізованим – у Трибуналах з розгляду трудових справ.  

 Основною перевагою вирішення спору в трибуналі слід вважати спрощення чисельних 

формальних процедур, які притаманні судам загальної юрисдикції (e.g. не використовується 

традиційний зал судових засідань, посадові особи трибуналу не одягають перуки та мантії, 

позов може бути поданий через мережу Інтернет). Однак, брак формалізму в цьому випадку, на 

жаль, має і свої недоліки. Так, відсутність обов’язкової вимоги щодо участі професійних 

юристів під час розгляду спору (як це передбачено в судах загальної юрисдикції), може надати 

більше переваг роботодавцю, який зазвичай має в штаті кваліфікованих фахівців у сфері права 

або є економічно спроможним найняти їх для супроводження спору. 

На користь судового розгляду трудового спору слід віднести строк позовної давності, для 

якого він значно більший та дорівнює шість років, порівняно з трьома місяцями (шість місяців 

– якщо спір стосується питань рівної оплати праці або вихідної допомоги) під час звернення до 

трибуналу. Крім того, розв’язання спору в останньому потребує також проведення попередніх 

узгоджувальних процедур зі Службою консультації, примирення та арбітражу (Advisory, 

Conciliation and Arbitration Service), головними  завданнями якої є сприяння покращенню 

організації та умов праці, а також  забезпечення належної реалізації трудових відносин між 

працівниками та роботодавцями. Так, після звернення особи до зазначеної служби, їй буде 

запропоновано альтернативно вирішити трудовий спір шляхом проведення арбітражу. І тільки 

тоді, як арбітражне примирення не увінчається успіхом, особа має право звернутися до 

Трибуналу з розгляду трудових справ.  

Наявність такої дворівневої системи розгляду трудових спорів вбачаємо досить вдалою для 

впровадження в Україні. Адже передбачений національним трудовим правом алгоритм їхнього 

вирішення зразка 70-х років минулого сторіччя вже давно не виконує покладені на нього 

функції. Нагадаємо, що згідно до положень КЗпП, індивідуальні трудові спори розглядаються: 

(а) комісіями по трудових спорах; (б) районними, районними у місті, міськими чи 

міськрайонними судами.  

Погоджуємося, що наявність такої системи за радянської влади мабуть і мала свій сенс. По-

перше, виникнення в ті часи реального індивідуального трудового спору працівника з 

роботодавцем, якого уособлювала в собі держава, був, на наш погляд, досить сумнівним. По-

друге, з ідеологічної точки зору надання трудовим колективам значної свободи дій (хоч і 

уявної) під час вирішення спору в комісіях по трудових спорах відповідала комуністичній 

доктрині, яка культивувала концепцію «робітничо-селянської держави». По-третє, 
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обов’язковий первинний розгляд у комісіях по трудових спорах до певної міри розвантажував 

суди загальної юрисдикції, не доводячи більшість спорів до їхнього розгляду.  

В умовах сучасних ринкових відносин такий механізм розгляду трудових спорів є повністю 

не дієвим. Адже, наприклад, незважаючи на те, що комісія по трудових спорах є первинним 

органом з розгляду трудових спорів, положення ст.ст. 55, 124 Конституції України гарантують 

працівнику право безпосереднього звернення до суду, минаючи розгляд у зазначеній комісії. 

Крім того, прийняте рішення комісією, що формується з працівників, які хоч і опосередковано, 

але є залежними від роботодавця, викликає сумнів щодо його неупередженості. 

Якщо звернутися до розгляду індивідуальних трудових спорів у судах загальної юрисдикції, 

то потрібно констатувати, що на цей час він не відрізняється своєю єдністю, що, відповідно, 

негативно позначається на якості винесених рішень. Так, за загальним правилом, справи щодо 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, які виникають із 

трудових відносин, розглядаються судами у порядку цивільного судочинства, що передбачено 

ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України. Однак в окремих випадках трудові спори 

можуть розглядатися і згідно до положень іншого процесуального законодавства. Так, згідно із 

частиною 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори з приводу 

прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, а 

відповідно до частин 1, 4 ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» справи про банкрутство підвідомчі господарським 

судам, які вирішують усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про 

стягнення заробітної плати, поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника. 

Таким чином, зміна вектора вирішення індивідуальних трудових спорів в сучасній Україні 

шляхом запровадження спеціалізованих трудових судів було б належною заміною 

анахронічного інституту комісій по трудових спорах. Наявність такого органу судової влади 

завдяки його винятково трудоправовій спеціалізації дозволить сформувати ефективну 

альтернативу судам загальної юрисдикції та забезпечить сторони трудового договору 

додатковим механізмом захисту їх прав та законних інтересів. 

 

 

Вишновецька Світлана Василівна 

доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри цивільного права і процесу 

Національного авіаційного університету 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ 

Кодифікація відіграє значну роль у розвитку законодавства як узгодженої усталеної системи. 

Результатом кодифікації – досить складного процесу відбору, обробки і систематизації 

нормативного масиву, апробованого на практиці, – є кодекс. Кодифікація полягає у створенні 

нового нормативно-правового акту, що узагальнює і систематизує правове регулювання. У 

кодифікаційний акт включаються найбільш значимі норми чинних актів з необхідною їх 

переробкою, а також нові норми, розроблені з урахуванням соціально-економічних умов і 

потреб практики. Цим і пояснюються така увага й такі сподівання на прийняття нового 

Трудового кодексу України, покликаного створити єдину законодавчу основу регулювання 

трудових і пов’язаних з ними відносин, орієнтовану на умови сьогодення. 

Є. Б. Хохлов слушно звертав увагу на те, що будь-який нормативний акт повинен бути 

концептуально розробленим. Стосовно кодифікованого акту ця вимога проявляється у двох 

аспектах. З одного боку, ефективність нормативного акту визначається тим, наскільки він 

системний; іншими словами, він повинен бути вписаний в рамки певної концепції правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. Перш ніж приступити до створення нового 

механізму правового регулювання, слід зрозуміти, що являє собою суб’єктний склад 

регульованих відносин, які повинні бути їх зміст, коло об’єктів, з приводу яких вони 
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складаються, і ті обставини, які забезпечують їх динаміку. Крім того, потрібно визначити цілі 

правового регулювання, оскільки кодекс, будучи актом волі держави, повинен виступати 

юридичним вираженням політики публічної влади, визначаючи межі і форми її втручання в 

соціально-економічну сферу життя суспільства. З іншого боку, оскільки йдеться не про 

простий, а про кодифікований нормативний акт, його створення повинно здійснюватись у 

рамках вже існуючої теоретично розробленої концепції, яка повинна визначати як його зміст, 

так і структуру1. 

Так, дійсно, концепції формують наукове знання на основі узагальнених ідей, є основою для 

законодавчого регулювання трудових і пов’язаних з ними відносин. Протягом формування 

галузі трудового права змінювались погляди вчених на визначення видів суспільних відносин, 

які складають предмет галузі, що позначилося на паралельному існуванні декількох концепцій2. 

І в пострадянський період, з переходом до ринкової економіки, дискусії про коло відносин, що 

складають предмет галузі, не втратили своєї актуальності. Але в проекті Трудового кодексу 

України повинен чітко простежуватись єдиний доктринальний підхід до розуміння трудових 

правовідносин, до переліку видів правовідносин, які складають предмет трудового права, адже 

поняття трудових правовідносин є одним із визначальних понять науки трудового права. 

Для пострадянської науки трудового права актуальним практичним завданням стала 

розробка нової, в багатьох відношеннях принципово іншої концепції галузі трудового права, 

яка б відображала новий підхід до розуміння соціального призначення трудового права. На 

жаль, доводиться констатувати, що це жодним чином не позначилося на змісті проекту ТК 

України, в якому не знайшли втілення доктринальні розробки українських вчених, зокрема 

щодо концепції предмета трудового права, теорії нестійкої зайнятості, гнучкості правового 

регулювання трудових відносин, які є визначальними як у нормотворчості міжнародних 

організацій, так і в розвитку національного трудового законодавства зарубіжних країн в епоху 

побудови постіндустріального суспільства. 

Нами вже критикувалась логіка законодавця щодо використання підходу до систематизації 

норм, щодо критерію запропонованого виділення книг у структурі проекту ТК України3. 

Структура ТК в ідеалі повинна відображати систему галузі трудового права, але водночас бути 

зручною з точки зору практичного використання кодексу правозастосувачами. 

Важливою методологічною вимогою підготовки законопроектів є обов’язковість аналізу 

міжнародних договорів і загальновизнаних норм міжнародного права з теми законопроекту, 

вивчення (переважно в порівняльному аспекті) зарубіжного досвіду законодавчого 

регулювання у відповідній сфері. Залучення України до глобалізаційного процесу неминуче 

приводить до необхідності виявлення і аналізу сучасних тенденцій розвитку зарубіжного 

трудового права, способів, засобів, підходів у вирішенні загальних проблем, оскільки досвід 

правового регулювання, нагромаджений світовим співтовариством, має наднаціональну 

цінність. 

В сучасних умовах розвитку суспільства правомірно звертають увагу на проблему 

функціонування надзвичайно специфічного правового механізму – механізму правового 

поєднання інтересів. Це є сучасним методологічним підходом. Отже, для досягнення мети 

правового регулювання недостатньо проголосити ті чи інші права, визнати правомірними 

інтереси особи. Необхідно, щоб у законодавчому порядку було встановлено дієвий механізм їх 

реалізації і захисту. Недостатнє лише врахування нових умов регулювання відносин у сфері 

праці, необхідне закріплення чіткого механізму захисту в цій новій ситуації інтересів, потреб і 

прав людини праці. 

                                                                 

 
1 Хохлов Е. Б. Направления совершенствования трудового законодательства / Е. Б. Хохлов // Журнал российского права. – 2011. – № 9. – С. 14. 
2 Вишновецька С. В. Концептуальні підходи до розуміння поняття трудових правовідносин / С. В. Вишновецька // Правові відносини: проблеми 

теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2013 р.) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, 
Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 63–66. 
3 Вишновецька С. В. Методологічні проблеми кодифікації трудового законодавства України / С. В. Вишновецька // Сучасні проблеми 

трудового та пенсійного законодавства: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2015 р.); за заг. 
ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 28–31. 
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Якість нового Трудового кодексу України залежить від змісту науково розробленої 

концепції законопроекту, наукової розробленості, що знаходить свій вираз, зокрема, у 

підвищенні ролі трудоправової доктрини, системного взаємозв’язку з іншими джерелами права, 

високої техніко-юридичної якості норм, що в ньому містяться, простих і дієвих механізмів їх 

реалізації, прогнозованості законодавця, що забезпечує необхідну динаміку розвитку трудових 

правовідносин.

 

 

Гамуряк Александр Александрович 

докторант Европейского института  

политическо-экономических наук  

«Константин Стере» (г.Кишинев) 

НОРМАТИВНЫЕ И ДИСПОЗИТИВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 

ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Трудовые отношения являются одной из самых прогрессивных отраслей права, так как 

невозможно представить общество без граждан участвующих в различных социальных 

формациях в которых реализуют свое право на труд, и тем самым вносят свой вклад в развитие 

определенной отрасли экономики. 

Исходя из вышесказанного, следует заметить что отношения возникающие в процессе 

реализации права на труд, в первую очередь регламентируются специальными нормами, 

такими как: Трудовой кодекс Республики Молдова1 , Закон "Об охране здоровья и 

безопасности труда"2, Постановление Правительства Республики Молдова "О трудовых 

книжках"3 и прочими нормативными актами, которые в той или иной степени регламентируют 

трудовые отношения. Помимо вышеуказанных актов принятых на государственном  уровне, 

работодателю зарезервировано право издания правовых актов на уровне предприятия. 

 Реализация данного права работодателем в рамках и только в рамках предприятия, занимает 

особо важную роль в процессе регулирования трудовых отношений заключенных на 

предприятии, так как посредством данных норм работникам и служащим данного предприятия 

могут быть установлены определенные  ограничения и дополнительные гарантии 

стимулирующего характера в соответствии с спецификой занимаемых должностей, функции и 

условиям труда в которых выполняются работы. 

По мнению В.А.Тарасовой 4, "локальное правовое регулирование труда - это 

нормотворческая деятельность администрации предприятия, осуществляемая совместно (по 

согласованию) с профсоюзным комитетом по установлению условии труда на предприятии". 

Анализируя данную точку зрения, стоит заметить что согласование данных актов, является 

составной частью легитимности процедуры принятия норм регулирующих трудовые 

отношения на предприятии. 

Согласование локальных правовых норм на уровне предприятии, является главным 

фактором,  на основании которого будут действовать и применяться к трудовым отношениям 

работников и служащих те или иные меры поощрения или условия труда. Помимо 

административных (формальных) процедур принятия локального акта, для определения его 

фактического к трудовым отношениям на предприятии, принимаемая норма или несколько 

норм, обязаны пройти процедуру анализа, в первую и главную очередь юридический.  

Юридический анализ локальных норм позволяет сторонам, в первую очередь работодателю и 

представителям работников (профсоюзной организации) получить четкую характеристику 

основополагающих компонентов данных норм, что позволяет определить роль и 

                                                                 

 
1 Официальный Монитор Республики Молдова №159-162, статья № 64. 
2 Официальный Монитор Республики Молдова №143-144, статья № 587. 
3 Официальный Монитор Республики Молдова №5-7, статья № 23. 
4 Тарасова В.А. Локальное правовое регулирование труда. -В кн.: Трудовое право. Энциклопедический словарь. 4-е изд. М., 1979, с. 197, в: 

Локальное правовое регулирование Л.И. Антонова, Ленинград, 1985, с.7. 
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преимущественные качества данных актов на предприятии с целью улучшения регуляризации 

трудовых отношений. 

По нашему мнению в процессе юридического анализа локальной правовой нормы 

применяемой к трудовым отношениям, следует отнести следующие этапы: 

1. Анализ формы локального акта. 

На предприятии для реализации внутренних актов используются определенные формы 

проявления, такие как: регламент, правила, приказы, приложения и прочие документы 

относящиеся к оформлению различных процедур и отношений. Одним из самых часто 

используемых форм изъявления нормативных актов применяемых в процессе принятия норм 

является регламент. 

Посредством данной формы акта внедряются большинство локальных норм, которые 

содержат форму напоминаемую закон или постановление государственных органов. Составные 

части данной формы, могут варьировать от случая к случаю, так как право разработки 

принадлежит лицам от которых исходит инициатива, в случае трудовых отношений, от 

работодателя или же от представителей работников (профсоюзов). 

Применение данной формы в первую очередь позволит сторонам разработать более 

комплексную с учетом всех компонентов состава данной формы норму, которая будет 

способствовать улучшению, регуляризации тех или иных моментов в процессе управления 

трудовыми отношениями. Во вторую очередь, данная форма позволит сторонам участвующим 

в  данном процессе определить круг лиц и подразделений к которым данная норма 

применяется, с детальным разъяснением всех моментов относящихся к выполнению трудовых 

обязанностей и реализации прав той или иной категории работников. 

В третьих, данная форма по нашему мнению, является прототипом закона предприятия, 

характеризуясь обязательностью выполнения всех требований сторонами данного акта. 

2. Анализ соблюдения фундаментальных норм. 

К данной категории анализа, относится соблюдение сторонами всего спектра 

фундаментальных законодательных актов принятых как на государственном уровне так и на 

международном уровне, относящихся к фундаментальным правам человека. Стоит заметить 

что несоблюдение сторонами данной категории прав в процессе разработки локальных актов на 

предприятии, санкционируется абсолютной недействительностью данного акта. Что касается 

категории фундаментальных норм, то необходимо отметить следующие категории прав 

работников необходимых для соблюдения разработчиками в процессе разработки норм, 

которые являются: конституционные права, права закрепленные в международных актах 

(конвенциях) и прочих государственных актов. Что касаемо применения международных  

конвенции на национальном уровне специалистами на предприятиях, необходимо выполнение 

важного требования государством, а именно – ратифицировал данную конвенцию с 

последующим применением данных норм на национальном уровне. 

Данный этап анализа тесно связан с последующим этапом, так как следующий этап 

регламентирует специализацию отношений на основе которых разрабатывается проект 

локального акта. 

3. Анализ специальных норм (нормы трудового законодательства). 

Анализ данной категории позволит сторонам проверить совместимость локальных норм с 

нормами трудового законодательства. Одним из важных моментов в данной процедуре 

является совместимость и мера дозволенности правом для установления в локальном порядке 

дополнительных гарантий к трудовым отношениям на предприятии. В юридической литературе 

трудового права СССР, было правильно отмечено что: "локальные нормы, находят себе место 

там, где в тексте закона применяются следующие определения как: "допускается", 

"разрешается", "может быть установлено5" ". В данном случае разработка и внедрение "данных 

возможностей" может носить весьма многосторонний характер в плане поощрения, 

документирования определенных отношений посредством принятых локальных норм на 

предприятии. 
                                                                 

 
5 Л.И. Антонова. Локальное правовое регулирование Ленинград, 1985, с.15; 
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Практическое применение данного анализа позволит сторонам участвующих в разработке, 

установить в локальном порядке "решение" сложных вопросов, возникающих в процессе 

регулирования трудовых отношений на предприятии, как и установления дополнительных 

гарантий работникам и служащим данного предприятия. Более того помимо вышеуказанного, 

данная процедура обезопасит работодателя от последующих санкции основанных на жалобах 

сотрудников предприятия в органы контроля и надзора за соблюдением трудовых прав. 

4. Анализ эффективности внедрения локальных правовых норм на предприятии. 

Посредством данного анализа позволит сторонам получить ответы на вопросы возникшие в 

связи со спецификой трудовых отношений на предприятии. Данный момент в обязательном 

порядке должен учитываться, так как обязанности выполненные как рабочими так и 

служащими предприятия по своей натуре, бывают разными, так как основываются на видах 

выполняемых работ как служащими и рабочими. Основными факторами на которые обязаны 

ссылаться стороны в процессе внедрения являются следующими: образование, опыт работы, 

условия труда, временем отведенным для выполнения трудовых обязанностей и не в 

последнюю очередь возрастом работника. 

В заключение описания институции анализа внедрения локальных норм на предприятии 

применяемых к трудовым отношениям, стоит заметить что данный анализ в первую очередь 

должен проводиться юридической службой предприятия, а по необходимости привлекать 

специалистов из других служб предприятия для более детального разбора ситуации и 

установления точного прогноза внедрения локальных правовых норм. 

По мнению В.К. Самигулина 6, главное назначение локальных правовых норм состоит не 

просто в регулировании внутренних отношений на предприятии, а в дорегулировании их с 

целью конкретизации  общих норм и восполнения пробелов в законодательстве. 

Исходя из выше изложенной точки зрения, следует заметить что данная точка зрения была 

высказана в 1975 году и остается актуальной и посей день, так как развитие отношений 

(общества в целом), это всегда прогрессивный процесс который включает в себя миграцию 

кадров обусловленную экономическими факторами такими как: заработная плата, особые 

гарантии денежного характера бонусы, восстребованность определенной категории 

специалистов и прочих факторов. Стоит заметить, что в случае ограничения "данных свобод", 

лица участвующие в подобных деяниях будут привлечены к ответственности, так как данные 

факторы это нечто иное как составные компоненты фундаментальных норм демократического 

государства. 

Как было отмечено ранее, основной задачей локальных правовых норм применяемых в 

управлении трудовыми отношениями, является дополнение и  развитие диспозитивных частей 

законодательных норм принятых на государственном уровне, локальными правовыми актами 

разрабатываемыми на уровне предприятия. Более того стоит заметить что исходя из 

содержания данных норм принятых на предприятии, могут зарождаться новые проекты 

законодательных актов которые могут быть предложены законодательному органу на 

рассмотрение для закрепления данных норм на уровне страны. 

По мнению Л.И.Антоновой7, локальные нормы дополняют общегосударственные, 

упорядочивая и нормализуя соответствующие отношения. 

В заключение анализа институции локальных правовых актов, стоит добавить что данная 

институция является подзаконной, но при грамотном распределении и установлении 

специальных норм для регулирования трудовых отношений наделяется юридической силой для 

применения на предприятии. 

 

 

                                                                 

 
6 Самигулин В.К. Локальные нормы в советском праве: Автореф. канд. дис. Свердловск, 1975, с.6-7, в: Локальное правовое регулирование Л.И. 
Антонова, Ленинград, 1985, с.25. 
7  Л.И. Антонова. Локальное правовое регулирование Ленинград, 1985, с.27. 
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ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

В сучасних умовах, в епоху інформаційного суспільства та розвитку нових технологій, що 

породжує нові форми суспільної організації праці,  відбувається поступове переосмислення 

концепції трудового права та інституту трудового договору, зокрема. Не винятком є правове 

регулювання змісту трудового договору. 

У трудовому законодавстві України, зокрема у Кодексі законів про працю, відсутня окрема 

стаття «Зміст трудового договору». Натомість окремі норми Кодексу законів про працю 

закріплюють окремі умови, які можуть бути закріплені у трудового договору.  

Зважаючи на прагнення України до європейських цінностей, які мають не лише абстрактне 

значення, але й знайшли конкретний вираз у вигляді базових фундаментальних прав, свобод 

тощо, зафіксованих у відповідних документах Європейського Союзу, дослідження такого 

окремого правового інституту як трудовий договір, особливостей його укладення, змісту, 

форми, видів та розірвання за законодавством Європейського Союзу, мають практичний 

інтерес для України в контексті кодифікації трудового законодавства та його удосконалення у 

цій сфері. Серед численних актів ЄС, які присвячені регулюванню індивідуальних відносин між 

працівником і роботодавцем, необхідно виділити низку директив, а саме, Директиву № 

91/533/ЄЕС, яка конкретизує зміст трудового договору. Вказана Директива закріплює обов’язок 

роботодавця інформувати працівників про умови трудового договору8. Так, відповідно до ст. 2 

вказаної Директиви, умовами трудового договору є: конкретизація сторін (тобто сторони 

договору); місце роботи; посада, ступінь, характер виконуваної роботи; або коротка 

характеристика чи опис роботи; початок роботи (дата виникнення трудових відносин); строк 

трудового договору, якщо трудовий договір укладається на певний строк; тривалість 

оплачуваної відпустки, що має надаватися працівнику; визначення строку повідомлення сторін, 

яких мають дотримуватись роботодавець та працівник, у разі розірвання або припинення 

трудового договору, або, якщо це не може бути визначено під час надання інформації, 

конкретизація способу визначення таких строків повідомлення; оплата праці; тривалість 

робочого дня і тижня працівника, тобто робочий час. Крім того, у випадку, якщо необхідно, 

працівник має бути проінформований про: колективні угоди, що визначають умови праці 

працівника; колективні угоди, що укладені за межами підприємства спеціальними об’єднаними 

органами чи установами, назва компетентного органу чи об’єднаної установи, в яких угоди 

були укладені. 

Таким чином, з огляду на те, що зміст трудового договору (умови) в трудовому 

законодавстві України не визначено, дослідження та аналіз Директиви № 91/533/ЄЕС та 

законодавства європейських країн в контексті реформування трудового законодавства України 

та прийняття Трудового кодексу України є доцільним і актуальним. 

Досвід правового регулювання змісту трудового договору у деяких європейських країн 

свідчить про те, що у багатьох країнах умови трудового договору чітко конкретизовані на 

законодавчому рівні. Так, трудові відносини в Німеччині виникають на підставі укладення 

трудового договору, що є результатом трансформації цивільно-правового договору надання 

послуг. У зв’язку з цим правове регулювання трудових відносин, що виникають на підставі 

трудового договору, здійснюється із застосуванням деяких загальних норм Цивільного кодексу 

і окремих норм інституту зобов’язального права. Специфіка трудового договору і трудових 

відносин зумовлює необхідність їх врегулювання не тільки нормами Цивільного кодексу, але й 

іншими законами. Зокрема, в Німеччині такими законом є Промисловий статут (або Положення 
                                                                 

 
8Директива Ради від 14 жовтня 1991 року про обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про умови, що застосовуються до 

трудового договору чи трудових відносин (91/533/ЄЕС). //Офіційний вісник Європейських Співтовариств. 18.10.1991. – L 288/32. 
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про бізнес), прийнятий Законом від 22 лютого 1999 р.9 Згідно §105 «Вільне укладення 

трудового договору» (Розділ VII. Працівник. Загальні принципи трудового права Промислового 

статуту) роботодавці і працівники можуть вільно домовитися про закінчення, зміст і форму 

трудового договору. При укладенні трудового договору в Німеччині необхідно керуватися 

Законом від 20 липня 1995 р., яким визначено умови трудового договору (Gesetz über den 

Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen)10. Згідно вказаного 

нормативного акта роботодавець не пізніше одного місяця від початку трудових відносин 

повинен письмово визначити наступні істотні умови трудового договору: 1) ім'я та адреса 

сторін; 2) дату початку роботи; 3) при строковому договорі (визначенні строку договору); 4) 

місце роботи; 5) конкретизація обов’язків працівника за посадою (трудова функція); 6) розмір 

заробітної плати, у тому числі доплати, надбавки, бонуси і спеціальні платежі, а також інші 

виплати та терміни їх виконання; 7) робочий час; 8) тривалість щорічної відпустки; 9) строки 

припинення трудових відносин; 10) відповідність умовам тарифного договору (колективний 

договір), відповідно до якого укладено конкретний трудовий договір. Визначення істотних 

умов трудового договору в електронній формі не передбачена (тобто законодавець виключає 

таку можливість). 

Книга друга «Зобов’язальне право» (Recht der Schuldverhältnisse) Цивільного кодексу 

Німеччини від 18 серпня 1896 р. (набрав чинності з 1 січня 1900 р.), який діє із змінами і 

доповненнями11, регулює також індивідуальні правові відносини двох учасників. Ця частина 

кодексу містить норми щодо укладення і дії трудового договору, виникнення, зміни і 

припинення трудових відносин. Згідно норм кодексу, трудовий договір може бути строковий і 

безстроковий. У випадку укладення трудового договору на певний строк дотримання письмової 

форми договору є об’язковим. 

Правове регулювання трудових відносин в Італії, які виникають на підставі трудового 

договору, здійснюються Конституцією Італії, Цивільним кодексом Італії 1942 року, окремими 

нормативними актами, колективними угодами та договорами. 

Стаття 2094 Цивільного кодексу Італії12 визначає роботу за наймом, відповідно до якої 

підлеглий працівник ‒ це особа, яка пропонує свою інтелектуальну або фізичну роботу в обмін 

на заробітну плату, під контролем і в підпорядкуванні підприємця. 

Перед укладенням трудового договору, незалежно від виду, роботодавець зобов'язаний 

визначити наступні важливі умови: 1) конкретизація сторін (назва компанії, ім'я співробітника); 

2) робоче місце; 3) дата початку роботи за наймом; 4) строк дії договору (якщо це строковий 

трудовий договір); 5) тривалість випробувального строку (якщо встановлюється); 6) трудова 

функція; 7) відповідність колективним угодам чи/або колективному договору; 8) розмір 

заробітної плати та строки її виплати; 9) тривалість відпустки; 10) робочий час. 

У Франції відсутнє комплексне державне регулювання змісту трудового договору. Трудовий 

кодекс Франції13 не закріплює переліку обов’язкових і факультативних умов трудового 

договору. Таким чином, у Франції як і в Україні визначення та конкретизація умов трудового 

договору існує на рівні доктринальних досліджень. Аналізуючи умови трудового договору, 

французькі вчені, насамперед, відмічають відсутність законодавчого закріплення таких умов, 

крім нетипових договорів (нестандартних договорів, які переважно об’єднують договори 

тимчасової зайнятості)14. Щодо трудового договору, який укладається на невизначений строк, 

його умови мають відповідати вимогам норм Євросоюзу, зокрема, Директиві № 91/533/ЄЕС, 

які відіграють останнім часом значну роль в національному законодавстві.   

                                                                 

 
9 Харин К.С. Трудовое право Германии: монография. – СПб.: ГУАП, 2011. – 260 с.; С.77. 
10 Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz - NachwG). – Електронний ресурс: - 

Режим доступу: https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/__2.html 
11 Bürgerliches Gesetzbuch Zweites Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse. – Електронний ресурс: - Режим доступу:  http://www.buergerliches-
gesetzbuch.info/bgb/241.html  
12 Il Codice Civile Italiano. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/codciv.htm 
13 Code du travail. Version consolidée au 1 avril 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050 
14 Трудовое право России и стран Евросоюза: сб.статей /Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.С.Скачковой; Рос. акад. наук; Ин-т гос. и права. – М.: 

РИОР: ИНФА-М, 2012. – С.200. 
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Отже, робимо висновок про те, що зміст трудового договору конкретизовано на рівні 

окремої Директиви ЄС. Крім того, національним законодавством країн-членів ЄС це питання 

регулюється окремими законами, зокрема в Німеччині – це окремий нормативний акт 

присвячений саме цьому питанню, в деяких країнах, наприклад у Франції, зміст трудового 

договору – конкретизовано на рівні доктринальних досліджень. Таким чином, країни-члени ЄС, 

у яких на національному рівні зміст трудового договору не конкретизовано, керуються 

законодавством ЄС. 

Як уже зазначалось, окремої норми, присвяченої конкретизації умов трудового договору у 

Кодексі законів про працю, немає, однак у Проекті Трудового кодексу України цьому питанню 

присвячена окрема стаття 32. До обов’язкових умов трудового договору законопроект 

відносить: 1) місце роботи; 2) час початку дії трудового договору; 3) трудова функція, яку 

виконуватиме працівник; 4) умови оплати праці; 5) режим праці та відпочинку; 6) охорона 

праці. 

До додаткових належать усі інші умови трудового договору, зокрема ті, що стосуються умов 

праці, випробування, застережень щодо нерозголошення комерційної таємниці та іншої 

захищеної законом інформації, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівника тощо. Додатковими умовами можуть встановлюватися обов’язки 

роботодавця щодо поліпшення умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання 

працівникові соціально-культурних, соціально-побутових благ. 

Таким чином, динаміка змін у правовому регулюванні змісту трудового договору в Україні 

від доктринального до нормативного, є позитивною з точки зору конкретизації умов трудового 

договору, приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС та 

запозичення досвіду правового регулювання розвинутих країн. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ 

В силу розвитку і динаміки соціальних зв’язків, виникнення нових потреб суспільного життя, 

які потребують правового регулювання, піддається змінам і правова система, розвиток і 

удосконалення якої обумовлюють насамперед  упорядкування діючих нормативних актів, 

приведення їх в певну науково обґрунтовану систему, видання різного роду збірників і 

кодифікованих актів. 

В Україні, законодавча діяльність досягла високих темпів, створюються все нові нормативні 

акти, які істотно змінюють характер і основні принципи правового регулювання. 

Очевидно, що в нашій країні необхідне поряд із здійсненням якісних перетворень в 

економічному, соціальному і політичному житті проведення ревізії всього чинного нормативного 

масиву, формальна відміна всіх старих актів, які застаріли і практично не є діючими.  

Уявляється, що основним шляхом у подоланні прогалин і суперечливостях у регулюванні 

суспільних відносин є насамперед підвищення уваги до кодифікації законодавства, яка повинна 

розглядатися як один із способів її розвитку. Саме для кодифікації характерною є така властивість 

як створення складного за своєю структурою акту, який відрізняється стабільною змістовною. 

В нових реаліях сьогодення кодифікація трудового законодавства потребує певних наукових 

ознак, якими необхідно керуватися при обранні юридичної форми нормативних правових актів про 

працю. В теорії правотворчості, на жаль, відсутні такі науково обґрунтовані критерії. Тому 

спробуємо здійснити аналіз вказаних ознак. 
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У свій час С.С. Алєксєєв підкреслював, що кодифікація є такою формою систематизації, за 

допомогою якої «забезпечується системне нормативне регулювання одного виду суспільних 

відносин шляхом створення єдиного, юридично і логічно цілісного, внутрішньо узгодженого 

нормативного  акта,  котрий відображає змістовну і юридичну специфіку структури відокремлених 

підрозділів системи права1. В даному визначенні можна звернути увагу на ознаки кодифікації, яка 

повинна бути не простою механічною «нормативною масою» правових актів, а якісною, цілісною, 

стабільною, конкретною, логічно узгодженою єдиною системою і, звісно, з тривалою 

перспективою.  

Отже, щоб трудове законодавство було насправді регулятором суспільного життя в сфері 

найманої праці воно повинно бути якісним. А це означає, що трудове законодавство повинно 

відповідати соціальним, економічним і політичним реаліям сьогодення, повинно знаходити своє 

відображення в ньому. Адже якість трудового законодавства впливає на задоволення потреб в 

першу чергу працівників і роботодавців зокрема, і, суспільства і держави загалом. Отже, 

придатність трудового законодавства, що може задовольнити потреби суспільства  обумовлюють 

насамперед сукупність соціальних і юридичних властивостей, що внутрішньо властиві формі і 

змісту трудового законодавства. 

Тому генеральною лінією вдосконалення трудового законодавства необхідно обрати курс на 

поступове здійснення його загальної кодифікації, яка б у свою чергу відповідала меті і завданням 

правового регулювання трудових відносин. 

А мета і завдання правового регулювання трудових відносин повинні знаходитися у 

відповідності з рівнем розвитку суспільних відносин в державі.  Тому питання правового 

регулювання відносин у сфері праці не можна розглядати у відриві від політичних, економічних і 

соціальних проблем. 

Окрім того, в умовах ринкової економіки одним із завдань трудового законодавства є  

забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника, роботодавця  та держави. Якщо 

таке узгодження не відбувається, то можуть настати негативні наслідки. Якщо порушується  баланс 

на користь працівників, то страдають інтереси бізнесу, його конкурентоздатність падає; якщо ж 

баланс порушується на користь бізнесу, то появляється соціальна незадоволеність у працівників, 

може знижуватись їх соціальна активність. Тому дуже важливо, що баланс дотримувався2 і 

знаходив своє відображення в трудовому законодавстві. Такі теоретичні постулати не завжди 

знаходять своє відображення. Адже закон може відповідати з однієї сторони самому високому 

рівню законодавчої техніки, а з іншої - викликати негативний ефект, якщо порушується соціальна 

справедливість та його зміст не відповідає потребам і закономірностям суспільного розвитку. Так 

Закон України «Про відпустки»  від 15.11. 1996 № 504/ 96 – ВР  встановлює, що  працівникам, які 

успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та 

заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки: на період підготовки та 

захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з 

вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у 

вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці (ст. 15). 3 На 

практиці така норма практично є відумерлою, оскільки таку тривалість відпустки не надає жодний 

роботодавець. Як бачимо, інтереси працівника нібито й відображені на законодавчому рівні, але на 

практиці дана норма практично не є реалізованою, оскільки для реалізації такого положення саме 

на договірному рівні, необхідні кошти. Роботодавець не завжди зацікавлений надавати таким 

працівникам такого роду відпустки, оскільки це не завжди позначається ефективно на його 

виробництві, а тому це не завжди спрацьовує в його інтересах. Отже, положення закону було 

прийнято у відриві в першу чергу від економічних проблем. 

В сучасних умовах господарювання необхідна  чітка концепція державної соціальної політики, 

при якій законодавство України повинно не лише регулювати взаємовідносини між працівниками 

та роботодавцями, визначаючи їх основні права і обов’язки та встановлювати мінімальні соціальні 
                                                                 

 
1 Алексеев С.С. Общая теория права [В двух томах] / С.С. Алексеев Т. II. – М.: Юрид. лит., 1982. – С.254 (360с). 
2 Гетьманцева Н.Д.Інтерес в правовому регулюванні трудових відносин. //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. 

Вип. 618  Правознавство. – Чернівці: Рута, 2012 – С.66-71. 
3  Про відпустки: Закон України від 15.11.96 №504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – N 2. – Ст.4. 
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гарантії, а й надавати можливість зробити ці взаємовідносини по – справжньому партнерськими, а 

інтереси сторін – збалансованими. А ідея збалансованості інтересів працівників і роботодавців 

ставить за мету перехід до інноваційного соціально-орієнтованого типу економічного розвитку, в 

тому числі формування нового його механізму, що заснований на соціальній справедливості та 

національній конкурентоздатності.                                                 

При кодифікації трудового законодавства необхідно пам’ятати, що сутність цих процесів 

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

підвищенням культури суспільства і її правової складової у відповідності з потребами прогресу як 

виробничого, технічного так і суспільного. Питання оптимального розвитку відповідних змін 

повинні стати вирішальними при визначенні генерального напрямку розвитку трудового 

законодавства та його кодифікації. 

Через не завжди оправдану громіздкість законодавчих актів, в сучасних умовах спостерігається 

інфляція законодавства загалом, і, трудового законодавства зокрема. Дана обставина вкрай є 

негативною, оскільки може поступово призвести до так званого «паралічу права» як соціального 

регулятора. Тому у правотворчості необхідно виходити з принципу – регулювати за допомогою 

трудового законодавства тільки ті питання, які не можливо врегулювати на договірному рівні, 

шляхом соціального діалогу.  

Правотворчість, яка лягає в основу кодифікації трудового законодавства повинна бути 

продуманою, обґрунтованою, а це ще раз говорить про те, що вона повинна відповідати 

економічним, соціальним, політичним і культурним реаліям, менталітету народу. Іншими словами 

мова йде про стабільність трудового законодавства, яка не означає його незмінності, але виключає 

поверхневий підхід, неадекватне відображення реаліям суспільного життя. Дана обставина 

призводить до багатьох змін, доповнень трудового законодавства, аж до його втрати чинності. 

Достатньо згадати законодавство про зайнятість населення.  Тому завданням правотворчих органів 

при кодифікації законодавства є визначення і врахування найближчих тенденцій і перспектив у 

розвитку суспільства. Бо як показує практика  «хвилинне» регулювання аж ніяк не підвищує якості 

трудового законодавства.  

Необхідно зазначити, що, іноді, при запровадженні в нормативний текст понять законодавець 

використовує прийоми, що є тотожні з визначенням самих понять. Одним з таких прийомів, 

найбільш приємлемим, є роз’яснення шляхом наведення прикладу. Так, ст. 32 КЗпП України дає 

пояснення, що не вважається переведенням на іншу роботу працівника … переміщення його на 

тому самому підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний 

підрозділ у тій самій місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах 

спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.  В даному випадку, з 

метою визначення поняття «переведення» - розкривається його об’ємна частина шляхом вказівки, 

на приклад переміщення. При цьому не розкривається весь об’єм поняття, а лише перераховуються 

деякі епізодичні приклади, які не ведуть до переведення. Очевидним є те, що такий спосіб 

обмеження даного поняття законодавець повинен застосовувати лише тоді, коли неможливо дати 

власне визначення поняття. А тому трудове законодавство повинно бути конкретним і достатньо 

повним, здатним однозначно регламентувати суспільні відносини у сфері найманої праці. З цих 

позицій потрібно менше застосовувати оціночних, декларативних понять, оскільки  сама 

властивість оцінювання є поштовхом до нових пошуків і роздумів, а це, у свою чергу не може не 

позначитися на ефективності правового регулювання трудових відносин у майбутньому. 

Окрім того, у правотворчій діяльності важливе значення відводиться використанню логічних 

правил, які дають можливість забезпечити точність в процесі правового регулювання трудових 

відносин, забезпечити реалізацію основної функції трудового права і таким чином реалізувати 

принцип гуманізму у трудових відносинах та забезпечити охорону і захист прав і законних 

інтересів працівників і роботодавців з метою забезпечення соціального і виробничого балансу. 

Ось чому важливим є досягнення тієї мети, яка стояла перед правотворчими органами в процесі 

кодифікації трудового законодавства, що закінчується як правило створенням складного за своєю 

структурою акту, який відрізняється логікою викладення нормативних положень, повнотою, 

стабільною конкретною змістовною та відповідає об’єктивним закономірностям суспільного життя 

– це Трудовий Кодекс України.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ПРАВА ТА НОРМ МОРАЛІ У СФЕРІ ПРАЦІ 

Мораль і право є невід’ємними значущими складовими будь-якого суспільства. Важко 

переоцінити роль, яку їм відведено у здійсненні регулювання суспільних відносин. На 

сучасному етапі розвитку людства, в умовах інтенсивного соціального прогресу, проблеми 

дотримання моралі та права набувають якнайбільшої глибини та необхідності, тому вивченню 

та дослідженню цих двох понять, наразі, необхідно приділяти, на нашу думку, поглиблену 

увагу, чим і зумовлене виникнення даної роботи. 

На сьогодні у світі мораль і право є тісно взаємопов’язаними між собою. Нагадаємо, що 

мораль – це система принципів, суджень, оцінки, людських норм поведінки, які склалися 

стосовно зла й добра, безчестя та гідності, ганебності й похвали. Це своєрідна шкала 

прийнятності суспільством тих чи інших дій, вчинків, подій та фактів. В свою чергу, правом є 

система регулювання суспільних відносин, що виражає волю і свободи особистості, якій 

притаманні нормативність та формальність, яка визначена в офіційних джерелах. 

Не є виключенням і відносини у сфері праці. 

Наприклад, згідно зі ст. 41 КЗпП1 однією з додаткових підстав розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов є 

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з 

продовженням даної роботи. Звичайно, визначення поняття аморального проступку у 

законодавстві відсутнє, оскільки воно відноситься до оціночних понять. В свою чергу, 

керуючись роз’ясненнями, які надає Верховний Суд України у постанові Пленуму ВСУ від 6 

листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»2, необхідно 

розуміти, що з таких підстав можуть бути звiльненi лише тi працiвники, якi займаються 

виховною дiяльнiстю, наприклад, вихователi, вчителi, викладачi, практичнi психологи, 

соцiальнi педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогiчнi працiвники 

позашкiльних закладiв. Таке звiльнення допускається як за вчинення аморального проступку 

при виконаннi трудових обов’язкiв, так i не пов’язаного з ними (вчинення такого проступку в 

громадських мiсцях або в побуті).  

Відповідно до закону України «Про освіту»3 метою освіти є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 

культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного 

господарства кваліфікованими фахівцями. До основних обов’язків педагогічних та науково-

педагогічних працівників нормотворець відносить «додержувати педагогічної етики, моралі, 

поважати гідність дитини». Так, беззаперечно, що особистий приклад вихователя, його 

авторитет і високоморальна поведінка мають виключно важливе значення у формуванні впливу 

вихователя на молодь. Але якщо це дитячий фітнес-тренер чи інструктор автошколи, який 

перебуває у відпустці? Чи доцільне застосування до вказаної категорії працівників вказаних 

норм? Верховний Суд України наголошує, що звiльнення не може бути визнано правильним, 

якщо воно проведено лише внаслiдок загальної оцiнки поведiнки працiвника, не пiдтвердженої 

конкретними фактами. 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю : Закон, Кодекс : від 10 грудня 1971 року № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page 
2 Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму ВСУ : від від 6 листопада 1992 року № 9. Збірник Постанов Пленуму 
Верховного Суду України (1972 – 2007) : – Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – С. 175. 
3 Про освіту : Закон України : від 23 травня 1991 року № 1060-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34. – Ст. 451. 
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В свою чергу, відповідно до ст. 2 закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про 

державну службу»4, законодавець, надаючи визначення поняттю професійної компетентності, 

визначає її як здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати 

спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для 

належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та 

особистісного розвитку. Що мається на увазі під словосполученням «відповідні моральні 

якості»? І хто як та коли буде компетентним визначати їх «моральність»? 

Наступним прикладом при розгляді даного питання може бути Наказ МВС України від 

9 листопада 2016 року № 1179 «Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських»5, 

текст якого наскрізь пронизаний оціночними поняттями на кшталт «на засадах етики та 

загальнолюдських цінностей», «поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і 

ввічливо», «контролювати свою поведінку, почуття та емоції». 

Так, ми цілком погоджуємось із твердженням С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка, що 

застосування норм із оціночними поняттями – своєрідний прийом, відмінний як від усунення 

прогалин у праві, так і від тлумачення чинних правових норм. Сутність оціночного поняття 

полягає в тому, що нормотворчі органи свідомо надають правозастосовувачу можливість 

вільної оцінки ситуації з огляду на конкретні обставини справи. Передаючи вирішення певного 

питання на розсуд органу, що застосовує нормативно-правовий акт про працю, нормотворець у 

такий спосіб виражає також свою волю. Присутність у текстах трудоправових нормативних 

актів оціночних понять є неминучою, однак це не свідчить про наявність прогалин у трудовому 

праві, оскільки не завжди можна дати належне юридичне визначення того чи іншого явища, що 

вимагає правового регулювання6. 

Проте чи не є це підставою для зловживань? Підставою для зловживань з боку роботодавця. 

Як працівникові убезпечитись від оцінювання його професійних якостей через призму 

особистих? Як не заплямувати професійну репутацію, знаходячись, приміром, у побутовому 

конфлікті? Де ця тонка межа? І за якою шкалою вона визначатиметься? Це основні питання, на 

які має відповісти наука трудового права, перед тим як запроваджувати ці правила для 

широкого застосування до окремих категорій працівників. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ 

В трудових правовідносинах, як і в інших сферах людської діяльності часто виникають 

конфлікти, які в свою чергу породжують різні суперечки, індивідуальний характер, однак 

правова регламентація даного інституту трудового права має ряд прогалин.  

Недостатня правова регламентація діяльності комісії по трудових спорах (далі – КТС)   

призводить до низки проблем.  По-перше, з прийняттям Конституції України 1996 року, КТС 

втратили значення первинного обов’язкового органу з розгляду трудового спору, оскільки 

трудове законодавство не може обмежувати право осіб на судовий захист, яке гарантовано 

Основним Законом 7. По-друге, як зазначено в ст.221, 223-230 КЗпП України, КТС є органом 

уповноваженим на розгляд індивідуального трудового спору та рішення якого обов’язкові для 

виконання, характеризує КТС як орган, який фактично здійснює правосуддя, що є

                                                                 

 
4 Про державну службу : Закон України : від 10 грудня 2015 року № 889-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 4. – Ст. 43. 
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Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16#n14 
6 Прилипко С.М. Трудове право України : підруч. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків : Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – С. 309. 
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неприпустимим та суперечить ст.124 Конституції України 1. 

Більшість науковців визнають, що розгляд індивідуального трудового спору в КТС має ряд 

переваг, серед яких: 1) економія часу, оскільки трудовий спір який розглядається в КТС 

розглядається безпосередньо на місці виникнення спору; 2) розгляд спору в КТС за 

процедурою є простішим аніж в суді; 3) швидкість розгляду, спір в КТС повинен бути 

розглянутий в десятиденній строк з дня подання заяви2.   

Одним зі способів вирішення даної проблеми є зміна правового статусу КТС. Необхідно 

визначити КТС як постійно діючий примирний орган, основною метою якого є застосування 

примирних процедур для запобігання виникненню трудового спору в суді. Оскільки більшість 

трудових спорів є індивідуальними, визначення КТС як постійно діючого органу забезпечить 

доступність звернення, швидкість і оперативність вирішення трудового спору.  

У разі визначення КТС як примирного органу, метою діяльності якого є примирення сторін 

яке здійснюється в погоджувальній формі, а прийняте рішення є компромісом яке задовольняє 

сторони, логічно забезпечити рівність сторін. Необхідно закріпити один із принципів 

формування КТС, а саме принцип паритетності. Виходячи з цього принципу, обрання секретаря 

комісії з представників роботодавця повинно кореспондувати обрання голови комісії з сторони 

працівника чи навпаки. Зазначений принцип забезпечить рівність сторін у правах та виключить 

можливість однієї зі сторін мати певні переваги.                  

Важливо зазначити, що такий порядок вирішення індивідуальних трудових спорів був 

передбачений в Кодексі Законів про Працю 1922 року. Всі спори того часу вирішувались 

примирними комісіями, які формувались на паритетних засадах, що забезпечувало рівну 

кількість представників сторін. Не зважаючи на те що ряд теоретичних та понятійний апарат 

був недостатньо розроблений існувала ефективна система вирішення трудового спору3.  

 В трудовому законодавстві бракує норм, які б регулювали створення та функціонування 

КТС, більшість питань законодавець залишає на розсуд сторін. Відповідно до ст.223КЗпП, КТС 

обирається загальними зборами трудового колективу з числом працюючих не менше як 

п'ятнадцять чоловік. Аналізуючи дану норму не зрозуміло процедуру обрання комісії, вірогідно 

що роботодавець на власний розсуд запропонує склад комісії, що буде захищати інтереси 

роботодавця, а не працівників. Також немає жодних вимог до членів комісії, так до її складу 

може бути включено будь-яку особу. Однією із підставою виникнення трудового спору є 

порушення дійсне або уявне, що може ґрунтуватися на не достатній правовій обізнаності 

сторін, необхідно щоб до складу комісії входили особи, які мають відповідно освіту та можуть 

правильно застосовувати норми трудового законодавства. 

Організаційно технічне забезпечення КТС (надання приміщення, його обладнання, надання 

необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, 

підготовка та видача копій рішень тощо) має здійснюватися за рахунок власника або 

уповноваженого ним органу, ставить діяльність КТС під пряму залежність від роботодавця, що 

безумовно не сприяє добросовісному вирішенню спору та можливості роботодавця впливати на 

рішення КТС.  

Окрім зазначених проблемних аспектів в діяльності КТС існують і інші. З огляду на 

вищенаведене КТС повинні функціонувати але не в такому стані, в якому існують сьогодні. 

Основною метою діяльності КТС повинно бути примирення сторін, що в подальшому 

попередить виникнення спору в суді. Необхідно зміни процедуру формування КТС, 

перетворивши його з органу трудового колективу на паритетний орган з рівним 

представництвом від працівників та роботодавця, звести до мінімуму залежність КТС від 

роботодавця. Недостатня увага збоку законодавця щодо вирішення індивідуальних трудових 

спорів, зумовлює необхідність розробки та прийняття окремого підзаконного акту в якому б 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. . / Законодавство України. Верховна Рада України. URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08   
2 Дараганова Н. В. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах / Н. В. Дараганова // Юридична наука. - 

2012. - № 1. - С. 66-73. 
3  Толкунова В.Н. Трудовые споры рабочих и служащих в СССР и порядок их разрешения [Текст]/ В.Н. Толкунова. – Москва : ВЮЗИ, 1958 – 

77 с. 
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було детально висвітлені питання щодо правового статусу КТС, процедуру створення та 

принципи діяльності КТС.  

 

 

Гришина Юлія Миколаївна  
доктор юридичних наук, професор,  

професор кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення  

юридичного факультету  

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка  

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК В КОНТЕКСТІ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ 

МЕТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ  

У ст. 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» при 

визначенні мети організації і функціонування професійних спілок не зрозумілим є те, яке з 

видів представництва мається на увазі. Більше того, сумнівним вважається формулювання 

норми щодо здійснення «представництва профспілками з метою представництва», як це 

виходить із змісту ч. 1 ст. 2 вказаного закону.  

Ключем для вирішення означеної проблеми, на наш погляд, слугуватиме класифікація прав 

профспілок. Підстави для класифікації прав професійних спілок різняться залежно від 

суб’єктивності оцінки і аналізу переліку прав профспілок і їх об’єднань різними науковцями. 

О.М. Ярошенко вважає за доцільне класифікувати права профспілок і їх об’єднань залежно від 

ступеня повноважності.1 Ю.П. Дмитренко, окрім розмежування прав профспілок і їх об’єднань 

залежно від рівня повноважень, пропонує класифікацію таких прав за змістом і сферою 

застосування.2  

В рамках означеної вище проблеми, на наш погляд, особливе значення матиме 

розмежування прав профспілок за спрямованістю відносно прав та інтересів працівників на 

охоронні, захисні, контрольні.  

Одразу зауважимо, що законодавець не проводить чіткого розрізнення між термінами 

«захист» та «охорона», з огляду на що їх застосування у законодавстві та їх довільне 

тлумачення науковцями певним чином заплутує правозастосовну практику та спричиняє 

плутанину в термінологічному апараті юридичної науки3. У літературному (мовному) 

тлумаченні терміни охорона і захист, як правило, вживаються у якості синонімів, або ж один 

термін визначається через інший. Захищати, на думку укладачів нового тлумачного словнику 

української мови В.Яременка та О.Сліпушка, – це охоронятися від посягань, від ворожих дій, 

від небезпеки, від чого-небудь. Охороняти, в свою чергу,  захищати від чого-небудь.4 

У юриспруденції таке тлумачення термінів захист і охорона відбивається в ототожненні 

відповідних видів діяльності. Наприклад, М.Г. Александров у вузькому значенні визначав 

захисну функцію профспілок як охорону прав окремого працівника (або групи працівників) та 

захист їх інтересів.5 Аналогічної думки дотримується В.А. Чибісов, на думку якого реалізація 

захисної функції профспілок (у вузькому значенні) включає охорону та захист прав і законних 

інтересів працівників і держави.6  
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3 Веприцький Р. С. Правове регулювання захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці : автореф. дис… канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 / Р. С. Веприцький; ХНУВС. – Харків, 2008. – 22 с. – С.9 
4 Новий тлумачний словник української мови : У 4 т. / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – Київ. : «Аконіт», 2000. – Т.2. – 912 с. – С.110 
5 Александров Н. Г. Защита законных интересов трудящихся – одна из основных задач советских профсоюзов / Н. Г. Александров // Советские 
профсоюзы. – 1972. – № 3. – С. 34 
6 Чибисов В. А. Правовые аспекты реализации защитной функции советских профсоюзов: дисс… канд. юрид. наук : 12.00.05 / В. А. Чибисов.  

Мос. гос. ун-т. им. М. В. Ломоносова.  М.  1975.  186 c. – С. 34 
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Досліджуючи положення професійних спілок у громадянському суспільстві, В.Ф. Цвіх 

визначає захист як «дії, спрямовані на припинення або недопущення порушення прав та 

інтересів людей». На думку науковця, лише засноване на такому розумінні категорії «захист» 

тлумачення захисної функції профспілок адекватно відбиватиме зміст відповідної діяльності, 

не залишаючи місця для незахищеності найманих працівників. При визначенні ж захисту як 

дій, спрямованих лише на корегування неправильно прийнятих заходів, що призвели до утиску 

прав та інтересів, як реакція на вже сталу незахищеність, він носить виключно відновлюваний, 

а тому запізнілий характер. Це не дозволяє повноцінно відстоювати права та інтереси найманих 

працівників на всіх стадіях їх розвитку. Саме тому охоплення діяльності, спрямованої на 

недопущення порушень, категорією захист, на думку В.Ф. Цвіха, є найбільш виправданим для 

характеристики захисної функції профспілок.7 

Не зважаючи на синонімічність термінів охорона і захист у мовному значенні, підтримуємо 

позицію, що у трудовому праві доцільним є розмежування відповідних правових явищ. 

Розмежування категорій «захист» і «охорона» прав включає позицію трактування їх 

співвідношення як цілого і частини.  

Дотримуючись позиції розмежування понять «захист» і «охорона» прав у трудовому праві, 

не вважаємо за доцільне «змішувати» ці два виді діяльності, які відрізняються сутністю, 

змістом, структурою та формою їх здійснення. А саме, підтримуємо позицію визначення 

охорони прав як «сукупності різноманітних взаємозалежних між собою заходів, що 

здійснюються органами державної влади і громадськими об’єднаннями, спрямованих на 

попередження порушень прав людини або усунення перешкод, що не є правопорушеннями, на 

шляху здійснення її прав і обов’язків».8 Відповідає такому розумінню категорії «охорона» прав 

визначення охоронної функції трудового права як явища, яке розкриває сутність і соціальне 

призначення трудового права, та відображає основні напрямки його впливу на відносини, які 

входять до предмету цієї галузі, шляхом встановлення і реалізації норм, що забезпечують 

ефективність дії трудового права, гарантують використання прав і виконання обов’язків 

суб’єктами та запобігають порушенням правових норм. 

Аргументами на користь розмежування понять «захист» і «охорона» прав у трудовому праві 

є наступні: 

1. у трудовому праві виділяють окремий інститут «вирішення трудових спорів 

(конфліктів)», норми якого застосовуються для відновлення порушених, визнання оспорюваних 

чи невизнаних прав;  

2. у трудовому праві виділяють окремий інститут «охорона праці», норми якого 

застосовуються для забезпечення охорони здоров’я працівників від виробничого впливу 

негативних факторів і небезпеки та забезпечення їм здорових умов праці. Всі організаційно-

правові форми охорони праці носять превентивний характер, спрямовані на забезпечення стану 

захищеності прав суб’єктів трудових правовідносин шляхом профілактики правопорушень; 

3. У проекті Трудового кодексу, на відміну від діючого законодавства про працю, поняття 

«охорона» вживається тільки у контексті заходів з охорони праці (наприклад, для забезпечення 

охорони здоров’я). Водночас, в проекті підкреслюється необхідність захисту трудових прав як 

працівників, так і роботодавців, гарантується захист працівників від незаконного звільнення, 

захист від безробіття, судовий захист трудових прав, честі, гідності учасників трудових 

відносин.  

Виходячи з запропонованого розуміння захисту і охорони прав як окремих видів діяльності, 

окремо слід виділити контрольні права профспілок і їх об’єднань, спрямованістю яких може 

бути як охорона, так і захист прав та інтересів суб’єктів правовідносин, які складають предмет 

трудового права, залежно від результатів перевірки.  

До жодної з наведених категорій не слід відносити право на господарську та фінансову 

діяльність, оскільки воно спрямоване на забезпечення функціонування професійних спілок. 
                                                                 

 
7 Цвих В. Ф. Профспілки у громадянському суспільстві : теорія, методологія, практика : Монографія. / В. Ф. Цвих. – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2002. – 376 с. – С.184-185 
8 Тихонова Б. Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита : автореф. дисс… канд. юрид. Наук : спец. 12.00.05 / 

Б. Ю. Тихонова. – М., 1972. – 22 с. – С.11 
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Вплив на права та інтереси суб’єктів правовідносин, які складають предмет трудового права, за 

допомогою цього права не здійснюється.  

Враховуючи викладене, охоронними за спрямованістю відносно прав та інтересів 

працівників слід визначити: право профспілок та їх об’єднань на ведення колективних 

переговорів та укладення колективних договорів й угод; права у забезпеченні зайнятості 

населення; права щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня 

громадян; права в управлінні підприємствами та при зміні форм власності; організовувати 

масові заходи (окрім страйків); на інформацію з питань праці та соціально-економічного 

розвитку; на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших 

організацій; брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування надбаннями у 

сфері захисту духовних інтересів трудящих; права щодо захисту житлових прав громадян, 

право проведення незалежної експертизи; право приймати участь у виявленні причин нещасних 

випадків і професійних захворювань на виробництві і надання висновків по ним; право 

законодавчої ініціативи.  

Це означає, що реалізація даного різновиду прав професійними спілками здійснюється з 

метою правової охорони таких. Означене слугує підґрунтям для вдосконалення законодавства 

про працю України. Насамперед, у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» на сьогодні метою діяльності профспілок визначені представництво і 

захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Вважаємо, що 

«профспілкове представництво» не може бути визначене метою організації і функціонування 

профспілки. Метою є не представництво як таке, а охорона прав та інтересів працівників.  

Враховуючи викладене, пропонуємо змінити мету функціонування професійних спілок, 

визначену ч. 1 ст. 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 

на охорону і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, виклавши 

відповідну частину статті у наступній редакції: «Професійні спілки створюються з метою 

здійснення охорони та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів 

працівників». 

 

 

Денисевич Антон Юрійович  

аспірант кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення  

юридичного факультету  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Реформування органів державної влади асоціюється, як правило, з прийняттям нових 

нормативно правових актів, які покликані покращити регулювання суспільних відносин у 

відповідній сфері діяльності. Також, можливий варіант реформування органів влади шляхом 

прийняття нових нормативно-правових актів з одночасними кадровими змінами – проведення 

якісного добору нових працівників та переатестація працівників існуючого кадрового складу. 

Ініціювання у 2014 році Міністерством внутрішніх справ України реформування органів 

МВС є наглядним прикладом реформування, яке поєднало у собі не тільки прийняття нових 

нормативно-правових актів, але і проведення очищення штату від некваліфікованих 

працівників та формуванням нового органу з професіоналів, про що говорить текст проекту 

концепції  першочергових заходів реформування системи МВС1.  

На наш погляд саме такий спосіб вирішення проблеми неефективності функціонування 

органів МВС України здатний сформувати професійний орган, завданням якого є створення 

безпечних умов життя для населення, протидія злочинності та співпраця з населенням. 

                                                                 

 
1 Стратегія розвитку органів внутрішніх справ (текст проекту) //[Електронний ресурс]/ Веб-сайт газети «Закон і Бізнес». – Режим доступу 

доступу: http://zib.com.ua/ua/print/101834-strategiya_rozvitku_ organiv_vnutrishnih_sprav_tekst_proektu.html  
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У своєму дослідженні ми хотіли б більш детально звернути увагу на атестацію працівників 

як правову конструкцію визначення професійного рівня працівників, розглянути позитивні та 

негативні моменти під час її проведення на практиці, а також визначити шляхи її 

вдосконалення задля покращення механізму управління кадрами. 

Варто звернути увагу на те, що питанням правового регулювання атестації приділяли значну 

увагу таки видатні вчені, як Ю.П. Битяк, В.А. Глозман, В. Кохан, Л.І. Лазор, М.І. Іншин, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Проте практика сьогодення не дозволяє зробити висновок, 

що атестація працівників є дієвим та ефективним методом, за допомогою якого можливе 

вирішення питання дієвого управління кадрами підприємства, установи, організації.  

ЗУ «Про професійний розвиток працівників» закріплено, що атестація працівників – це 

процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим 

обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня2. Подальший зміст вищезазначеного 

закону містить детальний порядок проведення атестації як інструменту трудового права, однак 

розглядаючи питання правового регулювання атестації працівників поліції, варто керуватися  

нормами спеціального законодавства, яким у даному випадку є ЗУ «Про Національну поліцію» 

та Інструкція «Про порядок проведення атестування працівників поліції» від 17.11.2015 

№ 1465, які є спеціальними нормативно-правовими актами під час регулювання даних 

правовідносин. 

У ч.1 ст. 57 ЗУ «Про Національну поліцію» зазначається, що атестування поліцейських 

проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та 

кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, 

визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри3, аналогічним є 

визначення  мети, яке міститься у Інструкції4.  

У зв’язку з масовим оскарженням рішень атестаційної комісії та великим обсягом звернень 

громадян до суду щодо захисту своїх законних прав та інтересів, ми вважаємо, що у даній 

ситуації необхідно більш детально сфокусувати увагу на аналізі спірних моментів, які 

виникають під час проведення атестації працівників на практиці.  

Переважна більшість позовних вимог спрямована на: скасування рішень атестаційної комісії 

у зв’язку з незаконним включенням позивача до списку осіб, які підлягають атестуванню; 

визнання протиправним та скасувати рішення  атестаційної комісії щодо невідповідності 

позивача займаній посаді та звільнення його зі служби в поліції через службову 

невідповідність; визнання протиправним та скасування рішення апеляційної атестаційної 

комісії про відхилення скарги на рішення атестаційної комісії; визнання протиправним та 

скасування наказу органу поліції в частині звільнення позивача зі служби в поліції за п.5 ч.1 ст. 

77 Закону; поновлення позивача на посаді; стягнення середнього заробітку за час вимушеного 

прогулу5, що, на наш погляд, є ознакою наявності значних порушень під час проведення 

атестації працівників поліції. 

Ми вважаємо, що розглядаючи питання проблем правового регулювання проведення 

атестації працівників поліції слід розпочати з підстав проведення атестації поліцейських. Так у 

ч.2 ст. 57 Закону України «Про Національну поліцію» та у Інструкції встановлено вичерпний 

перелік підстав за якими працівник може бути включений до списку осіб, які підлягають 

атестації, а саме: 1. при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється 

без проведення конкурсу; 2. для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через 

службову невідповідність; 3. для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через 

                                                                 

 
2 Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 №4312-VI//Відомості Верховної ради України, 2013, №24, ст. 243  
3 Закон України  «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII//Відомості Верховної Ради України, 2015, №40-41, ст. 379 
4 Наказ Міністерства внутрішніх справ України Про затвердження Інструкції Про порядок атестування працівників національної поліції від 

17.11.2015 №1465  
5 Постанова Пленуму Верховного Адміністративного Суду України «Про судову практику  оскарження рішень атестаційних комісій 

органів(закладів,установ) Національно поліції України про звільнення працівників полці її в наслідок не проходження ними атестації»  від 

29.09.2016 №11// [Електронний ресурс]/Веб-сайт Верховної Ради України. -  режим доступу:  http://zakon0.rada.gov.ua 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon0.rada.gov.ua/
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службову невідповідність6. Будь-яка інша підстава. за якою особу було включено до списку 

працівників, які підлягають атестації. є незаконною, а тому і рішення (висновок) атестаційної 

комісії не може мати ніяких правових наслідків. Так, у справі № 814/1391/16 за позовом 

ОСОБИ_1 до Головного управління Національної поліції в Миколаївський області, в якій 

позивач просить визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення у зв’язку з його 

невідповідністю п.5, ч.2, ст. 77 ЗУ «Про Національну поліцію», мотивуючи це тим, що у 

відповідача взагалі не було підстав для призначення йому атестації. Відповідач зазначав, що 

позивач добровільно погодився на проходження атестації, а тому підлягає звільненню, оскільки 

під час співбесіди як одного з етапів атестації, позивач не продемонстрував належного 

практичного досвіду, морально-ділових якостей, а тому комісія мала право на винесення 

висновку про невідповідність поліцейського займаній посаді. Суд позов задовольнив у повному 

обсязі, аргументуючи своє рішення тим, що відповідач помилково посилається на ч.4 ст.52 ЗУ 

«Про національну поліцію» як окрему підставу для проведення атестації, а тому висновок 

атестаційної комісії є незаконним, оскільки порушено порядок проведення атестації7. 

Наступним важливим процедурним моментом у процесі проведення атестаціє є формування 

складу атестаційної комісії та формування списків осіб(працівників), які підлягаю атестації. Як 

показує аналіз судової практики, доволі часто безпосередній керівник, який ініціює проведення 

атестації, обмежується виданням наказу про формування атестаційної комісії. Наказ щодо  осіб, 

які підлягають атестації  не видається, що суперечить положенням, як загального законодавства 

(Закон України «Про професійний розвиток працівників»), так і нормам спеціального 

законодавства, а саме п.1.4 та п.1.5 Розділу 4 Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських. 

Також, розглядаючи порядок проведення атестації, варто звернути увагу на процедуру 

проведення співбесіди як одного з етапів атестації. На нашу думку, процедура співбесіди має 

фіксуватися за допомогою застосування засобів аудіо- та відеозапису. Застосування 

відповідних засобів фіксації обмежить використання на практиці дискримінаційних питань, 

питань які не мають значення для встановлення відповідності працівника займаній посаді та 

інших утисків, яких може зазнавати особа під час атестування. Також, здійснення фіксації 

процедури співбесіди спрощує доведення чи спростування фактів порушення прав особи, що 

проходить атестацію, у випадку звернення останнього до апеляційної атестаційної комісії чи 

суду з метою захисту порушених прав . 

У висновках ми б хотіли зазначити, що більшість спірних ситуацій, які виникають під час 

проведення атестації, є наслідком недотримання порядку проведення атестації працівників 

поліції, яке регламентовано чинним законодавством. Вирішення даної проблеми, на наш 

погляд, можливе лише шляхом встановлення відповідальності за недотримання положень 

законодавства. Щодо шляхів підвищення ефективності результатів атестації, то ми б хотіли 

запропонувати внесення змін до існуючого порядку проведення атестації, а саме встановлення 

обов’язку технічної фіксації процесу атестації, що дозволить захистити більш слабку сторону 

трудових відносин від незаконних утисків під час проведення атестації.     

 

                                                                 

 
6 Наказ Міністерства внутрішніх справ України Про затвердження Інструкції Про порядок атестування працівників національної поліції від 
17.11.2015 №1465  
7 Постанова Миколаївського окружного адміністративного суду (справа № 814/1391/16 ) від 29.09.2016// [Електронний ресурс]/ Єдиний 

державний реєстр судових рішень – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61782686  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61782686


 

63 

 

Дженков Стефаній 

студент 4 курсу  

юридичного факультету  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ 

В умовах глобалізації та форсованого економічного розвитку цілком логічним є ускладнення 

суспільних відносин у різноманітних сферах, що має наслідком появу більш гнучких і об’ємних 

правових конструкцій, які покликані охопити ультрасучасні інноваційні моделі ведення 

комерційної діяльності. Саме так і виник аутсорсинг, як певна новела, що сприяє оптимізації 

діяльності підприємств і гарантує її реструктуризацію. 

Це явище не є новим для світової практики, а процес формування та становлення його 

принципів налічує не одне десятиліття, однак в Україні аутсорсинг зазнав бурхливого розвитку 

лише в першу чверть нового тисячоліття.  

З погляду менеджменту, аутсорсинг став функціональним та прогресивним рішенням, 

оскільки надав достатню кількість переваг, основними з яких, безсумнівно, слід вважати 

оптимізацію оподаткування та кадрового забезпечення підприємства, а також, можливість 

зосередити основний потенціал організації на її профільних функціях.  

Натомість, для правової сфери аутсорсинг став великою перешкодою, оскільки не має 

належного законодавчого закріплення та регулювання, чим зумовлює численні перепони та 

порушення, що свідчить про застарілість національного законодавства та нагальну необхідність 

у його ґрунтовному оновленні. Найголовнішою проблемою визнається «розмитість» предмету 

договору аутсорсингу, що виявляється у неможливості виділення його суто як трудового або 

цивільно-правового договору.  

Не можливо не відмітити, що значний вклад у розробку відповідної проблематики здійснили 

такі науковці, як А.Ф. Нуртдінова, В.С. Вітко, А.Є. Цатурян, М.С. Власенко, І.С. Шиткіна, 

І.А. Єщенко, Б.А. Анікін, І.Л. Рудая та інші. Їх дослідження суттєво збагатили теорію 

аутсорсингу, проте, окремі питання вимагають детальнішого опрацювання.  

Термін «аутсорсинг» (від англ. – outsourcing: (Out-source-using) – використання зовнішнього 

джерела) має доволі багато дефініцій у правовій теорії, відтак слід виділити наступні: 

- Надання послуг або постачання продукції зовнішніми постачальниками або виробниками 

для зменшення витрат1;  

- Спосіб оптимізації діяльності організації шляхом зосередження основних виробничих сил 

на профільній діяльності, передача непрофільних для компанії сфер спеціалізованим 

компаніям, виконання сторонньою організацією визначених завдань, бізнес-функцій або бізнес-

процесів, які зазвичай не э частиною основної діяльності компанії, але які необхідні для 

повноцінного функціонування бізнесу2; 

- Залучення сторонніх організацій для виконання певних видів робіт, що не є профільними 

для даної організації3.  

В українському законодавстві вдалося знайти визначення даного поняття на рівні Постанови 

Правління Національного Банку України від 02.08.2004 №361 «Про схвалення Методичних 

рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках 

України», яка визначає аутсорсинг – як виконання певних функцій і робіт, які традиційно є 

"внутрішніми" і виконуються штатними працівниками, шляхом залучення зовнішніх 

незалежних сторін на договірній основі.  

З економічної точки зору, аутсорсинг полягає у передачі «третій стороні» не тільки окремих 

процесів, але і повноважень, відповідальності і ризиків на основі довгострокової взаємодії. Слід 

                                                                 

 
1 Анікін Б.А, Рудая І.Л. Аутсорсинг і аутстаффінг, високі технології менеджменту  //Высшее образование. -2009. – С. 62 
2 Витко В.С., Цатурян Е.А. Юридическая природа договора аутсорсинга и аутстаффинга // Статут. – 2012. - С. 3.  
3 Нуртдинова А. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство и право. - 2004. - N 9. - С. 22. 
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пам’ятати, що при даній моделі аутсорсеру платять за виконання певної функції або роботи, а 

не за персонал, що може бути залучений до виконання проекту.  

Отже, можна досить широко і ґрунтовно розкривати сутність, особливості, види 

аутсорсингу, але це не вирішить проблему його подвійної природи. Втім, може вказати на певні 

характеристики, що допоможуть більш чітко визначити його сутність, як правового явища.  

Основною перепоною є відсутність нормативного регулювання договору аутсорсингу у 

поточному законодавстві України. Ні Цивільний Кодекс (Далі – ЦК), ні Кодекс Законів про 

Працю (Далі – КЗпП) не містять визначення даного договору, його істотних умов, форм та 

видів. Але відсутність поіменованого договору у Книзі 6 ЦК ще не означає, що відсутня 

можливість укласти такий договір, який буде відповідати вимогам сторін та їх потребам. 

Відтак, статтею 6 ЦК передбачено, що сторони мають право укласти договір, який не 

передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного 

законодавства, більш того, сторони правомочні врегулювати свої відносини на власний розсуд.  

 На практиці, найчастіше намагаються віднести договір аутсорсингу до виконання робіт або 

надання послуг, використавши дані правові моделі та на їх базі розробивши договір.  

Досить влучно зазначили В.С. Вітко та Є.А. Цатурян, вказавши, що договір аутсорсингу не 

представляє собою самостійний вид договору тому, що у нього відсутні видові ознаки і він є 

загальним поняттям, що охоплює різноманітні відомі цивільному праву договори. Тобто 

виконання аутсорсером функцій замовника може бути опосередковано в залежності від змісту 

фактичних функцій організації. Відносини по аутсорсингу мають оформлюватись в залежності 

від фактичного змісту цих відносин одним із вказаних договорів. Наприклад, якщо планується 

виконання робіт, які мають матеріальний результат – це підряд; якщо виконуються дії, що не 

мають матеріального результату, а корисні дії споживаються в процесі їх виконання – це 

послуги4.  

Проаналізувавши деякі можливі варіанти договорів аутсорсингу, що укладаються в Україні, 

ми дійшли наступного висновку:  

- частіше, в основу такого договору покладається договір про надання послуг, рідше – 

виконання робіт(підряд); 

- іноді, аутсорсер займається пошуком кандидатів, з якими в свою чергу укладає трудові 

договори від свого імені. Таким чином, компанія «купує» у кадрового агентства послугу, а не 

працю конкретних працівників5; 

- компанія-аутсорсер укладає договір з фізичною особою – підприємцем (найчастіше 

іменована «Консультантом»), яка «надає» певний спектр послуг, обумовлений договором; 

- у свою чергу, компанія-аутсорсер укладає договір про виконання робіт або надання послуг 

(або інші) з компанією-послугоодержувачем (замовником), та уповноважує свого 

«Консультанта» виконувати замовлення або роботи, обумовлені договором із 

послугоодержувачем.  

Подібна система використовується більшістю аутсорсингових компаній в Україні, однак, 

судова практика досить неоднозначно підходить до вирішення спорів, що виникають через 

порушення договірних умов саме між «Консультантом», або простіше кажучи – працівником та 

аутсорсером.  

Переважна більшість судових рішень базується на тому, що існує фактичний допуск до 

роботи без укладення трудового договору (ч. 3 ст. 24 КЗпП - працівник не може бути 

допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу). 

Як правило, суду достатньо будь-яких фактичних доказів (наприклад, копії заяв про прийом 

на роботу, акти здачі робіт, довіреності, звіти, листування з клієнтом, фотографії на робочому 

місці, картка-пропуск, свідчення колег, підписи на платіжних документах тощо), для 

встановлення факту існування трудових правовідносин. Наслідком є визнання аутсорсера або 

                                                                 

 
4 Витко В.С., Цатурян Е.А. Юридическая природа договора аутсорсинга и аутстаффинга  // Статут. – 2012. - С. 25. 
5 Корнийчук Г.А. Прием и увольнение работников: подбор и оценка персонала, оформление трудовых отношений. - М.: Омега-Л, 2007. - С. 45. 
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замовника аутсорсингу фактичним роботодавцем та необхідність оформлення осіб, щодо яких 

виникли спірні правовідносини офіційно.  

Беззаперечно, рішення судів, переважно, відповідають чинному законодавству та покликані 

забезпечити дотримання прав працівників, що виконують свої функції без належного 

оформлення. Але це не перешкоджає подальшому розвитку даної конструкції у системі права 

України, а лише стимулює своєрідний «обхід закону» для синтезу все нових варіацій укладання 

такого договору.  

Трудове законодавство потребує найшвидшого вдосконалення, шляхом внесення таких 

новел, як договори аутсорсингу для подальшого врегулювання спірних правовідносин та 

захисту інтересів працівників. На нашу думку, влучно охарактеризувала модель існування 

правовідносин при аутсорсингу І.А. Єщенко, яка вказує, що предметом даного договору є 

передача замовником своїх функцій аутсорсеру, котрий має кваліфікований персонал. Тобто, 

змістом зобов’язання аутсорсера є виконання визначених функцій (робіт, послуг) своїм 

персоналом, а не надання такого персоналу замовнику для виконання зазначених функцій6.  

Даний підхід до розуміння конструкції аутсорсингу є цілком логічним, і якщо його органічно 

поєднати з укладенням трудового договору із працівниками (котрі працюють «по 

аутсорсингу») та на нормативному рівні врегулювати проблему фактичного допуску до 

роботи,  отримаємо вдалу правову модель, яка буде здатна охоплювати потреби бізнесу та 

функціонувати у правовому полі не порушуючи чинне законодавство про працю.  

Нажаль, проаналізувавши Проект Трудового Кодексу № 1658 від 27.12.2014, прийнятий в 

першому читанні 05.11.2015, ніяк не можна розраховувати на можливе нормативне закріплення 

даної правової конструкції, оскільки Проект не передбачає працевлаштування «по 

аутсорсингу».  

Як бачимо, доктрина також немає однозначного ставлення до природи договору 

аутсорсингу, що призводить до розмитості його предмету, неоднозначності правової 

кваліфікації та неможливості його чіткого нормативного закріплення у законодавстві.  

Таким чином, в умовах сьогодення, проблема договору аутсорсингу є невирішеною та, 

фактично, проігнорованою. Основним викликом для законодавця стане адекватне закріплення 

даної конструкції в правовій системі, що, безсумнівно, стане позитивним здобутком як для 

роботодавців і працівників, так і для держави.  

 

                                                                 

 
6 Ещенко И.А. Договор аутсорсинга в гражданском праве: Автореф. дис. к.ю.н. // - Москва. – 2009. - С. 7. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Питання значення колективних трудових правовідносин як складової структури трудових 

правовідносин завжди було в центрі уваги фахівців трудового права. Набуваючи статусу 

працівника, особа здебільшого (крім випадків віддаленої праці) реалізує свою трудову функцію 

в колективі працівників, який згідно чинного законодавства має право через представницькі 

органи безпосередньо впливати на роботодавця щодо забезпечення належних умов праці, 

організації праці тощо.  

Ідею рівноцінно-важливого значення індивідуальних та колективних трудових 

правовідносин, у доктрині трудового права розвинув український вчений А. Р. Мацюк, який 

писав, що індивідуальні та колективні трудові правовідносини є юридичним виразом 

діалектичної єдності категорій індивідуального та колективного як протилежних сторін 

загального поняття трудових правовідносин. Категорія «колективні правовідносини», на думку 

А. Р. Мацюка, збірне поняття, що узагальнено охоплює конкретні колективні трудові 

відносини, які відображають переважно колективні трудові інтереси і утворюють органічну 

систему зі своїм ядром та структурними компонентами, певними зв’язками функціонування1.  

В сучасних умовах господарювання, коли наслідком лібералізації трудових правовідносин 

стає розширення договірних тенденцій в сфері праці, знову є потреба звернути особливу увагу 

на колективні трудові правовідносини як вагомий аспект реалізації трудових прав працівників. 

Досліджуючи теоретичні та правові проблеми правового регулювання колективних 

правовідносин у сфері праці, Г. І. Чанишева підкреслює, що у сучасний період значення 

колективного елементу трудових відносин підсилюють такі процеси, як: формування системи 

соціального партнерства у сфері праці, розширення сфери договірного регулювання трудових 

відносин, піднесення ролі профспілок і зміна їхнього статусу у сфері праці, поява нових 

колективних суб’єктів трудового права (організацій роботодавців, органів соціального 

партнерства та ін.). Колективні трудові відносини пов’язуються з реалізацією їх суб’єктами 

колективних трудових прав та інтересів. Забезпечення індивідуальних та колективних трудових 

прав у відповідності до міжнародно-правових стандартів є одним з основних завдань трудового 

права2.  

Підтримуючи вказану точку зору, вважаємо за доцільне відмітити, що дієве забезпечення 

колективних трудових прав в умовах сьогодення зіштовхується з правовим нігілізмом, який 

панує серед роботодавців і не сприяє узгодженню інтересів сторін шляхом ефективного 

соціального діалогу як форми соціального партнерства. Однією з головних проблем реалізації 

працівниками колективних трудових прав є  перешкоджання роботодавцями здійснювати 

уповноваженим на представництво органам працівників свої функції щодо захисту трудових 

прав працівників.  

Передусім необхідно торкнутись питання законодавчого забезпечення правового статусу 

трудового колективу як суб’єкта колективно-договірних відносин. В Україні відсутній 

сучасний нормативний акт, який регулює правовий статус трудового колективу. Правове 

регулювання діяльності трудового колективу забезпечується Законом «Про трудові колективи і 

підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» від 17.06.1983 р. 

                                                                 

 
1 Мацюк А. Р. Система трудовых правоотношений развитого социалистического общества: автореф. дисс. докт. юрид. наук: 12.00.05 / 

А.Р. Мацюк;  Ин-т гос-ва и права АН СССР.- М., 1985.- 37 с.  
2 Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: дис. … докт. юрид. наук: 

12.00.05 / Г.І. Чанишева; Одеська національна юридична академія.- О., 2002.- 418 с. 
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№ 9500-X (далі – Закон № 9500-Х)3, який хоча і не втратив чинності, але є морально 

застарілим, бо містить ідеологічні штами на кшталт «трудовий колектив – осередок 

соціалістичного суспільства» тощо. В КЗпП України є окрема глава XVIa, яка має назву 

«Трудовий колектив» і складається з п’яти статей (ст.ст. 252-1 – 252-8). Згідно ст. 252-1 КЗпП, 

трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у 

його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що 

регулюють трудові відносини працівника з підприємством4.  

Проте всі інші статті цієї глави присвячені трудовій діяльності колективу бригади, що 

звужує і не розкриває правове становище трудового колективу загалом. Не приділена увага 

розкриттю правового статусу трудового колективу і Проекті Трудового кодексу України № 

1658. Такий стан речей призвів до певного заперечення окремими вченими сприйняття 

трудового колективу як суб’єкта трудового права. Відкидає ідею щодо приналежності 

трудового колективу до суб’єктів трудового права А. М. Слюсар, який висловлює точку зору, 

що трудовий колектив не є суб’єктом трудового права, бо не має суттєвих ознак не тільки 

суб’єкта трудового права, а й суб’єкта права взагалі… це поняття не є правовим5. 

С.Я. Вавженчук зауважує, що для того щоб трудовий колектив став суб’єктом охоронних 

трудових правовідносин, законодавець може лише застосувати прийом юридичної фікції 

шляхом встановлення чіткої форми його організації… Однак, законодавець, окреслюючи 

трудовий колектив, з одного боку, наділяє його правами та обов’язками, а з іншого – не 

визначає чітку форму та характер його організації, що тягне своїм наслідком позбавлення його 

ознак суб’єкта охоронних трудових правовідносин6.  

Критично оцінює статус трудового колективу і П. Д. Пилипенко, який вказує, що одним із 

суб’єктів трудового права вважається трудовий колектив. Проте на відміну від роботодавців і 

працівників, яких визнають головними суб’єктами цієї галузі, оскільки вони є учасниками 

власне трудових відносин – основи всього трудового права, трудовий колектив бере участь 

здебільшого у колективно-трудових відносинах, а тому його роль не настільки вагома для 

трудового права, як у названих головних суб’єктів. До того ж значення трудових колективів у 

суспільному житті сьогодні дедалі втрачається і це, вважаємо, є цілком закономірне явище7.  

Погоджуючись з проблематикою відсутності належного правового регулювання статусу 

трудового колективу в Україні, ми  солідарні з думкою В. Л. Костюка, що трудовий колектив 

слід розглядати як специфічний суб’єкт трудового права, вид належним чином організованого 

об’єднання працівників певного роботодавця, що діє з метою здійснення їх інтересів, захисту 

трудових прав у соціальному партнерстві та інших пов’язаних з ними правовідносинах8. 

Вчений обстоює слушну позицію, що враховуючи ініційовану сучасну кодифікацію трудового 

законодавства, удосконалення правового становища трудового колективу доцільно провадити 

шляхом доопрацювання проекту Трудового кодексу, у якому слід передбачити: а) поняття та 

ознаки трудового колективу (колективу працівників); б) умови та порядок набуття трудовим 

колективом (колективом працівників) правосуб’єктності; в) подальше розмежування трудового 

та господарського законодавства щодо трудового колективу; г) визначення змісту правового 

становища трудового колективу9.  

В. В. Волинець, досліджуючи організаційно-управлінські відносини в трудовому праві 

України, відмічає, що трудовий колектив як суб’єкт організаційно-управлінських відносин діє в 
                                                                 

 
3 Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон від 17.06.1983 р. № 9500-X: 
Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83 
4 Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2016 р.: (Офіц. текст).- К.: ПАЛИВОДА 

А.В.,2016.-120 с. 
5 Слюсар А.М. Трудовий колектив і його правовий стан в період розвитку ринкової економіки / А.М.Слюсар // Проблеми законності: 

Республіканський міжвідомчий збірник. Вип .51.- Х., 2001.- С.27-32. 
6 Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник /С.Я. Вавженчук.- Х.: Право,2016.-560 с. 
7 Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія / П.Д. Пилипенко.- Львів: Видавничий центр Львів. Національного ун-ту імені 

Івана Франка, 1999.- 214 с. 
8 Костюк В. Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики: Монографія / В.Л. Костюк.- К.: Видавець Карпенко В. М., 
2012.- 464 с. 
9 Костюк В.Л. Трудовий колектив: окремі проблеми законодавчого закріплення трудової правосуб’єктності / В.Л. Костюк // Наукові записки 

НАУКМА. Юридичні науки. - 2011.-Т.116.- С.84-86. 
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інтересах працівників, набуттю трудовим колективом правового статусу передує його належна 

організація та затвердження рішення загальних зборів10. А. М. Соцький, аналізуючи правове 

регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки, доводить, що в 

Україні трудовий колектив законодавчо усувається від участі в управлінні підприємством, 

установою, організацією11.  

На нашу думку, трудовий колектив є первинним суб’єктом колективних правовідносин, 

оскільки саме трудовий колектив ініціює створення уповноважених на представництво 

колективу працівників органів, які мають представляти та захищати інтереси працівників перед 

роботодавцем. Проте відсутність належної організації діяльності трудового колективу 

призводить до нівелювання виробничої солідарності, що є головною складовою виробничої 

демократії. Беззаперечно обгрунтованою є думка М. І. Іншина, В. І. Щербини, що серцевиною 

солідарності – є згуртованість учасників суспільних відносин. Не може існувати виробнича 

громада, якщо не відбуваються процеси консолідації, згуртованості учасників соціально-

економічних процесів: роботодавців і працівників, їх представників12. Важливим фактором, 

який впливає на колективні трудові правовідносини є ментальні аспекти розуміння 

роботодавцями як стороною трудових правовідносин значимості та необхідності налагодження 

сприятливих, комфортних умов для реалізації працівниками права на працю.  

Враховуючи вищезазначене можна підсумувати, що в умовах сьогодення дієвій реалізації 

трудових прав працівників у колективних трудових правовідносинах перешкоджають 

проблеми впровадження виробничої демократії на підприємствах, в установах, організаціях як 

запоруки узгодження інтересів сторін. Виробнича демократія в колективних трудових 

правовідносинах у контексті участі працівників в управлінні підприємством, установою, 

організацією реалізується насамперед через збори, конференції колективу працівників. У 

зв’язку з цим, є нагальна потреба вдосконалити правове регулювання порядку проведення 

зборів та конференцій колективу працівників. Відповідні положення в контексті реалізації 

виробничої демократії варто було б включити в останній Проект (доопрацьований) Трудового 

кодексу України № 1658 від 20.05.2015 р., це б сприяло напрацюванню національної 

законодавчої бази в сфері трудових відносин і дозволило б поступово відійти від 

застосовування законодавства про працю радянського періоду. 

 

 

                                                                 

 
10Волинець В.В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України: монографія / В.В. Волинець.- 

Харків; Київ: Діса плюс, 2016.-396 с. 
11Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки: автореф.  дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / 
А.М. Соцький; КНУ імені Тараса Шевченка.- К.,2012.- 20 с. 
12Іншин М.І., Щербина В.І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України: монографія / М.І.Іншин, В.І. Щербина.- Х.: Діса плюс, 

2016.- 328 с. 
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КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

На сучасному етапі формування та кофдифікації трудового законодавства, що 

відображатиме всі необхідні вимоги сучасних трудових правовідносин, в тому числі із 

застосуванням, використанням, створення об’єктів інтелектуальної власності зумовлює 

необхідність внесення змін до майбутнього кодифікованого Трудового кодексу України норм, 

що регулюють питання прав інтелектуальної власності, зокрема і комерційної таємниці. 

Господарська і трудова діяльність на сьогодні переповнена найрізноманітнішими відомостями 

інформаційних об’єктів, що мають комерційну цінність. Це можуть бути методики робіт, 

перспективні технічні рішення, результати маркетингових досліджень тощо, націлені на 

досягнення підприємницького успіху 

Правове регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею, здійснюється 

Конституцією України (ст. 31, 32, 34), Цивільним та Господарським кодексами, Кодексом 

України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України,  Законами 

України «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.93 р. № 611 

«Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» та ін... 

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України1, «комерційною таємницею є інформація, 

яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її 

складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом 

інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом 

адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка 

законно контролює цю інформацію. 

Ємельянов  С. Л. 2, називає наступні правові ознаки комерційної таємниці: секретність 

інформації, що є комерційною таємницею, яка полягає у тому, що вона є невідомою та не є 

легкодоступною; інформація, що складає комерційну таємницю, має комерційну цінність 

(цінову визначеність); склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, визначені 

суб’єктом господарювання або уповноваженим на це органом; володілець комерційної 

таємниці повинен вживати належних заходів щодо охорони цієї інформації. 

Об’єктом нашого дослідження є трудові правовідносини, що пов’язані із застосуванням 

комерційної таємниці. Важливим недоліком трудового законодавства України, є абсолютна 

відсутність правового регулювання трудових відносин, що пов’язані із використанням 

комерційної таємниці, так як і не знайшли свого закріплення обов’язок працівника не 

розголошувати відому йому комерційну таємницю чи не встановлено відповідальність за її 

розголошення. Чинне трудове законодавство України взагалі не надає механізмів вирішення 

конкретних проблем стосовно охорони комерційної таємниці  у відносинах між роботодавцем і 

працівником під час дії трудових відносин і, особливо, після їх припинення, тобто після 

звільнення працівника.  

У зарубіжних країнах правовий захист комерційної таємниці виходить за рамки правових 

норм про недобросовісну конкуренцію, оскільки спрямований в основному проти працівників і 

колишніх працівників власника комерційної таємниці. Крім відшкодування шкоди, норми 

трудового права передбачають санкції, властиві тільки трудовому праву, наприклад -  

дострокове звільнення працівника (однобічне розірвання контракту з ініціативи роботодавця). 

                                                                 

 
1 Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –  № 40–44. – Ст. 356 
2 Ємельянов С. Л. Проблемні аспекти організаційно-правового захисту комерційної таємниці в Україні / С. Л. Ємельянов // Інформаційна 

безпека. - № 2. – 2011. – с. 37-45. 
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Швець Г. О., висловлює думку, що захист права на комерційну таємницю може 

здійснюватися у двох формах. Самозахист - це можливість самостійної нейтралізації та 

виведення з ладу технічних засобів, незаконно встановлених третіми особами на території чи в 

приміщеннях, які займає власник комерційної таємниці, застосування оперативних заходів з 

дезінформації осіб, що незаконно збирають інформацію, з метою запобігання можливій шкоді 

від розголошення такої інформації. У порядку самозахисту можуть застосовуватись і заходи 

дисциплінарної відповідальності до працівників, з якими укладено відповідні трудові 

договори3. 

Виходить, що вся відповідальність за нерозголошення та збереження комерційної таємниці 

на сьогодні повністю покладається на її власника. Ефективність збереження та 

нерозповсюдження такої таємниці, залежить від ефективних способів її захисту, які також 

обирає власник. Існує лише обмеження, щодо вибору інформації, яка становить комерційну 

таємницю, а точніше інформація яка не може належати до комерційної таємниці.  

Варто зазначити, що включення до трудового законодавства норм, що регулюють відносини 

пов’язані з комерційною таємницею, зводяться лише до забезпечення інтересу виключно 

власника (роботодавця) у збереженні власного майна і підприємницького прибутку тощо. Ця 

норма повинна бути обґрунтованою і здійснюватися в інтересах економічної безпеки 

підприємства, але ні в якому разі не обмежувати добровільну конкуренцію. 

Аналізуючи чинне законодавство, все ж можна говорити про відповідальність за 

розголошення комерційної таємниці, яку може нести в тому числі і працівник: кримінальну 

відповідальність за порушення законодавства про захист комерційної таємниці передбачена у 

розділі VII Кримінального Кодексу України – злочини у сфері господарської діяльності; 

адміністративну - згідно до ст.164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - 

отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної 

інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця - тягне за 

собою накладення штрафу від дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Беручи до уваги загальні норми трудового законодавства, ми можемо говорити лише про 

матеріальну відповідальність працівника. Лише у випадку, якщо розголошення комерційної 

таємниці оцінювати як умисне діяння працівника, яке завдало дійсної шкоди підприємству. 

Проте, у даному випадку трудове законодавство стає на захист працівника, адже виходячи зі 

ст.132 КЗпП України 4, застосування санкції у вигляді відшкодування завданої працівником 

шкоди в розмірі суми, рівної прямій дійсній шкоді, неможливе, тому що при оцінці вартості 

інформації, що складає комерційну таємницю, мова йде тільки про доходи, що можуть бути 

отримані в майбутньому. А, отже матеріальна відповідальність для працівника у даному 

випадку не настає. 

Ще складнішим і таким, що потребує вирішення є питання, припинення трудових 

правовідносин з особою яка мала доступ до комерційної таємниці, і механізм зобов’язання цієї 

особи до збереження відомої їй інформації і притягнення її до відповідальності у разі її 

розголошення. Адже після припинення трудових правовідносин між працівником і 

роботодавцем припиняються будь-які взаємні права та обов’язки (мова не йде про матеріальне 

відшкодування у разі завдання шкоди підприємству). 

На основі проведеного дослідження, пропонуємо, провести систематизацію українського 

законодавства, враховуючи міжнародний досвід, прийняти окремий нормативно-правовий акт, 

у якому: 

- чітко визначити поняття комерційної таємниці та її правовий статус; 

- передбачити механізм захисту комерційної таємниці; 

                                                                 

 
3 Швець Г. О. Комерційна таємниця: проблеми правового захисту / Г. О. Швець // Електронний ресурс - режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tpaeiv/2011_1/32.pdf. 
4 Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971р.: за станом на 12.06.2013 / Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1971. - № 50. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tpaeiv/2011_1/32.pdf
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- визначити уповноважений орган державної влади, до компетенції якого буде віднесено 

охорона права на комерційну таємницю; 

- визначити критерії, за якими інформація може бути віднесена до комерційної таємниці; 

- у проекті Трудового кодексу відобразити правовий статус працівника, трудова функція 

якого пов’язана з комерційною таємницею та її збереженням; 

- включити до трудового договору умови про нерозголошення охоронюваної законом 

таємниці, у тому числі  комерційної; 

- встановити юридичну відповідальність за розголошення конфіденційної таємниці, 

вважаючи це порушенням права інтелектуальної власності (при чому варто відзначити, що 

відповідальність за розголошення комерційної таємниці повинна нести особа, яка має до неї 

доступ у зв’язку з безпосереднім виконанням трудової функції, так і особа, трудові відносини з 

якою припинені (розірвані), але вона мала доступ до комерційної таємниці і зобов’язана 

зберігати її і надалі. 
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НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТРАФУ ЯК ЗАХОДУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Ефективність діяльності підприємства залежить від багатьох чинників, серед яких важливе 

місце займає дотримання працівниками трудової дисципліни. Існує комплекс заходів 

забезпечення трудової дисципліни, одним з них є дисциплінарна відповідальність. Чинний 

Кодекс Законів про працю України передбачає лише два види дисциплінарного стягнення: 

догана та звільнення. Для окремих категорій працівників законодавством, статутами й 

положенням про дисципліну можуть бути передбачені і інші дисциплінарні стягнення 1. 

Актуальною проблемою сьогодення є питання доцільності розширення переліку 

дисциплінарних стягнень та запровадження штрафу як заходу забезпечення трудової 

дисципліни. Це обумовлює необхідність визначення сутності штрафу та наслідків його 

накладення для працівника та роботодавця. 

Штраф – це стягнення, яке характеризується позбавленням матеріального блага, а саме 

певної частини заробітної плати, у разі невиконання або неналежного виконання покладених на 

нього трудових обов'язків. 

Застосовуючи до працівника негативні заходи матеріального характеру, роботодавці не 

замислюються про те, що перешкоджають реалізації функцій заробітної плати та порушують 

право працівника на справедливу винагороду. 

У преамбулі Закону України «Про оплату праці» закріплено дві функції заробітної плати: 

відтворювальну та стимулюючу2. 

Відтворювальна функція заробітної плати полягає у забезпеченні працівників та членів їх 

сімей необхідними життєвими благами для відтворення робочої сили, для відтворення поколінь 

тощо3. 

Сучасні економісти пов'язують відтворювальну функцію з такими важливими соціальними 

стандартами, як прожитковий рівень, який характеризує мінімально допустимі умови 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю України : закон України від 10.12.1971 № 322-VIII  URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/  show/322-08 (дата звернення 

26.03.2017) 
2 Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р.№ 108/95-ВР .URL: http://zakon3. rada. gov. ua/laws /show / 108/95-вр(дата звернення 
26.03.2017) 
3 Шило Ж.С., Поліщук  О.Ю. Проблеми заробітної плати та вартості робочої сили в Україні. URL:http://archive.nbuv.gov.ua/portal 

/soc_gum/prvse/2010_1/45.pdf. (дата звернення 26.03.2017) 
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відновлення активного фізичного стану людини та мінімальна заробітна плата, яка забезпечує 

відтворення робочої сили 4. 

 В Україні прожитковий мінімум з 1 січня 2017 року складає 1544 гривні, а розмір 

мінімальної заробітної плати – 3200 гривень5. 

 При цьому фактичний розмір прожиткового мінімуму розрахований Міністерством 

соціальної політики України у цінах листопада 2016 року у розрахунку на місяць на одну особу 

становив 2 810 гривень (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3 040 гривень), 

а за підрахунком профспілок мав становити 3568 гривень 6. 

Федерація професійних спілок України також провела розрахунки щодо розміру мінімальної 

заробітної з урахуванням сімейної складової, витрат на освіту, охорону здоров’я ,житло, 

обов’язкових податків та внесків відповідно до міжнародних стандартів ( визначених 

Європейською соціальною хартією і Конвенціями МОП) та українського законодавства, так 

станом на 01 січня 2016 року її розмір має становити 4498  гривень 7. 

За стандартами ООН, якщо людина витрачає на проживання 5 доларів в день – це 135 

гривень, то ця людина живе за межею бідності. Так, якщо брати мінімальну заробітну плату в 

Україні то, на добу людина може дозволити собі витрачати не більше 103 гривень, або 3,8 

доларів. При таких показниках не може йти мова про позбавлення працівника частини 

заробітної плати за порушення трудової дисципліни. 

Накладаючи на працівника штраф, ми змушуємо його скоротити свої витрати. Людина 

починає заощаджувати на харчах, що призводить до хронічного дефіциту якісного харчування 

та як наслідок до високого рівня захворюваності працездатного населення. Через нестачу 

коштів для оплати необхідних товарів, ліків, послуг охорони здоров'я людина не може цілком 

відновитись та поступово втрачає працездатність. Роботодавець отримує фізично знесиленого 

працівника, який не в змозі ефективно виконувати свої обов’язки. 

До того ж, бідність займає думки людини настільки сильно, що помітно знижує його 

розумові здібності. Це заважає йому приймати правильні рішення і вибиратися зі злиднів 8 

Використання такого дисциплінарного стягнення як штраф призводить не тільки до 

зниження відтворювальної функції, а й до не виконання стимулюючої. Кожен працівник хоче 

отримати якомога більшу заробітну плату за свій труд. Сутність стимулюючої функції 

проявляється у тому, що розмір заробітної плати повинен змінюватись в залежності від 

кількісних та якісних результатів праці, трудової активності, а також кваліфікації, досвіду та 

майстерності працівника. При виплаті заробітної плати необхідно враховувати індивідуальний 

внесок кожного працівника в кінцевий результат, тоді людина буде прикладати максимум 

зусиль до виконання своїх трудових обов’язків. Якщо на підприємстві існує розгалужена 

система штрафів то, це навпаки може призвести до пасивності та демотивації робітника, який 

буде формально виконувати свої обов’язки, не піклуючись про якість роботи та кінцевий 

результат. 

Крім двох основних функції заробітної плати, які закріплені на законодавчому рівні, також 

важливе місце займає функція формування платоспроможного попиту. Рівень заробітної плати 

впливає на платоспроможність населення. Платоспроможний попит – це форма прояву потреб, 

забезпечених грошовими ресурсами покупців. Він формується під впливом двох факторів – 

потреб та доходів, і саме заробітна плата в умовах ринку встановлює необхідні пропорції між 
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товарним попитом та пропозицією9. Якщо працівник отримує низьку заробітну плату, то йому 

доводить зменшувати витрати на задоволення власних потреб, купувати більш дешеві 

продукти, а від де-яких товарів взагалі відмовитись. 

В даному випадку не може йти мови про зменшення заробітної плати та застосування до 

працівників штрафів, бо у разі позбавлення працівника частини заробітної плати його 

платоспроможність знижується. А це тягне за собою негативні наслідки для підприємства, а 

саме зменшення попиту, падіння обсягів виробництва та у зв’язку з цим зменшення прибутку, а 

у деяких випадках взагалі до банкрутства. Це все призводить до гальмування економіки в 

цілому, оскільки низька оплата праці пов’язана зі слабким розширенням ємності внутрішнього 

ринку для стимулювання вітчизняних товаровиробників10. 

При цьому висока заробітна плата – навпаки, вигідна всім суб’єктам ринку, тому що формує 

необхідні економічні передумови для зростання. Для держави – підвищення рівня життя 

населення, зменшення соціальних виплат з бюджету, поліпшення поповнювання місцевих 

бюджетів, за рахунок збільшення податку з доходів фізичних осіб. Для роботодавців – 

можливість розширення внутрішнього ринку збуту, зростання обігу капіталу, зростання 

доходів та прибутків, покращення асортименту продукції, підвищення вимог до якості праці, 

підвищення кваліфікації. Для домогосподарств – істотне поліпшення їх купівельної 

спроможності, можливість задовольнити свої зростаючі потреби11. 

Штраф як засіб забезпечення трудової дисципліни не є ефективним, бо тягне за собою 

негативні наслідки як для робітника так і для роботодавця. З вище наведеного ми бачимо, що 

запровадження штрафу як виду дисциплінарного стягнення є недоцільним. Позбавляти 

працівника частини заробітної плати враховуючи нинішні соціально-економічні умови в 

Україні та низький рівень життя населення є не припустимим та антигуманним. 

Застосування негативних заходів матеріального та морального характеру погіршують 

відносини між роботодавцем та працівником, що взагалі може призвести до демотивації 

останнього. Для отримання від працівника максимальних результатів необхідно забезпечити 

гідні умови праці, а також запровадити дієву систему заохочень яка буде практично 

реалізовуватись.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ У СФЕРІ ПРАЦІ ЗА ПРОЕКТОМ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Кодифікація законодавства є унікальною подією у законотворчому процесі. Вона надає 

можливості осучаснити законодавство, надати імпульс розвитку правового регулювання 

відносин усієї галузі. Ці та інші фактори зумовлюють високі вимоги до якості нормативного 

матеріалу проекту кодексу. 

Нинішній етап кодифікації законодавства про працю фактично завершується. Комітет з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України 

15 березня 2017 р. підтримав підготовлений до другого читання проект Трудового кодексу 
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України (реєстр. №1658) (далі за текстом - Проект) та рекомендував парламенту прийняти його 

в другому читанні та в цілому як Закон.1 

Кодекс як джерело права є головним нормативним актом у галузі. Одним важливіших 

завдань кодифікації є реалізація конституційних положень щодо забезпечення прав людини. Як 

відомо, реалізація соціально-економічних прав  залежить від ресурсів держави, під якими 

зазвичай розуміються її економічні та організаційні можливості. Думається, у процесі 

законотворення слід використовувати й такий ресурс  держави, як інтелектуальний потенціал 

суспільства. Поєднання зусиль науковців і фахівців-практиків у правничій сфері створює умови 

для підвищення якості кодифікованого акту, у якому механізм реалізації прав людини має бути 

змістовно і технічно досконалим.  

Аналіз Проекту дає підстави для висновків, що, поряд із багатьма позитивними моментами, 

він містить положення, з приводу яких слід висловити зауваження і пропозиції.  

Перш за все, це стосується переліку прав, закріплених у ст. 20 Проекту  «Основні права 

працівника». Не думаю, що суб’єктом права на працю (п. 1 ч. 1) та права на захист від 

безробіття (п. 4 ч. 1) є працівник. Право на працю належить кожному (ст. 43 Конституції), а 

працівником є особа, яка вже реалізувала його. В інших статтях Проекту цілком доречно 

використовуються терміни, що відображають трансформацію правового статусу особи: 

роботодавець має право на добір працівників, тому він вправі примати на роботу осіб (ст. 25); 

роботодавець має право вільного вибору серед кандидатів на зайняття робочого місця 

(посади) (ст.28).   Крім того,  до прав працівника як індивідуального суб’єкта трудового права 

не можна  відносити  право на участь у веденні колективних переговорів (п.18 ч. 1 ст. 20); 

право на страйк (п. 20 ч. 1 ст. 20). 

Зауваження слід висловити і з приводу редакції ст. 20 Проекту, у якій одні права можуть 

дублюватися (наприклад, право на захист прав вказано у п. 8 та п. 22), а інші мають 

розпливчатий зміст (право  на  підтвердження  результатів неформального професійного 

навчання, п. 14). 

Уявляється, перелік ст. 20 слід доповнити правом працівника на інформацію. Його зміст 

складають такі елементи, як право на ознайомлення із умовами оплати праці, соціально-

побутовими умовами, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

колом прав та обов’язків, наказом про прийняття на роботу тощо.  

У свою чергу, з приводу реалізації права на отримання інформації щодо умов праці та вимог 

охорони праці на робочому місці (п. 10 ч. 1 ст. 20) слід зауважити, що у Проекті не може 

повторюватися помилка ст. 29 чинного Кодексу законів про працю. Поінформувати особу під 

розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де вона працюватиме, небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, 

роботодавець повинен не до початку роботи за укладеним трудовим договором (ст. 56 

Проекту), а ще у процесі його укладення. Не потребує доведення простий факт, що особа, 

дізнавшись про наявність цих факторів, може відразу відмовитися від такої роботи, і тоді 

автоматично відпадає потреба в  оформленні прийняття на роботу.  

Потребує доопрацювання зміст ч. 3 ст. 32 Проекту, у якій серед додаткових умов трудового 

договору, що можуть бути включені до нього після укладення, наводиться й випробування.   

Якщо додатковими умовами можуть встановлюватися обов’язки роботодавця щодо поліпшення 

умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання працівникові соціально-

культурних, соціально-побутових благ, то їх включення до змісту трудового договору після 

його укладення слід тільки вітати.  Що ж стосується випробування, то за ст. 37 Проекту умова 

трудового договору про випробування допускається тільки при прийнятті на роботу. Таке 

положення є гарантією права на працю, яка унеможливлює встановлення випробування під час 

дії трудового договору при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці тощо. 

Не можна визнати таким, що відповідає конституційним положенням про свободу особи у 

розвитку й змісту права на працю норма ч. 4 ст. 43  Проекту, за якою обмеження щодо роботи 
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за сумісництвом можуть встановлюватися колективним договором. Обмеження сумісництва 

трудовим законодавством для окремих категорій осіб в окремих сферах трудової діяльності 

можна обґрунтувати принципом диференціації правового регулювання у сфері праці; 

встановлення обмеження  трудовим договором може відповідати волі й інтересам самого 

працівника; необхідності його обмеження колективним договором важко знайти пояснення.  

Аналізуючи регулювання Проектом змісту трудового договору, слід відзначити 

невідповідність між ст. 32 та ст. 62. Якщо за ст. 32 додатковими умовами можуть 

встановлюватися обов’язки роботодавця щодо поліпшення виробничого побуту, умов 

відпочинку, надання працівникові соціально-культурних, соціально-побутових благ, то їх зміна 

має бути відображена у ст. 62. Закріплення у трудовому договорі наведених положень, що 

знаходяться за межами суто виробничих відносин, є втіленням соціальної сутності трудового 

права і трудового договору. З точки зору юридичної техніки їх включення у трудовий договір 

означає, що вони мають таку ж саму юридичну силу, як і умови про трудову функцію, оплату  

праці і т.д. Відповідно, і для їх зміни має бути належне правове регулювання, але вичерпний 

перелік видів зміни умов трудового договору у ст. 62 Проекту (переміщення; переведення на 

іншу роботу; зміни істотних умов праці) не надає такої можливості.  Вихід з цього положення 

можна знайти через доповнення  ст. 62 пунктом 4 з текстом «інші зміни трудового договору». 

До них може бути віднесено багато випадків зміни трудового договору  (наприклад, його 

строку). 

Конституційне положення про людину як найвищу соціальну цінність реалізується через 

різні механізми, серед яких і забезпечення її здоров’я і безпеки. На перший погляд, 

встановленому п. 10 ч. 1 ст. 20 Проекту праву працівника на належні, безпечні і здорові умови 

праці цілком логічно кореспондують закріплені у ст. 276 обов’язки  роботодавця  щодо охорони 

праці. Та закріпленню організаційно-правових форм, через які ці обов’язки здійснюються 

(виявлення та усунення усіх можливих ризиків для життя і здоров’я працівників;  

інформування працівника та консультування з ним про усі ризики для його життя та здоров’я; 

консультування з виборним органом первинної профспілкової  організації  (профспілковим 

представником) з питань, що стосуються охорони життя і здоров’я на робочому місці; 

визначення порядку усунення чи зменшення ризиків та моніторингу ефективності вжитих 

заходів тощо), не вистачає імперативу. Прикладом тут може бути ч. 4 ст. 153 чинного КЗпП, 

згідно якої власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби 

техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-

гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників. 

Не можна назвати досконалими й гарантії трудових прав при вивільненні працівників. По-

перше, сама правова конструкція цього явища не може бути зведена до терміну «скорочення», 

оскільки він не містить сутності змін, що зумовлюють звільнення працівників. Тому у Проекті 

слід відтворити перевірене часом словосполучення «скорочення чисельності працівників». По-

друге, критерії визначення звільнення працівників у зв’язку з масовим скороченням мають 

встановлюватися не окремим законом (ч. 2 ст 89), а у самому тексті Проекту.  

У главі 6 Проекту «Порядок звільнення працівників» встановлено доволі багато гарантій 

прав працівників при звільненні, у тому числі заборона  звільнення за ініціативою  роботодавця  

в  період  тимчасової непрацездатності  працівника,  в період перебування працівника у 

відпустці, в період перебування працівника у відрядженні тощо. Разом з тим, матеріал у цій 

главі викладено таким чином, нібито перелік цих гарантій є остаточним. Та додаткові, 

порівняно із Трудовим кодексом, гарантії для окремих категорій працівників містяться у 

спеціальних нормативних актах, що комплексно регулюють статус відповідних субєктів.  

Наприклад,   згідно із ч. 3 ст.  33 Закону «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. 

№ 93-IV, депутат  місцевої  ради  може  бути звільнений з роботи з ініціативи  власника  або  

уповноваженого  ним органу за  умови  його попередження   в   порядку,   встановленому   

законом.   Про  таке попередження  відповідний  власник  або  уповноважений  ним  орган 

письмово  повідомляє  не  менш  ніж  за 15 днів відповідну місцеву раду.  Тому у главі 6 

Проекту має міститися стаття, у якій слід зазначити, що законодавством можуть 

http://zakon.rada.gov.ua/go/93-15
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встановлюватися додаткові, порівняно з цим кодексом, гарантії для окремих категорій 

працівників при їх звільненні з роботи.  
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ПРОБЛЕМА «ГНУЧКОСТІ» ТРУДОВОГО ПРАВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ФІЛОСОФІЇ 

Кодифікація трудового права України передбачає не тільки об’єднання в одному 

нормативно-правовому акті усіх основних положень вітчизняного законодавства про працю, 

але й втілити, обрану державою модель регулювання соціально-трудових відносин. Риси цієї 

моделі були, приміром, окреслені 16 грудня 2014 року, коли на офіційному сайті Міністерства 

соціальної політики України з’явилось повідомлення, що кінцевий варіант нового Трудового 

кодексу України має «відкрити ринок праці України для іноземних інвесторів, однак зберегти 

при цьому права працівників»1. За усталеною міжнародною практикою досягти поставленої 

мети можна, зробивши правове регулювання трудових відносин більш «гнучким», адже 

зарубіжні інвестори зацікавлені в можливості застосовувати свої правила гри на територіях, 

куди вони вкладають власні гроші. Найбільш ґрунтовна оцінка явища «гнучкості» у сфері праці 

дається у соціальній філософії, яка, маючи широкий методологічний та фактичний потенціал, 

використовує свої ресурси для пізнання цього явища, його наслідків як для трудового права, 

так і для усієї суспільної системи. 

Одним із перших, хто відкрив у «гнучкості» дерегулюючий аспект став німецький філософ 

Ю. Хабермас, який зазначав, що «широкомасштабно дерегульований ринок праці та 

приватизація піклування про хворих, старих і безробітних сприяють виникненню вбогих 

середовищ на межі прожиткового мінімуму у сфері низьких доходів і нестабільних відносин 

зайнятості»2.  

З. Бауман головними характеристиками, які ховаються за категорією «гнучкість», називає 

«ненадійність, нестійкість, уразливість», що «передвіщає робочі місця без гарантій 

стабільності, стійких зобов’язань або майбутніх прав, пропонуючи не більш ніж контракт на 

певний строк або контракти, що відновляються, звільнення без повідомлення та ніякого права 

на компенсацію»3. Звідси видно, що концепція «гнучкості» є антиподом однієї з визначальних 

характеристик трудового правовідношення – стабільності, тобто стійкості завдяки 

встановленим правовим гарантіям трудових прав його сторін (пріоритет трудових договорів, 

які укладаються містять на невизначений строк, обґрунтованість звільнення, відновлення 

працівника на колишній посаді у випадку незаконного звільнення тощо)4. 

Д. Стігліц бачить у «гнучкості» зменшення економічного благополуччя працівників: 

«посилення гнучкості ринку праці означає зниження ступеню захисту робочого місця, 

заробітної плати та доходу найманих працівників»5. Окрім того, Стігліц акцентує увагу на 

соціально-політичних наслідках впровадження «гнучкості»: «заклинання про посилення 

гнучкості праці – це лише погано приховувана спроба позбавити трудящих (під прикриттям 

«економічної ефективності») завоювань, добутих ними у ході багаторічного торгу та політичної 

                                                                 

 
1 Новий Трудовий кодекс має бути готовий у лютому, - Павло Розенко (16 грудня 2014). [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/ article?art_id=169953&cat_id=107177 
2 Хабермас Ю. Политические работы. – М.: Праксис, 2005. – С. 314.  
3 Бауман З. Текучая современность. –  СПб.: Питер, 2008. – С. 174.  
4 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 

С. 580.  
5 Стиглиц Дж. Ревущие девяностые. Семена развала. – М.: Современная экономика и право, 2005. – С. 392.  
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активності»6. Стігліц підкреслює, що «рішення проблеми зайнятості вимагає більшого, ніж 

просто «гнучкості ринку праці», – яка стала майже що кодовою назвою для зниження 

заробітної плати та гарантованості робочого місця»7. 

У. Бек бачить у наданні «гнучкості» регулюванню трудових відносин індикатор включення 

країн у так звані «перегони на дно», що ведуться між державами, що розвиваються, для 

залучення іноземних інвестицій за рахунок низьких соціальних витрат інвестора8. 

А. Горц зосереджує увагу на проблемах перекладення ризику у гнучких системах трудових 

відносин з роботодавця на працівника, точніше на трудящого-підприємця. На думку філософа, 

метою впровадження означеного механізму є «підсилити панування капіталу над працюючим 

населенням і вселити людям, що вони самі винні у тому, що залишилися без роботи, більше 

того, що робоче місце потрібно ним самим для самоповаги, однак вони просто не вміють його 

заслужити»9. Із Горцем згоден С. Жижек, який бачить у зростаючий «гнучкості» у виробничих 

відносинах лише посилення тиску ринкової системи на людину. Він іронічно пише: «Якщо 

підвищення гнучкості праці означає, що ти змушений щороку міняти роботу, чому б не глянути 

на це як на звільнення від кабали постійного місця роботи, як на можливість знову перевинайти 

себе та реалізувати схований потенціал своєї особистості?»10. 

М. Кастельс виділяє позитивні аспекти «гнучкості», однак лише у сферах, де активно 

використовуються новітні електронній технології: «Мережева форма організації бізнесу, високі 

темпи розвитку глобальної економіки та наявність технічних можливостей для роботи у режимі 

онлайн, як у приватних осіб, так і у фірм, приводять до виникнення гнучкої схеми 

зайнятості»11. Таким чином, у сучасному суспільстві постає потреба у регулюванні «гнучких» 

конструктів, які швидко інтегруються у сфери діяльності людини. Адже прогрес їх 

використання залежить від взаємодії персонального потенціалу окремого суб’єкта та 

збалансування  його доступу до соціально-культурних змін, в умовах їх мінливого зростання.  

Натомість, іспанській філософ висловлює попередження, що «гнучкість може бути 

звільняючою силою, але може нести і репресивну тенденцію, якщо ті, хто переписує правила, 

завжди при владі»12.  

Слід відзначити, що у останній думці Кастельса міститься важливий елемент «чистого» 

розуміння «гнучкості» – це всього лише спрощена форма організації праці та виробництва, 

вона не гарна й не погана сама по собі. Поганою вона стає тоді, коли порушується оптимальне 

співвідношення, баланс сил між сторонами, які укладають трудовий договір, оскільки те, що 

добре для однієї зі сторін (наприклад, роботодавця) не обов’язково буде добрим для іншої 

(наприклад, працівника) або для суспільства у цілому. 

Отже, головна проблема «гнучкості» полягає у додержанні принципу справедливості в 

розподілі інтересів, які, що зазначалось на початку дослідження, зміщаються у бік задоволення 

транснаціональних інвесторів, ніж найманих працівників. 

Таким чином, у соціальній філософії проблема «гнучкості» трудового права розглядається у 

декількох аспектах: 1) як механізм дерегулювання трудових відносин (Хабермас); 2) як відмова 

від стабільного характеру трудових відносин (Бауман); 3) як прояв тенденції зменшення 

економічного благополуччя найманих працівників (Стігліц); 4) як елемент глобальної «гонки на 

дно» у пошуку інвесторами найбільш сприятливих (позбавлених великих соціальних витрат) 

правових режимів (Бек); 5) як поступова ліквідацію відношення найманої праці та 

перекладання ризиків на трудящого-підприємця (Горц); 6) як посилення тиску ринкової 

                                                                 

 
6 Стиглиц Дж. Занятость, социальная справедливость и общественное благосостояние // Международный обзор труда. Том 141, №1-2, 2003 / 

Под ред. З. С. Богатыренко. – Москва. – 2003. – С. 15. 
7 Стиглиц Дж. Ревущие девяностые. Семена развала / Пер. с англ. и примеч. Г.Г. Пирогова. Вступит, статьи Г.Ю. Семигина и Д.С. Львова. – М.: 

Современная экономика и право, 2005. – С. 349.  
8 Бек У.  Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия. – М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом 
«Территория будущего», 2007. – С. 123.  
9 Горц, А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. – М.: изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – С. 38.  
10 Žižek S. Against Human Rights // New Left Review, 34, July-August 2005, pp. 115–131. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://fmbooks.files.wordpress.com/2010/08/zizek-text.pdf 
11 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – С. 94.  
12 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – С. 292.  
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системи на особистість (Жижек); 7) як нова форма організації праці у інформаційних 

системах (Кастельс). Дослідниками підкреслюється, що «гнучкість» не може бути поставлена 

у служіння економічним інтересам окремих сил міжнародного капіталу. Для трудового права у 

сучасних умовах, у тому числі під час здійснення кодифікації, важливе збереження впливу на 

правове регулювання у сфері праці на засадах свободи та справедливості, що передбачає 

забезпечення у нормах права загальнонародного інтересу. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ 

ПРАЦІ В УКРАЇНІ (2014-2017 РОКИ) 

Починаючи з 2014 року, в нашій державі виникають проблеми надзвичайного характеру, що 

негативним чином позначаються на стані забезпечення свободи праці практично усіх осіб, у 

результаті цього, свобода в сфері праці значної частини громадян знаходиться у вкрай 

уразливому становищі. До основних таких універсальних проблем забезпечення свободи праці 

в сучасній Україні необхідно відносити наступні групи проблем: 

1) недосконалість нормативного регулювання свободи праці та захисту цієї свободи, а також 

ігнорування державою обов’язку реалізовувати норми про свободу праці. І українські вчені в 

галузі трудового права, і практики, і всі громадяни нашої держави у дев’яності роки ХХ 

століття покладали великі надії на реформування українського радянського трудового 

законодавства, яке не тільки штучно регламентувало свободу праці, а й фактично заперечувало 

повну свободу праці радянських громадян, вбачаючи в цій реформі певний універсальний засіб 

від усіх проблем, що виникають в галузі праці та зайнятості, які деформують реальність 

практичного забезпечення свободи праці українців. Разом з тим, неодноразове внесення змін до 

трудового законодавства, розробка та прийняття ряду найважливіших нормативно-правових 

актів, що регулюють в тій чи іншій мірі право на працю й право не бути зайнятим, що не 

викорінило безлічі грубих і масових порушень свободи праці на вітчизняному ринку праці, а 

деякі нові трудові норми навіть стали платформою для нових порушень цієї свободи державою 

та/або роботодавцями. Навіть найбільш прогресивні норми реформованого трудового 

законодавства, які нібито покликані поліпшити рівень забезпечення свободи праці, на практиці 

були знецінені відсутністю положень про їх реалізацію (тобто такі норми були виключно 

декларативними, програмними). Зокрема, норми про можливість самозахисту працівників від 

протиправних дій роботодавця, наприклад, таких дій як неправомірна відмова в звільненні 

працівника, на практиці знівельовано відсутністю передбаченого законодавцем механізму 

застосування норм трудового права, пов’язаних з припиненням роботи в рамках самозахисту 

працівником своєї свободи праці. 

2) низький рівень правової обізнаності та правосвідомості громадян України. За своєю 

сутністю, правосвідомість є соціальним продуктом, що виявляється у сукупності поглядів, 

ціннісних орієнтацій, що виражають особистісні установки, концентруючи відносини людей до 

конкретних законів і до правосуддя в цілому. Відтак, аналізуючи багатство та самодостатність 

української звичаєво-правової культури, що становить важливий розділ духовної спадщини 

українців, в спеціальній юридичній літературі проводяться паралелі між константами 

правосвідомості давнього українського суспільства та особливості правосвідомості сучасних 

українців. Зокрема, варто звернути увагу на те, що у підсвідомості більшості населення України 

влада та право асоціювались із насильством над людиною, що стало однією з причин 
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породження правового нігілізму в суспільстві, у результаті цього, українське населення боялось 

влади, не вірило у справедливість права і всіляко намагалося позбутися зазначених атрибутів 

держави. Окрім того, в українській національній ментальності склалося двоїсте ставлення до 

права: з одного боку, були створені правові засади, якими забезпечувалась цілеспрямована 

діяльність особистості, а з іншого, – реально панували не вони, а право сильного, що у 

сукупності сприяло утвердженню індивідуалістичного начала, прагненню розв’язати свої 

проблеми власними силами, хоч би ігноруючи закон1. При цьому до особливостей 

правосвідомості сучасних українців вчені відносять: недовіру до офіційного права (а не лише 

до влади) та превалювання звичаїв і традицій, прагнення індивідуальної свободи та 

справедливості, визнання права власності як основи індивідуального буття тощо2. Саме це 

пояснює той факт, що на сучасному ринку праці масово порушується право осіб на працю та 

непоодиноко здійснюється примус осіб до праці. Особи, свободу праці яких було порушено, не 

звертаються за захистом до держави, не довіряючи державі й розуміючи, іноді цілком 

виправдано, що держава неспроможна захистити порушену свободу праці такої особи, а якщо й 

держава зможе припинити таке порушення, то не відновить порушені права в реальній 

дійсності (досить часто такі «відновлення» залишаються лише на папері). 

3) економічні проблеми. Факт існування права немислимий у відриві від діяльності людей, 

зміст права є в певній важливій мірі результатом людської діяльності. Важливо в даному 

аспекті звернути увагу на мікродетермінізм (під таким розуміється вплив економічних мотивів 

на індивідуальну юридично значущу поведінку людей, вибір між правомірною та 

протиправною поведінкою особи; таке обмеження відбиває опосередкований вплив економіки 

на право через поведінку людей), а також макродетермінізм (обмеження, які економічними 

законами встановлюють для розвитку держави та права; таке обмеження відображає прямий й 

безпосередній вплив економіки на право через поведінку людей). З цієї причини, як вважають 

деякі вчені, зміни в економіці та праві завжди відбувалися взаємопов’язано3. Відтак, не 

зважаючи на те, що марксистська філософія, яка вважала, зокрема, забезпеченість соціально-

економічних прав осіб базисом для забезпечення інших прав цих осіб, гостро критикується 

сучасною науковою, навіть і в цій частині, ігноруючи при цьому досвід і нашої держави, 

котрий вкотре яскраво демонструє, що показники економіки прямо відображаються на 

характеристиках і сферах політики держави й особливо на приватному секторі, доходимо 

висновку, що економічні фактори, що мають місце на ринку праці, відображаються на стані 

забезпечення свободи праці. 

4) російська агресія та проведення Антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 

області. Економічні труднощі, в поєднанні з відкритим збройним конфліктом та 

інформаційною війною де-факто розмивають соціальну згуртованість. Так в сучасній Україні 

досить політизованими стали проблеми соціальних виплат і субсидій, зайнятості та оплати 

праці, механізмів підзвітності, ролі особистого багатства в національній політиці, прозорості 

формування бюджету та процесу реформування та розпалили незадоволення серед населення4. 

Відкриті збройні конфлікти, в яких руйнується інфраструктура, втрачається інвестиційна 

привабливість регіону та, відповідно, скорочується кількість робочих місць, а разом із тим, 

з’являються групи вимушених переселенців, мобілізованих громадян та демобілізованих 

військових, як вже неодноразово зазначалось, значною мірою викривляють свободу праці як 

осіб, що мають пряме відношення до такого збройного конфлікту, так і тих, яких цей конфлікт 

прямо не стосується. Ускладнює цю проблему нездатність держави забезпечити свободу праці 

громадян як на непідконтрольних Уряду територіях, так і на контрольованих територіях, у 

                                                                 

 
1 Ткаля О.В. Історичні передумови українського правового нігілізму / О.В. Ткаля // Новітні наук. дослідж. держ. і права: зб. наук. пр. / За ред. 

П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 117-118. 
2 Калиновський Ю.Ю. Правосвідомість українського суспільства: культурно-історичне підґрунтя / Ю.Ю. Калиновський // Вісн. Нац. юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 2011. – № 7. – С. 97. 
3 Ларин А.А. Общетеоретический аспект обусловленности развития экономическими факторами / А.А. Ларин, А.В. Петров // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2007. – № 4. – С. 149. 
4 Україна: Оцінка відновлення та розбудови миру: Т. I: Зведений звіт «Аналіз впливу кризи та потреб на Східній Україні». / ЄС, ООН, Група 

світового банку. – К., 2015. – С. 20 
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результаті чого, виникають чи посилюються існуючі супутні проблеми (дискримінація в сфері 

праці та зайнятості, бідність та крайня бідність населення, економічна «мобілізація» 

роботодавців тощо). 

5) інституційна проблема. Як вже зазначалось, однією із найважливіших характеристик 

захищеності свободи праці в державі є створення державою реально доступних способів 

захисту цієї свободи. При цьому існуючі способи захисту свободи праці є не в повній мірі 

ефективними, зважаючи на кінцевий результат захисту, витрачений час на здійснення захисту, 

гарантії захисту тощо. Інституційна проблема забезпечення свободи праці в Україні може бути 

вирішена шляхом створення спеціалізованого державного органу влади, який буде 

функціонувати лише з метою вирішення правових конфліктів, що виникають на ринку праці – 

трудових судів, узявши за основу моделі судів з трудових спорів Бельгії, Ізраїлю та Німеччини. 

Отже, підводячи підсумок всьому вище викладеному, наголосимо, що на сьогоднішній день 

в Україні забезпечення свободи праці зіштовхується з низкою проблем, які зумовлені як 

певними об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. Окремі проблеми забезпечення 

свободи праці в нашій державі вказують на те, що держава захищає свободу праці суто 

формально (до того ж, досить часто держава перекладає обов’язок вирішення проблеми 

забезпечення свободи праці громадян з себе на роботодавців), а в окремих випадках – взагалі не 

зацікавлена захищати таку свободу, оскільки, наявність проблем у реалізації особами своєї 

свободи праці часто зумовлюють збільшення надходження до бюджету грошових коштів, що 

потім використовуються державою в цілях, прямо не пов’язаних з забезпеченням свободи 

праці. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

СТОРІН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН  

Нещодавно за ініціативи Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

(відповідно до реалізації її пріоритетів діяльності) було утворено робочу групу для підготовки 

законопроекту «Про вирішення трудових спорів». Оскільки зазначена робота є логічним 

продовженням роботи робочої групи над новою редакцією Закону України «Про колективні 

договори та угоди», а цей процес ще не завершено, з’явився часовий проміжок для осмислення 

стану питання та більш детальної його регламентації. 

Слід зазначити, що ініціатива підготувати законопроект з питання вирішення трудових 

спорів не є новою. Так чи інакше на проблеми вирішення трудових спорів вже неодноразово 

звертали увагу. Важливим етапом, щодо визначення особливостей правового регулювання 

порядку вирішення трудових спорів став шведсько-український проект трирічної давності, 

метою якого стала розробка нової моделі вирішення трудових спорів. Нажаль, «модель» 

залишилась лише на папері, а досягнення робочої групи, долученої до її розробки не отримали 

реалізації. 

Логічним продовженням теми на міжнародному рівні став другий пріоритет  відомої 

Програми Гідної праці Міжнародної Організації Праці. Так, у вересні 2015 року завершила 

свою роботу Мультидисциплінарна місія Міжнародної організації праці, яка працювала в 

Україні на засадах трипартизму, обговорюючи із представниками сторін соціального діалогу 

(представниками Уряду, роботодавців та профспілок) можливості нової  Програми Гідної праці 

в Україні на період 2016-2019 роки. Нагадаємо, що результати цієї роботи знайшли своє 

відображення у наступних трьох пріоритетах: Перший пріоритет – це розвиток зайнятості 

заради стабільності та зростання. Тут мова йтиме про створення сприятливих умов для сталого 
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розвитку підприємств та забезпечення гідної зайнятості, розвиток навичок і компетенцій для 

потреб ринку праці, прогнозування ринку праці тощо. Другим пріоритетом названо 

ефективний соціальний діалог в умовах сучасного розвитку України. Серед напрямів роботи – 

приведення трудового законодавства у відповідність до Конвенцій МОП та Директив ЄС, 

забезпечення інституційної спроможності соціальних партнерів та органів соціального діалогу, 

удосконалення системи вирішення колективних переговорів та трудових спорів). І третій 

пріоритет – це соціальний захист та умови праці. Тут зібрано питання реформування системи 

соціального страхування, оплати праці, скорочення масштабів неформальної зайнятості 

тощо1. Об’єктивно наявний стан соціально-трудових правовідносин, розвиток наукової думки 

та вимоги юридичної практики, черговий раз свідчать про необхідність вдумливого аналізу 

проблем правового захисту інтересів сторін соціально-трудових правовідносин  та вироблення 

сучасного механізму захисту їх порушеного права.  

Широке коло фахівців у сфері соціально-трудових відносин погоджуються із тим, що успіх 

механізму вирішення трудових спорів багато в чому залежить від інституційного його 

супроводження.  Так, однією із важливих складових організації захисту соціально-трудових 

відносин є діяльність державних органів, пов’язаних із соціально-трудовими відносинами, 

серед яких слід виділити Державну службу України з питань праці та Національну службу 

посередництва та примирення. За певних обставин, наділення відповідними повноваженнями 

цих державних органів могло б суттєво покращити нині існуючу ситуацію із захистом 

порушених соціально-трудових прав.  

Проект трудового кодексу у сьомій книзі передбачає організацію нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства, що є значно розширеним у порівнянні із нині діючим 

розділом XVIII КЗпП України. У статті 315 Проекту Трудового кодексу визначається сфера 

державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, а саме зазначається, 

що нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, колективних договорів і угод 

здійснюється центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, 

профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями в межах і в 

порядку, визначених законом та передбачає проведення уповноваженими органами виконавчої 

влади перевірок з питань дотримання роботодавцями трудового законодавства. Ч.2 цієї статті 

зазнає, що нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства не підміняє встановленої 

законодавством процедури розв’язання індивідуальних чи колективних трудових спорів. Це 

означає, що всі повноваження, щодо сприяння вирішенню трудових спорів залишаються у тому 

ж стані та покладаються на вже існуючі та створені органи.  

Слід зазначити, що Міжнародна Організація Праці у 2016 році розпочала Проект «Зміцнення 

системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу», яким мав би укріпити суспільні 

інституційні очікування щодо питання вирішення трудових спорів. Після знайомства із 

технічним завданням Проекту позитивні прогнози щодо консолідації зусиль у сфері 

державного захисту соціально-трудових відносин видаються примарними. Адже в Проектних 

матеріалах вкрай обережно зазначається про соціальний діалог і трипартизм. Конвенції № 81 і 

129 МОП вимагають від країн вжиття необхідних заходів для підтримання співпраці між 

представниками інспекції праці та роботодавцями і працівниками або їхніми організаціями. 

Проект включає компонент, націлений на інституціоналізацію такого співробітництва, 

консультацій і переговорів між державними органами влади і соціальними партнерами – 

шляхом створення тристоронньої консультативної ради. Таким чином в рамках Проекту 

передбачається залучення соціальних партнерів (навчальні заходи, розроблення дорожньої 

карти для подальших дій). Соціальні партнери виступатимуть також як бенефіціари Проекту 

(тематичні кампанії інспекції праці). З огляду на те, що Проект розрахований на три роки, 

очікувати зрушень у цьому напрямку теж не видається можливим. Тому є всі підстави вважати, 

що законодавець не планує кардинально змінювати підходи у вирішенні трудових спорів, 

                                                                 

 
1 Визначено пріоритети нової Програми Гідної праці в Україні на 2016-2019 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: –

http://pon.org.ua/novyny/4263-viznacheno-prioriteti-novoyi-programi-gidnoyi.html 
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зберігаючи основну класифікацію вирішення трудових спорів за суб’єктним підходом, а саме 

поділом на індивідуальні та колективні. Вочевидь, саме тому у Проекті Трудового кодексу 

України Книга дев’ята має назву «Індивідуальні трудові спори», яка повністю присвячена 

вирішенню трудових спорів комісією з трудових спорів. Колективні трудові спори 

розглядаються у книзі шостій «Колективні трудові відносини», яка складається з двох глав та 

трьох статей, значення яких полягає у визначенні соціального діалогу та вказівкою про те, що 

порядок розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод та функціонування 

системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) визначаються 

законом. Відомо, що основним державним органом, що має сприяти вирішенню колективних 

трудових спорів є Національна служба посередництва та примирення. Але повноваження цього 

органу обмежуються вирішенням колективних спорів. Натомість існує необхідність 

зосередження державної уваги на трудових спорах як таких. Адже, на наше глибоке 

переконання у особи, трудове право якої порушене, має існувати право на звернення за 

захистом своїх прав до конкретного єдиного компетентного органу.  

Таким органом міг би бути суд. Тим не менше, остання інстанція – суд, як виявляється теж, 

далеко не завжди здатний відновити порушене право в соціально-трудових відносинах. Трудові 

спори мають свою специфіку. В багатьох країнах вирішенню спору передують процедури 

примирення, застосовується медіація. Сучасний суд ще далекий до органічного поєднання із 

процедурами трудової медіації та арбітражу. І навіть судова реформа нині не передбачає 

розвитку трудової медіації. 

Станом на сьогодні, судова процедура вирішення трудового спору є доволі консервативною. 

Відповідно до чинного КЗпП України глава XV має назву Індивідуальні трудові спори, в якій 

серед інших органів, що розглядають трудові спори зазначені районні, районні у містах, міські 

чи міськрайонні суди. Зауважимо, що в цій частині є певні проблемні питання. Перше 

пов’язане із реалізацією права на звернення до суду з урахуванням компетенції судових органів 

щодо розгляду і вирішення певного кола справ. Так, ст.15 ЦПК має назву «Компетенція судів 

щодо розгляду цивільних справ», у якій визначено, що суди розглядають у порядку цивільного 

судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин та 

інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами 

іншого судочинства (наприклад, господарського, адміністративного і т. ін.). Але в порядку 

цивільного судочинства розглядаються не всі трудові спори. Якщо однією зі сторін є 

публічний орган, трудові спори розглядаються в адміністративних окружних судах, що 

передбачено ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України2, відповідно до якої 

юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ поширюється і на 

спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 

публічної служби. 

Окрім того, трудові спори можуть розглядатися і в господарських судах. Красномовним є 

приклад, наведений С. Я. Фурсою, коли, «не визнаючи вимоги щодо стягнення матеріальної 

допомоги при звільненні, відповідач звертається до прокуратури та господарського суду з 

вжиття заходів щодо визнання колективного договору недійсним через те, що учасники 

товариства з обмеженою відповідальністю не брали участі в загальних зборах, хоча йдеться про 

збори трудового колективу підприємства»3. В іншому випадку, відповідно до ст. 2 

Господарського процесуального кодексу, господарський суд порушує справи про банкрутство 

за письмовою заявою будь-кого з кредиторів чи боржника. Відповідно до ч. 4 ст. 10 Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»4 суд, у 

провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує в тому числі і спори про 

                                                                 

 
2 Кодекс адміністративного судочинства України : від 06.07.2005 р. № 2747 (із змінами і доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2008. – 

№ 32. – Ст. 1918. 
3 Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика [Електронний ресурс] / С. Фурса. – Режим доступу: 
http://www.info-pressa.com/article-1300.html. – Назва з екрану.  
4 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] : Закон України від 14 травня 1992 р. 

№ 2343-XII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/print1380723482462 – Назва з екрану.  
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визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення 

заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника тощо. 

Другим проблемним питанням є обмеження права на колективне звернення до суду з питань 

соціально-трудових відносин. З огляду на найпоширенішу класифікацію трудових спорів за 

суб’єктною ознакою на індивідуальні та колективні трудові спори та наявність відповідного 

законодавства (КЗпП України, що регламентує порядок індивідуальних трудових спорів та 

Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) тощо) слід 

було б і передбачити відповідні способи захисту трудових прав. Натомість, відмова суду у 

прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є 

порушенням права на судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції України не може бути 

обмежене5. Недивлячись на проголошені реформи та наміри прийняти новий Трудовий кодекс 

ці важливі проблеми залишились поза державною увагою. 

Подібний підхід законодавця до компетентного розмежування спорів, пов’язаних із захистом 

соціально-трудових питань, не є однозначно виправданим та, на жаль, ще більше ускладнює 

процедуру захисту трудових прав учасників зазначених правовідносин, адже розпорошеність 

судового розгляду не сприяє швидкому та ефективному розгляду спорів. Недивлячись на 

проголошені реформи та наміри прийняти новий Трудовий кодекс України ці важливі 

проблеми залишились поза державною увагою. Натомість стан соціально-трудових 

правовідносин вимагає формування та розвиток інституційних засад захисту соціально-

трудових прав та інтересів на принципово новій платформі, з урахуванням змісту судової та 

інших реформ в Україні. Адже  існує нагальна потреба розробити та прийняти новий закон 

України «Про порядок вирішення трудових спорів», в якому передбачити створення системи 

захисту трудових прав учасників соціально-трудових правовідносин на сучасній платформі із 

закріпленням інституційних повноважень щодо супроводження порядку вирішення трудових 

спорів конкретним державним органом. При цьому слід врахувати наявний досвід та 

кваліфікаційні можливості Національної служби посередництва та примирення в питаннях, 

пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів. 
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АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ДОДАТКОВА ПІДСТАВА РОЗІРВАННЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Процеси глобалізації, характерні для всіх сфер сучасного життя, чинять уніфікуючий вплив 

також на соціально-трудові відносини. Однією з найбільш загальних тенденцій розвитку 

зарубіжного трудового права є тенденція до конвергенції, до єдності й одноманітності в 

регулюванні найважливіших компонентів трудових відносин у всесвітньому масштабі6. Ця 

тенденція спрямовує на необхідність подальшого розвитку правового регулювання припинення 

трудового договору. Відповідно до п.3 ст.41 Кодексу законів про працю однією з додаткових 

підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з 

окремими категоріями працівників за певних умов є  вчинення працівником, який виконує 

виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. 

                                                                 

 
5 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни 

Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті 

Води) [Електронний ресурс] : від 25 грудня 1997 року. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97. – Назва з екрану. 
------------------------------------------ 
6 Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України : [монографія] / І.О. Лосиця, 

С.М. Прилипко, Д.В. Трубіцин, О.М. Ярошенко. – Х. : ФІНН, 2011. – С.75 
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В даному випадку, Кодекс законів про працю визначає, але не конкретизує коло суб'єктів, з 

якими можна розірвати договір, також не містить роз'яснень, що слід розуміти під «аморальним 

проступком». У зв’язку з цим, в багатьох випадках, наслідком є  неправильне застосування та 

розуміння сторонами трудового договору даної норми закону, що робить ці питання вкрай 

актуальними на сьогоднішній день.  

Для того щоб визначити юридичну природу аморального проступку, як додаткової підстави 

розірвання трудового договору потрібно, насамперед, дослідити поняття «аморального 

проступку», а також конкретизувати підстави, за якими правомірно визначати проступок як 

аморальний. 

Серед науковців, які досліджували окремі питання звільнення працівників за вчинення 

аморального проступку, можна назвати: Г. С. Гончарову, К. М. Гусова, О. М. Медвєдєва, 

С.І. Ожегова, Л. В. Отирбу, Р. М. Паттерсона, О. В. Тищенко та ін. 

В тлумачному словнику російської мови С. І. Ожегова під поняттям "аморальний" автор 

визначає «деяние индивида, не удовлетворяющее высоким стандартам и ожиданиям 

окружающего его социума, а также противоречащее его внутренней сущности и не отвечающее 

его восприятию окружающего мира, не представляющее гармонично развитое начало, 

способствующее развитию человеческой личности в любви к ближнему своему, доброте и 

благочестивости намерений, как внутренней сущности, так и деяние, не выраженное в форме 

определенного поступка, ибо сие и не есть конечная цель данного потерянного индивида»1.  

Також вивченням даного поняття займалися такі вчені, як Р.М. Паттерсон, І. Б. Керні та 

визначили аморальний проступок як винне діяння або бездіяльність, що порушує основні 

моральні норми суспільства і суперечить змісту трудової функції і тим самим дискредитує 

службово-виховні, посадові повноваження відповідного кола осіб2. 

З огляду на тлумачення аморального проступку, які зустрічаються в науці трудового права 

Н.М. Швець визначила, що під аморальним проступком слід вважати винні дії чи бездіяльність 

особи, що порушують моральні норми, цінності, притаманні даному суспільству, й суперечать 

загальновизнаному уявленню про гідну поведінку, а також змісту трудової функції працівника, 

чим дискредитують виховні й службові повноваження певного кола людей3. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення цього оціночного поняття, було б доцільним 

визначити аморальний проступок, як винні дії чи бездіяльність вчинені працівником, який 

виконує виховні функції, що порушують основні моральні норми, цінності суспільства і 

суперечить змісту трудової функції та загальновизнаному уявленню про гідну поведінку, 

наслідком чого є дискредитація виховних й службових повноважень. 

Відносно  п.3 ст.41  Кодексу законів про працю, щодо окремих категорій працівників, які 

виконують виховні функції, то Кодекс не містить чіткого переліку цих посад відповідно до 

трудової функції, однак  в абз. 3 п. 28 Постанови від 6 листопада 1992 року № 9 (з наступними 

змінами) «Про практику розгляду судами трудових спорів» зазначено, що за підставою 

вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП 

України), можуть бути звільнені лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, 

наприклад, вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри 

виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів. Таке 

звільнення допускається як за вчинення аморального проступку при виконанні трудових 

обов’язків, так і не пов’язаного з ними (вчинення такого проступку в громадських місцях або в 

побуті). Однак, на мою думку, звільнення не може бути визнано правильним, якщо воно 

проведено лише внаслідок загальної оцінки поведінки працівника, не підтвердженої 

конкретними фактами. Схоже визначення зазначеної категорії працівників міститься також у 

нормативних актах Російської Федерації, оскільки таке розуміння працівників-вихователів є 

традиційним на пострадянському правовому просторі. І хоча на законодавчому рівні це 

                                                                 

 
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ozhegov.ru/. 
2 Гончарова Г. С. Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учебно-справочное пособие / Гончарова Г. С., Жернаков В. В., 
Прилипко С.М. ; под ред. В. В. Жернакова. – Х. : "Одиссей", 2010. – С.82 
3 Швець Н. М. Правові аспекти звільнення працівника за аморальний проступок / Наталія Миколаївна Швець // Проблеми законності : акад. зб. 

наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 84 
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питання вважається цілком визначеним, однак серед науковців точиться дискусія щодо 

приналежності працівників деяких професій або посад до таких, що виконують виховну 

функцію.  

Отже, при розірванні трудового договору за п. 3 ст. 41 КЗпП України перш за все треба 

розуміти поняття «аморальний проступок», а також необхідно ретельно розглянути всі 

обставини, що свідчать про порушення моральних норм суспільства. На мою думку, звільнення 

по даній підставі не може бути визнано правильним внаслідок загальної оцінки поведінки 

працівника, на підставі чуток і домислів не підтверджених конкретними фактами. Також, при 

звільненні по даній підставі необхідно враховувати тяжкість, час, що минув з моменту 

вчинення такого аморального проступку. 

 

 

Зубрицький Микола Іванович  
кандидат юридичних наук, 
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ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Юридична відповідальність, у тому числі й юридична відповідальність державних 

службовців заснована на певних загальних засадах та основоположних принципах, які 

скеровують її дію та забезпечують максимальну ефективність. Принципи юридичної 

відповідальності державних службовців надають змогу якісно притягнути правопорушника до 

юридичної відповідальності, не порушуючи права та свободи людини, які визначені 

Конституцією України. Окрім того, в процесі реалізації юридичної відповідальності державних 

службовців, важливим є визначення відповідних гарантій, які виступатимуть в ролі 

фундаментальної підтримки механізму негативної реакції держави на вчинене державним 

службовцем протиправне діяння та застосування заходів примусового характеру до останніх. 

Оскільки Україна стає на новий шлях свого розвитку, а також у зв’язку з новоприйнятим 

Законом України «Про державну службу», необхідно здійснити глибокий теоретико-правовий 

аналіз принципів юридичної відповідальності державних службовців, з метою виявлення 

найбільш характерних з них саме для відповідальності зазначених осіб. 

До загальних, основоположних принципів юридичної відповідальності державних 

службовців відносяться наступні принципи: принцип законності; принцип справедливості; 

принцип обґрунтованості; принцип своєчасності; принцип невідворотності; принцип 

індивідуалізації; принцип одноразовості у застосуванні; принцип доцільності; принцип 

виховання державного службовця. 

Принцип законності. У контексті розглядуваної теми, законність означає наявність правових 

норм, які визначають для державних службовців певні правопорушення, за які державного 

службовця буде притягнуто до юридичної відповідальності. Окрім того, принцип законності 

передбачає, що державних службовців буде притягнуто до юридичної відповідальності лише у 

встановленому порядку та з дотриманням визначених правил і норм даного процесу. 

Принцип справедливості. Застосування принципу справедливості юридичної 

відповідальності передбачає рівнозначну реакцію держави на вчинене державним службовцем 

правопорушення й використання засобів державно-владного примусу, які відповідають 

суспільній шкоді або небезпеці, завданій через здійснення порушення права. 

Принцип обґрунтованості. Принцип обґрунтованості базується на відповідності засобів 

впливу, що застосовує держава до суб’єкта, який порушив чи дотримується вимог норми права, 

тим цілям, які обумовлені юридичною відповідальністю1. Безпідставне притягнення до 

юридичної відповідальності державних службовців є недопустимим та проведення заходів 

щодо розгляду справи й притягнення посадової особи, винної у правопорушенні до юридичної 

відповідальності має здійснюватися на основі наявних реальних фактів. 

                                                                 

 
1 Тарахонич Т. І. Принципи юридичної відповідальності в системі принципів права / Т. І. Тарахонич // Альманах права. — 2012. — Вип. 3. — С. 
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Усі факти, які пов’язані із вчиненим державним службовцем правопорушенням мають бути 

всебічно досліджені з метою виявлення наявності протиправного діяння, а також, у певних 

випадках, шкоди, що була завдана такими діями посадової особи. 

Принцип своєчасності. Своєчасність відповідальності означає можливість притягнення 

правопорушника до відповідальності протягом строку давності. Це певний строк, протягом 

якого здійснюється пошук правопорушника з метою його покарання. Якщо ж винний 

визначається після завершення цього строку, то відповідальність до нього не застосовується. 

Ця позиція законодавця відповідає основній меті юридичної відповідальності — забезпечення 

суспільного порядку та злагоди, а не покарання суб’єкта, який уже став на шлях виправлення і 

не скоїв повторно правопорушення. Необхідно також зазначити, що в деяких випадках не 

передбачається строку позовної давності. Це стосується особливо небезпечних злочинів проти 

людини та людства2. Окрім того, цей принцип також передбачає якнайшвидший процес 

розгляду справи та притягнення до юридичної відповідальності державного службовця. З 

метою недопущення ухилення державного службовця від відповідальності за скоєні ним 

протиправні дії, мають здійснюватися усі необхідні заходи й дії. 

Державні службовці, які вчинили правопорушення мають бути притягнуті до 

відповідальності якомога скоріше, з метою недопущення можливості ухилитися від 

застосування щодо нього заходів примусового впливу. 

Принцип невідворотності. На думку Л. І. Спиридонова, сутність принципу невідворотності 

юридичної відповідальності полягає у забезпеченні дієвості права, ефективності його впливу на 

поведінку людей3. Норми, які регламентують юридичну відповідальність державних 

службовців мають бути чіткими, конкретними та всеохоплюючими задля найбільш ефективної 

їх реалізації. Окрім того, важливим є встановлення таких умов, які унеможливлять ухилення 

державних службовців від юридичної відповідальності. 

Законодавці мають належним чином формувати зміст правових норм, які визначають 

юридичну відповідальність державних службовців, задля неможливості існування прогалин та 

недоліків у правовому регулюванні інституту юридичної відповідальності останніх, які можуть 

дозволити ухилитися їм від примусових заходів. 

Принцип індивідуалізації. Принцип індивідуалізації юридичної відповідальності ставить в 

залежність відповідальність від поведінки правопорушника до скоєння правопорушення та 

після його скоєння, передбачає залежність від форми вини, від тяжкості тих наслідків, які 

спричинені правопорушенням, від тих особливостей, які характеризують даного суб’єкта. 

Принцип індивідуалізації залежить від загального та спеціального статусу суб’єктів. Р. 

Хачатуров, Д. Липинський зазначають, що встановлення критеріїв індивідуалізації юридичної 

відповідальності є результатом дії регулятивної функції юридичної відповідальності. 

Піддаючись впливу регулятивної функції юридичної відповідальності, принцип 

індивідуалізації потім впливає на характер та зміст її каральної функції4. Принцип 

індивідуалізації дозволяє розглянути усі аспекти вчиненого державним службовцем 

правопорушення та встановити найбільш оптимальну санкцію, яка надасть змогу ефективно 

реалізувати виховну та відновлювальну функції юридичної відповідальності. 

Принцип одноразовості у застосуванні. Загалом, принцип одноразовості застосування 

юридичної відповідальності, зокрема щодо державних службовців, то він означає застосування 

до правопорушника відповідного заходу примусового впливу лише один раз, без використання 

його або аналогічного йому в майбутньому. 

Принцип доцільності. Принцип доцільності виявляється у досягненні мети юридичної 

відповідальності шляхом відповідності обраної стосовно правопорушника міри впливу, 

                                                                 

 
2 Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / [Зайчук О. В. та ін. ; за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко]. - Київ : Юрінком Інтер, 

2006. – С. 558 
3 Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учебник. – М., 1995. – С.290 

 
4 Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности: [монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. — СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. — С. 349. 
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індивідуалізації засобів покарання залежно від ступеня суспільної небезпеки скоєного, 

особливостей особи правопорушника та обставин скоєння правопорушення. Доцільність 

виявляється і у наданій законом можливості державному органу обрати з передбаченої 

санкцією норми найбільш доцільної у конкретних умовах міри впливу5. Порушення державним 

службовцем встановленої норми права характеризується багатьма аспектами, які неодмінно 

мають бути врахованими при застосуванні санкцій щодо нього. Однак, важливо передбачити 

можливі наслідки їх застосування та вплив на функціонування відповідного органу державної 

або місцевої влади. 

Принцип виховання державного службовця. Юридична відповідальність має ґрунтуватись на 

даному основоположному принципі, який надасть змогу не допустити повторне вчинення 

державним службовцем правопорушення. Примусові заходи, які застосовуються до державних 

службовців мають бути не каральними, а саме виховними й передбачати явне усвідомлення 

посадовцем своїх протиправних дій та неможливості їх вчинення в майбутньому. 

Розглядаючи виховання через юридичну відповідальність в приватному праві слід зазначити, 

що варто входити з розуміння його як впливу зазначеної відповідальності шляхом реалізації її 

заходів з метою формування правомірної поведінки у осіб, які вчинили правопорушення у 

сфері приватного права та осіб, які раніше правопорушень не вчиняли6. Даний принцип 

спрямовує юридичну відповідальність державних службовців у напрямі реалізації превентивної 

функції, а також задля формування такої моделі правосвідомості в посадовців, яка не 

визнаватиме правопорушення в якості позитивних дій. 
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ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ НЕДОВІРИ КЕРІВНИКУ ОРГАНУ ПОЛІЦІЇ ЯК 

ПІДСТАВА ЗВІЛЬНЕННЯ ЙОГО ІЗ ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ  

Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» обумовило новий етап 

реформування правоохоронних органів України, а разом з тим і окремі проблеми, пов’язані з 

реалізацією нормативних положень даного акту. Недосконалість регулювання службово-

трудових відносин поліцейських у даному аспекті пов’язана як з недосконалістю окремих норм, 

закріплених у зазначеному законі, так і відсутністю ефективних та чітких механізмів їх 

реалізації. Особливу увагу слід звернути саме на норми щодо можливості прийняття резолюції 

недовіри керівнику поліції, що є новелою серед підстав звільнення, і яка належним чином не 

врегульована нормативно.  

Питання прийняття резолюції недовіри керівнику поліції регулюється  статтями Закону    

України «Про   Національну   поліцію»,   що   об’єднані   у  розділі VIII «Громадський контроль 

поліції», однак визначення такого контролю, його мети, завдань, предмета і об’єкта в Законі не 

наводиться. Необхідно відзначити, що на розгляді Верховної Ради України минулого року 

знаходився проект Закону України «Про громадський контроль», в якому громадський 
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контроль було визначено як суспільну діяльність громадських об’єднань, предметом якої є 

здійснення нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого

 самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції України, законам України, іншим 

нормативно-правовим актам та за дотриманням ними державної дисципліни1. Проте, наразі 

законопроект відхилено і знято з розгляду, що знову ж таки ставить на повістку дня питання 

про те, що саме слід розуміти під громадським контролем. 

Слід наголосити, що у змісті Закону України «Про Національну поліцію» суб’єктами 

громадського контролю є ради відповідного рівня, яким надано право висловити резолюцію 

недовіри керівникам поліції. Зокрема, ч.1 ст. 87 Закону України «Про Національну поліцію» 

встановлено наступне: «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та 

Севастопольська міські ради, обласні, районні та міські ради мають право за результатами 

оцінки діяльності органу поліції на території відповідно Автономної Республіки Крим, міст 

Києва та Севастополя, відповідної області, району або міста своїм рішенням прийняти 

резолюцію недовіри керівнику відповідного органу (підрозділу) поліції, що є підставою для 

звільнення його із займаної посади»2. Необхідно відзначити, що правозастосування даної 

норми на сьогодні є досить проблемним. Це обумовлено тим, що, по-перше, така підстава для 

звільнення як прийняття резолюції недовіри керівнику поліції не зазначена серед 11 підстав, 

зазначених у ст. 77 «Звільнення зі служби в поліції». Крім того, немає аналогічної підстави і в 

інших законодавчих актах, зокрема, Законі України «Про Дисциплінарний статут органів 

внутрішніх справ України», у проекті Закону «Про Дисциплінарний статут Національної 

поліції України», що вимагає приведення законодавчих норм у відповідність між собою 

шляхом закріплення механізму застосування відповідної підстави для звільнення. По-друге, в 

статті 87 Закону України «Про Національну поліцію» не встановлено конкретних причин та 

умов, що можуть обумовити висловлення резолюції недовіри, натомість визначається 

суб’єктивно оціночна обставина: «на підставі оцінки діяльності органу поліції». При цьому 

критерії та процедура здійснення відповідної оцінки жодним законом не визначена. 

Доцільно відмітити, що проблемі оцінювання діяльності поліції у правовій доктрині були 

присвячені ґрунтовні дослідження, наприклад роботи Є.О. Крапивін3, Н.Я. Куби та Р.Б. 

Тополевського4, які досліджували різні методики та критерії оцінки діяльності поліції. 

Водночас, відсутність нормативного механізму та нормативних критеріїв визначення оцінки 

якості діяльності керівників органів поліції, а лише нормативне зазначення «мотивів для його 

прийняття з посиланням на обставини, що їх обґрунтовують» може тягнути за собою 

зловживання та складності при практичному прийнятті резолюції недовіри.  

Якщо формально пов’язувати поняття «оцінка діяльності» із викладеним в ст. 86 Закону 

України «Про Національну поліцію» обов’язком звітувати перед населенням, то взагалі 

можливе штучне «прикрашання» результатів діяльності задля уникнення відповідної реакції 

ради на реальний стан правопорядку в регіоні. В цьому аспекті доцільно звернути увагу на 

досвід Іспанії та Словенії, в яких, наприклад, Уряду можна висловити недовіру лише після 

проведення процедури інтерпеляції5. Інтерпеляція як форма парламентського контролю полягає 

в запиті парламентаря, частіше групи парламентарів, до міністра з тим, щоб він пояснив 

здійснювану ним політику або окремі акції, або до прем’єр-міністра – для пояснення загальної 

політики уряду6. Застосовуючи аналогію, можливо було б запровадити подібну процедуру 

                                                                 

 
1 Про громадський контроль: Проект Закону України : Офіційний веб-сайт ВР України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=55101 
2 Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - Ст.379. 
3 Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково- практичне 

видання /Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — 120 с 
4 Куба Н.Я., Тополевський Р.Б. Система оцінки ефективності роботи національної поліції / Реформування органів внутрішніх справ / колектив 

авторів; упоряд. Є.Ю. Захаров; ГО “Харківська правозахисна група”. – Харків: ТОВ «Видавництво “Права людини”», 2016. – С. 212. 
5 Конституционное право : словарь / отв ред. В. В. Маклаков. – М. : Юристъ, 2001. – С. 191 
6 Дахова І. І. Процедури припинення повноважень уряду: зарубіжний досвід / І. І. Дахова // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 270 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID= 

&S21REF=10&S21CNR =20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA= &2_S21STR=FP_index.htm_2010_4_42 
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запиту громадськості, зокрема ради відповідного рівня, до керівника органу поліції щодо стану 

діяльності поліції регіону.  

Також процедура прийняття резолюції недовіри потребує відповідного уточнення в частині 

підстав, відносно яких можна звільнити керівника органів поліції, адже у разі вчинення 

правопорушення керівником органу поліції повинна застосовуватися інша процедура 

звільнення. Відтак, залишається відкритим питання щодо того, чи може відповідна рада 

висловити резолюцію недовіри до керівника органу за вчинення ним будь-яких інших видів 

правопорушення, окрім вказаних (наприклад, адміністративного, але не пов’язаного із 

корупцією).   

Цікаво, що у вищестоящого керівника є право або невідкладно звільнити або провести 

службову перевірку дій особи, якій висловлено недовіру. Видається, що таке право є 

обґрунтованим. Однак, на практиці його реалізація повинна бути убезпечена декількома 

моментами. По-перше, доцільно визначити мінімальний перелік підстав, за яких керівник, 

якому висловлено недовіру, має бути безумовно звільнений. По-друге, сама процедура 

невідкладного звільнення також підлягає уточненню. По-третє, керівник, якому висловили 

недовіру, повинен бути наділений інструментами захисту щодо висунутих обвинувачень.  

Підсумовуючи викладене, можна узагальнити, що прийняття резолюції недовіри керівнику 

органу (підрозділу) поліції – є новелою в чинному національному законодавстві, яка має на 

меті посилити контроль за діями вказаних осіб, підвищити їх відповідальність перед 

населенням за виконувані обов’язки і може характеризуватися як своєчасна та необхідна норма, 

за умови її подальшої конкретизації та уточнення на законодавчому рівні. 
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СЛУЖБОВИЙ ТВІР: КОЛІЗІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ТА 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

З розвитком інформаційного суспільства, значна кількість об’єктів права інтелектуальної 

власності створюються в порядку виконання трудових обов’язків працівниками, і як наслідок 

такі об’єкти отримують статус  «службових творів». Питання правового статусу службового 

твору досліджували у свої працях, зокрема, такі вчені, як О.Ф. Бойкова, О.О. Вікулін,  

Р.О. Гурський, Р.О. Денисова, М.І. Іншин, С.М. Клейменова, А.О. Кодинець, Ю. С. Кононенко, 

О. А. Кульбашна,  О.О. Штефан, Т.В. Ярошевська та інші. Однак, вказані роботи не дають 

цілісного уявлення про авторські права на службовий твір в трудовому та цивільному праві, 

тому зазначене питання потребує подальшого розроблення і вивчення. 

В ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»1 визначається, що службовий 

твір – це твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до 

службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем. Таким 

чином, створення службового твору має входити до трудових обов’язків автора-працівника, 

визначених трудовим договором (контрактом) відповідно до  посадової інструкції; чи 

                                                                 

 
1 Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. 

- Ст.64. 
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створення службового об’єкта інтелектуальної власності має здійснюватися на основі 

службового завдання.  

Виходячи з даного визначення можна зробити висновок, що твір може мати статус 

службового твору відповідно до трудового договору (контракту) при наявності таких ознак: 

перебування у трудових відносинах працівника з роботодавцем відповідно до трудового 

договору; виконання працівником трудової функції відповідно до штатного розкладу, професії, 

спеціальності, кваліфікації; трудові обов'язки працівника викладені в посадовій інструкції. В 

іншому випадку, створення службового твору може відбуватись на основі виданого 

роботодавцем у письмовій формі службового завдання відповідно до плану роботи установи. В 

такому разі, поставлені працівникові завдання мають бути документально оформлені 

роботодавцем: наказ (розпорядження) про створення працівником службового твору, додатком 

до якого є службове завдання, де зазначається характеристика майбутнього об’єкта авторського 

права та критерії, яким він повинен відповідати, а також строки виконання завдання.  

В трудовому договорі переважно вказуються тільки найменування посади працівника, а 

конкретні обов'язки викладені в посадових інструкціях працівників. Серед працівників, трудова 

функція яких пов'язана зі створенням результатів інтелектуальної діяльності можна виділити 

програмістів, редакторів, журналістів, обов’язком яких є створення відповідно програм для 

ЕОМ, літературних творів. В якості прикладу звернемось до Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, зокрема до Випуску 18 «Видавнича справа». Так, до 

групи «професіонали» відносяться кореспонденти. В обов’язках кореспондента періодичного 

видання зазначено: «готує текстовий матеріал на високому мовному та професійному рівні»; 

кореспондента спеціального періодичного видання: «готує найвідповідальніші оперативні, 

публіцистичні, документальні та художні матеріали». Таким чином, можна зазначити, що до 

посадових обов’язків кореспондентів відноситься створення текстових матеріалів (службових 

творів). 

Стаття 31 КЗпП України передбачає заборону вимагати виконання роботи, не обумовленої 

трудовим договором. Підтвердженням обов'язку створити службовий твір крім трудового 

договору можуть виступати накази, розпорядження, службові завдання, службові записки 

тощо, а також включення творів в план (якщо створення твору передбачалося затвердженим 

планом роботи або було зараховано у виконання даного плану).  

В.О. Бажанов вказує, що  підтвердженням існування службового завдання в межах 

службових обов’язків може вважатися, наприклад: штатний розклад із зазначенням посади 

працівника та посадова інструкція, в якій чітко окреслені його службові обов’язки (зокрема, 

написання статей певної тематики) тощо2. 

Частиною 2 ст. 429 ЦК України «Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у 

зв’язку з виконанням трудового договору» закріплюється, що майнові права інтелектуальної 

власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать 

працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він 

працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. В ч. 3 ст. 429 ЦК України визначено, 

що особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, створений у 

зв’язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом. 

В практичній діяльності, при створені службових творів виникають суперечки щодо права 

власності на об’єкт інтелектуальної власності. На нашу думку, необхідно відокремлювати 

трудові та цивільно-правові відносини між працівником та роботодавцем під час створення 

службових творів. Ю. С. Кононенко, О. А. Кульбашна вказують, що з одного боку, творцем 

службового об’єкта, безумовно, є працівник і у цьому статусі він має на нього неспростовні 

права як автор, з іншого – службовий твір створено у робочий час, оплачений роботодавцем і, 

як продукт праці, має належати роботодавцю3. М.І. Іншин наголошує, що регламентація 
                                                                 

 
2 Бажанов В. О. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір / В. О. Бажанов // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 2. 
– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Chaau/2012-4/12bvonst.pdf – Назва з екрана. 
3 Кононенко Ю. С. Суб’єктний склад правовідносин інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору 

// Ю. С. Кононенко, О.А. Кульбашна. - Режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=307 – Назва з екрана. 
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авторських прав має особливий характер, оскільки, з одного боку, право творця є непорушним 

та охороняється низкою як міжнародних, так і національних нормативних актів, а з другого - не 

можна залишати поза увагою той факт, що твір створюється під час трудових відносин автора 

(працівника) і роботодавця4. О.О. Вікулін вважає, що виходячи з визначення службового твору, 

автором вважається працівник, який вклав свою творчу працю в його створення5. 

На думку Е. П. Гаврилова цивільне право взагалі не регулює і не покликане регулювати 

відносини, пов'язані зі створенням творів; воно регулює лише ті відносини, які виникають у 

зв'язку з використанням уже створеного твору, а трудове право не регулює відносини по 

використанню творів, хоча трудові відносини можуть вплинути на обсяг і зміст авторських 

прав на використання творів. Як слушно підмічає вчений, планові наукові роботи (звіти, 

доповіді, довідки тощо) широко використовуються як джерела науково-технічної інформації та 

складають основну масу творів, що створюються в порядку виконання службового завдання і 

які у багатьох випадках видаються у вигляді наукових монографій, брошур, підручників, статей 

у наукових журналах6. Р. О. Гурський обґрунтовує висновок, що норми трудового права 

покликані врегулювати процес роботи автора в організації, тоді як норми авторського права 

регулюють відносини з використання творів, створених в результаті такої діяльності7.  

З приводу вищезазначеного, вважаємо доречним обов’язково визначати трудову функцію 

працівника під час укладання трудового договору. Так, п. 3 ч. 2 ст. 33 «Зміст трудового 

договору»  проекту Трудового кодексу України  (доопр. реєстр. №1658) закріплюється, що 

обов’язковими умовами трудового договору є трудова функція, яку виконуватиме працівник: 

найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої 

класифікації професій та кваліфікаційних характеристик. В свою чергу, ч. 2 ст. 37 «Трудова 

функція працівника» Проекту ТК передбачається, що у разі не забезпечення обсягом роботи за 

трудовою функцією повної зайнятості працівника протягом нормальної тривалості робочого 

часу, роботодавець і працівник під час укладення трудового договору або в період його дії 

можуть домовитися про покладення на працівника виконання додаткових обов’язків без 

підвищення інтенсивності праці.  

Отже, спостерігаємо, що питання створення службового твору регулюються нормами 

цивільного та трудового законодавства. В цивільному праві головною умовою відносин є 

створення службового твору, тобто результат договірних відносин, в трудовому ж, акцент 

робиться на процесі створення службового твору відповідно до умов трудового договору. На 

наш погляд, прийняття Трудового кодексу України, зокрема норм, що передбачають 

обов’язкове визначення трудової функції працівника, дозволить спростити вирішення питань, 

пов’язаних з реалізацією права на службовий твір. 

 

                                                                 

 
4 Іншин М. Права роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов'язків: сучасний погляд / М. Іншин // Вісник 

Національної академії прокуратури України. -  2012. - № 4. - С. 54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2012_4_12. – Назва з 

екрана. 
5 Викулин А. А. Служебные произведения в библиотеках / Александр Александрович Викулин // Научная периодика: проблемы и решения. - 

2011. - №1. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sluzhebnye-proizvedeniya-v-bibliotekah (дата обращения: 16.06.2016). - Загл. с экрана. 
6 Право інтелектуальної власності: Академічний курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-
Сіверський та ін.; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 67-69. 
7 Гурский Р.А. Служебное произведение по российскому авторскому праву : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Руслан Александрович 

Гурский ; Самарский государственный экономический университет. – Казань, 2007. – 20 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2012_4_12
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ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ З НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ 

Запорука економічної стабільності  будь-якої країни – це сприяння розвитку її трудового 

потенціалу, фундаментом якого є створення ефективної системи освіти. Україна намагається 

реформувати освіту, зокрема, вищу, враховуючи, міжнародні тенденції та світовий досвід. 

Одним з пріоритетних напрямків є реформування кадрової політики у вищих навчальних 

закладах, адже науково-педагогічний працівник – безпосередньо сам впливає розвиток вищої 

освіти і має постійно самовдосконалюватись та розвиватися, щоб відповідати вимогам 

сучасного соціально-економічного суспільства. 

Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (далі – Закон)1 передбачено, 

що під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів 

(начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню 

трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого 

затверджується вченою радою вищого навчального закладу. 

Звернемо увагу, що Закон лише вказує, що має бути окремий порядок проведення 

конкурсного відбору, затверджений вченою радою вищого навчального закладу, однак його 

особливості визначає кожний вищий навчальний заклад відповідно до своїх потреб та 

специфіки. 

Так, в Порядку конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Порядок) визначено, що 

конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника оголошується: 

- на вакантні посади; 

- на посади, які згідно з наказом ректора зайняті на термін до проведення конкурсу; 

- у випадку введення нової посади до штатного розпису Університету. 

Водночас, цікавим є пункт, в якому зазначено, що конкурс на заміщення посади науково-

педагогічного працівника оголошується у разі недосягнення згоди сторін щодо продовження 

строку дії контракту. У Порядку зазначено, що не пізніше ніж за два місяці до закінчення 

строку чинності контракту (за винятком контракту, укладеного із завідувачем кафедри) за 

згодою сторін його може бути продовжено на новий строк, визначений угодою сторін.  

Майже аналогічно визначено і в Положенні про конкурсний відбір та призначення на посади 

науково-педагогічних працівників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, затвердженого Вченою радою Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 27 листопада 2015 р.). Так, конкурс в Університеті 

проводиться на вакантні посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, 

викладачів, асистентів. Посада вважається вакантною: 

- після припинення трудових відносин із науково-педагогічним    працівником на підставах і 

у порядку, встановлених законодавством; 

- при введенні нової посади до штатного розпису Університету; 

- у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту) з науково-педагогічним 

працівником, щодо якого сторонами не прийнято рішення про продовження з ним трудових 

відносин по цій посаді. У цьому випадку конкурс оголошується не менш ніж за два місяці до 

закінчення строку дії трудового договору (контракту), а обрана особа призначається на посаду 

після звільнення науково-педагогічного працівника, який її обіймав. 

                                                                 

 
1 Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 37-38. – Ст. 2716. 
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У трудовому законодавстві відсутнє визначення вакантної посади. У Законі України «Про 

зайнятість населення» міститься визначення вакансії – це вільна посада (робоче місце), на яку 

може бути працевлаштована особа.2 Тобто ми можемо говорити, що вакантною вважається 

наявна у штатному розписі установи, організації, підприємства посада, і на яку не укладений 

трудовий договір.  

Аналізуючи зазначені вище Порядок та Положення, можна дійти висновку, що якщо ВНЗ в 

особі керівника та науково-педагогічний працівник постійно будуть приймати рішення 

продовжувати трудові відносини і переукладати контракт, то посада цього науково-

педагогічного працівника так ніколи і не стане вакантною, якщо, звичайно, особа або 

добровільно не звільниться, або відносини не припиняться у випадку смерті цього працівника. 

Можливо це звучить з моральної точки зору неетично, однак фактично це так. 

На сьогодні під час розроблення вищими навчальними закладами порядку (положення) 

проведення конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників виникає 

дискусійне питання щодо можливості продовження контракту без проведення конкурсу.  

Аргументом на користь того, що продовжувати трудові відносини з науково-педагогічним 

працівником без проведення конкурсу є те, що контракт відповідно до частини третьої статті 21 

Кодексу законів про працю України – це  особлива форма трудового договору, в якому строк 

його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і 

організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі достроково, можуть 

встановлюватися угодою сторін3. І, відповідно, якщо в контракті є пункт, яким він може бути 

продовжений, то конкурс не проводиться. 

Однак, якщо ми візьмемо для прикладу правове регулювання трудових правовідносин з 

керівником вищого навчального закладу, яке регулюється статтею 42 Закону, то після спливу 5-

ти річного терміну контракту з  керівником вищого навчального закладу обов’язково 

оголошується конкурс, хоча одна й та сама особа може бути  переобрана на цю посаду, проте 

вона має перемогти у конкурсі. 

Має місце правова точка зору, що ця вимога є в Законі і вона стосується тільки керівника 

вищого навчального закладу, однак ми можемо побачити, що таке ж застереження є у Порядку 

щодо завідувачів кафедр, тобто продовжуючи логічну думку ця вимога належить до керівних 

кадрів. 

Проте ми вважаємо, що, не дивлячись на те, що в Законі  немає прямої вказівки щодо 

обов’язковості проведення конкурсу після спливу строку дії контракту з науково-педагогічним 

працівником, контракт не може бути продовжений з ним, тому що втрачається ідея 

конкурсного заміщення посад науково-педагогічних працівників.  

Продовження контрактів з науково-педагогічними працівниками без проведення конкурсу 

породжує «бронювання» науково-педагогічних посад і унеможливлює оновлення науково-

педагогічних кадрів. 

 

                                                                 

 
2 Закон України "Про зайнятість населення" // Закони України. — К.: Ін-т законодавства, 1996. — Т.1. — С. 252-268. 
3 Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 10.12.1971 р., №322-VIII // Відом. Верхов. Ради Української РСР. – 1971. – №50 

(Додаток). – Ст. 375. 
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ЗМІСТ ТРУДОВОГО ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА САМОЗАХИСТ  

Самозахист це приватний випадок захисту, особливість якого виявляється у тому, що 

працівник безпосередньо своїми діями може захистити порушене право. 

Питання про зміст права на самозахист у вітчизняній науці вирішується зазвичай шляхом 

відтворення положень ст. 352 ТК РФ: під правом на самозахист розуміють  право працівника   

відмовитися   від   виконання   певних  розпоряджень роботодавця чи роботи взагалі 1.  

Оскільки немає чіткого переліку способів самозахисту, наразі вважається, що працівник 

може застосовувати будь-які не заборонені законом способи самозахисту своїх прав 2. 

Способи самозахисту обираються самим працівником. Проте, окремими нормами 

законодавством можуть бути визначені способи самозахисту. Наприклад, чинний КЗпП 

України надає право працівнику розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо 

роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового 

договору, Закон «Про охорону праці» надає право працівнику відмовитися від виконання 

дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я 

або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. 

У трудовому законодавстві Республіки Білорусь положення про самозахист трудових прав 

працівників також несистематизовані, окремі положення про самозахист трудових прав 

працівників містяться в окремих статтях ТК РБ. 

Так, ст. 20 ТК РБ передбачає, що наймач не вправі вимагати від працівника виконання 

роботи, яка не обумовлена трудовим договором, за винятком випадків, передбачених 

законодавчими актами. Працівник має право не виконувати роботи, не обумовлені трудовим 

договором (за іншою професією, спеціальністю, посадою). Згідно п. 6 ч. 1 ст. 222 ТК РБ кожен 

працівник має право на відмову від виконання дорученої роботи у разі виникнення 

безпосередньої небезпеки для життя і здоров'я його та оточуючих до усунення цієї небезпеки, а 

також при неподанні йому засобів індивідуального захисту, безпосередньо які забезпечують 

безпеку праці.  

І.В. Лагутіна пропонує у новому Трудовому кодексі України передбачити, крім наступних 

умов: 

 1) відмова від виконання роботи, не передбаченої трудовим договором (ст. 31 КЗпП);  

2) відмова від роботи, яка безпосередньо загрожує життю чи здоров’ю працівника, за 

виключенням випадків, коли виконання такої роботи передбачено трудовим договором, 

укладеним з працівником (ч. 5 ст. 153 КЗпП, ст. 6 Закону України «Про охорону праці»);  

 3) розірвання трудового договору працівником за власним бажанням, якщо власник або 

уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи 

трудового договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП).  

наступні способи самозахисту: 

 1) відмова від виконання надурочних робіт, робіт у вихідні, неробочі та святкові дні, до яких 

працівник залучається з порушенням трудового законодавства;  2) відмова від незаконного 

переведення на іншу роботу; 3) відмова від виконання незаконних розпоряджень, доручень 

роботодавця чи його представників; 4) відмова від виконання роботи у зв’язку з невиплатою 

заробітної плати;  5) відмова від уходу у відпустку у разі невиплати належних працівнику 

відповідно до законодавства виплат; 6) самостійна реалізація працівником права на відпочинок, 
                                                                 

 
1 Венедиктов В. С. Наука трудового права на шляху соціальних перетворень та захисту прав людини / / Форми соціально-правового захисту 

працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали наук.-практ. конф. — Суми, 2005. — С. 10.  
2 Буряк В.Я.  Самозахист як форма захисту трудових прав і законних інтересів працівників / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://knigilib.com/book/178-aktualni-pitannya-reformuvannya-pravovoyi-sistemi-ukrayini-tom-ii-zbirnik-naukovix-statej/5-samozaxist-yak-forma-

zaxistu-trudovix-prav-i-zakonnix-interesiv-pracivnikiv.html 

http://knigilib.com/book/178-aktualni-pitannya-reformuvannya-pravovoyi-sistemi-ukrayini-tom-ii-zbirnik-naukovix-statej/5-samozaxist-yak-forma-zaxistu-trudovix-prav-i-zakonnix-interesiv-pracivnikiv.html
http://knigilib.com/book/178-aktualni-pitannya-reformuvannya-pravovoyi-sistemi-ukrayini-tom-ii-zbirnik-naukovix-statej/5-samozaxist-yak-forma-zaxistu-trudovix-prav-i-zakonnix-interesiv-pracivnikiv.html
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якщо роботодавець всупереч закону відмовив у наданні часу відпочинку та час використання 

таких днів не залежав від волі роботодавця; 7) інші не заборонені законом способи 3. 

О.Є.Сонін вважає, що  самозахист трудових прав не повинен мати своїм наслідком 

припинення правовідносин, в яких було порушене право. Автор зазначає, що метою 

самозахисту, як своєрідного оперативного заходу, є усунення наслідків порушення на час до 

остаточного вирішення розбіжностей між сторонами трудового договору, до відновлення 

порушеного права4.  

З такою позицією важко погодитись, оскільки розірвання трудового договору як захід 

захисту є оперативною реакцією працівника на порушення законодавства про працю, умови 

колективного чи трудового договору, яку працівник вправі застосувати для захисту своїх 

трудових прав. Це право працівника обирати спосіб захисту, який може бути і шляхом відмови 

від виконання роботи, яка не передбачена трудовим договором чи розірвання трудового 

договору. Метою самозахисту є припинення порушення трудового права, відновлення чи 

визнання порушеного або оспорюваного суб’єктивного права, усунення перешкод у реалізації 

суб’єктивного трудового права, а не лише усунення наслідків на час до остаточного вирішення 

розбіжностей. 

Таким чином, в чинному законодавстві необхідно закріпити норму, де буде окреслений 

невичерпний перелік способів самозахисту, одним з яких має буде право на розірвання 

трудового договору.  Право на розірвання трудового договору як захід захисту слід вважати 

оперативною реакцією працівника на порушення законодавства про працю, умови 

колективного чи трудового договору, яку працівник вправі застосувати для захисту своїх 

трудових прав з метою припинення порушення трудового права, відновлення чи визнання 

порушеного або оспорюваного суб’єктивного права, усунення перешкод у реалізації 

суб’єктивного трудового права 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД 

РОБОТИ У МАЙБУТНЬОМУ ТРУДОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 

Реформа українського трудового законодавства, що триває із часів отримання Україною 

незалежності, не зважаючи на неодноразові спроби розробки та прийняття нового 

кодифікованого акту - Трудового кодексу України, і досі не добігає свого кінця. Це обумовлює 

нагальність і необхідність проведення наукових досліджень щодо проблем правового 

регулювання усіх категорій трудового права, зокрема щодо проблем правового регулювання 

відсторонення працівника від роботи. 

Проблемність даного питання, насамперед, полягає в тому, що на сьогоднішній день, ні 

чинне законодавство, ні судова практика, ні наука, не містять єдиного виваженого бачення 

щодо місця відсторонення у системі трудового права. Видається, що відсторонення не 

охоплюється змістом ні понять «зміна трудового договору», ні «припинення трудового 

договору».  Адже при відстороненні працівника від роботи умови трудового договору не 

змінюються, він призупиняється (робота не виконується, внаслідок законного недопущення 
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працівника роботодавцем до виконання його трудової функції) і його умови, таким чином, 

також призупиняються.  

Припиненням трудового договору відсторонення також вважати не можна, адже трудовий 

договір не припиняється – працівника не звільняють з роботи, не видають наказу про його 

звільнення, він лише тимчасово не допускається до роботи. 

Отже, при відстороненні має місце призупинення виконання працівником своїх трудових 

обов'язків за рішенням уповноважених на це компетентних органів, що, як правило, 

відбувається з одночасним призупиненням виплати йому заробітної плати. Тому слід визнати 

справедливим визначення авторами проекту Трудового кодексу України відсторонення від 

роботи як різновиду призупинення трудових відносин1.  

Особливий теоретичний та практичний інтерес представляє формування і прояв волі, 

виявлення ініціативи на відсторонення працівника від роботи. Виявити ініціативу на 

відсторонення працівника від роботи за чинним законодавством можуть уповноважений 

роботодавцем орган чи посадова особа. Таких суб’єктів, які наділені правом ініціювати 

відсторонення від роботи, у  чинному законодавстві визначено також чимало. Вітчизняні 

науковці, зокрема В.О. Процевський, систематизувавши дані щодо правових можливостей 

таких суб’єктів ініціювання відсторонення від роботи, розділив їх умовно на три групи: а) 

суб’єкти, які ухвалюють рішення про відсторонення від роботи і самі його реалізують; б) ті, які 

вимагають обов’язкового відсторонення від роботи; в) ті, які ставлять питання про 

відсторонення від роботи2.  

У перших двох випадках мова йде про обов’язковість виконання рішень компетентних 

органів роботодавцем. У третьому випадку, коли відсторонення ініціюють органи, які ставлять 

питання про відсторонення від роботи, мова йде саме про постановку питання, про 

рекомендацію до дії – а от наслідки у вигляді відсторонення, тобто сама дія, відбувається за 

волею роботодавця, бо точку у цьому питанні надано поставити саме роботодавцю, який 

оцінить чи відповідають підстави відсторонення, зазначені компетентними органами, чинному 

законодавству і чи є доцільним відсторонення працівника у конкретному випадку.  

У багатьох випадках відсторонення працівника від роботи є правовою причиною, а зміна 

трудового договору – правовим наслідком відсторонення від роботи, яка повинна відбуватися 

за усіма правилами чинного законодавства, зокрема щодо надання згоди на зміну трудового 

договору працівником. До речі, слід погодитися із думкою В.О. Процевського, що 

«відсторонення від роботи саме по собі не може служити юридичним фактом для виникнення 

нових правовідносин. Воно – є лише результат реалізації норм права уповноваженими 

органами або посадовими особами в рамках нових охоронних правовідносин 3. Отже 

відсторонення від роботи є тимчасовим заходом, проміжною стадією, яка закінчиться або 

поновленням дії трудового договору і поверненням працівника на попередню роботу, або 

зміною трудового договору, або, навіть, його припиненням. 

Також, слід зазначити, що у відстороненні від роботи воля працівника значення не має. 

Адже право на відсторонення працівника від роботи належить роботодавцю, який через цю 

конструкцію виконує свій обов’язок щодо дотримання вимог трудового законодавства. І тому 

саме роботодавець є тим суб’єктом, який виявляє свою волю на відсторонення працівника від 

роботи за наявності підстав, визначених законодавством. Працівник же має цю волю виконати. 

Хоча, слід зазначити, про, безумовно, цивілізаційний підхід до особистості працівника, який 

закладено у законодавстві і який відображує прагнення до встановлення балансу інтересів 

сторін трудового договору. Адже  перш ніж відсторонити працівника від роботи роботодавець 
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має йому повідомити про причини і факт відсторонення. Останнє оголошується наказом або 

розпорядженням керівника підприємства, установи чи організації. Термін відсторонення 

встановлюється до усунення причин, що його викликали. При цьому працівник має право 

оскаржити наказ про відсторонення від роботи у встановленому законом порядку. 

Простір свободи волі роботодавця окреслюється нормами права, які встановлюють чіткі 

приписи щодо визначення випадків, у яких допускається відсторонення від роботи. На це 

вказує чіткий припис чинної ст.46 КЗпП України, а саме: відсторонення працівників від роботи 

допускається у разі: появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і 

перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених 

законодавством4 . 

Відсторонення працівника від роботи виконує попереджувальну функцію у механізмі 

правового регулювання5. Його основною метою є або зупинення протиправної поведінки 

працівника або забезпечення безпеки працівників чи інших громадян, запобігання можливим 

шкідливим наслідкам або зменшення їх негативного впливу6. При цьому, слід відмітити, що 

воно не є заходом дисциплінарної відповідальності. Хоча, заради справедливості, слід 

зазначити, що винні дії або бездіяльність працівників, які погіршують внутрішній трудовий 

розпорядок, тобто правопорушення – можуть бути підставами для відсторонення від роботи.  

Однак, підставами для відсторонення можуть бути і такі, в яких вини працівника нема і які 

не є наслідками дисциплінарних правовопорушень: погіршення стану здоров’я, 

бактеріоносійство тощо. Видається, що у цих випадках, окрім страждань і хвилювань 

працівника, пов’язаних із проблемами свого здоров’я, чинне законодавство не має обтяжувати 

працівника новою проблемою, пов’язаною із обмеженням реалізації ним права на працю. До 

речі, на даний момент ні чинний КЗпП України, ні проект Трудового кодексу України7 не 

передбачають, на мою думку, важливого елементу механізму відсторонення від роботи за 

підставами, які не можуть бути поставлені у вину працівникові. Мова йде  про переведення 

працівника на іншу роботу, яка не протипоказана йому за станом здоров’я та, виконання якої не 

становить загрози іншим особам, з урахуванням спеціальності, кваліфікації на тому ж 

підприємстві, в установі, організації з оплатою праці за фактично виконану роботу. Видається, 

що така можливість була також втіленням балансу інтересів сторін  трудового договору, адже 

вона б задовольняла і потребу роботодавця у виконання роботи, і потребу працівника у 

реалізації своєї професійності та отриманні заробітної плати. Тому, вважаю, у майбутньому 

Трудовому кодексі України цю прогалину необхідно заповнити і на період відсторонення 

працівників, за підставами, які не можуть бути поставлені у вину працівникові, чинне 

законодавство, на мою думку, має передбачити додаткову юридичну гарантію реалізації права 

на працю щодо відсторонених працівників, враховуючи, що при відстороненні, як правило, 

виплата заробітної плати припиняється.  

Висновки. 1. При відстороненні від роботи воля працівника юридичного значення не має. У 

цій ситуації значення має свобода волі роботодавця, а також компетентних органів, які 

ухвалюють рішення про відсторонення від роботи. 

2. У майбутньому Трудовому кодексі України, пропонується передбачити норму наступного 

характеру: 
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«Стаття_ Допускається за згодою працівника, відстороненого від роботи, за підставами, які 

не можуть бути поставлені у вину працівникові, переведення на термін відсторонення на іншу 

роботу, яка не протипоказана йому за станом здоров’я та, виконання якої не становить загрози 

йому та іншим особам, з урахуванням спеціальності, кваліфікації на тому ж підприємстві, в 

установі, організації з оплатою праці за фактично виконану роботу». 

 

 

Коваленко Руслан Іванович  

кандидат юридичних наук, провідний фахівець  

Центру проблем імплементації  

європейського соціального права  

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ  

З розвитком ринку праці, все більшого попиту потребують працівники які мають відповідну 

кваліфікацією, володіють відповідною спеціальністю для зайняття відповідної посади , що дає 

змогу здійснювати роботу в тій чи іншій сфері виробництва. Але роботодавці все більшої уваги 

звертають на суб’єктивну сторону працівника відносно його професійних навичок, знань, 

досвіду, кваліфікаційної підготовки для роботи за певного роду професією, спеціальністю чи на 

певній посаді, а також особистісних якості працівника. 

Досить вдалим є міркування Плєсньова К.М. крім традиційних складових,  автор виділяє такі  

елементи трудової функції, як спеціалізація і  компетентність. Спеціалізацію зазначає як  - 

характеристика відмінності окремих завдань діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, 

продуктів та умов діяльності в межах спеціальності , а , як результат набуття працівником 

компетенції, які дають йому змогу виконувати трудові функції, швидко адаптовуватися до змін 

у професійній діяльності1. Тому досить важливим на сьогодні є відображення цих елементів як 

ключових в змісті трудової функції , які визначають попиту робочої сил на ринку праці в 

сьогоднішніх умовах.  

Спеціалізація пов’язана як із необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами 

чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або послугами, що надаються, і 

відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов’язків2. 

Якщо звернутися до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівника має такі 

розділи: “Завдання та обов’язки”, “Повинен знати”, “Кваліфікаційні вимоги”,а також  

“Спеціалізація”, “Приклади робіт”. Розділ “Спеціалізація” – подає дані про похідні назви 

професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також посилання на товари, послуги, 

устаткування, механізми та інструменти, які вказують на особливості застосування професії. 

Ведення такого поняття обумовлюється наступною специфікою. Якщо взяти до уваги 

професію лікаря то можна простежити ,що даній сфері виокремлюються  спеціалізація, яка 

здобувається в умовах обов’язкової післядипломної освіти шляхом проходження інтернатури. 

Спеціалізація проявляється наступним чином, наприклад можна виділити:  напрямок − 

медицина, професія − лікар, спеціальність − лікувальна справа, спеціалізацією - анестезіологія3. 

В цьому випадку, при  укладенні трудового договору з лікарями  ми не можемо пропустити той 

факт, що спеціалізація є одним із ключових елементі трудової функції, без якої неможливо 

досягнути домовленості між працівником і роботодавцем. Навіть трапляються випадки , що у 

лікарській діяльності − для обіймання певних лікарських посад необхідно пройти вторинну 

                                                                 

 
1 Плєсньов К.М.  Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05/ Плєсньов К.М. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. іннов. розв  Харків, 2014 – 

С.  62 
2 Класифікатор професій ДК 003:2010 // Наказ Держспоживтсандарту України від 28.07.2010 р. № 327. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kadrovik01.com.ua/dk_01_11_2010.html 
3 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: –Вип. 78 «Охорона здоров’я»/М-во охорони здоров’я України; М-во праці та 

соціал. політики України. -К. :ТОВ «Золоті сторінки», 2002. –372 с. 

http://library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1572444&prev=0&page=0
http://www.kadrovik01.com.ua/dk_01_11_2010.html
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спеціалізацію. Якщо взяти до уваги посаду лікаряхірурга-онколога, то на даній посаді 

передбачено те , що особа повинна виконувати роботу,яка буде відповідати напрямку 

підготовки   «медицина», і носити за собою  професію  «лікар», мати відповідну  спеціальність 

яка зазначалася як  «лікувальна справа», і для лікарів як особливої категорії працівників 

обов’язково встановлюється спеціалізація «хірургія»4. 

Такої думки дотримується і правознавець М.Д. Бойко, він  також робить висновок, що 

спеціальність є “частиною трудової діяльності і в межах певної професії, що найбільш глибоко 

та всебічно опанована працівником. Спеціальність є основною ознакою, що характеризує 

трудову функцію працівника, оскільки вона містить у собі спеціалізацію працюючих за 

професіями зі специфікою роботи в умовах певного виду діяльності (наприклад, учитель 

фізики, лікар-терапевт, водій автомобіля, слюсар-сантехнік). Але для визначення конкретної 

роботи, яку буде виконувати працівник, – указує автор, – необхідно враховувати також 

кваліфікацію працівника”5. 

Виходячи з вище наведеного ми можемо зробити певний висновок,що спеціалізація є 

складовим елементом трудової функції. Також її слід враховувати при укладенні трудового 

договору. Нажаль спеціалізація не закріплена на законодавчому рівні, що характеризує її як  не 

обов’язковий  елемент трудової функції, але при вступі на відповідну професію він не 

залишається поза увагою. Позитивним моментом є те , що цей елемент знайшов своє 

відображення в проекті Трудового Кодексу України , а саме в ч.3  п. 2 ст. 32 де зазначається 

трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування професії, спеціалізації, 

кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних 

характеристик6. 

 

 

Козак Зоряна Ярославівна  

кандидат юридичних наук,  

доцент (м. Львів) 

ОХОРОНА ПРАЦІ В ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР 

Вплив на процеси реформування, зокрема і кодифікації, трудового законодавства України 

має укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

(далі — Угоди про асоціацію). Згідно з її ст. 424 та Додатком XL Україна зобов’язалася 

поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, у т. ч. з питань безпеки й 

охорони здоров’я працівників.  

Загальний огляд зобов’язань України щодо наближення законодавства з охорони праці до 

вимог законодавства ЄС. У сфері створення безпечних і здорових умов праці Україна 

зобов’язалася наблизити законодавство щодо вимог: 

— рамкової Директиви № 89/391/ЄЕС, яка визначає основні принципи у сфері безпеки та 

охорони здоров’я працівників, 

— індивідуальних (дочірніх) директив, ухвалених на виконання ст. 16 Директиви 

№ 89/391/ЄЕС, які встановлюють вимоги до засобів праці, робочих зон, засобів 

індивідуального захисту, будівельних майданчиків, сільського господарства тощо. З двадцяти 

таких директив, ухвалених ЄС, Україна зобов’язалася впровадити дев’ятнадцять, 

                                                                 

 
4 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: –Вип. 78 «Охорона здоров’я»/М-во охорони здоров’я України; М-во праці та 
соціал. політики України. -К. :ТОВ «Золоті сторінки», 2002. –372 с. 
5 Бойко М. Д. Трудове право / М. Д. Бойко. – К. : Олан, 2002. – С. 111 
6 Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний ресурс] / [Папієв М.М]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=46746&pf35401=272086 
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— окремих директив, які регулюють інші питання охорони праці. Наприклад, захист 

працівників від негативного впливу азбесту, особливості охорони праці працівників зі 

строковими трудовими договорами та тимчасових працівників, медичне обслуговування на 

борту суден, встановлення гранично допустимих концентрацій хімічних, фізичних, біологічних 

речовин та переліків таких речовин. 

Загалом перед Україною стоїть завдання наблизити законодавство у сфері безпеки та 

охорони здоров’я працівників стосовно 29 директив Додатку XL Угоди про асоціацію (27 

директив розділу «Здоров’я і безпека праці», по одній директиві розділів «Трудове 

законодавство», «Антидискримінація та гендерна рівність»), а також директив і регламентів, 

які безпосередньо не стосуються охорони праці, але сприяють її забезпеченню на транспорті, з 

питань безпеки продукції, стандартизації. 

Проблеми та виклики впровадження вимог законодавства ЄС з питань охорони праці у 

проекті Трудового кодексу України. Наближення національного законодавства до вимог 

законодавства ЄС передбачає впровадження комплексу заходів правового, інституційного та 

організаційного характеру. Причім правові заходи охоплюють не лише чинне законодавство 

України та подальші його зміни і доповнення, але необхідність ухвалення нового. Тому 

актуальним залишається як ухвалення нового Трудового кодексу України (далі — ТКУ), так і 

врахування ним прав, стандартів і практики ЄС у соціально-трудовій сфері. 

Водночас імплементація Угоди про асоціацію, вимог законодавства ЄС з питань охорони 

праці у Проекті ТКУ1 ускладняється низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, які впливають 

на процедурні механізми наближення та, більш важливо, на змістовне наповнення кодексу. А 

саме: 

1. Вимоги з охорони праці ЄС мають об’єктивну особливість, що відрізняє їх від інших 

соціально-трудових питань, — наявність значного обсягу технічних та вузькоспеціалізованих 

вимог, що з врахуванням правової природи кодифікованого акту не можуть бути у ньому 

відображенні, а потребують ухвалення підзаконних нормативно-правових актів. Тому кодекс 

має встановлювати засади організації охорони праці та захисту прав працівників. Нажаль, такі 

не знайшли свого комплексного відображення у Проекті ТКУ. 

2. Відсутність, невизначеність комплексу правових заходів, спрямованих на імплементацію 

директив ЄС з питань охорони праці, які необхідно відобразити у новому ТКУ. Такі заходи 

можна було б знайти в урядовому Плані імплементації Угоди про асоціацію2 та планах 

імплементації конкретних директив3. Проте згадані акти самі характеризуються кількісними та 

якісними недоліками. Зараз ухвалено лише 7 планів імплементації директив ЄС з питань 

охорони праці (5 директив розділу «Здоров’я і безпека праці» та по 1 директиві розділів 

«Трудове законодавство», «Антидискримінація та гендерна рівність» Додатку XL). Жоден з 

ухвалених планів імплементації не передбачає врахування вимог директив у майбутньому ТКУ. 

Окрім того, правові заходи не відображають усіх вимог директив, до яких необхідно наблизити 

законодавство України з охорони праці. 

3. Відсутність ключових вимог директив ЄС з питань охорони праці у Проекті ТКУ. 

Насамперед, мова йде про принципи забезпечення охорони праці згідно з вимогами Директиви 

№ 89/391/ЄЕС, зокрема принципу оцінки ризиків. Можна констатувати відсутність розкриття 

суті та шляхів впровадження оцінки ризиків (небезпек), їх попередження та усунення у Проекті 

ТКУ. Останній дублює положення чинних КЗпП України та Закону України «Про охорону 

праці» щодо одного з обов’язків роботодавця у сфері охорони праці — проведення атестації 
                                                                 

 
1 Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014, доопрацьований 20.05.2015, суб’єкт законодавчої ініціативи — Гройсман В. Б., 
Денісова Л. Л., Папієв М. М., Кубів С. І. [Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221] 
2 План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством 

з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 2014 р. № 847-р [Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952] 
3 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34 «Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів 

імплементації деяких актів законодавства ЄС» [Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247981933&cat_id=247984327]; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17 липня 2015 р. № 745 «Про схвалення розроблених Державною службою з питань праці планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» 

[Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id= 248380419&cat_id=247984327]. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247981933&cat_id=247984327


 

 

101 

робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Проте він не 

розкриває ані суті атестації робочих місць за умовами праці, ані засад та механізмів її 

здійснення. Не змінює він і бачення сутності цієї атестації. Науковці (у т. ч. і на дисертаційному 

рівні4) та ключові суб’єкти5 у соціально-трудовій сфері критикують існуючу систему атестації 

робочих місць за умовами праці, як таку, що не відповідає меті оцінки та запобіганням ризикам 

на робочому місці. 

Аналогічні застереження стосуються і правового регулювання медичних оглядів у Проекті 

ТКУ, як одного з превентивних механізмів. Так, Директива № 89/391/ЄЕС передбачає право 

кожного працівника (прим. автора — а не лише виключного кола працівників) за своїм 

бажанням (прим. автора — а не у зв’язку з виконанням обов’язку) проходити регулярні 

профілактичні огляди у разі загрози його безпеці чи життю. Схожа норма встановлена Законом 

України «Про охорону праці», але у Проекті ТКУ вона уже відсутня. Таким чином Проект ТКУ 

не лише не враховує вимоги, які мають бути імплементовані, але й закладає колізію 

законодавства на майбутнє, оскільки не передбачає скасування Закону України «Про охорону 

праці» у зв’язку з ухваленням нового кодексу. 

Проект ТКУ не враховує й особливостей охорони праці працівників, що працюють на 

умовах строкового трудового договору, як цього вимагає Директива № 91/383/ЄЕС. А саме про 

право держави встановити заборону залучення таких працівників до робіт, які загрожують їх 

здоров’ю, а у разі відсутності цієї заборони можливість проходження працівниками медичних 

оглядів і після закінчення трудових відносин. 

Не визначені у Проекті ТКУ і засади розподілу правомочностей між роботодавцями щодо 

виконання обов’язку зі створення безпечних і здорових умов праці у випадку використання 

праці лізингових працівників, спільного виконання робіт працівниками, які перебувають у 

трудових відносинах з різними роботодавцями. 

Висновки і пропозиції щодо удосконалення проекту ТКУ з питань охорони праці. На порядку 

денному Верховної Ради України заплановане друге читання Проекту ТКУ6 та 

вирішуватиметься питання про його ухвалення. Останній з питань охорони праці має позитивні 

сторони, проте серед засадничих його недоліків є неврахування вимог законодавства ЄС щодо 

створення безпечних і здорових умов праці, які Україна зобов’язалася впровадити у своє 

законодавство. Такий стан речей не відповідає не лише принципам виконання міжнародних 

зобов’язань, але й меті та завданням кодифікації трудового законодавства. 

Незалежно від результатів розгляду парламентом питання щодо ухвалення чи ні нового 

Трудового кодексу України необхідно: провести ревізію змісту кодексу на його відповідність 

вимогам законодавства ЄС у соціально-трудовій сфері, зокрема і з питань охорони праці; 

визначити перелік вимог, які необхідно впровадити у Проект ТКУ, та розробити конкретні 

норми з метою внесення змін у новий ТКУ, якщо такий буде ухвалений, або їх врахування у 

новому проекті кодексу. 

 

                                                                 

 
4 Лакіза О. О. Атестація робочих місць за умовами праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Олег Олегович Лакіза ; кер. роботи С. М. 
Прилипко ; НДІ правового забезпечення інновац. розвитку НАПрН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків. 2016. — 201 с. 

[Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Lakiza/d_Lakiza.pdf]. 
5 Парламентські слухання «Про стан промислової безпеки та охорони праці» від 17 листопада 2010 р. [Режим доступу: 
http://static.rada.gov.ua/zakon/skl6/11session/par_sl/sl1711110.htm]. 

 
6 Постанова Верховної Ради України «Про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» від 21 лютого 2017 р. 

№ 1852-VIII [Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1852-19/page]. 

http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Lakiza/d_Lakiza.pdf
http://static.rada.gov.ua/zakon/skl6/11session/par_sl/sl1711110.htm
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ДОГОВОРУ 

Упродовж усієї історії існування, людство прагнуло дбати про свою безпеку. Життя і 

здоров’я, безпека людини вважаються одними з найвищих соціальних цінностей. Безпека, при 

цьому, є явищем багатоаспектним, що включає в свій зміст і безпеку протягом робочої 

діяльності, що закріплено у ст. 43 Конституції України, а саме - кожен має право на належні, 

безпечні і здорові умови праці1. Про важливість права на працю, права на безпечну працю 

свідчить і масштабність міжнародного регулювання даного питання – понад 170 конвенцій та 

180 рекомендацій Міжнародної організації праці щодо безпеки та гігієни праці порушують   

питання, безпосередньо   пов'язані   з   цією  тематикою2. 

Питанням безпеки праці у своїх дослідженнях приділяли увагу такі українські вчені 

трудового права, як Л.П. Амелічева, В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, 

О.М. Дуюнова, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, Л.Ю. Малюга, О.Т. Панасюк, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, Г.О. Спіцина, О.М. Ярошенко та ін. Аналізуючи наукову 

літературу, слід підкреслити, що в контексті імплементації принципів європейського права до 

законодавства України безпеці праці, як важливого інституту трудового права вчені 

приділяють підвищену увагу. Необхідно врахувати й те, що Проект Трудового кодексу стоїть 

на етапі прийняття,  тому дослідження даного питання в сучасних умовах є актуальним. 

Початок нового тисячоліття характеризується значним підвищенням наукового інтересу до 

вивчення проблем безпеки праці: знаходять подальший розвиток малодосліджені аспекти 

явища та започатковуються принципово нові підходи в методиках її дослідження3. Безпека 

праці в наукових дослідженнях розуміється у двох значеннях – об’єктивному та суб’єктивному. 

Стосовно об’єктивного розуміння безпеки праці автор поділяє думку Амелічевої Л.П., яка 

визначає безпеку праці як таку умову трудового договору, що визначає систему прав та 

обов’язків сторін трудового договору (які або узгоджені сторонами трудового договору, або 

завчасно визначені законами й іншими нормативними актами з питань безпеки, гігієни праці й 

виробничого середовища), реалізація яких повинна забезпечити працездатність, безпечне життя 

та здоров’я працівників, безпечність виробничого середовища. 4 В суб’єктивному ж розумінні 

безпеку праці доцільно визначити як забезпечену законом можливість працювати в безпечних і 

нешкідливих умовах праці, у безпечному для здоров’я виробничому середовищі та вимагати на 

законних підставах від роботодавця, держави додержання вимог безпеки праці, відновлення й 

захисту своїх прав від правопорушень). 

Забезпечення безпеки праці відбувається через охорону праці, що змістом своїм носить 

переважно превентивний характер, а також через захист вже порушених прав на безпечну 

працю, у вигляді відповідальності за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідно, можна 

сказати, що охорона і захист є складовими безпеки праці. Під охороною праці в національному 

законодавстві розуміється «система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих 

на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності»5. Що ж 

стосується захисту порушених прав на безпечну працю, то у законодавстві України та науковій 

літературі немає визначення даного поняття, і, виходячи із загальнотеоретичного розуміння 

поняття «захист права» (використання передбачених законом можливостей для поновлення 

                                                                 

 
1 Конституція України. [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
2 Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці / С. Вечурко // Віче. - 2013. - № 6. - С. 10-13.  
3 Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку // Україна: аспекти праці. – 2007. – №1. – С. 25–28. 
4 Амелічева Л.П.  Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору: Автореф.  дис. …канд.юрид.наук: 12.00.05. / Л.П. Амелічева – 
НЮА України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008. – 20 с. 
5 Закон України «Про охорону праці». [Електронний ресурс]. URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2694-12  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614474
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
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свого порушеного права), захист порушеного права на безпечну працю можна визначити як 

використання передбачених законом можливостей для поновлення стороною трудових 

відносин її порушених прав стосовно безпеки праці. 

Досліджуючи правові засади безпеки праці на міжнародному рівні, проф. Андріїв В.М. 

зазначає, що в багатьох міжнародно-правових документах, в тому числі в конвенціях 

Міжнародної організації праці, термін «безпека праці» застосовується як синонімічний до 

терміну «охорона праці» 6. Таким чином,  можна дійти висновку, що основною особливістю 

забезпечення безпеки праці як умови трудового договору є подвійна природа: охорона праці за 

сутністю є і турботою про людину, її здоров’я, у процесі використання її праці, і обов’язковою 

складовою організації процесу праці, що створює умови для стабільної та успішної трудової 

діяльності людей7. Відповідно, питання регулювання безпеки праці посідає важливе місце в 

питаннях правового регулювання прав і обов’язків сторін трудового договору, а сама безпека 

праці має визначатись як обов’язкова умова трудовою договору. 

Умови трудового договору – це права і обов'язки сторін, що складають зміст трудового 

договору. В доктрині трудового права прийнято ділити умови трудового договору на 

обов'язкові та факультативні (додаткові). В Кодексі законів про працю України не передбачено 

окремої статті, яка б вказувала на умови трудового договору і детально розмежовувала 

обов’язкові та факультативні умови, в тому числі безпека праці не формулюється як умова 

трудового договору. Наявна лише стаття 29 Кодексу законів про працю, яка встановлює 

обов’язок власника або уповноваженого ним органу роз'яснити працівникові його права і 

обов'язки, проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, проінструктувати працівника з техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Але проблема даних положень 

полягає в тому, що вони не тільки не вказують на безпеку праці, як на умову трудового 

договору, а ще й зазначають, що дані заходи по охороні праці мають відбутися вже після 

укладення самого трудового договору. 

Аналізуючи проект Трудового кодексу N 1658 від 27.12.2014 р., слід звернути увагу, що в 

статті 33 загальним чином визначені обов’язкові та додаткові умови трудового договору і п. 6 

ч. 2 цієї ж статті безпека праці віднесена до обов’язкових умов трудового договору. Крім того, 

ч. 3 зазначеної статті свідчить про можливість включення додаткових умов трудового договору 

вже після його укладення. Вказані положення дають можливість прийти до висновку, що 

безпека праці відноситься до основних, обов’язкових умов трудового договору, і має бути 

обговорена сторонами трудового договору до моменту його остаточного укладання 8. 

Як вже зазначалось вище, безпека праці має забезпечуватися захистом вже порушених прав 

на безпечну працю, у вигляді відповідальності за порушення вимог щодо охорони праці. 

Положення про відповідальність містяться не лише в Кодексі законів про працю України, а й в 

інших нормативно-правових актах України, залежно від виду відповідальності. Так, КЗпП 

містить лише норми про загальну відповідальність за порушення трудового законодавства 

(стаття 265). Матеріальна відповідальність у вигляді штрафів до юридичних та фізичних осіб, 

які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників 

за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) 

посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці настає відповідно до 

положень статті 43 Закону України «Про охорону праці». Стаття 44 цього ж закону передбачає 

інші види можливої відповідальності – дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та 

кримінальна. Дана норма має відсилочний характер, оскільки спрямовує нас до положень 

відповідних кодексів та законів. 

                                                                 

 
6 Андріїв В.М. Міжнародне трудове право: навчальний посіб. / В. М. Андріїв. – Київа : ВД «Дакор», 2017. – 574 с.  
7 Грабовська Г.М., Степенко В.А. БЕЗПЕКА ПРАЦІ-ВАЖЛИВА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. [Електронний ресурс]. URL:  
http://www.lj.kherson.ua/2015/pravo01/part_2/15.pdf 
8 Проект Трудового кодексу України N 1658 від 27.12.2014 р. [Електронний ресурс]. URL:  

http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/project/747.html  
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За вчинення дисциплінарного проступку на працівника може бути накладене дисциплінарне 

стягнення, яким згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю є лише догана або звільнення 

на відповідних підставах. Для певних категорій працівників законодавством, статутами й 

положеннями про дисципліну встановлено й інші дисциплінарні стягнення. Відповідно до 

статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення, встановлюється відповідальність за 

порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці 

(відповідальність у вигляді накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - 

від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також за порушення 

встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на 

виробництві (відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які 

використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та 

використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян) 9. 

Що стосується кримінальної відповідальності за порушення вимог охорони праці, то вона 

встановлюється Кримінальним кодексом у Розділі X (статті 271-275) і передбачає санкції за 

порушення вимог законодавства про охорону праці, порушення правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою, порушення правил безпеки на вибухонебезпечних 

підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, порушення правил ядерної або радіаційної 

безпеки, порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції 

або безпечної експлуатації будівель і споруд. Відповідальність передбачена у вигляді штрафів, 

виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі. Зазначене вище дає можливість прийти до 

висновку про належне  правове регулювання захисту порушених прав на безпечну працю у 

вигляді відповідальності за порушення вимог щодо охорони праці. 

Виходячи з вище викладеного, можна зазначити, що безпека праці як умова трудового 

договору повинна бути врегулювання на законодавчому рівні, що підтверджується Проектом 

Трудового кодексу N 1658 від 27.12.2014 р. На нашу думку, необхідним є додаткова 

регламентація в главі 1 Книги 2 Проекту загальних положень процедури обговорення і 

закріплення  в трудовому договорі прав і обов’язків сторін стосовно забезпечення і дотримання 

безпечних умов праці. Підвищення рівня забезпечення безпечних і здорових умов праці є 

необхідним та пріоритетним завданням  для здійснення державної політики України.  

 

 

Колєснік Тетяна Володимирівна  

кандидат юридичних наук, доцент,  

професор кафедри правового забезпечення  

господарської діяльності  

Харківського національного університету  

внутрішніх справ 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ  ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТУПКУ  

Дисциплінарний проступок є однією з ключових правових категорій в питаннях притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності. Як правова категорія дисциплінарний 

проступок – це винні протиправні дії або бездіяльність працівника, що знаходиться у 

причинно-наслідковому зв’язку із невиконання або неналежним виконанням покладених на 

нього трудовим договором та законодавством трудових обов’язків. При цьому слід зауважити, 

що наявності винних протиправних дій (бездіяльності) у їх зв’язку із трудовими обов’язками 

                                                                 

 
9 Кодекс України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс]. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/
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недостатньо для покладання на працівника дисциплінарної відповідальності. Традиційно такі 

дії роботодавця супроводжуються встановленням наявності складу дисциплінарного 

проступку.

У науковій літературі зазначається, що для дисциплінарних проступків характерна 

відсутність закріплення у нормативних актах конкретних складів і прив’язки їх до відповідних 

санкцій. Також «чинне трудове законодавство не містить систематизованого переліку 

дисциплінарних проступків»1. 

Це питання є актуальним в умовах сьогодення, оскільки зумовлює проблемні аспекти у 

відносинах між працівником та роботодавцем. Очевидно, що дисциплінарні стягнення по своїй 

суті і є санкціями за порушення трудової дисципліни, однак для правильного застосування на 

практиці цих дисциплінарних стягнень вважаємо доцільним надати конкретизації як самому 

поняттю дисциплінарний проступок так і його складу. 

Аналіз складу дисциплінарного проступку дає можливість виявити і низку супутніх проблем 

у сфері дисциплінарної відповідальності які потребують законодавчого регулювання і 

відповідно змін у чинне трудове законодавство. Склад дисциплінарного проступку традиційно 

для усіх видів правопорушень є таким: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона та об’єктивна 

сторона. 

Суб’єктом дисциплінарного проступку є працівник як вірно К.Ю. Мельник, «національне 

законодавство, окрім загального суб’єкта дисциплінарного проступку, тобто працівника, який 

підлягає дисциплінарній відповідальності за невиконання трудових обов’язків на підставі норм 

КЗпП України, виділяє і спеціального, на якого поширюються заходи дисциплінарної 

відповідальності, передбачені спеціальними нормативно-правовими актами2. Тобто, це особи, 

які перебувають у трудових та службово-трудових відносинах із роботодавцями.  

Прилипко С.М. та Ярошенко О.М. обґрунтували, що «об’єктом дисциплінарного проступку 

є внутрішній трудовий розпорядок, зокрема такий його елемент, як трудові обов’язки». 

 Варто відмітити, що на сьогодні, ані чинний Кодекс законів про працю, а ні проект 

Трудового кодексу України не дають критеріїв розмежування дисциплінарних проступків на 

легкі та тяжкі, хоча у законодавстві застосовується термін «грубе порушення». Тому, одним з 

таких визначальних критеріїв може виступати об’єкт дисциплінарного проступку. Слід 

підкреслити, що винні протиправні дії (бездіяльність) працівника реалізовані через неналежне 

виконання або невиконання трудових обов’язків завдають шкоди охороні життя, здоров’я честі 

і гідності працівника є грубими порушення. Втрати робочого часу  − дисциплінарними 

проступками середньої тяжкості. Неналежне ставлення до майна роботодавця − легким 

дисциплінарним проступком. При цьому, вказана класифікація орієнтована на соціальні 

цінності з урахуванням того, що завдання значної шкоди майну роботодавця буде підставою 

для порушення питання про подальше накладення на працівника матеріальної відповідальності. 

Щодо її характеристики як елементу суб’єктивної сторони дисциплінарного проступку  

слушною є позиція П.Д. Пилипенка, який зазначає, що «суб’єктивна сторона дисциплінарного 

проступку виражається у психічному ставленні порушника трудової дисципліни до своєї 

протиправної поведінки. Для визнання протиправної поведінки працівника трудовим 

правопорушенням роботодавець повинен встановити наявність його вини, яка класично 

поділяється на умисел та необережність»3. Від поєднання інтелектуального та вольового 

моментів залежать дві форми вини порушника дисципліни, які мають свої різновиди: умисел 

(прямий і непрямий) та необережність (легковажність і самовпевненість).  

Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку, як сукупність зовнішніх ознак 

дисциплінарного проступку, характеризується через протиправність дій або бездіяльності 

працівника, причинно-наслідковий зв’язок між шкідливими наслідками та невиконанням 

                                                                 

 
1 Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність: поняття, принципи та види/ В.В.  Середа // Університет. наук. зап. − 2014. − № 1.− С. 20. 
2 Мельник К. Ю. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії  / К.Ю. Мельник// Право і Безпека. − 2012. − 
№1. − С. 227. 
3 Пилипенко П.Д. Дисциплінарний проступок як підстава юридичної відповідальності  у сфері трудових правовідносин // Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ : серія юридична. − 2010. − № 3. − С. 185. 
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трудових обов’язків. Аналізуючи складові дисциплінарного проступку, слід звернути увагу на 

так звані факультативні елементи – місце та час вичищення 

Важливий аргумент зазначили М.І. Іншин, В.І. Щербина та І.М. Ваганова, що «особливе 

значення для встановлення складу дисциплінарного проступку має час та місце вчинення 

діяння. Діяння працівника може визнаватися дисциплінарним проступком тільки за умови 

вчинення його на роботі та в межах робочого часу»4. 

Враховуючи що дисциплінарний проступок вчиняється працівником в робочий час при 

виконані ним трудових обов’язків, то час вчинення проступку це будь-який період 

астрономічного часу, який за графіком роботи вважається для працівника робочим часом. 

Відповідно до п. 3 ст. 41 КЗпП України законодавство передбачає можливість розірвання 

трудового договору з працівником, який виконує виховні функції, за вчинення аморального 

проступку, не сумісного з продовженням даної роботи5. Стосовно цієї підстави розірвання 

трудового договору Пленум Верховного Суду України у п. 28 Постанови ВСУ «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 зазначив, що «з підстав 

вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП), 

можуть бути звільнені лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, наприклад, 

вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого 

навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів. Таке звільнення 

допускається як за вчинення аморального проступку при виконанні трудових обов’язків, так і 

не пов’язаного з ними (вчинення такого проступку в громадських місцях або в побуті)»6. У 

зв’язку із цим виникає питання чи є вчинення аморального проступку за межами робочого 

місця та у вільний від роботи час дисциплінарним проступком?  

За правилами встановлення наявності складу дисциплінарного проступку з метою 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності відповідь очевидна. Відсутність 

факультативних елементів об’єктивної сторони дисциплінарного проступку вказує на 

відсутність його складу та неможливість застосування до працівника дисциплінарної 

відповідальності.  

Також проблемним аспектом застосування 3 ст. 41 КЗпП України є оцінка дій працівника як 

аморальний проступок. Чинне трудове законодавство України не дає визначення аморального 

поступку, хочу у науці трудового права під аморальним проступком, науковці розуміють винні 

дії чи бездіяльність особи, що порушують моральні норми, цінності, притаманні даному 

суспільству, й суперечать загальновизнаному уявленню про гідну поведінку, а також змісту 

трудової функції працівника, чим дискредитують виховні й службові повноваження певного 

кола людей. Оскільки останнім часом у науці трудового права формуються наукові позиції 

згідно яких для окремих категорій працівників дисциплінарним проступком повинно вважатися 

порушення не лише трудових обов’язків, а й морально-етичних норм. 

Ми вважаємо, що розширене розуміння часу та місця вчинення аморального поступку (в 

громадських місцях та побуті) згідно правової позиції Верховного Суду України, вказує на те, 

що аморальний проступок хоча і пов’язаний з виконанням особою виховних функцій, все ж 

таки знаходиться за межами до дисциплінарного проступку. І тому, звільнення, як захід 

впливу на працівника не є видом дисциплінарного стягнення, однак виступає засобом 

забезпечення дисципліни праці в трудовому колективі, де працював порушник усталених 

морально-етичних норм. Такий засіб забезпечення трудової дисципліни виступає засобом 

підтримання суспільної злагоди у трудовому колективі працівників, які виконують виховні 

функції. 

                                                                 

 
4 Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві: навч. посіб. / М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Харків. − 

2012. − С. 87. 
5 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року N 322-VIII. [Електронний ресурс]: Офіційний веб-сайт ВРУ. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
6 Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Бізнес − 

Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник систематизованого законодавства. − 2016. −№ 02. 
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Отже, для визначення чіткої правової позиції необхідно доповнити відповідні приписи 

законодавства такою дефініцією як «аморальний проступок». 

 

 

Коросташова Ірина Миколаївна  

кандидат юридичних наук, доцент,  

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін  

Інституту «Митна академія» 

Університету митної справи та фінансів МОН України 

МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПУБЛІЧНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

Публічна служба є одним із різновидів «служби», якій з одного боку притаманні риси, що є 

загальними для всіх видів служби, а з іншого – вона характеризується особливостями, що 

виокремлюють публічну службу серед інших видів. До таких особливостей можна віднести те, 

що публічна служба є особливим видом діяльності осіб, які працюють в державних органах, їх 

апаратах і органах місцевого самоврядування та спрямована на здійснення суспільно-важливих 

(публічних) функцій й надання управлінських послуг.  

Правове регулювання з добору на посади публічної служби, прийняття на публічну службу, 

її проходження, звільнення чи припинення публічної служби переважно здійснюється нормами 

адміністративного права, оскільки стосується сфери публічно-правових відносин. Однак, 

значне коло питань пов’язаних з трудовими відносинами суб’єкта владних повноважень з 

одного боку та публічних службовців регулюється нормами трудового законодавства, межі 

застосування якого залежать від того, наскільки повно вищевказані правовідносини 

врегульовані у спеціальних законах, виду публічної служби та категорії публічних службовців.   

Законодавче визначення поняття «публічна служба», міститься у п.15 ст.3 Кодексу 

адміністративного судочинства України, згідно якого, публічною службою є: діяльність на 

державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 

альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в 

органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування1.  

В теорії адміністративного права публічну службу поділяють на: державну службу та 

службу в органах місцевого самоврядування. В свою чергу державна служба має свою 

класифікацію за низкою критеріїв, основними з яких є: гілки влади в яких працюють державні 

службовці та порядок проходження державної служби2. В залежності від гілок влади, в яких 

працюють державні службовці, державну службу поділяють на: державну службу в органах 

законодавчої влади та їх апараті; державну службу в органах виконавчої влади (органах 

державного управління та їх апараті); державну службу в судових та правоохоронних органах. 

Залежно від порядку проходження служби державну службу поділяють на цивільну і 

мілітаризовану.  

Ч.2 ст.3 ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII, визначає, що дія цього 

закону поширюється на державних службовців: 1) Секретаріату Кабінету Міністрів України; 2) 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 3) місцевих державних 

адміністрацій; 4) органів прокуратури; 5) органів військового управління; 6) закордонних 

дипломатичних установ України; 7) державних органів, особливості проходження державної 

служби в яких визначені статтею 91 вказаного Закону;  8) інших державних органів3.Таким 

чином, коло суб’єктів, на яких поширюється дія вищевказаного закону, хоча й визначене 

нормами ЗУ «Про державну службу», однак не є вичерпним. Крім того, ч.3 ст.3 визначено 

                                                                 

 
1 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, 

ст.446. 
2 Адміністративне право : підручник /Ю.П. Битяк (кер. Авт. Кол.) , В.М Гаращук, В.В.Богуцький та ін., ; за заг. Ред. Ю.П.Битяка, 

В.М.Гаращука, В.В. Зуй. - 2-ге вид., переробл. Та допов. – Х.: Право, 2013. - С. 119 
3 Про державну службу Верховна Рада України; Закон від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran929#n929
http://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/889-19
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посади та категорії службовців (в залежності від органу державної влади в якому вони 

працюють) на яких дія вищевказаного закону не поширюється.  

Виходячи із вищезазначеного в законодавстві про публічну службу можна виділити базові та 

спеціальні нормативно-правові акти. До базових, що регулюють публічно-правові відносини у 

сфері публічної служби слід віднести: Конституцію України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР,  

ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII (для державних службовців) та ЗУ 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (для 

муніципальних службовців), а також ЗУ «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.  

Відповідно до посад і категорій державних службовців визначених ч.2 ст.3 ЗУК «Про 

державну службу», спеціальними законами,  що містять норми, які регулюють коло публічно-

правових відносин, пов’язаних з державною службою є:  ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» 

від 27.02.2014 № 794-VII,  «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI 

, ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV, ЗУ «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 №2728-III,  ЗУ «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII,  «Про 

військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII та ін. 

У сфері муніципальної служби спеціальними законами,  що містять норми, які визначають 

види муніципальних службовців, їх статус та повноваження, порядок обрання окремих 

категорій муніципальних службовців та ін.  є: ЗУ України «Про місцеве самоврядування» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР,  ЗУ "Про статус депутатів   місцевих   рад" від 11.07.2002 № 93-IV, ЗУ 

«Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII, ЗУ «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад», ЗУ «Про столицю України - місто-герой Київ» від 15.01.1999 № 401-

XIV та ін. 4. 

Однак, оскільки далеко не всі трудові відносини публічних службовців  врегульовано 

нормами адміністративного права, з метою визначення меж застосування трудового 

законодавства до публічних службовців, проведемо аналіз двох базових законів у сфері 

публічної служби.  

Так, новий ЗУ «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VII містить норми, щодо: 

визначення статусу державного службовця (розділ ІІ), суб’єктів управління державною 

службою (розділ ІІІ), умов та порядок вступу на державну службу (розділ IV ),  службової 

кар’єри (розділ V), оплати праці, заохочень та соціальних гаранті (розділ VІ),  робочого часу і 

часу відпочинку державного службовця (розділ VІІ), дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності державних службовців (розділ VІІІ), припинення державної служби (розділ 

ІХ), особливостей проходження державної служби в окремих державних органах та 

патронатної служби (розділ Х). Однак,  ч.2 ст. 58 розділу VІІ вказаного закону «Щорічні 

додаткові та інші відпустки державних службовців», має бланкетний характер, оскільки не 

регулює питання щодо надання державним службовцям додаткових відпусток у зв’язку з 

навчанням, творчих відпусток, соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної 

плати та інших видів відпусток, а фактично відсилає до трудового законодавства.  Крім того ст. 

90 «Пенсійне забезпечення    припинення державної служби» (розділ ІХ) також має банкетний 

характер і відсилає до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування".  В ч.4 ст.92 «Особливості проходження державної служби в окремих державних 

органах. Патронатна служба» (розділ Х), зазначається, що на працівників патронатної служби 

поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39-1, 41-43-1, 49-2 Кодексу законів про 

працю України. 

Слід також звернути увагу на те, що нині чинним ЗУ «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III визначено особливості статусу муніципальних 

службовців (розділ ІІ), низку положень щодо проходження служби в органах місцевого 

самоврядування та службової кар’єри муніципальних службовців (розділ ІІІ), низку питань 

                                                                 

 
4 В.М.Гаращук, І.М.Коросташова / Правове регулювання проходження служби та відповідальності публічних службовців /  Корупція в Україні: 

організаційно-правові аспекти протидії / за заг. ред. проф. В. М. Гаращука. – Х.: ФОП Панов А. М., 2016. – С. 12-13 – (Серія «Наукові 

доповіді»; вип. 18). 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/794-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/3166-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/586-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2728-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2728-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/595-19/paran1742#n1742
http://zakon.rada.gov.ua/go/157-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/157-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/401-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran227#n227
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran227#n227
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran247#n247
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran247#n247
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran327#n327
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran327#n327
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran327#n327
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припинення служби в органах місцевого самоврядування (ІV), низку питань матеріального та 

соціально-побутового забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (розділ V), а 

також загальні норми про відповідальність за порушення законодавства про службу в органах 

місцевого самоврядування (розділ VІ). Слід сказати, що зазначений закон не містить 

бланкетних норм, які відсилають до норм трудового законодавства, а навпаки у деяких 

випадках відсилає до норм ЗУ  "Про  державну  службу" від 16.12.1993 № 3723-XII, хоча 

фактично регулює тільки особливості проходження муніципальної служби, решта ж 

правовідносин нині регулюється нормами трудового законодавства (робочий час та час 

відпочинку, переведення, відпустки, заохочення та стягнення).  

Однак, на відміну від вищевказаного закону, новий ЗУ «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (реєстраційний №2489 від 30.03.2015), що прийнятий Верховною Радою 

України у другому читанні 09.02.2017, і нині, після наданих Президентом України пропозицій, 

знаходиться на доопрацюванні у Комітеті з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування ВРУ 5 передбачає регулювання переважної більшості 

трудових правовідносин муніципальних службовців і за структурою подібний до чинного ЗУ 

«Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII. Крім того, у ряді випадків низка норм 

нового ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» має бланкетний характер 

(наприклад, ч.1 ст.57, ч.9 ст.58-1) й у низці питань правового регулювання відсилають до 

чинного ЗУ «Про державну службу» (режим роботи, час відпочинку, відпустки, дисциплінарна 

та майнова відповідальність службовців місцевого самоврядування).  

Зазначене дозволяє зробити висновок, що різниця між муніципальною та державною 

службою полягає не в особливостях їх проходження, як прийнято вважати, а в особливостях 

(масштабах) завдань, що підлягають розв’язанню під час проходження цих видів публічної 

служби, а також в особливостях заміщення певних категорій керівних посад в органах 

місцевого самоврядування6. 

Висновки. Правовідносини між суб’єктами владних повноважень і публічними службовцями 

сьогодні переважно регулюються нормами адміністративного права, оскільки мають публічно-

правовий характер. На підставі аланіну правових норм, можна дійти висновку, що сьогодні 

межі застосування норм трудового законодавства до публічних службовців суттєво звужено 

нормами базових законів у сфері публічної служби, а саме: ЗУ «Про державну службу» від 

10.12.2015 року № 889-VII та частково чинним ЗУ «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, а також нормами спеціальних законів, що 

регулюють правовідносини у сфері публічної служби.  В подальшій перспективі (у зв’язку з 

прийняттям ВРУ у другому читанні 09.02.2017 року нового ЗУ«Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (реєстраційний №2489 від 30.03.2015), що подібні нормам чинного 

ЗУ «Про державну службу» й посилаються на низку норм останнього, очікується суттєве 

звуження меж застосування трудового законодавства також і щодо муніципальних службовців.  

 

                                                                 

 
5 "Про службу в органах місцевого самоврядування" / Верховна Рада України,    реєстраційний №2489 від 30.03.2015 / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036.http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569. 
6 Коросташова І.М. «Муніципальна влада» та «муніципальна служба» в контексті децентралізації державного управління: роль, призначення та 

особливості Адміністративно-правова охорона: загально-теоретичні аспекти /Правова позиція, Серія «Право». –  2016. - №.2.– С.33. 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У КОНТЕКСТІ НОВІТНЬОЇ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Стратегія проголошених в Україні реформ тісно пов’язана із процесом реформування 

державної служби,  що передбачає переосмислення її мети, завдань, функцій, спрямування у 

розвиток сучасної моделі держави, попередження корупції, посилення механізмів реалізації, 

гарантування і правової охорони прав і свобод людини. Важливого значення у контексті 

новітнього реформування мають питання  пов’язані із правовим статусом державного 

службовця1, у тому числі щодо професійних вимог до зайняття посад, прозорості, відкритості 

проходження державної служби, професійної кар’єри, прав, обов’язків, гарантій та обмежень 

тощо.  

Утвердження новітньої моделі державної служби є об’єктивним та закономірним чинником 

законодавчого забезпечення конституційного права  громадян «брати участь в управлінні 

державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути 

обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», «доступу до 

державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування» (ст.38 Конституції 

України)2. Разом із тим, ухвалені закони про державну службу3, 4 лише частково означили 

вектори її розвитку. При цьому, питання інноваційних змін, які б  системно реформували 

інститут державної служби залишилися поза увагою законодавця. Насамперед, ускладненим 

видається пропоноване визначення терміну «державна служба». Відповідно до нової редакції 

Закону України «Про державну службу» «державна служба – це публічна, професійна, 

політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, 

зокрема щодо: 1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі 

розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів 

та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 2) забезпечення 

реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних 

програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів; 3) забезпечення надання 

доступних і якісних адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю 

за дотриманням законодавства; 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та 

контролю за їх використанням; 6) управління персоналом державних органів; 7) реалізації 

інших повноважень державного органу, визначених законодавством». За змістом норм 

Конституції України (ст.ст.6, 19) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Крім того, таке розуміння терміну «державна 

служба» видається нечітким та неповним, що може спричинити ускладнення правозастосовчої 

практики.   

Нова редакція Закону України «Про державну службу» не містить чіткого визначення 

правового становища державного службовця у сфері праці, зокрема, достатньо фрагментарно 

визнаються професійні вимоги до посад державної служби, права та обов’язки державного 

службовця, процедуру конкурсного відбору, проходження державної служби. Дискусійний 
                                                                 

 
1 Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних службовців України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / М.І. Іншин ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — С. 23-27.  
2 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – С. 141.  
3 Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року №3723-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – Ст.490.      
4 Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII//Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №4. – Ст.43.      

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C.%D0%86.$
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характер має  положення, що «право на державну службу мають повнолітні громадяни України, 

які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 

1) магістра - для посад категорій «А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого бакалавра - для 

посад категорії «В» (ст.19 Закону України «Про державну службу»). Зокрема, неясно, а про яку 

вищу освіту йдеться (наприклад, юридична, економічна, технічна тощо).  Також законодавець 

визначає тільки систему загальних прав та обов’язків державного службовця. Положення за 

яким державні службовці реалізують права та виконують обов’язки «визначені у положеннях 

про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених 

керівниками державної служби в цих органах» (ст.ст.7,8 Закону України «Про державну 

службу») потребує належної конкретизації. Крім того, законодавче регулювання праці 

державних службовців відсутнє у Кодексі законів про працю України5, хоча, цей Закон 

регламентує відносини по застосуванню праці усіх категорій працюючих.  

  Ці та інші чинники засвідчують те, що інститут державної служби залишається достатньо 

вразливим, з огляду на наступне: 1) невідповідність стану розвитку суспільства та держави; 

2) ускладненість та нечіткість законодавчого регулювання державної служби; 3) відсутність 

узгодженості трудового законодавства та законодавства про державну службу; 4) відсутність 

чітких підстав вступу на державну службу; 5) недосконалість правового статусу державного 

службовця; 6) недосконалість механізмів стимулювання праці державних службовців; 

7) відсутність збалансованості соціальних гарантій та законодавчих обмежень щодо державних 

службовців; 8) відсутність належного державного нагляду та громадського контролю; 

9) недосконалість судового захисту. 

Ураховуючи об’єктивні та закономірні тенденції щодо необхідності удосконалення 

інституту державної служби, забезпечення системного підходу до формування оптимальної 

моделі правового статусу державного службовця, доречним було б цілу низку питань вирішити 

у процесі новітньої кодифікації трудового законодавства. Це пов’язано із тим, що реалізація 

права на державну службу супроводжується здійсненням права на працю, а також належної 

гармонізації трудового законодавства та законодавства про державну службу. 

  Поданий на розгляд парламенту проект Трудового кодексу (далі – ТК)6[6], спрямований на 

комплексне правове регулювання з питань праці.  При цьому, перспективність його визнання як 

ефективного закону, у разі ухвалення Верховною  Радою України, цілком залежатиме від того, 

наскільки у ньому повно будуть означені питання правового статусу окремих категорій 

працівників, у тому числі державних службовців.  У зв’язку із цим, видається доцільним у 

проекті ТК: 1) передбачити особливості застосування його норм щодо державних службовців; 

2) доповнити проект окремим розділом  присвяченому особливостям праці державних 

службовців: а) визначити професійні  та інші вимоги  вступу на державну службу;  

б) визначити прозорі механізми конкурсного відбору на державну службу; в) передбачити 

особливості трудового договору із державними службовцями;  г) визначити систему трудових 

прав, обов’язків, соцально-трудових гарантій  державним службовцям;  г) визначити 

особливості робочого часу, часу відпочинку, оплати праці,  трудової дисципліни, охорони  

праці державних службовців; д) передбачити механізми дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності державних службовців; е) визначити питання державного нагляду та 

контролю, громадського контролю з питань праці державних службовців; є) визначити 

механізми захисту  права на працю та інших трудових прав державних службовців.  

Ще одним важливим аспектом кодифікації трудового законодавства має стати  проведення  

національних та міжнародних експертиз проекту ТК, громадське обговорення із залученням 

експертних оцінок представників провідних шкіл трудового права і за їх результатами 

прийняття відповідного закону Верховною Радою України. 

 
                                                                 

 
5 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VII (у редакції від 01.03.2017р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. 
– № 50. – Ст. 375. 
6 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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1488179946909920#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1488179946909920#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1488179946909920#n92
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1658&skl=9
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО СТРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЧИ ЗВУЖЕННЯ 

ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Соціальна злагода та соціальний мир у значній мірі залежить від можливостей людини 

задовольнити потреби, реалізувавши свої здібності до праці, наприклад шляхом укладання 

трудового договору. Трудові відносини − є найпоширенішими відносинами, які дозволяють 

людям заробляти собі на життя своєю працею. Україна не є виключенням. Разом із тим, зміна 

соціально-економічних умов розвитку в нашій державі вимагає удосконалення трудового 

законодавства, зокрема, шляхом прийняття Трудового кодексу України. Цей нормотворчий 

процес постійно відкладається, і причин цьому безліч. Зауваження з боку профспілок; 

відставання змісту положень проекту від діючих приписів трудового законодавства, що 

зумовлює постійне доопрацювання цього проекту; відсутність єдності думок стосовно окремих 

принципових положень, тощо.  

Сьогодні всі провідні науковці в галузі трудового права визнають, що одним із завдань 

науки трудового права є забезпечення та гарантування трудових прав працівників, захист 

трудових прав та інтересів працюючих в умовах перманентної економічної кризи. Разом із тим, 

не викликає сумніву необхідність пошуку нових шляхів реалізації права на працю в ринкових 

умовах. При цьому, ми вважаємо, що працюючи над удосконаленням трудового законодавства 

необхідно створити правові умови забезпечення «справедливого балансу». Таке забезпечення є 

процесом закріплення, реалізації, гарантування, охорони та захисту трудових прав, свобод і 

інтересів осіб та їх груп. Трудове право, усіма своїми засобами повинно збалансувати загальні 

інтереси суспільства, права і законні інтереси держави, роботодавців і працівників у сфері 

праці. Які ж вихідні положення повинні бути покладені у «справедливий баланс» трудових 

прав та інтересів?  

Так, держава одним із своїх інтересів у трудовій сфері має отримання податкових 

надходжень від роботодавців та працюючих. Роботодавці та працівники через трудові 

відносини зацікавлені отримувати доходи, одні від власної праці інші від засобів виробництва 

та здібностей працівників до праці. Безперечно, доходи є не єдиною ціллю держави, 

роботодавців та працівників. Однак, в сучасних умовах, такі цілі сьогодні є життєво 

необхідними.  У підсумку, кожна зі сторін може задовольнити їх лише шляхом досягнення 

взаємних домовленостей.  

На наш погляд, у питанні досягнення соціальної злагоди та соціального миру є ще одне 

принципове питання. Так, працівники та роботодавці об’єднавши свої зусилля, створюють 

валовий внутрішній продукт, де власники засобів виробництва організовують працю на 

підприємствах, в установах, організаціях, а працівники своєю працею створюють товари, 

роботи та послуги. Слід відмітити, що працівників умовно можна поділити на дві групи: перші 

− організовують працю та виконують допоміжні функції, другі − виконують основні функції 

задля яких створено підприємство чи установа. Тобто, ми вважаємо, що виконавці основних 

функцій господарської діяльності виступають рушійною силою соціально-економічного 

розвитку України. Це дає нам підстави стверджувати, що стабільність трудових відносин тієї 

категорії працівників, які виконують основні функції є ключовою умовою розвитку вітчизняної 

економіки, і як наслідок добробуту працівників всіх категорій. Ми вважаємо, що забезпечення 

«стабільності» та прогнозованого характеру умов праці має бути покладено в основу 

концептуальних положень проекту Трудового кодексу України. 

Так, одним з новітні підходів у проекті Трудового кодексу є розширення сфери укладання 

строкового трудового договору7. Сьогодні законодавством допускають укладання строкового 
                                                                 

 
7 Проект Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 р. № 1658. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
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трудового договору у випадку, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на 

невизначений строк за рядом причин. Наприклад, за погодженням сторін, на підставі приписів 

передбачених законодавчими актами. На відміну від чинних положень, проект передбачає, що 

трудовий договір може укладатися на невизначений і на визначений строк. Положення ч. 2 ст. 

36 проекту Трудового кодексу регламентують, що договір вважається безстроковим тільки у 

випадку, коли це непередбачено законом або трудовим договором.  

У разі прийняття таких положень, на наш погляд «стабільність» трудових відносин можна 

поставити під сумнів. Такі тенденції насторожують, зажаючи на те, що вже сьогодні 

законодавство створило умови «трудової нестабільності» тієї категорії працівників, які 

виступають рушійною силою соціально-економічного розвитку. Така нестабільність трудових 

відносин сьогодні вже реалізується у сфері вищої освіти,8 у сфері культури.9 А з прийняттям 

положень, запропонованих у ст. 36 проекту Трудового кодексу, строкові трудові договори 

можуть стати нормою, враховуючи те, що строк договору буде визначатися за вдаваною 

угодою сторін. Тобто, роботодавець буде пропонувати працівникові виключно строковий 

трудовий договір, а працівнику залишиться лише погодитися на такі умови праці, або 

залишитися без роботи.  

За таких умов серйозне занепокоєння викликає, ще одне положення проекту Трудового 

кодексу викладене у ст. 54. Ці положення передбачають, що прийом на роботу за конкурсом 

може проводитися за рішенням роботодавця. Тобто, не тільки строковий трудовий договір 

може стати нормою для всіх категорій працівників, а ще й постійні конкурси у боротьбі за 

робоче місце та можливість забезпечувати своє життя власною працею. Все це наводить на 

думку, що проект Трудового кодексу передбачає суттєве звуження існуючих трудових прав 

працівників, що прямо заборонено ст. 22 Конституції України при прийнятті нових законів.10 

Ми вважаємо, що звуження змісту та обсягу трудових прав працівників та створення 

правових умов зловживання роботодавцями своїми розширеними, порівняно із сьогоднішніми, 

трудовими правами, посилить «нестабільність» у трудових відносинах через необґрунтоване 

укладання з працівниками строкових трудових договорів. За таких умов забезпечення 

справедливого балансу інтересів учасників трудових відносин неможливо, і тому, ми вважаємо, 

що названі положення проекту Трудового кодексу є звуженням трудових прав працівників в 

проекті Трудового кодексу України. 

Аналіз названих положеннями проекту Трудового кодексу України не дає відповіді на 

питання про цілі, яких намагається досягнути законодавець у такий спосіб. На нашу думку, ці 

положення кардинально відрізняються від розуміння «справедливого балансу» в 

цивілізованому світі та у правових позиціях закріплених в Рішеннях Європейського суду з прав 

людини.11 

У підсумку зазначимо, що норми Трудового кодексу повинні виконувати своє соціальне 

призначення у регулюванні трудових відносин, а не закріплювати звуження трудових прав 

працівників з одночасним розширенням трудових прав роботодавців, які сприятимуть 

«нестабільності» у трудових відносинах. Такі «новітні підходи» провокують нестабільності в 

трудових відносинах, і відповідно не сприяють утвердженню соціальної злагоди та соціального 

миру в українському суспільстві. На підставі вищевикладеного, і враховуючи, що це лише одна 

з ключових проблем проекту Трудового кодексу України, вважаємо неможливим його 

прийняття у такій редакції. Названий законопроект потребує суттєвого доопрацювання, або ж 

розробки нового проекту в основу якого буде покладено справедливий баланс інтересів, 

працівників, роботодавців, суспільства та держави.

                                                                 

 
8 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744: Наказ МОН України від 

07.10.2015  № 1015 // Офіц. вісн. України. − 2015. − № 90. − Ст. 3064. 
9 Про культуру: Закону України від 14.12.2010. № 2778-VI // Офіц. вісн. України − 2011. − № 2. − Ст. 91. 
10 Конституція України від 28.06.1996 N 254к/96-ВР. // Відом. Верховної Ради України. − 1996. − №30. – Ст. 141.  
11 Справа «Федоренко проти України»: Рішення Європейського суду з прав людини від 01.06.2006 р. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_041 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_041
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОЕКТОМ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Останнім часом Верховна Рада України активізувала роботу над доопрацюванням проекту 

Трудового кодексу України.  

Зокрема, Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради 15.03.17 р. було розглянуто порівняльну таблицю до проекту Трудового 

кодексу України – далі пТКУ (законопроект №16581), який готується до другого читання. 

Повідомляється, що загалом, до законопроекту подано майже 1900 поправок та пропозицій від  

народних депутатів України2. 

Особливої уваги робочої групи з розробки проекту, потребують питання дисциплінарної 

відповідальності працівників, що істотно впливають на ефективність роботи підприємств, 

установ та організацій, що використовують найману працю, та безпосередньо зачіпають права 

та інтереси працюючих.  

 Особливої актуальності зазначене питання набуває в контексті заяви Міністра соціальної 

політики України, про те, що розгляд проекту Трудового кодексу Верховною Радою має 

відбутися протягом другого кварталу 2017 року, тобто до завершення поточної сесії 

парламенту3. 

Правовому регулюванню дисциплінарної відповідальності в проекті присвячена глава перша 

книги восьмої. Зазначимо, що авторами проекту ТК України  була проведена велика робота, яка 

докорінно змінила текст чинного КЗпП, адаптувавши його під вимоги міжнародного 

законодавства та реалії сьогодення. 

Разом з тим, окремі положення зазначеної глави, на наш погляд, носять дискусійний 

характер та потребують доопрацювання: 

1. Положення ч.2 ст. 363 пТКУ, встановлює, що роботодавець зобов’язаний зажадати від 

працівника письмові пояснення стосовно фактів порушення трудових обов’язків; навіть 

передбачається порядок дій роботодавця, коли працівник давати пояснення відмовився.  

Проте, законодавець не регламентує строк для надання таких пояснень. Вбачається, що 

прогалина в цьому питанні може позбавити працівника права на захист. Цілком природно, коли 

працівнику, для того, щоб дати пояснення своєї поведінки, потрібно заспокоїти емоції та 

«зібратися з думками», можливо, порадитись з юристом.  Отже, вважаємо, що в ч. 2 ст. 363 

пТКУ слід передбачити, що акт про відмову дати пояснення складається також, якщо 

працівник не відмовлявся їх надавати, але вони не були надані протягом двох робочих днів. 

2. Вважаємо, що чинна норма ч. 3 ст. 149 КЗпП, яка зобов’язує роботодавця при обранні 

виду стягнення враховувати ступінь тяжкості вчиненого працівником проступку і заподіяну 

ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника, має знайти 

своє відображення в тексті проекту пТКУ. Позбавлення кодексу цих оціночних понять не 

принесе користі ані суб’єктам трудових правовідносин, ані юрисдикційним органам; адже на 

наступному етапі – оскарженні застосованого стягнення, суд все одно не має повноважень 

виправити «помилку» роботодавця та пом’якшити стягнення, посилаючись на ці категорії. 

                                                                 

 
1 Трудовий кодекс України (реєстр. № 1658 від 20.05.2015 р. доопрацьований) // Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
2 Інформація щодо положень проекту Трудового кодексу України стосовно заборони дискримінації у сфері праці: 27.03.2017 р. // Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://komspip.rada.gov.ua/fsview/73509.html 
3 Андрій Рева: Парламент має усі можливості розглянути та ухвалити Трудовий кодекс до кінця поточної сесії: 28.03.2017 р. // Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249855193 
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 Вказівка в законі на зазначені фактори, що підлягають врахуванню роботодавцем перед 

обранням виду стягнення, дозволить роботодавцю прийняти більш зважене та об’єктивне 

рішення з урахуванням як обставин та наслідків дисциплінарного проступку, так і інших 

факторів, що пов’язані з особою працівника. 

3. Вважаємо за необхідне, передбачити в кодексі обставини, що виключають дисциплінарну 

відповідальність працівника. До таких обставин мають бути віднесені: непереборна сила, 

необхідна оборона, крайня необхідність, обґрунтований ризик, фізичний чи психічний примус, 

виконання наказу чи розпорядження. 

4. Закон має містити обов’язок забезпечення працівнику, при притягненні його до 

дисциплінарної відповідальності, права на інформацію про сутність вчиненого проступку до 

прийняття рішення про це роботодавцем. Зокрема, надання роботодавцем документальних 

письмових підтверджень фактів порушення працівником трудової дисципліни, дозволить йому 

не лише знати, що ставиться йому у провину, але й активно цьому протидіяти – реалізувати 

своє право на самозахист. Ця норма буде сприяти найбільш повній реалізації положень, що 

закріплені у ст. 110 пТКУ (Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного 

звільнення).   

5. В зазначеній главі необхідно передбачити підстави розірвання трудового договору за 

ініціативою роботодавця внаслідок невиконання чи неналежного виконання працівником своїх 

трудових обов’язків. Тобто, необхідно або зробити посилання на ст. 92 проекту, адже 

застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення потребує дотримання 

особливого порядку вказаного у ст.363 пТКУ, або вказати на такі особливості у гл. 6 книги 2 

«Порядок звільнення працівників». 

6. Вважаємо, що ст. 363 пТКУ має містити норму, яка нагадує, про наявність особливостей 

застосування такого дисциплінарного стягнення як звільнення, до окремих категорій 

працівників. Мова йде про наявність узгоджувальних процедур при звільненні з роботи осіб 

віком до вісімнадцяти років. Норма фактично має відсилати до відповідних положень ст. 107 

пТКУ. 

Доцільним також вважаємо встановлення в проекті ТК особливостей притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів 

підприємства. Погодження їх звільнення з відповідним профспілковим органом мало б сприяти 

зміцненню гарантій їх професійної діяльності.  

7. Вважаємо, що запровадження у ст. 362 пТКУ нового дисциплінарного стягнення у вигляді 

зауваження не є доцільним. За змістом проекту не вбачається критеріїв для розмежування того 

чи іншого стягнення (крім звільнення) – і зауваження і догана носять виключно організаційний 

та моральній характер. Більше того, є ідентичними за правовими наслідками.  

Більш змістовним та функціональним це стягнення виглядало б у тому разі, якщо у 

відповідній нормі проекту були б вказані критерії його застосування, а наслідки відрізнялися 

від наслідків догани (наприклад, за строком дії). 

8. Визначення на рівні закону поняття дисциплінарного проступку, безумовно, є позитивним 

кроком розробників проекту кодексу, але, разом з тим, вважаємо, що згадка про таку умову 

дисциплінарної відповідальності, як вина в окремій нормі, без зазначення її у дефініції, не є 

правильною. З тексту визначення дисциплінарного проступку прямо не слідує, що вина є 

невід’ємним елементом складу дисциплінарного проступку, отже, це може викликати проблеми 

у правозастосуванні згаданих норм.  

Справедливість пропозиції підтверджується також повною однодушністю  думок фахівців з 

трудового права з цього приводу.  

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що викладені пропозиції будуть сприяти законності при 

забезпеченні на підприємствах, установах та організаціях трудової дисципліни та притягненні 

працівників до дисциплінарної відповідальності.  
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ТА ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Після прийняття Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII 

з’явилися нові підходи до розподілу та обліку робочого часу науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів. Вони  пов’язані перш за все із тим, що українським вишам надана 

самостійність і незалежність у прийнятті рішень стосовно організації освітнього процесу, 

наукових досліджень, добору і розстановки кадрів, а також із втратою чинності окремих 

нормативно-правових актів.  

 Стаття 56 цього Закону визначає, що робочий час науково-педагогічних працівників 

становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу) і включає виконання 

ними навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків, 

тобто в законодавстві конкретно встановлено скорочену тривалість робочого часу для цих 

працівників. 

Ця стаття також вказує на те, що максимальне навчальне навантаження на одну ставку 

науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. Таким 

чином, законодавець чітко передбачає в годинах обсяг виконання науково-педагогічним 

працівником навчальної роботи, яка пов’язана з аудиторним навантаженням. 

 Законом України «Про вищу освіту» закріплено, що норми часу навчальної роботи у вищих 

навчальних закладах державної та комунальної форми власності (крім вищих навчальних 

закладів, що мають статус національного або дослідницького) визначаються центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими 

державними органами. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються 

вищим навчальним закладом. Це означає, що національні університети можуть самостійно 

встановлювати власні норми часу для виконання усіх видів  роботи, залишаючи за МОН лише 

визначення рекомендованого переліку видів робіт.  

Загальна тривалість робочого часу науково-педагогічних працівників на  навчальний рік 

була визначена у «Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах» (далі ‒ Положення), затвердженому наказом Міністерства освіти України від 2 

червня 1993 р., яке  сьогодні втратило чинність. Нове Положення наразі не затверджено, але 

Міністерство освіти і науки України у своєму листі від 13 березня 2015 р. № 1/9-126 надало 

роз’яснення і рекомендації щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 

року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» та 

окремих норм Закону України «Про вищу освіту». У цьому листі рекомендовано до початку 

планування освітнього процесу на 2015/2016 навчальний рік вищим навчальним закладам 

розробити, затвердити і оприлюднити власне Положення про організацію освітнього процесу. 

У вищезгаданому листі звернено увагу керівників вищих навчальних закладів на необхідність 

дотримання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 р. № 450 «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 

методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних  закладів». До навчального навантаження викладачів,  згідно з Законом 

України «Про вищу освіту», крім навчальних занять зараховуються керівництво курсовими й 

кваліфікаційними роботами, практиками, керівництво аспірантами, передекзаменаційні 

консультації, проведення вступного і підсумкового контролю у всіх формах, інша робота 

науково-педагогічних працівників , спрямована на забезпечення освітнього процесу згідно з 

чинними навчальними планами і програмами. Уявляється неможливим допустити, щоб 

навчальне навантаження складалося виключно із аудиторних занять.  
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При визначенні індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників завідувач 

кафедри повинен враховувати особливості кожного виду роботи і забезпечувати оптимальне 

використання творчого потенціалу кожного науково-педагогічного працівника. Наприклад, 

якщо викладач готує матеріали для читання лекції з нової дисципліни або виконує значний 

обсяг наукової роботи, то йому доцільно зменшити обсяг навчального навантаження. 

Проаналізувавши декілька Положень про організацію освітнього процесу провідних 

українських вузів, можна зробити висновок, що в розділах, присвячених робочому часу 

науково-педагогічних працівників, зафіксована тривалість робочого часу викладача з повним 

виконанням обов’язків становить 1548 годин на навчальний рік при середній тижневій 

тривалості 36 годин. Така ж норма часу була встановлена і тоді, коли навчальне навантаження 

складало 900 годин на навчальний рік. Внаслідок зменшення максимального навантаження на 

одну ставку науково-педагогічного працівника до 600 годин виникла необхідність  

перерозподілу годин для виконання методичної, наукової й організаційної роботи. Виходячи із 

загального числа тривалості робочого часу, на перелічені види діяльності науково-педагогічний 

працівник тепер повинен витрачати 948 годин.  

Розглянувши окремі Положення про організацію освітнього процесу можна зазначити, що 

підхід до розподілу навчального навантаження майже в усіх вищих навчальних закладах 

однаковий, тобто максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.  При цьому в деяких ВНЗ ця 

норма детально уточнюється. Наприклад у Положенні про організацію освітнього процесу 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут»  вказано, що лекційне навантаження викладача не повинно перевищувати 250 годин 

на навчальний рік, а кількість навчальних дисциплін – 4 (чотирьох). Мінімальне навчальне 

навантаження викладача встановлює кафедра, але воно не повинно бути менше 240 годин на 

навчальний рік. Що стосується розподілу при плануванні інших видів роботи науково-

педагогічних працівників, то в кожному вузі це питання вирішується по-різному. Одні вищі 

навчальні заклади пропонують розраховувати  методичну, наукову й організаційну роботу у 

певних відсотках, інші вказують на конкретні норми часу для виконання тієї чи іншої роботи. 

Наприклад, Сумський Національний аграрний університет взагалі встановив для виконання 

наукової і методичної роботи  400 годин на рік, а для організаційної 148 годин. 

На практиці виникає проблема яким чином обчислити обсяг методичної, наукової й 

організаційної роботи, зважаючи на те, що облік робочого часу науково-педагогічного 

працівника підлягає чіткій регламентації тільки під час проведення лекції, практичного чи 

семінарського заняття, іспиту, заліку. Тривалість інших видів роботи конкретно обчислити 

достатньо складно. Наприклад, підготовка наукової статті або тез доповідей на конференцію у 

кожного науково-педагогічного працівника може займати різну кількість часу. Необхідно 

враховувати, що процес наукового пошуку у кожного викладача триває по-різному. Не можна, 

наприклад, чітко визначити в годинах наукову роботу зі студентами при підготовці ними 

наукових статей, кожен потребує уваги і різної затрати робочого часу, враховуючи їх 

індивідуальні потреби в допомозі викладача.. Неможливо встановити чітку кількість годин для 

підготовки текстів лекцій, робочих програм, авторських курсів, електронних навчальних курсів, 

запису  відео лекцій, тощо. При цьому слід враховувати специфіку робочого часу науково-

педагогічного працівника, яка полягає в тому, що частина його робочого часу протягом 

робочого дня пов’язана з виконанням  роботи за межами робочого місця. У зв’язку із цим 

неможливо застосовувати щоденний облік робочого часу, оскільки тривалість робочого дня у 

зазначеної категорії  працівників може бути різною, так само, як і кількість відпрацьованих 

годин кожний день протягом тижня. Таким чином, на один і той самий вид виконуваної роботи, 

крім навчальної, кожний викладач  витрачає різну кількість робочого часу. З приводу цього 

можна зробити висновок, що практично неможливо точно в конкретних  годинах обчислити 

види методичної, наукової і організаційної роботи. Це призведе до приписування годин. 

Вважаємо що, вищі навчальні заклади в Положенні про організацію освітнього процесу, 

встановлюючи норми робочого часу при плануванні  методичної, наукової і організаційної 
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роботи, можуть вказувати лише на приблизні (мінімальні або максимальні) години, що 

виділяється на окремий вид такої роботи. 

 

Кушнир Наталія Василівна  

аспірант  

Харківського національного  

університету внутрішніх справ 

ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В КОНТЕКСТІ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Без рівноправної участі жінок та чоловіків у житті суспільства, а особливо в реалізації 

трудових правовідносин неможлива побудова демократичної правової та соціальної держави. 

Процес соціально-економічної перебудови в Україні супроводжується посиленням 

диференціації суспільства. Одним із її проявів є гендерна нерівність при реалізації істотно 

важливого та необхідного права людини – права на працю. 

Дана проблема особливої актуальності набуває в умовах розробки та прийняття нового 

Трудового кодексу України, який покликаний удосконалити існуючу ще з радянських часів 

систему трудових правовідносин. Потребують також наукового аналізу і питання узгодження 

прийнятого Верховною Радою України Закону України “Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків” з нормами трудового законодавства в сучасних умовах його 

кодифікації. Вказане обумовлює важливість та актуальність проблематики реалізації гендерної 

рівності за трудовим законодавством України, необхідність розробки науково обґрунтованих 

прогнозів та рекомендацій, застосування яких у законотворчій та правозастосовчій практиці 

дозволить досягти стану гармонійної збалансованості інтересів представників обох статей, 

створить умови для максимальної реалізації жінками та чоловіками своїх здібностей та потреб 

у сфері праці. 

Законотворча діяльність держави має бути спрямована на створення антидискримінаційного 

правового механізму реалізації рівних можливостей при працевлаштуванні, розірванні 

трудового договору, скороченні штатів, просуванні по службі, організації власної 

підприємницької справи тощо. З огляду на це, держава повинна регулювати політику трудової 

зайнятості, складовими якої є: різні форми підтримки галузей де працюють переважно жінки 

(легка, текстильна, харчова промисловість, електроніка тощо); розширення мережі 

територіальних соціальних служб; створення нових робочих місць в сфері обслуговування; 

створення передумов і умов розвитку соціально-культурних галузей з їх жіночим 

контингентом. 

Необхідно запровадити законодавче стимулювання роботодавців до дій, що виключають 

дискримінацію в сфері праці та зайнятості. А використання встановлених чинним трудовим 

законодавством для працюючих жінок пільг необхідно розглядати як право, а не обов’язок, 

тобто треба перейти від забороняючого до  дозволяючого регулювання їх праці, що дасть їм 

змогу самостійно, відповідно до закону або договору вирішувати питання по використанню 

встановлених для них додаткових гарантій і пільг. 

Варто також скасувати норми трудового законодавства, що обмежують працю жінок у 

нічний час, понаднормово, а також забороняють відрядження жінок-матерів. У той же час 

необхідно зберегти обмеження щодо праці жінок і чоловіків, коли умови праці є шкідливими 

для їх здоров’я. 

Тому формування гендерної політики в галузі трудового права України потребує здійснення 

системи правових та організаційних заходів в процесі кодифікації трудового законодавства, 

серед яких найважливішими мають стати: 

проведення гендерної експертизи діючого трудового законодавства з усіх інститутів 

трудового права (трудовий договір, робочий час, час відпочинку, заробітна плата тощо); 

розробка та прийняття концептуального формування розвитку гендерної рівності в 

трудовому законодавстві України з дотримання європейських стандартів у цій сфері; 
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підвищення рівня зайнятості населення, зменшення рівня безробіття, скорочення сегрегації 

на ринку праці; 

модернізація системи оплати праці та пенсійного забезпечення, запровадження гнучких 

трудових режимів праці з метою гармонізації професійного і приватного життя як для 

чоловіків, так і для жінок. 

запровадження законодавчих, регуляторних і стимулюючих заходів для досягнення 

гендерного балансу в процесі реалізації права на працю. 

Наскільки вірно та ефективно законодавець в нормах трудового права відобразить гендерну 

рівність з урахуванням гендерної політики держави та забезпечить реалізацію цих норм в 

площині практичної діяльності, настільки він і забезпечить прогресивний розвиток всього 

суспільства в умовах ринкової економіки та нових форм господарювання. Тому, загальна 

спрямованість кодифікації трудового законодавства України та її побудова у відповідності до 

основоположних принципів у галузі прав та свобод людини має спиратися на встановлення 

рівних правових умов здійснення трудової діяльності для жінок і чоловіків. 

 

 

Лагутіна Ірина Вікторівна 

доктор юридичних наук, доцент,  

завідувач  кафедри трудового права  

і права соціального забезпечення  

Національного університету  

«Одеська юридична академія» 

ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ  ЯК СПОСІБ САМОЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКОМ СВОЇХ ТРУДОВИХ ПРАВ  

Особа вступає у трудові правовідносини, набуває трудових прав заради задоволення за їх 

допомогою своїх інтересів і потреб. Відбувається це шляхом здійснення уповноваженою 

особою дій, які становлять зміст здобутих нею трудових прав. Повнота та реальність 

здійснення прав залежать від того, наскільки ефективним є їхній захист у разі порушення, у 

зв’язку з чим необхідно гарантувати можливість захисту права у будь–якій передбаченій 

законом формі. 

Однією з неюрисдикційних форм захисту трудових прав працівників є самозахист 

працівником своїх трудових прав. 

Неюрисдикційна форма захисту особистих немайнових трудових прав передбачає дії 

працівників із захисту трудових прав, які здійснюються ними самостійно, без звернення до 

відповідних юрисдикційних органів. Йдеться про самозахист працівниками своїх трудових 

прав, який здійснюється ними як індивідуально, так і колективно; захист трудових прав 

працівників професійними спілками; доюрисдикційне врегулювання трудового спору 

зусиллями його сторін. 

На відміну від юрисдикційної форми захисту особистих немайнових трудових прав 

неюрисдикційна форма, яка є діяльністю уповноважених державою органів із захисту 

порушених прав чи оспорюваних суб’єктивних прав, охоплює собою дії працівників із захисту 

особистих немайнових трудових прав, які здійснюються ними самостійно, не звертаючись по 

допомогу до державних та інших компетентних органів (органів з розгляду індивідуальних 

трудових спорів, органів з нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, 

омбудсмену). 

Соціальна цінність недержавних форм захисту прав і свобод особистості має прояв у їх 

необхідності, корисності та досягненні позитивного результату, що сприяє виокремленню цих 

форм як особливого об'єкта дійсності, а також у їх особливості та відмінності від інших форм 

захисту. 
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Закріплення інституту самозахисту трудових прав є однією з гарантій непорушності прав 

людини та ще одним кроком у напрямку ствердження людини найвищою соціальною цінністю, 

оскільки право на самозахист є природним правом. 

У теперішній час право працівників на самозахист своїх трудових прав передбачається у 

багатьох країнах світу в кодифікованих нормативно-правових актах чи в законах, які 

регулюють порядок функціонування спеціалізованих трудових судів, чи в актах соціального 

діалогу (галузевих або міжгалузевих колективних угода), що залежить від концептуальних 

підходів побудови системи джерел трудового права. 

Самозахист трудових прав відрізняється від таких форм захисту, таких як державний нагляд 

і контроль за додержанням законодавства про працю та судовий захист трудових прав 

працівників, тим, що застосування зазначених форм захисту завжди пов’язано з появою нових 

суб’єктів трудового права, які мають повноваження з усунення вчинених правопорушень. Так, 

при вирішенні індивідуальних трудових спорів судом приймається рішення, яке набрало 

законної сили, обов’язкове для виконання учасниками трудових правовідносин. Органи 

державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю уповноважені 

приймати обов’язкові для виконання приписи. 

На сьогодні найбільш гострою соціально – економічною проблемою у суспільстві 

залишається заборгованість із виплати заробітної плати. 

Згідно з Законом України від 19.10.2000 р. «Про компенсацію громадянам втрати частини 

доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» у випадках порушень встановлених строків 

виплати заробітної плати працівнику надається право на компенсацію. Компенсація 

проводиться у разі затримки на один і більше календарних місяців, її сума обчислюється лише 

шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянинові доходу за 

відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції у 

період невиплати доходу. Але такий механізм захисту прав працівників при затримці виплати 

заробітної плати не є ефективним. 

Водночас більш високий рівень захисту трудових права працівників у разі несвоєчасної 

виплати заробітної плати повинен бути передбаченим у Трудовому кодексі України. 

Так, 15 березня профільний Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув пропозиції тристоронньої робочої групи щодо 

врахування поправок народних депутатів  до проекту Трудового кодексу №1658 під час 

підготовки його до другого читання. 

Попередньо 14 березня було проведено узгоджувальну нараду сторін соціального діалогу, на 

якій було розглянуто низку пропозицій від професійних спілок, роботодавців та Міністерства 

соціальної політики України, щодо яких було також прийнято окремі рішення. Зокрема, 

Комітет підтримав істотну поправку, а саме: внесено додаткове право працівника відмовитися 

від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не у 

повному розмірі. Тобто, було внесено додаткову статтю до проекту Трудового кодексу, яка 

визначає механізм реалізації такого права. Отже при затримці зарплати на строк понад 7 

календарних днів, працівник має право, попередивши про це роботодавця у письмовій формі, 

припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. У цьому 

випадку він звільняється від обов’язку виконувати свою трудову функцію, і має право бути 

відсутнім в свій робочий час на робочому місці. Працівник зобов’язаний приступити до роботи 

наступного дня, як тільки йому буде виплачено затриману заробітну плату. Під час такої 

затримки роботи роботодавець виплачує працівнику компенсацію у розмірі середньоденної 

заробітної плати за кожний день припинення роботи1. 

У зв’язку з реалізацією працівником права на самозахист таке вирішення питання про оплату 

періоду призупинення виконання трудових обов’язків є доцільним. 

                                                                 

 
1 Проект Трудового кодексу України вийшов на фінішну пряму // [Електронний ресурс] / Сайт Федерації профспілок України. Режим доступу: 

http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/11934-proekt-trudovogo-kodeksu-ukrajini-vijshov-na-finishnu-pryamu 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221
http://www.fpsu.org.ua/nasha-borotba/11934-proekt-trudovogo-kodeksu-ukrajini-vijshov-na-finishnu-pryamu
file:///C:/Documents%20and%20Settings/5/Мои%20документы/Downloads/Федерації%20профспілок%20України
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Права та обов’язки працівника та роботодавця при здійсненні самозахисту трудових прав 

мають кореспондуючий характер. Працівник має право використовувати не заборонені законом 

способи самозахисту. Цьому праву кореспондує обов’язок роботодавця не перешкоджати 

працівникові у здійсненні ним самозахисту трудових прав. Роботодавець не може притягнути 

до дисциплінарної, матеріальної відповідальності працівника, який здійснює своє право на 

самозахист. Переслідування працівника за використання ним передбачених законодавством 

способів самозахисту може ще виражатися, наприклад, у переведенні на нижче оплачувану 

роботу чи іншу роботу без згоди працівника, позбавленні премії та інших пільг, передбачених 

законодавством та локальними правовими актами. Це переслідування є порушенням трудового 

законодавства, за скоєння якого роботодавця може бути притягнуто до адміністративної 

відповідальності. 

Роботодавець не повинен також чинити психологічного тиску на працівника. 

Дії із самозахисту трудових прав повинні починатися після повідомлення стороною 

трудового договору про намір їх здійснити для усунення дійсного чи можливого порушення 

трудових прав. 

Тривалість призупинення виконання трудових обов’язків у порядку самозахисту не 

обмежується і визначається часом, необхідним для поновлення порушених прав працівника. 

При здійсненні працівником самозахисту своїх трудових прав роботодавець зобов’язаний 

забезпечити збереження всіх передбачених нормативно-правовими актами прав працівників, 

зокрема, місця роботи та середньої заробітної плати. 

Отже, самозахист як неюрисдикційна форма захисту являє собою діяльність самого 

працівника із захисту трудових прав та інтересів, що здійснюється із застосуванням 

відповідних цій формі способів захисту, не заборонених законом, з метою припинення 

порушення права, поновлення порушених прав та відшкодування завданої шкоди без звернення 

до компетентних органів. Завдяки самозахисту може бути забезпечено оперативний, дійовий, 

економний захист порушених прав, внаслідок чого уповноваженій особі доцільно віддавати 

перевагу, в деяких випадках, самозахисту перед захистом її прав державними чи іншими 

компетентними органами. 
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КАДРОВІ ЛІЦЕНЗІЙНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

ТРУДО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Ліцензійні умови (далі – ЛУ) – це нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, 

положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання 

ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії 

(п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

від 02.03.2015 № 222-VIII1 (далі – Закон № 222-VIII)).  

ЛУ часто містять так звані кадрові вимоги. Це, загалом, передбачено і допускається законом. 

Відповідно до п. 2 ч. 9 ст. 9 чинного Закону № 222-VIII, вимоги ЛУ до суб’єкта 

господарювання включають, серед іншого, кадрові вимоги щодо:  

                                                                 

 
1 Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – 

№ 23. – ст. 158. 
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а) мінімальної кількості працівників за окремими посадами (у разі якщо це зумовлено 

особливостями провадження певного виду господарської діяльності, встановлюються вимоги 

щодо наявності у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, 

зокрема у фізичних осіб – підприємців, мінімальної частки кваліфікованих працівників за 

певними посадами, які уклали трудові договори з ліцензіатом);  

б) даних про наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками. 

При цьому слід підкреслити, що, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 9 Закону № 222-VIII, вимоги 

ЛУ до суб’єкта мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Як правило, зміст норм ЛУ щодо кадрових вимог знаходиться цілком в предметних межах, 

визначених Законом № 1775-III. Однак цього не можна з такою певністю сказати про 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти2 (далі – ЛУ № 1187). Пункт 

6 Додатку 12 ЛУ № 1187 містить вимогу про «проведення лекцій, практичних, семінарських та 

лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами 

(проектами), дисертаційними дослідженнями (тобто, фактично всіх видів навчальної роботи у 

ВНЗ – автори) науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та 

професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не 

менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток». Слід відзначити, що якщо інші ЛУ 

встановлюють кадрові вимоги, як правило, щодо керівних працівників та окремих спеціалістів, 

ЛУ № 1187 стосується практично всіх науково-педагогічних працівників. Більшість умов, 

зазначених у пункті 5 приміток до пункту 6 Додатку 12 ЛУ № 1187, передбачають виконання 

тих чи інших різновидів роботи, передусім – наукової, рідше –навчально-методичної роботи, 

видавничої діяльності, навчальної роботи тощо. При цьому, відповідно до приміток до пункту 6 

Додатку 12 ЛУ № 1187, «під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями 

роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин 

(відпустка у зв’язку з пологами та для догляду за дитиною, призов/мобілізація на військову 

службу, тривала хвороба тощо). Для викладачів – випускників вищих закладів освіти такі 

вимоги розраховуються пропорційно стажу їх науково-педагогічної (наукової) роботи; до 

викладачів із стажем науково-педагогічної (наукової) роботи до двох років зазначені вимоги не 

застосовуються». 

В значній мірі лишаючи за дужками небезпідставні сумніви щодо вибірковості, 

тенденційності та непропорційності «умов належного рівня наукової та професійної 

активності» науково-педагогічного працівника, зупинимося на суто правових аспектах 

проблеми. 

Своєрідність кадрових вимог пункту 6 Додатку 12 ЛУ № 1187 полягає в наступному: 

1. Фактично тут визначаються не тільки і не стільки вимоги щодо наявності у працівників 

відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, скільки частково формулюється трудова 

функція працівника. 

2. Ці вимоги не відповідають положенням законодавства вищої юридичної сили. Закон 

№ 222-VIII пов’язує кадрові вимоги в ЛУ лише із «освітою, кваліфікацією та (або) стажем 

роботи», але не з рівнем «наукової та професійної активності». На наше глибоке переконання, 

ЛУ в жодному разі не можуть визначати саме трудову функцію працівників3. 

3. Ці вимоги, по суті, докорінно змінюють правосуб’єктність науково-педагогічного 

працівника. Закон України «Про вищу освіту» передбачає доволі ліберальне положення про те, 

що «посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий 

ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Статутом вищого 

навчального закладу можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги 
                                                                 

 
2 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 
№ 1187 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 7. – стор. 23. – стаття 345. 
3 Це, звичайно, не стосується випадків, коли на певного керівного працівника покладаються обов’язки із забезпечення дотримання 

підприємством, установою, організацією ЛУ. 



 

 

123 

до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників» (частини 9-10 ст. 55). 

Але це положення до непізнаваності спотворюється кадровими вимогами пункту 6 Додатку 12 

ЛУ № 1187 щодо рівня «наукової та професійної активності». Трудовій правосуб’єктності 

науково-педагогічного працівника цими вимогами надано фактично строковий характер, 

обумовлений необхідністю практично постійного ведення «наукової та професійної 

активності». 

4. Ці вимоги приховують у собі певне посягання на фундаментальні права і свободи людини 

– право на працю і свободу науково-технічної творчості. Право на працю (а саме такі її 

елементи як право вільно обирати (і змінювати) професію, рід занять і роботу; право обирати 

форму зайнятості; право на сумісництво; право не працювати взагалі) науково-педагогічних 

працівників наражається на суттєву загрозу: більш менш тривала перерва в роботі у освітньо-

науковій сфері з причин, що не будуть визнані «об’єктивними», значно ускладнює повернення 

особи у цю сферу зайнятості. Таким чином, створюються передумови до добровільного 

«закріпачення» науково-педагогічних працівників за сферою діяльності (а завдяки дивній 

модальності норми «можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи» – ще й 

за певним роботодавцем). Невідображення у пункті 6 Додатку 12 ЛУ № 1187 всього 

різноманіття форм здійснення наукової діяльності наперед орієнтує науково-педагогічного 

працівника лише на відображені у ньому форми, обмежуючи таким чином свободу науково-

технічної творчості. 

5. Ці вимоги не обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, як того вимагає Закон № 222-VIII, та не пов’язані з характером роботи 

або умовами її виконання (а відтак є дискримінаційними в світлі ст. 2-1 Кодексу законів про 

працю України4). Доведемо це на прикладі. За умови виконання вимог пунктів 1-5 Додатку 12 

ЛУ № 1187 (які стосуються не всієї сукупності науково-педагогічних працівників та 

встановлюють «квоти» щодо наявності у певної їх частини наукових ступенів та вчених звань) 

решту посад науково-педагогічних працівників ВНЗ може, не порушуючи ЛУ № 1187, 

укомплектувати особами із ступенем магістра та стажем науково-педагогічної діяльності до 

двох років, які не відповідають вимогам пункту 6 Додатку 12 ЛУ № 1187. В той же час 

прийняття на ці посади науково-педагогічних працівників, які не відповідають вимогам пункту 

6 Додатку 12 ЛУ № 1187, але мають наукові ступені, вчені та інші академічні звання, почесні 

звання, значний стаж науково-педагогічної діяльності, вже є порушенням ЛУ № 1187. З точки 

ж зору особливостей провадження освітньої діяльності бажанішим є залучення якраз 

працівника другого типу, або принаймні надання ВНЗ можливості вибору та індивідуального 

підходу. 

Звичайно, порушені в цій доповіді питання мають в цілому характер постановки проблеми. 

Однак, їх аналіз дозволяє зробити деякі висновки: 

1. Необхідно консолідувати і надати більшої формалізації вимогам до осіб, які можуть 

займати посади науково-педагогічних працівників. 

2. Слід вважати неприпустимим приховане розширення переліку вимог до осіб, які можуть 

займати посади науково-педагогічних працівників, через норми Ліцензійних умов. В будь-

якому разі такі вимоги мають бути формалізовані в освітньому законодавстві з урахуванням 

його ієрархічності. 

3. Вимоги до працівників мають бути розумними та пов’язаними з характером роботи або 

умовами її виконання, а кадрові вимоги в Ліцензійних умовах – ще й обумовленими 

особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Чинні 

кадрові вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова 

КМУ від 30.12.2015 № 1187) таким критеріям не відповідають, а також мають 

дискримінаційний характер і посягають на право людини на працю; а тому ці кадрові вимоги та 

порядок їх застосування підлягають перегляду. 

                                                                 

 
4 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. 
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4. Вбачається за доцільне: 1) в проекті Трудового кодексу України передбачити, що вимоги 

до працівників на рівні вищому, ніж рівень конкретного роботодавця, можуть встановлюватися 

виключно законами України; 2) розглянути можливість законодавчо закріпити закритий 

перелік типів вимог до працівників, що взагалі можуть встановлюватися. 

5. Перспективними видаються наукові дослідження ліцензійних умов та інших нормативно-

правових актів нетрудової галузевої спрямованості як (можливих) джерел трудового права. 
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ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯК УМОВА ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКА  

Відповідно до статті 43 Конституції України кожна людина має право на працю, яку вона 

вільно обирає або на яку вільно погоджується. Згідно зі статтями 21 та 22 Основного Закону всі 

люди є рівні в правах, конституційні права і свободи гарантуються, не можуть бути скасовані. 

Проте у законодавстві можуть бути встановлені деякі обмеження щодо реалізації даних прав. 

Зокрема, у доктрині трудового права дискусійним є питання можливості реалізації свого права 

на працю недієздатною особою.  

Дослідженням проблем трудової правосуб’єктності працівника займалися такі вчені 

трудового права, як М.Г. Александров, С.Я. Вавженчук, С.В. Венедіктов, М.І. Іншин, 

В.Л. Костюк, Л.І. Лазор, К.Ю. Мельник, О.І. Процевський, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина та ін. 

Аналізуючи наукову літературу, слід підкреслити, що в контексті імплементації принципів 

європейського права до законодавства України в науці трудового права відсутнє уніфіковане 

розуміння трудової правосуб’єктності та дієздатності. Необхідно врахувати й те, що Проект 

Трудового кодексу стоїть на етапі прийняття,  тому дослідження даного питання в сучасних 

умовах є актуальним. 

Для вступу у трудові відносини особа (потенційний працівник) повинна володіти всіма 

елементами трудової правосуб’єктності, тобто трудовою правоздатністю та дієздатністю. 

Відповідно під правосуб'єктністю працівника розуміють визнану законом здатність фізичної 

особи після досягнення певного віку при наявності власного волевиявлення мати й набувати 

трудові права і трудові обов'язки та самостійно їх здійснювати. Умовою настання трудової 

правосуб'єктності є віковий критерій, а умовою її реалізації – волевиявлення фізичної особи.1 

Слід зауважити, що у доктрині трудового права не існує єдиного розуміння трудової 

дієздатності. Так, П.Д. Пилипенко дієздатність визначає як властивість суб’єкта права, яка 

встановлена у законодавстві й завдяки якій він здатний реалізовувати свої юридичні права та 

обов’язки, тобто бути учасником правовідносин.2 На думку Л.І. Лазор, дієздатність варто 

розуміти як можливість своїми діями набувати трудових прав та обов’язків.3 Чинне трудове 

законодавство України не містить прямої заборони щодо використання праці недієздатних осіб 

(у КЗпП взагалі відсутні норми, які б безпосередньо чи опосередковано стосувалися таких 

осіб), втім таку заборону можна опосередковано визначити, ґрунтуючись на загальних 

положеннях щодо регулювання правового статусу недієздатних осіб, які містяться у 

Цивільному кодексі України. На думку Устінової-Бойченко Г. трудова дієздатність 

безпосередньо пов’язана із загальною категорією цивільної дієздатності. Якщо особу у 

                                                                 

 
1 Шамшина І.І. Правосуб'єктність працівника: поняття, підстави класифікації, види / І. І. Шамшина // Актуальні проблеми права: теорія і 

практика. - 2010. - № 18. - С. 21-31.  
2 Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права : монографія / П.Д Пилипенко. – Львів: Видав- 
ничий центр Львів. національного ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 214 с 
3 Лазор Л.І. Правове регулювання правосуб’єктності у сфері трудового права в ринкових умовах / Л.І. Лазор // Право України. – 2010. – № 2. – 

С. 108–114. 
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встановленому законом порядку визнають недієздатною, це робить неможливим її участь у 

трудових правовідносинах в якості працівника.4 

Варто підкреслити те, що недієздатні особи володіють конституційним правом на працю 

нарівні з іншими громадянами (тобто вони мають лише один елемент правосуб’єктності – 

правоздатність). Втім, такі особи не володіють трудовою дієздатністю і відповідно не можуть 

виступати стороною трудового договору, оскільки не усвідомлюють значення своїх дій та (або) 

не можуть керувати ними. Відповідно про здійснення трудових прав та обов’язків працівника у 

процесі трудової діяльності не може йти і мови. 5 

Недієздатні особи не можуть реалізувати право на працю ані самостійно, ані через законних 

представників. Однак деякі науковці визнають за недієздатними можливість укладати трудові 

договори самостійно. Так, М. Александров зазначає, що до них треба відносити й такі угоди, за 

якими душевнохворі беруть на себе обов’язки виконувати яку-небудь нескладну роботу. 

У науці трудового права висловлюється думка, що своє право на працю недієздатна особа 

може реалізувати через посередника. Дана позиція видається досить сумнівною. Так, над 

недієздатною особою встановлюється опіка і правочини від імені недієздатної особи та в її 

інтересах вчиняє її опікун. Однак це не означає, що опікун може від імені недієздатного 

укладати трудовий договір. Відповідно до КЗпП України, трудовий договір укладається між 

працівником і роботодавцем. Від імені особи, яка бажає набути статусу працівника, договір 

укладатися не може. Крім того, працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто 

й не має права передоручати її виконання іншій особі (ст. 30 КЗпП України). Тому інститут 

опікунства у трудовому праві є неможливим.  

У російській правовій доктрині висловлюється протилежна позиція, що цивільна 

недієздатність не означає автоматичне зникнення трудової дієздатності особи, і недієздатні 

особи можуть бути учасниками трудових правовідносин. Зокрема, вказується на те що, 

трудовий договір не є цивільно-правовою угодою, вчиняти яку прямо заборонено недієздатним 

особам у законодавстві РФ. У Трудовому кодексі РФ не міститься прямої заборони щодо 

укладення трудового договору недієздатною особою, а навпаки відповідно до ст. 20 ТК РФ 

недієздатна особа може виступати у якості роботодавця, відповідний договір від її імені 

підписує опікун.  

Повна заборона займатися трудовою діяльністю для всіх недієздатних осіб лише по причині 

їх статусу недієздатності, не зважаючи на те, що у таких осіб може бути збережена можливість 

фактичного здійснення певної простої роботи суперечить міжнародно-правовим стандартам, 

зокрема ст. 27 Конвенції про права інвалідів, а також Рекомендації Комітету міністрів Ради 

Європи № R (99) 4 «Про принципи, які стосуються правового захисту недієздатних дорослих».   

Аргунова Ю. пропонує надавати можливість вступати у трудові відносини, якщо у 

недієздатної особи збережена можливість здійснення певної трудової діяльності та обраний вид 

трудової діяльності не відноситься до видів професійної діяльності, для яких встановлені 

обмеження щодо неможливості праці недієздатної особи.6 

Виходячи з вище викладеного, можна зазначити, що трудова дієздатність особи має 

безпосередній зв’язок з цивільною дієздатністю. Недієздатні особи не є учасниками трудових 

правовідносин, оскільки у зв’язку зі своїм правовим статусом вони не здатні своїми діями 

набувати для себе прав і самостійно їх здійснювати, а також не здатні створювати для себе 

обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Тому 

існує об’єктивна необхідність чітко закріпити в нормах трудового законодавства України:  

1) обмеження щодо можливості недієздатної особи вступати в трудові правовідносини в 

якості працівника;  

2) таку підставу припинення трудового договору з працівником як визнання його 

недієздатним під час перебування в трудових правовідносинах.   
                                                                 

 
4 Устінова-Бойченко Г. М. Взаємозв’язок цивільної дієздатності та трудової дієздатності / Г.М. Устінова-Бойченко // Форум права. – 2012. – 
№2. – С. 725–727.  
5 Козуб І.Г. Наслідки визнання фізичної особи – суб’єкта трудового права недієздатною/І. Г. Козуб // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 417–425.  
6 Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М: ФОЛИУМ. – 2007. – С. 147. 



 

126 

 

Логвиненко Микола Іванович  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри  

адміністративного, господарського права  

та фінансово-економічної безпеки  

Навчально-наукового інституту права  

Сумського державного університету 
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ЗАКОНОДАВСТВІ 

На сучасному етапі свого розвитку трудове право України переживає стан кодифікації, що 

ставить безліч питань  перед   законодавцем, в   тому   числі   це стосується сфери 

врегулювання суперечностей та прогалин у сфері інтелектуальної власності, з урахуванням 

того, що в діючому Кодексі законів України про працю дане питання взагалі не врегульоване. 

Можливо, це пояснюється тим, що становлення в Україні інституту інтелектуальної власності 

не збігається з періодом прийняття Кодексу законів про працю. Тому розробка і прийняття 

нових норм, щодо врегулювання прав інтелектуальної власності, що є результатом виконання 

трудового договору чи контракту є нагальною  потребою сучасного розвитку суспільства та 

інституту інтелектуальної власності. На сьогодні це питання деяким чином вирішено 

Цивільним Кодексом України, що пояснюється орієнтацією на європейський досвід, а для 

більшості Західних країн характерно, що трудовий договір є договором приватного права і 

регулюється цивільним законодавством у сфері договорів з надання послуг (виконання робіт). 

Але визначаючи природу інституту трудового договору в Україні, варто зазначити, що питання 

врегулювання прав інтелектуальної власності на об’єкти створені внаслідок виконання 

трудового договору потребує врегулювання саме трудовим законодавством. Оскільки 

спеціалізоване законодавство з питань інтелектуальної власності у цьому напрямку має багато 

прогалин та суперечностей. 

Основним регулятором у вирішенні спору щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти 

інтелектуальної власності створених у зв’язку з виконанням трудового договору, має стати 

контракт. Саме на етапі оформлення трудових правовідносин, які передбачають собою 

створення об’єкта інтелектуальної власності необхідно чітко передбачити всі особливості прав 

і обов’язків сторін, тому що ця сфера передбачає не лише трудові права і обов’язки сторін 

договору, а й немайнові, авторські права. Неналежне встановлення цих прав і обов’язків може 

мати тяжкі наслідки у вигляді судових спорів у майбутньому. 

Проблеми, пов’язані з правами на службові об’єкти, виникають у зв’язку із протилежними 

підходами цивільного і трудового права. Для цивільного головне – результат (створений 

службовий об’єкт), а у центрі уваги трудового права перебуває сам процес створення об’єкту 

інтелектуальної власності за завданням або за дорученням роботодавця. Саме нерозуміння 

предмету правового регулювання вказаних галузей права призводить до конфліктів, у яких 

працівник вважає, що за створення службового об’єкту роботодавець повинен заплатити 

додатково, а останній переконаний, що він уже розрахувався з творцем заробітною платою. З 

одного боку, творцем службового об’єкта, безумовно, є працівник і у цьому статусі він має на 

нього неспростовні права як автор. З іншого – службовий твір створено у робочий час, 

оплачений  роботодавцем   і,   як   продукт   праці,  має  належати роботодавцю 1. 

Частина 1 ст. 429 ЦК України регулює порядок набуття права інтелектуальної власності на 

"службові" об’єкти права інтелектуальної власності виключно виходячи з безпосереднього 

зв’язку їх з трудовим договором. У цієї статті встановлюється особливий правовий режим на 

об’єкт права інтелектуальної власності, який створений протягом певного періоду часу, тобто в 

межах терміну дії, належним чином оформленого трудового договору. Саме цей факт є 

вирішальним для встановлення відповідного правового режиму регулювання права 
                                                                 

 
1 Кононенко Ю. С. Суб’єктний склад правовідносин інтелектуальної власності на об’єкт створений у зв’язку з виконанням трудового договору / 

Ю. С. Кононенко, О. А. Кульбашна // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=307. 
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інтелектуальної власності щодо об’єктів, про які йдеться мова в ст. 429 ЦК України. Другим 

юридичним фактом, наявність якого обов’язкова для застосування частини 1 ст. 429 ЦК 

України, є те, що результат творчої, інтелектуальної праці безпосередньо повинен бути 

пов’язаний із виконанням трудових функцій (трудових обов’язків) працівника. Інших ознак, що 

могли б вплинути на регламентацію відносин щодо створення та набуття права на об’єкти 

права інтелектуальної власності у зв’язку з виконанням трудового договору (що виникли до 

01.01.2004 р.), у ЦК України немає. Більш того, в правовій нормі законодавець приділив 

основну увагу не визначенню ознак об’єктів права інтелектуальної власності, створених за 

певних умов, а суб’єктному складу правовідносин. У варіанті правового регулювання 

"службового об’єкту", що передбачався в Законах України "Про авторське право і суміжні 

права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові 

зразки" визначалася природа самого створеного об’єкту права інтелектуальної власності і на 

підставі цього визначався обсяг прав автора й інших суб’єктів права інтелектуальної власності. 

У ЦК України вводиться нова ознака об’єкту права інтелектуальної власності замість раніше 

встановленої — часова оцінка перебування суб’єкта права інтелектуальної власності (творця) в 

правовому статусі працівника 2. 

В законодавстві України є необхідність вдосконалення і спеціального законодавства у сфері 

інтелектуальної власності. Навіть, що стосується прийняття норм трудового права відносно 

врегулювання прав інтелектуальної власності, які є результатом виконання трудового договору 

потребує диференційованого підходу, оскільки об’єкти інтелектуальної власності дуже 

різняться між собою, як і відрізняється їх цінова вартість. 

Також невирішеним й досі залишається порядок переходу майнових прав інтелектуальної 

власності роботодавцеві, особливості патентування, винагорода автора об’єкта, вирішення 

спорів між сторонами.  

Тому основною рекомендацією на сьогодні залишається укладення контракту з працівником, 

трудова функція якого передбачає створення об’єкта права інтелектуальної власності, із 

зазначенням усіх майнових та немайнових прав сторін контракту на цей об’єкт. 

Саме в період кодифікації пропонується до особливої частини майбутнього Трудового 

кодексу України внести підрозділ «Правове регулювання прав інтелектуальної власності, що є 

результатом виконання трудового договору (контракту)». Для цього необхідно вдосконалити і 

саме законодавство у сфері інтелектуальної власності. 
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ 

КОНТРАКТУ НА СЛУЖБУ В ПОЛІЦІЇ ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ 

Реформування правоохоронної системи, яке сьогодні відбувається в нашій державі, вимагає 

удосконалення всіх аспектів її функціонування. При цьому особливого значення набуває чітка 

регламентація трудових правовідносин, що виникають між працівниками відповідних 

правоохоронних структур та їх керівниками. Одним з таких аспектів, що потребує належного 

правового врегулювання, є укладення контрактів з працівниками поліції. 

Трудовим законодавство передбачено, що трудові правовідносини між працівником та 

роботодавцем регулюються трудовим договором, укладеним між ними. Трудові відносини в 

                                                                 

 
2 Рудченко І. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні трудового договору / І. Рудченко // Теорія і 

практика інтелектуальної власності. - № 1. – 2007. – с. 54-64. 
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органах Національної поліції мають свою специфіку, що обумовлено проходженням її 

працівниками, на яких безпосередньо покладається обов’язок з реалізації правоохоронної 

функції, спеціальної служби, яка відповідно до законодавства прирівнюється до військової. 

Такі правовідносини регулюються як трудовим законодавством, так і іншими спеціальними 

нормативно-правовими актами. До останніх зокрема відноситься Закон України «Про 

Національну поліцію», відповідно до якого працівники поліції, на яких безпосередньо 

покладається виконання правоохоронної функції, проходять службу відповідно до контракту, 

укладеного між ними та уповноваженими посадовими особами, або згідно наказу про 

призначення. Контракт на службу в поліції вперше був закріплений у вищевказаному законі та 

є для нашої держави новим правовим явищем, що обумовлює наявність ряду прогалин у 

нормативно-правовому регулюванні його укладання. 

Відповідно до Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового 

договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі 

матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови 

розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін [1].  

Аналіз трудового законодавства дає підстави виділити наступні вимоги до контрактів, а 

саме: 

- укладаються між чітко визначеним колом осіб; 

- письмова форма;  

- укладається на певний строк; 

- визначає права, обов’язки та відповідальність сторін; 

- закріплює умови матеріального забезпечення і організації праці працівника; 

- містить умови розірвання договору та порядок внесення змін; 

- по завершенню трудові правовідносини припиняються, якщо не було укладено нового 

контракту або його дію не було продовжено у встановленому порядку. 

Закон України «Про Національну поліцію» на відміну від Кодексу законів про працю, 

закріпив не всі аспекти, які мають бути відображені в контракті на службу в поліції. Так, у 

ньому вказано, що контракт про проходження служби в поліції - це письмовий договір, що 

укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає поліція, для 

визначення правових відносин між сторонами [2]. З даного визначення не зрозуміло, які саме 

правовідносини регулюються контрактом, які вимоги ставляться до нього та які аспекти мають 

бути обов’язково закріплені в ньому. 

Проаналізувавши Закон України «Про Національну поліцію» можна побачити, що він 

визначає лише строк, на який може укладатися контракт, та осіб, уповноважених його 

заключати. Так, відповідно до статті 63 вказаного нормативно-правового акта контракт про 

проходження служби в поліції укладається на такі строки: 1) з особами молодшого складу 

поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, - одноразово строком на два роки без права 

продовження; 2) з громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфічними 

умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, - на час навчання; 3) із 

заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, науково-дослідних 

установ, вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів 

та установ - на термін три роки з правом продовження контракту на той самий термін; 4) із 

заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорами 

(керівниками) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських, та прирівняних до них керівниками - строком на чотири роки з 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю України: Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BA%D0%B7%D0%BF%D0%BF 
2 Про Національну поліцію: Закон від 02.07.2015 № 580-VIII// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст.379. 
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правом продовження контракту одноразово строком до чотирьох років; 5) з керівником поліції 

- строком на п’ять років з правом продовження контракту одноразово строком до п’яти років 3. 

Крім того, Закон визначає, що право на укладення від імені поліції контракту про 

проходження служби надається для відповідних категорій осіб: 1) Міністрові внутрішніх справ 

України; 2) керівнику поліції; 3) керівнику вищого навчального закладу із специфічними 

умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських; 4) керівникам територіальних 

органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-

дослідних установ, ректорам (керівникам) вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняним до них 

керівникам. 

У той же час Законом України «Про Національну поліцію» не врегульовано, які саме права 

та обов’язки мають бути визначені в контракті, міри відповідальності сторін за договором, 

умови матеріального забезпечення поліцейського, особливості організації праці та умови 

розірвання чи внесення змін до договору. Не закріплені дані питання і в Порядку укладання 

контракту про проходження служби в поліції, затвердженому Наказом МВС України від 

03.02.2017 № 89.  

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що законодавство, яке регулює 

укладання контракту на службу в поліції потребує доопрацювання в напрямку усунення 

прогалин, пов’язаних з необхідністю визначення основних елементів контракту, а саме: прав, 

обов’язків та відповідальності сторін; умов матеріального забезпечення і організації праці 

працівника поліції; умов розірвання договору та порядку внесення змін. Крім того, потребує 

доопрацювання процедура укладення контракту на службу в поліції. Зокрема необхідно 

визначити строк, протягом якого посадова особа повинна заключити контракт після прийняття 

відповідного рішення, а також порядок внесення змін та доповнень до контракту та можливість 

його дострокового припинення.  
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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС4, а також ухвалення інших документів, 

які визначають правові засади співпраці організації з нашою державою, створили належні 

передумови для гармонізації українського законодавства з правом Євросоюзу та передбачило 

обов’язок  імплементувати близько 350 європейських актів до 2025 року. У «Словнику термінів 

і понять із міжнародного та європейського права», виданому Інститутом законодавства 

Верховної Ради України, поняття «гармонізація законодавства» визначається як приведення 

законодавства держав-членів та країн – не членів у відповідність до вимог Європейського 

Союзу на підставі правових актів організації. Цей процес може відбуватися у формі адаптації 

законодавства, імплементації положень, стандартизації норм тощо.5 З огляду на це, створення 

однакових правових умов для суб’єктів співробітництва України та ЄС,  визначення 

                                                                 

 
3 Про Національну поліцію: Закон від 02.07.2015 № 580-VIII// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 40-41. – Ст.379. 

------------------------------------------ 
4 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 
5 Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. – К., 2005. – 160 с. 
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ефективного та якісного механізму імплементації права ЄС потребують детального вивчення та 

глибокого аналізу.   

Для реалізації вищезазначеного потрібні інструменти належної якості – сучасні та ефективні. 

Роль таких інструментів у державі виконують органи виконавчої влади. Тому ключовим 

завданням на порядку денному є створення системи дієвого інституційного механізму, а також 

питання проведення якісної, а не кількісної дерегуляції, яка б максимально враховувала 

позитивний досвід європейських держав функціонування механізмів нагляду та контролю у 

сфері забезпечення гарантій дотримання трудових прав, а також специфічні українські реалії. 

Україна – одна з перших країн пострадянського простору прийняла окремий закон, який 

регулює основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх 

життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці та 

основні засади державної політики України щодо реалізації громадянами права на охорону 

праці. Як встановлено у ст. 4 Закону України «Про охорону праці»[6]1, державна політика в 

галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою 

України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання 

нещасним випадкам та професійним захворюванням. Реалізація державної політики, повинна і 

може здійснюватися лише за допомогою створення надійної та ефективної системи державного 

управління охороною праці. 

Слід звернути увагу, що в Законі України «Про охорону праці», на думку науковців, 

законодавець розглядає поняття «охорона праці» в широкому значенні, що включає узгоджену 

комплексну систему безпеки життя і здоров’я найманого працівника в процесі виконання 

покладеного на нього обов’язку. У вузькому юридичному тлумаченні термін «охорона праці» 

означає конкретний правовий інститут трудового права, що об’єднує норми безпосередньо 

спрямовані на певне забезпечення умов праці, які є безпечними для життя і здоров’я.2  

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Україні створено 

новий орган - Державну служба з питань праці (Держпраці), шляхом об’єднання трьох 

державних органів: Державної інспекції з питань праці, що опікувалася дотримуванням вимог 

трудового законодавства, зайнятістю, правильністю нарахування і своєчасністю виплати 

зарплат тощо; Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, що відповідала за 

охорону праці на виробництві; і частково органів ДержСЕС– в частині гігієни праці і 

здійснення дозиметричного контролю. 

 Державна служба з питань праці реалізує державну політику у сфері охорони праці, 

промислової безпеки, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати 

допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення.3  

Досліджуючи різні за характером та призначенням повноваження Держпраці, можна прийти 

до висновку, що їх обсяг є широким (від здійснення нагляду і контролю за дотриманням 

законодавства про охорону праці до складання протоколів про адміністративне 

правопорушення) та загальний зміст відповідає вимогам міжнародних актів, які ратифіковані 

Україною і є частиною національного законодавства, а саме, положенням Конвенція МОП № 

                                                                 

 
1 Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 
2 Прилипко, С. М.. Трудове право України [Текст] : підруч. / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : ФІНН, 
2009.-ст.593-394 
3Постанова  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11 лютого 2015 р. 

№96 - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF 
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150 (1978р.) про адміністрацію праці та Рекомендація МОП № 158 (1978 р.).4 Проте, деякі 

положення законодавства України у частині регламентації роботи інспекторів  суперечать 

Конвенціям МОП № 81 та 129, що обмежує їх повноваження (право інспектора праці 

безперешкодно проходити на підприємство у будь-яку годину доби та у разі потреби не 

повідомляти роботодавця або його представника про свою присутність на підприємстві,  право 

відвідування без попереднього повідомлення та ін.) 

Окремої уваги потребує питання кадрової роботи, зокрема фактична чисельність, 

досвідченість, оплата праці інспекторів. Міжнародна організація праці наголошує Україні про 

недостатність кадрового потенціалу Держпраці та направила відповідні попередження, в яких 

вказується на порушення Україною 81 і 129 Конвенцій МОП. Федерація роботодавців вважає за 

доцільне привернути увагу до проблеми підвищення рівня досвідченості та розуміння 

інспекторами реальних проблем діяльності підприємств з метою залучення до роботи на 

інспекторських посадах переважно осіб з досвідом роботи на промислових підприємствах, 

зокрема в службах та підрозділах з охорони праці. На нашу думку, доцільно було б 

забезпечувати проходження періодичних навчань інспекторами на базі відповідних 

підприємств, які підпадають під сферу їх відповідальності.   

Стан дотримання трудового законодавства в Україні потребує значної уваги з боку 

державних органів усіх рівнів, оскільки результати перевірок, проведених державними 

інспекторами з питань праці  у 2016 році, свідчать, що 81% роботодавців порушують вимоги 

законодавства про працю. Найбільша кількість порушень виявлено з таких питань: оплати 

праці – 25818; робочого часу та відпочинку – 8465; правил ведення трудових книжок – 3518; 

трудового договору – 3284.  Найбільша частка цих порушень припадає на організації та 

установи приватної форми власності, а за видами діяльності – на підприємства обробної 

промисловості. За невиконання законних вимог державних інспекторів з праці за результатами 

перевірок на посадових осіб суб’єктів господарювання складено та передано до суду 10 619 

матеріалів про адміністративні правопорушення. Загальна сума накладених судами та 

державними інспекторами з питань праці штрафних санкцій складає 3 млн 678 тис. грн.5 

Наведені дані свідчать, що результати діяльності Держпраці суттєво впливають на вирішення 

питань охорони праці та контролю за додержанням  трудового законодавства, особливо в сфері 

легального працевлаштування, зайнятості та працевлаштуванню інвалідів, оплати праці та 

надання пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці. 

Незважаючи на суттєві успіхи та високі показники в роботі, забезпечення реформування 

законодавства у сфері охорони праці до стандартів ЄС проходить з частковим успіхом. Так, з 

метою імплементації положень Директиви Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року6 питання 

охорони праці працівників гірничодобувних підприємств, нині перебуває на підготовчій стадії 

із порушенням строків, передбачених Угодою про асоціацію. Для її завершення необхідно 

ухвалити два накази Мінсоцполітики щодо мінімальних вимог поліпшення безпеки праці та 

захисту здоров′я працівників видобувних підприємств. Лише 17 березня 2017 року 

оприлюднений проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження 

Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і 

відкритим способами видобування”, розроблений Державною службою України з питань праці 

згідно з Законом України „Про охорону праці”. 

Окреслене коло проблемних питань у сфері охорони праці, дає можливість зробити висновок 

про необхідність пришвидшення приведення нормативно-правової бази у сфері охорони праці у 

відповідність із сучасними вимогами та законодавством ЄС. На нашу думку, основні проблеми 

                                                                 

 
4 Конвенція МОП № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація, прийнята 26 червня 1978 р.; Рекомендація МОП № 158 щодо 

адміністрації праці: роль, функції та організація, прийнята 26 червня 1978 р. [Електронний ресурс] / Міжнародний документ. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua 
5 Інформаційно-аналітична довідка до засідання колегії Державної служби з питань праці (23 березня 2017 року) –Київ, 2017.- ст. 9-10. 
6 План імплементації Директиви Ради 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://dsp.gov.ua/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-

%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-

%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-92104%D1%94/ 
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імплементації норм європейського законодавства у сфері охорони праці полягають у 

наступному: наявність великої кількості нормативних актів, які дублюють один одного, і акти, 

які прийняті ще в радянський період, які в силу певних обставин не відповідають сучасним 

вимогам охорони праці; незавершеність процесу приєднання до основних правових актів ЄС; 

не можливість якісного забезпечення перекладів актів права ЄС, який би враховував 

обов’язкову термінологію європейського законодавства; слабка кадрова спроможність (фахівці 

належного рівня, які б мали юридичну освіту в сфері європейського права, знання 

національного права у сфері трудового права та права соціального забезпечення та вільно 

володіли іноземною мовою, передусім англійською чи німецькою) державних органів влади 

реалізації євроінтеграційних зобов′язань; можливість забезпечення професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції; неналежне 

фінансування процесу адаптації законодавства у сфері охорони праці.  

Вирішення зазначених проблем є актуальним та необхідним, що потребує додаткової уваги 

науковців, органів виконавчої влади, роботодавців та працівників, оскільки допоможе створити 

гідні умови праці, забезпечити соціальний захист, покращити роботу Державної служби з 

питань праці,  сприяти запобіганню і попередженню виникнення травматизму на підприємстві. 

А відтак надасть змогу зрозуміти учасникам трудових правовідносин, що вкладати кошти у 

створення безпечних умов праці економічно вигідніше, ніж усувати наслідки нещасних 

випадків з метою економічного зростання України, її просуванню вперед на шляху до 

європейської інтеграції та виходу на рівень високорозвинених держав. 
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ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ У СПРИЯННІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ 

Найбільш гострою економічною й соціальною проблемою ринкової економіки є безробіття. 

В Україні воно набуло масового характеру й складає реальну загрозу для розвитку держави і 

суспільства. 

Основні проблеми ринку праці у нашій державі пов’язані зі зростанням тривалості 

безробіття, збільшенням кількості громадян, які шукають роботу тривалий час, а також із 

існуванням надзвичайних труднощів із працевлаштуванням соціально незахищених верств 

населення, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. 

Дослідженню питань пов’язаних з працевлаштуванням громадян присвячені праці 

О.І Процевського, В.І. Прокопенко, В.В. Жернакова , В.П. Пастухова, В.С. Андрєєва, 

В.С. Венедиктова, Н.М. Хуторян, О.В. Смирнова, О.М. Медведєва, О.С. Пашкова, 

П.І. Жигалкіна, П.М. Василенко, С.В. Дрижчаної та інших вчених. Проте, очевидним є брак 

комплексних досліджень щодо аналізу інституту працевлаштування в нових економічних 

умовах. В свою чергу, нагальна необхідність прийняття нового Трудового кодексу України 

зумовлює потребу уточнення окремих положень, що стосуються працевлаштування. 

Нині працевлаштування регулюється Законом України «Про зайнятість населення», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 «Про затвердження 

Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» (зі 

змінами) та іншими нормативно-правовими актами.  

У Законі України «Про зайнятість населення» працевлаштування визначається, як комплекс 

правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права 

особи на працю.  

До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 

належать: 
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1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: 

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; 

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; 

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I 

групи (незалежно від причини інвалідності); 

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 

років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, 

прийматися на роботу; 

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної 

(невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи 

служби) і яка вперше приймається на роботу; 

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років; 

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»; 

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх 

замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»1.  

Не перестає бути актуальним питання зайнятості демобілізованих військовослужбовців та 

учасників АТО. Як свідчить практика, багато бійців, які перебувають на обліку як безробітні, 

неготові приступити до роботи, а бажають через деякий час повернутися на контрактну 

військову службу чи працевлаштуватися на більш високі заробітки. Проте зміни в 

законодавстві щодо віднесення учасників АТО до квотної категорії дали службі зайнятості 

додаткові можливості для забезпечення їх зайнятості. Насамперед мова йде про компенсацію 

роботодавцю єдиного соціального внеску за працевлаштування на нові робочі місця громадян 

цієї категорії. 

Державою запроваджено фінансові стимули для роботодавців, які працевлаштовують 

переселенців. У березні минулого року внесено зміни до Закону України «Про зайнятість 

населення», згідно з якими передбачені заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених 

осіб. Механізм їх реалізації затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, 

спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для 

внутрішньо переміщених осіб» від 8 вересня 2015 р. № 6962. Йдеться, зокрема, про надання 

роботодавцям, які працевлаштували безробітних переселенців за направленням служби 

зайнятості, компенсації витрат на оплату праці, а також їх перепідготовку чи підвищення 

кваліфікації. Крім того, зареєстрованим безробітним переселенцям держава гарантує 

компенсацію фактичних транспортних витрат на переїзд до місця працевлаштування в іншому 

населеному пункті, а також витрат на проходження медичного та наркологічного оглядів, якщо 

це необхідно для працевлаштування. 

У 2017-му році в Україні було збільшено розмір грошової допомоги по безробіттю, що було 

затверджено Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття від 19.01.2017 року № 132 «Про мінімальний 

розмір допомоги по безробіттю»3. Так, наразі при наявності трудового стажу більше шести 

                                                                 

 
1 Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 №5067-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – ст. 243.  
2 Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі 

порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 // Офіційний 
вісник України. – 2015. – № 74. – ст. 2443. 
3 Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю: Постанова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття від 19.01.2017 року № 132 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 19. – ст. 550. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
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місяців безробітні отримують 1280 гривень. Якщо стаж роботи не досягає шести місяців, розмір 

допомоги становить 544 гривні.  

Підсумовуючи хотілося б наголосити, що обов’язком соціальної держави є піклування про 

соціально вразливі категорії громадян, надання їм сприяння в працевлаштуванні, а в 

необхідних випадках і матеріальної підтримки. Саме з цією метою в чинному законодавстві 

встановлені додаткові гарантії працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують 

соціального захисту й які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. 

 

 

Мельник Володимир Петрович  

кандидат юридичних наук, докторант  

Навчально-наукового інституту  

права ім. І. Малиновського  

Національного університету «Острозька академія» 

ПРАВО НА ПРАЦЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОДИФІКАЦІЇ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА  ТЕНДЕНЦІЇ  

У системі прав осіб з інвалідністю на особливу увагу заслуговує право на працю як 

можливість заробляти собі на життя працею, яку така особа вільно обирає або на яку вільно 

погоджується.  Для осіб з інвалідністю праця являє собою особливу сферу самоствердження, 

адаптації у суспільстві та державі, формування дієвих механізмів реабілітації, професійного 

зростання. У свою чергу, роботодавці організовуючи працю таких осіб, не лише задовольняють 

свої кадрові потреби, а також підтверджують своє соціальне призначення та відповідальність1.  

Принагідно відзначити, що згідно ст.43 Конституції  України кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується. При цьому, 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 потреб2.   Дещо інше розуміння права на працю закріплено у нормах ст.2 Кодексу 

законів про працю України ( далі – КЗпП України)3, яким визначено, що  право громадян 

України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і 

роботи, забезпечується державою а, у свою чергу, держава створює умови для ефективної 

зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової 

кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті 

переходу на ринкову економіку. Крім того, працівники реалізують право на працю шляхом 

укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з 

фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про 

обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на 

здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних 

трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального 

страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на 

матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових 

спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, 

передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством. У такому значенні, 

                                                                 

 
1 Костюк В.Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання/В.Л. Костюк //Публічне право. – 

2016. – №3 (18). – С.170-177. 
2 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141. 
3 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІ (у редакції від 01.03.2017 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР – 1971. 

– № 50. – Ст. 375. 
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право на працю є системним соціально-економічним правом, з яким пов’язана ціла низка 

соціальних прав людини4.  

Неузгодженість щодо розуміння права на працю у нормах Конституції та КЗпП України має 

глибоку історико-правову основу та, очевидно,  має трактуватись на користь Основного Закону 

України як закону, що має найвищу юридичну силу. Разом із тим, право на працю осіб з 

інвалідністю залишається достатньо вразливим у контексті сучасних тенденцій розвитку 

суспільних та державотворчих процесів і реформ з огляду на таке: 1) не має належного 

законодавчого закріплення у розвиток положень Конституції України та міжнародних 

договорів; 2) відсутність належних і доступних механізмів реалізації та гарантування права на 

працю, ураховуючи потреби, інтереси осіб з інвалідністю; 3) не враховує особливостей 

застосування праці осіб з інвалідністю в окремих сферах суспільного життя; 4) не відповідність  

тенденціям розвитку ринку праці, доступності до нього осіб з інвалідністю; 5) відсутність 

належного правового забезпечення на підставі актів соціального партнерства та локальних 

нормативних актів; 6) відсутність належного, адекватного державного нагляду та контролю  

7) відсутність належних механізмів правової охорони та захисту. За таких та інших обставин, 

роботодавці не завжди вмотивовані залучати до праці осіб з інвалідністю. Закріплені на 

законодавчому рівні окремі гарантії щодо реалізації права на працю осіб з інвалідністю мають 

формальний вираз5.  

Особливого значення, з точки зору, удосконалення права на працю осіб з інвалідністю, має 

розпочата в Україні кодифікація трудового законодавства.  Внесений на розгляд Верховної 

ради України проект Трудового кодексу України (далі – ТК) має низку принципових, 

конструктивних новацій здатних якісно посилити право на працю, його сутнісне та змістовне 

навантаження6. На це вказують пропонована його мета та завдання. Проект ТК передбачає, що 

«метою Трудового кодексу України є 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». Відповідно завданням цього Кодексу є правове регулювання 

питань 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». Можна відзначити дискусійність 

таких підходів, проте вони мають вихідне значення для подальшого законодавчого 

утвердження права та працю та інших трудових прав. До того ж, складно підтримати позицію, 

що завдання проекту ТК є невичерпними. 

Теоретико-правовий аналіз проекту ТК засвідчує, що його норми  системно не визначають 

правового становища осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин а, пристосовують  приписи 

КЗпП України до кодифікаційних процесів.  Безперечно, якщо взяти до уваги особливості 

участі осіб з інвалідністю на ринку праці, здатності їх вирішувати складні професійні, 

виробничі завдання, видається логічним  приділити їм належну увагу у проекті ТК.  Це 

відповідатиме міжнародним стандартам  у сфері праці. 

  З огляду на зазначене, у процесі доопрацювання проекту ТК доцільним було б належну 

увагу приділити питанням правового становища осіб з інвалідністю з метою посилення їхньої 

соціальної захищеності у сфері праці: 1) визначити  засади правового становища осіб з 

інвалідністю у сфері праці; 2) мотиваційні заходи роботодавцям щодо організації робочих 

місць для осіб з інвалідністю; 3) визначити механізми реалізації особами з інвалідністю права 
                                                                 

 
4 Іншин М.І., Сіроха Д.І. Соціальна держава: сутність і перспективи//М.І. Іншин, Д.І. Сіроха// Актуальні проблеми соціального права: збірник 
матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2014 р./За 

загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. - К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2015. – С.17-19.   
5 Про  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. №875-XII//Відомості Верховної Ради України. – 
1991. – №21. – Ст.252. 
6 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. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1658&skl=9


 

 

136 

на працю; 4) закріпити гарантії щодо працевлаштування осіб з інвалідністю; 5) означити 

гарантії забезпечення права на працю у відносинах із роботодавцем щодо сфер робочого місця, 

робочого часу та часу відпочинку, професійної орієнтації, підвищення кваліфікації, мотивації 

праці, забезпечення трудової дисципліни, охорони праці тощо; 6) закріпити механізми правової 

охорони права на працю осіб з інвалідністю; 7) визначити механізми державного нагляду 

(контролю) у сфері праці; 8) закріпити механізми профспілкового та іншого громадського 

контролю у сфері праці. 

 

 

Мельник Костянтин Юрійович  

доктор юридичних наук, професор,  

завідувач кафедри трудового та  
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ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі – Закон) поряд з 

іншими нормами, які не були передбачені попереднім відповідним спеціальним законом, 

встановив норми про зміну істотних умов державної служби. Зазначена категорія поряд з 

переведенням державних службовців є різновидом змін правовідносин з приводу проходження 

державної служби.  

Традиційно основною відмінністю між переведенням на іншу роботу та зміною істотних 

умов праці вважається те, що для переведення потрібна згода працівника, а про зміну істотних 

умов праці працівник лише повідомляється. Крім цього для здійснення зміни істотних умов 

праці потрібна наявність певних обставин (змін в організації виробництва і праці), що не 

передбачено для переведень. 

Стаття 43 Закону повністю присвячена порядку застосування змін істотних умов державної 

служби. Так, ч. 1 ст. 43 Закону передбачає виключний перелік обставин, необхідних для 

здійснення змін істотних умов державної служби, а саме: 1) ліквідація або реорганізація 

державного органу; 2) зменшення фонду оплати праці державного органу; 3) скорочення 

чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи 

структури окремого державного органу. Отже, за наявності інших обставин запровадження 

змін істотних умов державної служби є незаконним. 

Зміна істотних умов державної служби за обставинами передбаченими ч. 1 ст. 43 Закону є 

можливою, якщо державний орган дійсно ліквідується, або реорганізується, або в ньому 

зменшується фонд оплати праці, або скорочується чисельність чи штат працівників. Так, під 

ліквідацією державного органу розуміється припинення його функціонування; під 

реорганізацією державного органу – злиття, приєднання, поділ державного органу, виділення з 

нього одного або кількох нових державних органів, наслідком яких є передача, прийняття його 

майна, коштів, прав та обов’язків правонаступникам; під зменшенням фонду оплати праці 

державного органу – зменшення загальної суми грошових коштів, направлених на оплату праці 

персоналу державного органу, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті 

відповідно до чинного законодавства; під скороченням чисельності працівників – зменшення 

персонального складу державного органу; під скороченням штату працівників – зменшення 

штатних одиниць (посад) у державному органі. 

Оскільки підставою до застосування правил, передбачених ст. 43 Закону є конкретні, 

визначені у ч. 1 цієї статті обставини, то у випадку виникнення спору керівництво державного 

органу повинно довести наявність вищезазначених обставин. Якщо цього не буде зроблено дії 

керівництва державного органу, спрямовані на зміну істотних умов державної служби, будуть 

визнані незаконними. 



 

 

137 

Національний законодавець встановив у ч. 3 ст. 43 Закону виключний перелік істотних умов 

державної служби, зміна яких вважається зміною істотних умов державної служби. Це, по-

перше, належність посади державної служби до певної категорії посад, по-друге, основні 

посадові обов’язки, по-третє, умови (системи та розміри) оплати праці або соціально-

побутового забезпечення, по-четверте, режим служби, встановлення або скасування неповного 

робочого часу, по-п'яте, місце розташування державного органу (в разі його переміщення до 

іншого населеного пункту).  

Передбачивши закритий перелік істотних умов державної служби, зміна яких вважається 

зміною істотних умов державної служби національний законодавець не обмежився цим і у ч. 2 

ст. 43 Закону закріпив норму, що зміною істотних умов державної служби не вважається зміна 

назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій 

державного органу та основних посадових обов’язків. 

Необхідно звернути увагу на те, що Кодекс законів про працю України, передбачає дещо 

інші підходи до визначення категорії «зміна істотних умов праці», яка є спорідненою категорії 

«зміна істотних умов державної служби». Так, відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП України 

істотними умовами праці є системи та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, 

встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і 

найменування посад тощо. Таким чином, ч. 3 ст. 32 КЗпП України відносить найменування 

посади до істотних умов праці.  

Крім цього слід також відзначити, що зміна місця розташування державного органу у 

контексті його переміщення до іншого населеного пункту є, відповідно до ч. 1 ст. 32 КЗпП 

України, переведенням на іншу роботу, що потребує згоди працівника. Також згоди працівника 

потребує і зміна його основних посадових обов’язків, оскільки це торкається змісту трудової 

функції, яка визначена при прийнятті на роботу. 

Зміни істотних умов державної служби вводяться одноособово керівником державної 

служби в державному органі без отримання згоди на це у державних службовців. Про зміну 

істотних умов державної служби керівник державної служби письмово повідомляє державного 

службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби. 

Отже, визначивши мінімальний термін відповідного повідомлення національний законодавець 

не визначає його максимальний термін. Також окремо встановлюється правило для випадку 

підвищення заробітної плати державним службовцям, яке полягає у можливості повідомлення 

про це хоча б навіть за день до такого підвищення. 

Термін повідомлення про введення змін істотних умов державної служби (не пізніш як за 60 

календарних днів) передбачено з метою надання можливості державному службовцю уникнути 

негативних наслідків, пов'язаних зі зміною істотних умов державної служби. Цей час можна 

витратити на пошук нової роботи.  

Незгода державного службовця на продовження служби в нових умовах є підставою для 

його звільнення за п. 6 ч. 1 ст. 83 Закону або для переведення на іншу запропоновану йому 

посаду. У разі такої незгоди встановлюється необхідність подання державним службовцем 

заяви про звільнення або про переведення керівнику державної служби не пізніш як за 60 

календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов державної 

служби.  

Державний службовець вважається таким, що погодився на продовження проходження 

державної служби, якщо протягом 60 календарних днів з дня його ознайомлення з 

повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшла жодна із 

вищезазначених заяв. 

Національний законодавець передбачив для державного службовця можливість оскарження 

рішення про зміни істотних умов державної служби у випадку його незгоди із ними. Таке 

оскарження здійснюється в порядку, визначеному ст. 11 Закону. 

Вищенаведене свідчить про те, що національний законодавець увівши у законодавство 

України нову категорію «зміна істотних умов державної служби» базувався переважно на 
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нормах Кодексу законів про працю України щодо зміни істотних умов праці. Це ще раз 

доводить трудо-правову природу державної служби.  

 

 

Михайлов Татьяна Николаевна  

докторант Департамента Частного Права  

Молдавского Государственного Университета,  

адвокат, член Союза Адвокатов Республики Молдова  

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УЧЕНИЧЕСКОГО ДОГОВОРА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Несмотря на то, что Трудовой Кодекс Республики Молдова1 содержит в VIII разделе 

отдельную главу, посвященную «Ученическому договору и договору о непрерывной 

профессиональной подготовке» в правовых нормах нет определения данных видов договоров. 

Согласно статьи 216 часть 2 Трудового Кодекса Республики Молдова, ученический договор 

является гражданско-правовым договором и регулируется Гражданским Кодексом и иными 

нормативными актами. Анализ правовой нормы на первый взгляд создает ложное 

представление о принадлежности данного договора  к нормам гражданского  права и делает 

невозможным интерпретацию ученического договора как индивидуального трудового договора 

особого вида. 

Считаем, что именно многогранность предмета ученического договора привела к ошибочной 

интерпретации его как гражданского договора, а не как трудового договора. 

В дальнейшем, анализируя особенности данного договора, попробуем доказать, что 

ученический договор представляет отдельную форму работы и можно его отнести к категории 

особого вида индивидуального трудового договора. 

Ученический договор является индивидуальным трудовым договором особого вида потому, 

что устанавливает ученику права и обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством. Так,  в соответствии со статьей 219 частью 1 Трудового Кодекса 

Республики Молдова  к ученикам и работникам, заключившим договор непрерывной 

профессиональной подготовки, применяется трудовое законодательство, в том числе 

законодательство об охране здоровья и безопасности труда. Больше того, условия ученических 

договоров и договоров непрерывной профессиональной подготовки, противоречащие 

положениям действующего законодательства, условиям коллективных соглашений и 

коллективных трудовых договоров, считаются недействительными и не могут применяться. 

В таком случае возникает логический вопрос: можно ли интерпретировать ученический 

договор как гражданский договор в то время, как согласно  законным нормам ограничивается 

основной принцип гражданского права – свобода договора? 

Ученический договор, как и индивидуальный трудовой договор, является личным 

договором. Как правило, трудовой договор предполагает личное выполнение работы, 

запрещается замена работника другим лицом. В гражданско-правовых договорах такая 

обязанность возникает лишь в силу специального закрепления этого условия в самом договоре 

или в определенных законодательством случаях для отдельных видов гражданско-правовых 

договоров2. 

Ученический договор предусматривает обязанность ученика пройти профессиональное 

обучение в объеме утвержденной учебной программы и в соответствии с полученной 

профессией, специальностью, квалификацией. Как правило, в нем фиксируется обязанность 

ученика проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, определенного 

соглашением сторон в ученическом договоре3. 

                                                                 

 
1 Трудовой Кодекса Республики Молдова № 154 от 28.03.2003, опубликован: 29.07.2003 в Monitorul Oficial, статья № 648. 
2 http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-trudovogo-dogovora.html. 
3 Абрамова О.В. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Комментарий к разделу IX Трудового 

кодекса Российской Федерации, Юридическая фирма «Контракт», 2011. 
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Что превалирует в ученическом договоре – это профессиональное обучение, а собственно 

работа является условием, согласно которому обеспечивается квалификация конкретного лица. 

Сторонами ученического договора являются ученик и работодатель. Для того, чтобы 

физическое лицо приобрело статус ученика, оно должно выполнять следующие условия: 

находится в поиске работы и не иметь необходимую профессиональную квалификацию. 

Учитывая вышесказанное, необходимо определить минимальный возраст, с которого 

физическое лицо может заключать ученический договор: это возраст когда физическое лицо 

приобретает трудоспособность или возраст, к которому физическое лицо приобретает полную 

дееспособность. Исходя из того, что нет конкретного ответа на данный вопрос в действующем 

законодательстве, считаем, что минимальный возраст заключения данного договора должен 

соответствовать возрасту, к которому физическое лицо приобретает трудоспособность. 

Действующее законодательство также не устанавливает максимальный возраст, до которого 

можно заключать ученический договор. До внесения изменений в Трудовой Кодекс Законом № 

205 о внесении изменений и дополнений в Трудовой Кодекс Республики Молдова от 20.11.154, 

статья 216 пункт (1)  Трудового Кодекса имела следующее содержание: «Работодатель имеет 

право заключать ученический договор с лицом не старше 30 лет, которое находится в поиске 

рабочего места и не имеет профессиональной квалификации». 

Считаем, что изменение в тексте законодателями «с лицом в возрасте до 30 лет» на слова «с 

лицом» преследует цель увеличения круга лиц, которые смогут в таком случае заключить 

соответствующий договор и, таким образом, реанимировать и популяризировать этот вид 

договора. 

Ученический договор заключается в письменной форме. Письменная форма ученического 

договора является условием ad probationem, а не ad validatem. Даже если это кажется 

чрезмерным условием, учитывая особый вид ученического договора, считаем, что письменную 

форму ученического договора необходимо регламентировать, как обязательное условие. В этом 

случае можно будет избежать возможных трудностей в определении договора как простым 

индивидуальным договором или ученическим договором, который определяет специфические 

права и обязанности обеих сторон5. 

Действующее законодательство не определяет срок, на который может быть заключен 

ученический договор, но определяет его продолжительность. Таким образом, время 

ученичества в течение недели не должно превышать продолжительности рабочего времени, 

установленной для работника соответствующего возраста, профессии при выполнении 

соответствующих работ.  Время, необходимое ученику для участия в теоретических занятиях, 

связанных с профессиональной подготовкой, включается в рабочее время. Действие 

ученического договора начинается со дня, указанного в договоре, с продлением на период 

медицинского отпуска и в иных случаях, предусмотренных договором. 

Анализируя законодательство, можно сделать вывод о необходимости усовершенствования 

правовых норм, регламентирующих ученический договор. Присвоение на законодательном 

уровне ученическому договору статуса индивидуального трудового договора особого вида и 

детальное определение юридического статуса сторон договора, приведут к возрождению 

данного вида договора, который может быть выгодным как для работодателя, так и для 

ученика. 

                                                                 

 
4 Закон о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова № 154-XV от 28 марта 2003 года № 205 от 20.11.15, 

опубликован: 18.12.2015 в Monitorul Oficial № 340-346, статья № 658. 
5 Dragoș D. ș.a. Dreptul muncii, Curs universitar, ediția a III-a, Cluj-Napoca: Sfera Juridică,2007. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ СТОРОНИ ПРОФСПІЛОК ТА СТОРОНИ 

РОБОТОДАВЦІВ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ 

Під час реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, особливо актуального значення набуває ведення соціального діалогу на 

територіальному рівні. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», соціальний діалог являє 

собою процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та 

прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси 

працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з 

питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин.1 

Кожна із сторін соціального діалогу має своїх представників, які у ст. 4 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» визнаються суб’єктами відповідно профспілкової сторони, 

сторони роботодавців і сторони органів виконавчої влади. 

Суб’єктами профспілкової сторони на територіальному рівні є профспілки відповідного 

рівня та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці, правовий статус яких визначений Законом України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності»2. 

Суб’єктами сторони роботодавців на територіальному рівні є організації роботодавців та їх 

об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

правовий статус яких визначений Законом України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності»3. 

Для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод, 

тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад суб’єктів 

профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями 

репрезентативності. 

Виходячи зі змісту Закону України «Про соціальний діалог в Україні» критерії 

репрезентативності поділяються на загальні та спеціальні. 

Загальними критеріями репрезентативності відповідно до ст.5 Закону України «Про 

соціальний діалог в Україні» для суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців є: 

легалізація (реєстрація) зазначених організацій (об'єднань) та їх статус; для профспілок, їх 

організацій та об'єднань - загальна чисельність їх членів; для організацій роботодавців та їх 

об'єднань - загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах 

відповідних організацій роботодавців; галузева та територіальна розгалуженість. 

Спеціальні критерії передбачені ст.6 Закону України «Про соціальний діалог в Україні». На 

територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод 

та для делегування представників до органів соціального діалогу репрезентативними є 

професійні спілки та їх об'єднання і організації роботодавців та їх об'єднання, які: 

легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону; 

                                                                 

 
1 Про соціальний діалог в України: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №28. – Ст. 
225. 
2 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради 

України. – 1999. – № 45. – Ст.397. 
3 Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України  від 22 червня 2012 року № 5026-VI // Відомості 

Верховної Ради. – 2013. – № 22. –  Ст.216. 
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є обласними, місцевими профспілками, їх організаціями та об'єднаннями, створеними за 

територіальною ознакою, членами яких є не менше двох відсотків зайнятого населення у 

відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 

є організаціями роботодавців, їх об'єднаннями, що діють на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше 

п'яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 

Державна реєстрація професійних спілок, їх організацій та об’єднань, а також організацій 

роботодавців та їх об'єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань»4. 

Однак, ч. 2 ст. 3 вищевказаного закону визначено, що законом може бути встановлено 

особливості державної реєстрації громадських формувань. 

Такі особливості встановлені ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», на відміну від ст. 15 Закону України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності», яка містить бланкетну норму щодо проведення 

державної реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань у порядку, визначеному Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань». 

Гарантії рівності перед законом усіх об’єднань громадян закріплені в ч. 5 ст. 36 Конституції 

України, а згідно ст. 2 Конвенції МОП №875 працівники та роботодавці, без якої б то не було 

різниці мають право створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу. 

Отже, можна зробити висновок про те, що правове забезпечення легалізації (реєстрації) 

суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців містить суттєві відмінності та є 

дискримінаційним щодо роботодавців. 

Оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об'єднань, організацій 

роботодавців та їх об'єднань проводиться на територіальному рівні відповідними відділеннями 

Національної служби посередництва і примирення згідно з Порядком оцінки відповідності 

критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін 

профспілок та організацій  роботодавців, затвердженим наказом Національної служби 

посередництва та примирення від 21 липня 2011 року №73, Положенням про комісії з 

проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження 

репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженим 

наказом Національної служби посередництва та примирення від 1 серпня 2011 року №80, 

Порядком проведення Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями 

в Автономній Республіці Крим та областях, в місті Києві та Київській області вибіркових 

перевірок для оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження 

репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженим 

наказом Національної служби посередництва та примирення від 19 серпня 2011 року №89, 

Методичними рекомендаціями щодо організації підготовки та проведення процедури оцінки 

відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів 

сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженими наказом Національної служби 

посередництва та примирення від 8 вересня 2011 року №95.  

Підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців 

здійснюється один раз на п'ять років. З дати прийняття рішення суб'єкт сторони профспілок або 

сторони  роботодавців  вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з 

боку інших сторін соціального діалогу.  

Слід пригадати, що у 2011 році була спроба визнати такими, що не відповідають Конституції 

України (є неконституційними) окремі положення статей 5, 6, 7, 8, 9, 10 Закону України «Про 
                                                                 

 
4 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року № 
755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №31. – Ст. 263. 
5 Конвенція МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 року // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною 

організацією праці. 1919-1964. Т.1. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С.434-438 
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соціальний діалог в Україні». Проте Ухвалою Конституційного Суду України від 27 грудня 

2011 року №67-у/2011 у відкритті конституційного провадження було відмовлено за 

формальними критеріями на підставі пунктів 2, 3 ст. 45 Закону України «Про Конституційний 

Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченими 

Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України», 

непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному 

поданні6. 

Критичне ставлення до запровадження критеріїв репрезентативності частково виправдано 

позбавленням деяких профспілок та організацій роботодавців можливості представляти 

інтереси своїх членів на територіальному рівні.  

Зокрема, кількісний критерій репрезентативності для профспілок та організацій 

роботодавців встановлено у відсотках до зайнятого населення, а даний показник обраховується 

на рівні області в цілому. Відсутність даного статистичного спостереження на рівні таких 

адміністративно-територіальних одиниць як міста та райони не дає можливості підтвердити 

репрезентативність суб’єктів соціального діалогу на відповідному територіальному рівні. У той 

же час, середньооблікова кількість штатних працівників у даних адміністративно-

територіальних одиницях розраховується щомісячно. 

Проте, необхідно відмітити, що нормами ст. 6 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» професійним спілкам та їх об'єднання, організаціям роботодавців та їх об'єднання, що 

не відповідають критеріям репрезентативності, надано право за рішенням своїх виборних 

органів надавати повноваження репрезентативним організаціям та об'єднанням відповідного 

рівня для представлення своїх інтересів або вносити на розгляд відповідних органів 

соціального діалогу свої пропозиції. Ці пропозиції є обов'язковими для розгляду сторонами під 

час формування узгодженої позиції та прийняття рішень.  

Крім того зазначимо, що положення ст. 17 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» не узгоджуються з приписами ч. 3 ст. 6 Закону. Таким чином, цілком правомірною 

буде ситуація подвійного делегування організаціями різних рівнів (наприклад, місцевої та 

обласної) однієї профспілки членів до територіальної тристоронньої соціально-економічної 

ради, що є, на нашу думку, неприпустимим. 

З огляду на все вищезазначене, можемо зробити висновок, що питання правового статусу 

суб’єктів соціального діалогу на територіальному рівні потребує подальшої розробки для 

вдосконалення правозастосовної практики та національного трудового законодавства. 

Видається за доцільне запропонувати внести наступні зміни до законодавства, яке регулює 

діяльність суб’єктів соціального діалогу: 

- встановити ідентичні правові норми легалізації профспілок та організацій роботодавців 

без надання преференцій одній із сторін; 

- у ст. 6 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» кількісний критерій 

репрезентативності на територіальному рівні встановити у відсотках до середньооблікової 

кількості штатних працівників у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 

- ст. 17 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» доповнити частиною 7, 

визначивши, що право брати участь у делегуванні представників до територіальних 

тристоронніх соціально-економічних рад мають репрезентативні суб’єкти соціального діалогу, 

статус яких відповідає адміністративно-територіальній одиниці, в межах якої діє відповідна 

тристороння соціально-економічна рада. 

-  

 

                                                                 

 
6 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статей 5, 6, 7, 8, 9, 10 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» [Електронний ресурс] / Ухвала Конституційного Суду України від 27 грудня 2011 року № 67-у/2011. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v067u710-11 
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Новак Ірина Миколаївна  

кандидат економічних наук,  

старший науковий співробітник,  

провідний науковий співробітник  

відділу досліджень людського розвитку 

 Інститут демографії та соціальних досліджень 

 імені М.В.Птухи НАН України 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

Методологічні підходи економічної теорії ґрунтуються на визначенні сутності праці як 

основної сфери життєдіяльності людини, умови життя суспільства і форми взаємодії людей у 

процесі виробництва. Згідно із класичною теорією трудової вартості, задоволення потреби у 

праці є одним з найбільш важливих аспектів соціалізації людини та відбувається завдяки 

існуванню феномену зайнятості – суспільно корисної діяльності людини, що зазвичай 

приносить заробіток (трудовий дохід). Як економічна категорія, зайнятість являє собою 

сукупність соціальних та економічних відносин щодо участі в трудовій діяльності, відображає 

ступінь залучення до праці, задоволення особистих потреб людини та суспільної потреби у 

працівниках.  

У середині ХХ ст. об’єктивні перетворення в процесі праці, викликані науково-технічним 

прогресом, призвели до ствердження індустріальної парадигми - моделі масового споживання з 

синхронізованими попитом на предмети споживання та динамікою виробничого потенціалу, в 

якій оптимальною визнавалась повна, продуктивна, вільно обрана та ефективна зайнятість. В 

межах індустріальної парадигми були створені механізми та інститути регулювання трудових 

відносин, що в теоретичному плані розглядаються як елементи стандартної зайнятості 

(безстрокові трудові договори, тарифна система оплати праці, повний робочий час та ін.). За 

таких умов досягнення соціального компромісу між капіталом і працею в формі інститутів 

соціальної держави, соціально орієнтованої ринкової економіки та соціального діалогу 

забезпечило баланс між патерналізмом і неолібералізмом та стало одним з основних чинників 

економічного зростання1, що тривало до початку 1970-х рр.  

Згідно з теорією трьох секторів (Three-Sector Theory), запропонованою в середині ХХ ст. А. 

Фішером (Fisher А.)2, К. Кларком (Clark С.)3 і Ж. Фурастьє (Fourastié J.)4, об’єктивний процес 

поступового перерозподілу зайнятості від першого (аграрного) та другого (промислового) 

секторів економіки до третього сектору (сфери послуг) може вважатися ознакою суспільного 

прогресу тільки тоді, коли він супроводжується позитивною динамікою продуктивності та 

якісними зрушеннями у характері зайнятості.  

Наприкінці ХХ ст. Дж.Ріфкін (Rifkin J.)5 започаткував наукову дискусію щодо ощадного 

характеру науково-технічного прогресу по відношенню до праці та обґрунтував концепцію 

розвитку неринкової соціальної економіки, в основу якої покладений феномен неекономічної 

зайнятості як альтернативи ринковим взаємодіям з приводу продажу людиною власних 

послуг. В сучасному світі переміщення людей з ринкового та публічного секторів до сектору 

неринкової соціальної економіки спричиняє фундаментальні зрушення в інституціональній 

сфері. Відбувається зменшення властивої індустріальній добі ключової ролі національних 

держав, публічного сектору, формального ринку праці і корпорацій в суспільстві та їхнього 

впливу на життя людей. В свою чергу, об’єднання нових комунікаційних технологій, джерел 

                                                                 

 
1 Одинцова А. Нестандартные формы или новая модель трудовых отношений? // Человек и труд. - №9. – 2009. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://chelt.ru/2009/9-09/odincova-909.html 
2 Fisher А. Production, primary, secondary and tertiary / А. Fisher. // Economic Record. – 1939. – С. 24–38. 
3 Clark С. The Conditions of Economic Progress / С. Clark. – London : Macmillan and co., limited, 1940. – 504 с. 
4 Fourastié J. Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts. / J. Fourastié. – Köln-Deutz, 1954. (The Great Hope of the 20th Century). 
5 Rifkin J. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Maket Era New York, N.Y.: G.P. Putnam's Sons. 1995, 
350 p. 
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енергії та засобів пересування продукує інноваційну зайнятість – фундаментальні зміни в 

характері й формах використання людської праці та, відповідно, трудових відносин. 

Зокрема, модель шерінгової або гіг-економіки (share economy, gig economy), що ґрунтується 

на ідеї колективного використання спільних ресурсів6, забезпечує наявність вибору для людини 

щодо способу отримання доходів і заробітку, тривалості роботи, економічного або 

неекономічного характеру зайнятості. Зменшення бар’єрів у такій економіці має розглядатися 

як демократизація підприємницьких можливостей7.  

Значні зміни пов’язані з трансформацією ідеї свободи. Якщо в індустріальній парадигмі її 

символами є автономність, незалежність та особистий вибір, виключні права і привілеї, то в 

новій економіці ступінь свободи людини залежить від її соціального капіталу, що визначається 

кількістю мереж, до яких людина залучена. При цьому розширення мережі є елементом 

шерінгової економіки, що повертає права на суспільне користування високотехнологічним 

ландшафтом. Люди створюють спільноти, використовують свої обмежені ресурси, діляться 

ними, продукуючи при цьому більшу цінність8.  

Зміна традиційних способів ведення бізнесу і стандартної зайнятості робить більш 

привабливими різного роду мікробізнеси. Нестандартна зайнятість людини як члена BlaBlaCar, 

орендодавця житла на Airbnb, таксиста на Uber, викладача на YouTube все частіше входять до 

резюме значного числа працівників. Усі вони використовують свої раніше не реалізовані 

навички та здібності для отримання доступу до ринків за допомогою сучасних технологій. 

Приклад BlaBlaCar доводить, що ідеї з нульовими непрямими витратами можуть дуже швидко 

зростати за експонентою. Якщо подібні види зайнятості та шерінгові сервіси стануть майбутнім 

зайнятості, вони створюватимуть конкуренцію для стандартно зайнятих працівників у 

компаніях зі звичною ієрархічною структурою і послаблюватимуть вплив професійних спілок 

на зайнятість, заробітну плату та умови праці9. 

За результатами дослідження К.Б.Фрея (Frey C.) і М.Осборна (Osborne M.), близько 47% з 

702 обраних ними професій потрапили до категорії найвищого ризику «потенційної 

автоматизації» протягом найближчих 10-20 років. Серед них майже всі професії, пов’язані з 

даними і транспортом (з урахуванням перспективи розвитку безпілотних засобів 

пересування)10. Створення і розвиток шерінгових платформ можуть пом’якшити цей ефект, 

оскільки вони дають людям можливість будувати ринок на тих навичках, що не існували 

раніше11.  

Водночас сегментація, властива функціонуванню шерінгової або гіг-економіки, має певний 

потенціал щодо створення нових ризиків соціальної вразливості, пов’язаних з прекаризацією 

(англ. precarious – сумнівний, небезпечний, ризикований, не гарантований, нестабільний) 

трудових відносин (низькі заробітні плати, брак захисту трудових прав, нестабільність 

зайнятості), виключенням з них неформально зайнятого населення. Відтак, розвиток моделі 

шерінгової або гіг-економіки актуалізує завдання збалансування характеристик свободи, 

безпеки та динамічних змін ринку праці. 

Р.Чейз (Chase R.) стверджує, що завдяки шеренговій економіці сьогодні у США лише 25% 

населення працездатного віку має стандартну зайнятість у вигляді роботи на повну ставку з 

гарантіями й компенсаціями12. У 2015 році в Україні неформально зайнятими вважались понад 

4,3 млн. осіб або 26,2% від загальної чисельності зайнятого населення13. Однак національне 

трудове законодавство сьогодні практично не відображає еволюцію трудових відносин і 

зайнятості, організації та оплати праці й залишається орієнтованим на стандартні норми, 
                                                                 

 
6 Гигономика меняет рынок труда. Часть 2: Рассуждения о стабильности и свободе перевод https://habrahabr.ru/post/298188/ 
7 Насколько сильно гигономика изменит рынок труда? 28.10.2015 http://www.vestifinance.ru/articles/63805 
8 Гигономика меняет рынок труда. Часть 2: Рассуждения о стабильности и свободе. https://habrahabr.ru/post/298188/ 
9 Там же 
10 Frey C.,Osborne M. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? September 17, 2013 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf, р. 44. 
11 Гигономика меняет рынок труда. Часть 2: Рассуждения о стабильности и свободе перевод https://habrahabr.ru/post/298188/ 
12 Chase R. Peers Inc: How People and Platforms Are Inventing the Collaborative Economy and Reinventing Capitalism Public Affairs, 2015, 304 p. 
13 Економічна активність населення України 2015. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. – К., 2016, С. 97. 
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внаслідок чого збільшується частка працівників, позбавлених належного правового захисту. В 

свою чергу, посилення жорсткості традиційних норм трудового законодавства виступає 

чинником послаблення інфорсменту (або правозастосування), зростає небезпечний розрив між 

правовим регулюванням і практикою правозастосування.  

За таких умові диверсифікація трудових відносин має відбуватися на засадах поєднання 

принципів справедливості зі здатністю адаптуватися, врахування інтересів і соціального 

діалогу сторін для формування умов, за яких високий рівень захисту зайнятості сприяє 

забезпеченню її гнучкості, як це передбачено концепціями гнучкості і захищеності (flexicurity) 

та гідної праці (decent work) Міжнародної організації праці (МОП).  

Сфера трудових відносин, що характеризується неповною зайнятістю, строковими 

договорами, індивідуалізацією заробітної плати є більш нестабільною та вразливою. З огляду 

на це, умови тимчасової зайнятості (строкові трудові договори, контракти) не повинні 

застосовуватися до працівників, які зайняті на постійній основі, чи виконують роботи, що не є 

тимчасовими за своїм характером. Необхідно забезпечити запобігання втрати працівниками 

індивідуальних та колективних трудових прав внаслідок дій, що супроводжують процеси змін в 

організації виробництва і праці. Для цього необхідно доповнити проект Трудового кодексу 

України визначенням термінів “трудові відносини” (індивідуальні та колективні), 

“самозайнята особа”, “робоче місце”, нормами щодо сфери трудових відносин та ознак їх 

наявності, засобів полегшення доведення існування трудових відносин, застосування трудового 

законодавства у випадках, коли в судовому порядку доведено, що договір цивільно-правового 

характеру регулює трудові відносини, врегулювання тристоронніх трудових відносин, 

визначення статусу зайнятості особи для зменшення можливостей приховування трудових 

відносин і полегшення вирішення спірних ситуацій. 

Увага до інноваційної зайнятості та нових форм трудових відносин має охоплювати весь 

комплекс інституціональних механізмів. Україна сьогодні має надто жорстко локалізовані та 

обмежені територіальні ринки праці. Це стає на заваді структурним зрушенням у зайнятості, 

перетоку працівників до ефективних і перспективних секторів. Однак просте полегшення 

правового регулювання процедури прийняття – звільнення працівника є недостатнім для 

запровадження так званої «американської» моделі ринку праці, що працює за принципом 

«легкий вхід – легкий вихід». Для цього потрібні правові норми, що стимулюватимуть 

розвиток соціальної інфраструктури – сервісів та бізнесу для полегшення територіальної 

мобільності населення, розвитку локальних ринків праці за принципом «людина ходить за 

роботою». Необхідною економічною передумовою успішності такої політики має стати 

підвищення рівня життя населення, стимулювання накопичення громадянами грошових 

заощаджень, необхідних на період пошуку нової роботи. Водночас, важливим пріоритетом 

правового регулювання і національної політики в сфері праці має бути стимулювання розвитку 

неринкової соціальної економіки та неекономічної соціальної зайнятості.  
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Потреба у кодифікації сучасного трудового права України зумовлена трансформацією 

підходу у регулюванні соціально-трудових відносин з державницької моделі на модель, 

засновану на соціально-договірному діалозі. Як відомо, актами соціального діалогу на 

державному рівні є генеральна, галузева, територіальна угоди та колективний договір. 

Натомість в останні десятиліття через процеси глобалізації, які відкривають для міжнародних 
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інвесторів національні ринки, у тому числі ринки робочого сили, набуло актуальності питання 

визначення правової сутності міжнародного колективного договору, який поступово стає 

одним з ключових джерел трудового права на міжнародному рівні. Включення у проект 

Трудового кодексу України положень, що стосуються міжнародного колективного договору, 

по-перше, підтвердило б наміри України інтегруватись до міжнародної системи економіко-

соціальних відносин, по-друге, створило б юридичний фундамент узгодження позицій 

зарубіжних роботодавців та вітчизняних працівників. 

Первинно необхідність розробки міжнародного інструмента, який був би спрямований на 

пошук консенсусу між інтересами глобальних інвесторів (найчастіше транснаціональних 

корпорацій – ТНК) та національних соціальних партнерів, прямо пов’язувалася з 

неоліберальним процесом глобалізації, котрий значною змінює регіональні стандарти 

регулювання соціально-трудових відносинах.  

Однією з перших спроб встановити правила гри на міжнародному ринку робочої сили для 

ТНК, професійних союзів та урядів національних держав стало прийняття у 1977 році 

Адміністративною радою Міжнародного бюро праці Тристоронньої декларації принципів, що 

стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики (далі – Декларація про БНК). 

Окрема група статей Декларації про БНК була присвячена колективним діям трудящих, 

зайнятих на підприємствах БНК, у тому числі й оформленню колективних рішень на 

міжнаціональному рівні1. 

Варто відзначити, що цей міжнародний документ на кінець 70-х рр. ХХ ст. був 

компромісним варіантом, запропонованим МОП, у світлі врегулювання соціальних і трудових 

стандартів, застосовуваних у діяльності ТНК. Однак наростання глобализаційних процесів, 

прискорення руху капіталів і поглиблення «перегонів на дно» окреслило неефективність норм 

«м’якого права», що превалюють у Декларації про МНК, які не дали поштовху для поширення 

практики укладення міжнародних колективних договорів. Принципи, закріплені Декларацією 

про МНК, ні яким чином не зобов’язували ТНК починати переговори з міжнаціональними та 

регіональними професійними союзами, а уряду – обмежувати лібералізацію соціальної сфери з 

метою залучення інвестицій. У цілому Декларація про БНК, хоч і була заснована на цілому ряді 

Конвенцій МОП, присвячених свободі асоціацій і колективних переговорів, юридично була не 

здатна стримати рух міжнародного капіталу. 

Тому у цей період провідну роль відгравали так звані Кодекси соціальної поведінки – 

однобічні акти доброї волі ТНК, котрі прикривали реальні наслідки скасування або урізання 

соціальних стандартів. Ці Кодекси базувалися на основі концепції соціальної відповідальності 

(англ. Corporate Socіal Responsіbіlіty), що прийшла на зміну класичній доктрині капіталістичної 

добродійності, відповідно до якої прибуткові організації повинні жертвувати частиною своїх 

коштів на користь суспільства, тобто фінансувати суспільні потреби. Ця концепція припускала 

впровадження в практику ТНК умов так званого «раціонального егоїзму», тобто якогось 

етичного фактора, що дозволяв би підтримувати «справедливу» конкуренцію на міжнародному 

ринку. 

За такого розвитку ситуації у середині 1990-х років Глобальними профспілками був 

розроблений власний кодекс – «Базовий кодекс поведінки, що охоплює сферу праці». Цей 

кодекс-зразок повинен був не тільки стати рекомендацією для окремих профспілкових 

організацій при веденні переговорів з компаніями, але й одночасно використатися як «оцінна 

шкала» для введених в однобічному порядку Кодексів соціальної поведінки ТНК. 

Як вказує Т. Мюллер, якщо до кінця 1990-х років Глобальні профспілки говорили про 

«погоджені кодекси поведінки» або про «угоди про кодекси соціальної поведінки», то до тепер 

на зміну їм прийшло поняття «Міжнародний колективний договір» (англ.: Іnternatіonal 

Framework Agreement). Дослідник підкреслює, що свідомо використовуючи це поняття, 

                                                                 

 
1 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики, принятая  Административном 

советом Международного бюро труда на его 204-й сессии (Женева, ноябрь 1977 г.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_ 166483.pdf 
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профспілки відмежовуються від кодексів соціальної поведінки ТНК, введені в однобічному 

порядку, які найчастіше не відповідають тим мінімальним вимогам, які пред’являють до них 

профспілки. До того ж у такий спосіб вони підкреслюють, що в центрі уваги перебуває не 

тільки питання соціально відповідальної поведінки ТНК2. 

Прикладом міжнародного колективного договору може служити угода між профспілками та 

керівництвом ТНК «Главербел Гласі компані», що охопила підприємства цієї корпорації у 

Франції, Бельгії, Австрії, Італії, ФРН3. В цілому ж міжнародні колективні договори, крім 

трудових стандартів МОП, у своєму змісті зачіпають також питання охорони здоров’я, 

справедливого розміру оплати праці, підвищення кваліфікації, захисту навколишнього 

середовища та реструктуризації компаній. Майже у половині угод містяться пункти, що 

регулюють робочий час і надурочні роботи4. 

Слід зазначити, що ще у 1997 році між країнами-учасницями СНД була укладена Угода про 

регулювання соціально-трудових відносин у транснаціональних корпораціях, що діють на 

території держав-учасників Співдружності Незалежних Держав (далі – Угода), відповідно до 

якої «Сторони забезпечують регулювання соціально-трудових відносин у транснаціональних 

корпораціях на основі міждержавних і міжурядових угод, законодавства держав, на території 

яких розташовані підприємства й організації-учасники корпорації, а також колективних 

договорів, що укладаються на цих підприємствах і в організаціях, і (або) договори (угоди), що 

укладаються у корпорації» (ст. 1).  

Ст. 2 Угоди визначає правовий статус сторін міжнародного колективного договору 

(«Учасниками переговорів (консультацій) у корпорації з розробки й укладення договорів є 

вищий або уповноважений ним виконавчий орган корпорації та представницький орган 

працівників (Рада профспілкових комітетів підприємств і організацій-учасників корпорації або 

єдиний профспілковий комітет, якщо такий створений, інший представницький орган 

працівників»), а ст. 7 окреслює юридичну відповідальність ТНК за ухилення від колективних 

переговорів («у випадку ухилення особи, що представляє роботодавця, від ведення переговорів 

(консультацій), до неї застосовуються заходи відповідальності, передбачені національним 

законодавством держави, на території якого перебуває вищий або уповноважений ним 

виконавчий орган корпорації. Справи про залучення до відповідальності винних осіб 

розглядаються за заявою представницьких органів працівників корпорації, підприємств і 

організацій-учасників корпорації, а також професійних союзів та їх об'єднань або з ініціативи 

прокурора»5). Крім того, Угода містить норми щодо процедури укладення, змісту та контролю 

за виконанням укладеного міжнародного колективного договору. На жаль, Україна ще на етапі 

розробки цього важливого міжнародного документу від нього відмовилась, що суттєво звужує 

правовий вплив на спроможність реалізації права на соціальний діалог за участю ТНК. Однак 

дана Угода може слугувати моделлю для впровадження у практику вітчизняного соціального 

діалогу укладення міжнародних колективних договорів. 

Таким чином, однією з форм прояву космополітичної солідарності та відповідного 

інтернаціонального соціального діалогу за умов глобалізації має стати міжнародний 

колективний договір тобто колективний договір, який охоплює головним чином працівників 

підприємств ТНК. Цей договір фіксує в уніфікованому вигляді умови праці у філіях і на 

материнських підприємствах міжнародної корпорації, а також положення, що стосуються 

географічного та регіонального розподілу інвестицій і виробництва (відкриття та закриття, 

реконструкція підприємств). Укладення міжнародних колективних договорів вигідно 
                                                                 

 
2 Мюллер Т., Платцер Х-В., Рюб Ш. Международные рамочные соглашения – возможности и пределы использования нового инструмента 

глобальной профсоюзной политики // Международная профсоюзная кооперация. Бюллетень. – 2009. – № 8. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://library.fes.de/pdf-files/id/06568.pdf 
3 Киселев И.Я. - Сравнительное и международное трудовое право. – 1999. – С. 251 
4 Баквис П., МакКой М. Стандарты трудовых отношений и международные организации: Каких успехов достигли профсоюзы на сегодняшний 
день? // Международная профсоюзная кооперация. Бюллетень. – 2009. – № 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-

files/id/06566.pdf 
5 Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в транснациональных корпорациях, действующих на территории государств-
участников Содружества Независимых Государств от 9 октября 1997 года // Дипломатический вестник. – 1997. - № 11. - С. 33. 
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працівникам, адже перешкоджає керівництву ТНК використовувати у своїх інтересах 

міжнародну диференціацію заробітної плати, умов праці, конкуренцію між працівниками 

різних країн, а також більшу мобільність капіталів, чим робочої сили. Розглянуте новітнє 

джерело трудового право, котрим безсумнівно є міжнародний колективний договір, має бути 

враховане розробниками проекту Трудового кодексу України. 

 

 

Огієнко Інна Віталіївна  

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри трудового, аграрного, 

 екологічного права та соціального захисту населення  

Харківського економіко-правового університету  

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Процес розробки нового Трудового кодексу в Україні триває вже довгий час. Сучасна 

кодифікація трудового законодавства України має  передумови як історичного, так і соціально-

економічного характеру. Перехід від однієї економічної системи до іншої, світові 

глобалізаційні процеси, становлення і розвиток інформаційного суспільства, що призводить, в 

свою чергу, до інтенсивної трудової міграції працівників та нових форм їх зайнятості – всі ці 

виклики сучасного життя і виникаючі, як їх наслідок, проблеми та неврегульовані питання  у 

сфері трудового законодавства неодмінно треба врахувати і певним чином відобразити в 

Трудовому кодексі. 

Проект Трудового кодексу України і процес його обговорення мають високий суспільний 

резонанс та викликають постійні суперечки і спроби узгодити позиції сторін діалогу. 

Результатом цієї роботи стало внесення на розгляд до Верховної Ради України проекту 

Трудового кодексу від 26.12.2014 р. № 1658. 1  

Аналізуючи даний проект Трудового кодексу, а саме  главу 1 книги шостої, яка присвячена 

соціальному діалогу, ми бачимо що вона взагалі складається з однієї статті, де надано 

визначення поняття соціального діалогу, яке є аналогічним тому, що міститься у Законі «Про 

соціальний діалог в Україні» - це процес визначення та зближення позицій, досягнення 

спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які 

представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. Далі 

міститься відсилання до норм закону, який повинен регулювати ці відносини. 

Саме за допомогою соціального партнерства, як одного з ефективних засобів політики 

сучасних держав можна досягти високого рівня життя громадян, а також забезпечити їх права і 

свободи, сталого функціонування систем охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, а 

також соціальної стабільності  у суспільстві. Тому з таким досить поверхневим висвітленням 

цього важливого питання в проекті Трудового Кодексу не можна погодитись.  

В 2010 році був прийнятий Закон України «Про соціальний діалог в Україні», в якому 

визначені правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою 

вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення  рівня і якості життя громадян, 

соціальної стабільності в суспільстві. 

Порівнюючи проект Трудового кодексу від 26.12.2014 р. № 1658 з проектом Трудового 

кодексу від 22.04.2013 р. № 2902 2 можемо дійти висновків, що питання пов’язані з 

                                                                 

 
1 Трудовий кодекс України: Законопроект №1658 від 27.12.2014 р. (доопрацьований 20.05.2015)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=53221 
2 Трудовий кодекс України: Законопроект №2902 від 22.04.2013 р. (доопрацьований 27.08.2013)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=46746 
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регулюванням і забезпеченням процесу соціального діалогу висвітлені в останньому більш 

повно. В проекті Трудового кодексу №2902 визначались форми соціального діалогу,  його 

сторони , а також встановлювались критерії їх репрезентативності, оцінку якої повинна була 

надавати Національна служба посередництва та примирення. Також необхідно відмітити, що в 

цьому проекті був  визначений зміст генеральної, галузевої і територіальної угод, їх дія та 

порядок підписання. Можна дійти висновку, що проект Трудового кодексу №2902 в частині 

регулювання питань соціального партнерства та соціального діалогу був більш вдалим. 

У проекті Трудового кодексу №1658 від 26.12.2014 р. ці, важливі для реалізації соціального 

діалогу, позиції відсутні, що, на наш погляд, є значним недоліком проекту, тому що 

підвищення на законодавчому рівні ролі таких органів, як Національна тристороння соціально-

економічна рада  та Національна служба посередництва і примирення сприятимуть досягненню 

основної мети соціального діалогу. 

Досліджуючи досвід країн Європейського Союзу з вищезазначених питань можемо зробити 

висновок, що соціальний діалог виявився цінним демократичним способом розв’язання 

соціальних проблем, сучасним і динамічним процесом, що має унікальний потенціал і широкі 

можливості у сприянні прогресу в питаннях глобалізації і інтеграції3 . Тому альтернативи 

соціальному партнерству у сфері соціально-трудових відносин для держави, що знаходиться у 

процесі побудови соціальної ринкової економіки  немає. 

Прийняття Трудового кодексу України удосконалить правове регулювання  соціального  

діалогу,  дозволить підвищити  його  якість, створить передумови для забезпечення 

гармонізації національних стандартів якості трудового життя громадян  з  європейськими,  

вдосконалення  системи  взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського 

суспільства. 

Пошук  балансу інтересів працівників і роботодавців при забезпеченні належного рівня 

захисту прав працівників та ефективного виробництва є найскладнішою проблемою, яку 

потрібно вирішити за допомогою нового Трудового кодексу. Але треба пам’ятати, що це є 

можливим в умовах відносно стабільного економічного і соціального розвитку країни і 

сучасний соціально – економічний стан держави вимагає гармонізації інтересів працівників, 

роботодавців та держави найбільш безконфліктним шляхом, що зменшив би рівень соціальної 

напруги в суспільстві і соціальний діалог є прекрасним інструментом для досягнення цієї мети, 

тому пропонуємо сформувати повноцінну главу в книзі шостій проекту Трудового кодексу із 

нормативного матеріалу Закону України «Про соціальний діалог» від 23.10.2010 року в процесі 

підготовки проекту Трудового кодексу до другого читання. 

 

 

Орлова Наталія Геннадіївна  
асистент кафедри трудового права  

 Національного юридичного університету  

 імені Ярослава Мудрого 

ДО ПИТАННЯ ПРО ТРУДОВУ ФУНКЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Умова про трудову функцію працівника є найважливішим положенням кожного трудового 

договору, його серцевиною4. Загальновідомо, що трудова функція встановлюється з 

урахуванням професії, спеціальності, кваліфікації або посади. Дотримання досягнутої у 

трудовому договорі домовленості про трудову функцію працівника можна вважати правовою 

                                                                 

 
3 Крещенко Н. Соціальний діалог з позиції країн ЄС // Віче – 2010. – №18. )  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.viche.info/journal/2197/ 

------------------------------------------ 
4 Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее [Текст] / Р.З. Лившиц / - М.: Наука, 1989. – 192 с. – с. 35  
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гарантією забезпечення стабільності трудових правовідносин, адже від цього залежить порядок 

оплати праці, її розміри, тривалість робочого дня та відпустки тощо5.  

Згідно ч. 2 ст. 32 проекту Трудового Кодексу України від 26.12.2014 р. однією з 

обов’язкових умов трудового договору є трудова функція: найменування професії, 

спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації професій та 

кваліфікаційних характеристик. Примітно, що у Конвенції Міжнародної організації праці Про 

трудові договори моряків №22 від 24.06.1926 р. як обов’язкова умова зазначена не трудова 

функція, а безпосередньо посада, на яку наймається працівник. Безперечно, посада зумовлює 

межі компетенції працівника, його права та обов’язки, відповідальність; найменування посади 

відображає характер виконуваної роботи працівника, а дипломи, кваліфікаційні свідоцтва є 

підставою для заняття певних посад працівниками, однак сукупність прав та обов'язків за тією 

чи іншою професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою не завжди співпадає із сукупністю 

прав та обов'язків у визначеній трудовій функції. Це означає, що обсяг трудових прав та 

обов'язків, установлених у трудовому договорі у зв'язку з тією чи іншою професією, 

спеціальністю, кваліфікацією, посадою не у всіх випадках є тотожним обсягу відповідних прав 

та обов'язків, установлених у цьому ж трудовому договорі у зв'язку з конкретною трудовою 

функцією, що підлягає виконанню працівником. 

О.С. Пашков і Б.Ф. Хрустальов вважали, що вказівка на професію (спеціальність) і 

кваліфікацію працівників є недостатнім критерієм для визначення їх обов'язків за трудовим 

договором. Трудова функція характеризується не якою-небудь конкретною спеціальністю, а 

видом праці. Трудова функція, на їх думку, є конкретним колом робіт, поставленим у обов'язки 

працівника під персональну відповідальність і прийнятим ним при вступі у трудові 

правовідносини6. А.І. Ставцева писала, що до трудової функції працівника може бути включена 

і робота за іншою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, якщо це обумовлено у трудовому 

договорі (наприклад при суміщенні професій)7. О.С. Пашков та О.В. Магницька підкреслювали, 

що трудова функція працівника визначається колом обов'язків і їх характером, встановленими 

угодою сторін. Це коло обов'язків (трудова функція) може не збігатися з колом обов'язків за 

певною професією, спеціальністю, кваліфікацією або посадою8. Таким чином, поняття „трудова 

функція” є ширшим за своїм обсягом і змістом, ніж поняття „професія”, „спеціальність”, 

„кваліфікація” чи „посада”. Вони співвідносяться між собою як ціле і часткове, коли часткове 

повністю поглинається цілим, а ціле, крім ознак часткового, містить не властиві частковому 

елементи – додаткові трудові права та обов’язки, що безпосередньо не входять у зміст 

конкретної професії, спеціальності, кваліфікації, посади.  

Видається, у трудовому договорі з працівниками водного транспорту має бути зазначена 

саме трудова функція. Посаду слід зазначати у договорі в якості реквізиту письмової форми.   

Окрім покладеної на кожного працівника водного транспорту трудової функції, кожен член 

екіпажу повинен відповідати за живучість судна, що є здатністю протистояти наслідкам 

аварійних пошкоджень, виникненню і розповсюдженню пожеж, впливу вибухів, зберігати і 

відновлювати при цьому в достатній мірі морехідні якості і гарантувати безпеку людей, що 

знаходяться на борту, схоронність вантажів і суднового майна. Підготовка до боротьби за 

живучість судна є обов'язковою для всього екіпажу і має проводитися з урахуванням типу і 

конструктивних особливостей судна, роду вантажу, що перевозиться, району плавання у 

комплексі з технічним  навчанням9.  

                                                                 

 
5 Советское трудовое право: Учебник / Под. ред. А. С. Пашкова, О. В. Смирнова. – М., Юридическая литература. – 1988.  – 605 с. – с. 255  
6 Пашков А.С. Обязанность трудиться по советскому праву [Текст] / А.С. Пашков, Б.Ф. Хрусталев. - Москва : Юрид. лит., 1970. - 192 с. – с. 
153–159, 161  
7Ставцева А.И.Правовые вопросы перераспределения трудових ресурсов [Текст] / А.И. Ставцева - М.: Юрид. лит., 1974. - 160 c. – с. 109  
8 Магницкая Е.В. Распределение трудовых ресурсов (правовые вопросы) [Текст] / Е.В. Магницкая, А.С.Пашков. - Москва : Юрид. лит., 1980. - 
175 с. – с. 162  
9 Про затвердження Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання [Електрон.ресурс]: Наказ, Інструкція, Форма типового 

документа [...] від 04.11.2004 № 963 - Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1483-04 - Заголовок з екрану 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1483-04
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Так, трудова функція члена екіпажу судна є складною та включає в себе, окрім обов’язків 

відповідно до професії, спеціальності, кваліфікації ще й обов’язки з підтримання 

життєзабезпечення (живучості) судна.  

Ефективне використання трудових ресурсів, поряд із задоволенням потреб економіки у 

робочій силі із врахуванням її кількості та якості, є складовою ефективної зайнятості. Одним із 

способів ефективного використання трудових ресурсів є впровадження таких форм організації 

праці, як сумісництво та суміщення професій (посад).  

У правовій літературі висловлювалися різні точки зору з питання змісту трудової функції 

при суміщенні професій (посад): має місце тільки одна трудова функція, але „розширена” 

(О.І. Процевський); трудова функція є „складною” (М.В. Молодцов, В.Г. Сойфер); 

працівником, який працює в умовах суміщення професій (посад) реалізується якісно „нова” 

трудова функція (А.І. Ставцева); має місце сукупність трудових функцій (В.А. Глозман).  

Думається, що для кожного конкретного працівника трудова функція є єдиною. Але при 

досягненні домовленості про суміщення професій (посад) працівник бере на себе додаткові 

обов’язки і відбувається доповнення трудової функції шляхом її розширення. Якщо ж виходити 

з того, що працівник виконує дві трудові функції, мова йде про існування двох трудових 

договорів, що є характерною рисою абсолютно іншої форми організації праці – сумісництва. 

Відповідно до Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Федерацією 

роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сфері 

морського транспорту на 2013 - 2015 р.р. перелік суміщених посад членів екіпажів суден 

встановлюється у колективному договорі. Згідно Постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня  

1981 р. №1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» суміщення дозволяється, як 

правило, у межах тієї категорії персоналу, до якої відноситься даний працівник (наприклад, 

судноводій-механік, матрос (рульовий)-моторист тощо). 

Згідно ч.2 п.9 Інструкції щодо застосування постанови Ради Міністрів СPСР «Про порядок і 

умови суміщення професій (посад)» № 1145 від 4.12.1981р. зменшення чисельності працівників 

у результаті суміщення професій (посад) не може служити підставою для зміни встановленого 

підприємством, установою, організацією ліміту чисельності та затвердженого для них штатного 

розкладу. 

Ураховуючи, що виконання додаткової роботи у вільний від основної роботи час вимагає від 

працівника водного транспорту більшого навантаження (фізичного, морального, психічного), 

обмеження сумісництва потребує чіткого врегулювання шляхом включення додаткових 

положень до змісту колективних договорів, як це передбачено у ч.2 ст. 21 Кодексу законів про 

працю. 

Для того, щоб тривалість роботи екіпажу не перевищувала безпечно допустимого рівня, 

власник судна має визначити перелік необхідних і достатніх функцій, що повинні виконуватися 

на судні під час майбутнього рейсу, функції, які можна суміщати за умов нормальної 

експлуатації судна та за передбачених аварійних ситуацій на судні, а також мінімальну 

кількість екіпажу, необхідну для безпечного виконання функцій за сумісництвом.  

 

 

Остапчук Світозар Ігорович  

студент 2 курсу  

юридичного факультету  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  

Здатність людини до праці, наявність в неї творчого задатку  стали основною рушійною 

силою та, водночас, індикатором цивілізаційного розвитку людства. Саме еволюція людини як 

особи, здатної здійснювати певну роботу(homo habilis) для забезпечення власного життя, а 
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згодом і  суспільно корисну,  лягла в основу періодизації історії людства. З  огляду на 

значущість праці як соціального явища, відносини в цій сфері стали предметом правового 

регулювання. 

Питання методу правового регулювання  є одним із  базових у юридичній науці в цілому і в 

теорії трудового права зокрема. Дана тематика стала об’єктом дослідження в працях 

В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука, М.І. Іншина, О.І. Процевського, В.І. Прокопенка, 

Й.Я. Кісельова, В.В.Жернакова, О.М. Ярошенка та ін. 

На даний час, незважаючи на здійснений величезний об’єм роботи, єдиної думки щодо 

визначення  методу правового регулювання трудових відносин загалом не досягнуто. На думку 

автора, це пов’язано з відсутністю єдиного бачення концепції методу правового регулювання і 

меж, які вона дає. Це  цілком нормальне  явище в будь-якій науці з огляду на постійну 

дискусію. Але варто  зазначити, що актуальність даної теми обумовлюється, крім цього 

фактора, ще й останніми законодавчими тенденціями в Україні, зокрема спробами прийняти 

новий Трудовий кодекс. Саме від того, які завдання ставить законодавець перед собою, 

приймаючи той чи інший нормативно-правовий акт, залежить метод правового регулювання, 

який дозволить реалізувати їх. Тому дуже важливо визначити потенціал характеру методу 

правового регулювання трудових відносин, тобто, які межі останній дає для  впливу на  

предмет трудового права. 

Для того, щоб визначити ці рамки, необхідно: 1) встановити спосіб закріплення методу 

правового регулювання трудових відносин; 2) зрозуміти як цей спосіб безпосередньо здійснює  

правове регулювання. 

Попередньо варто зазначити, що автор схиляється до думки, що метод правового 

регулювання трудових відносин за своєю змістовною характеристикою має бути в межах 

розуміння, яке дають нам поняття «імперативний» і «диспозитивний». Така позиція 

грунтується на положенні С. С. Алексєєва, що найпростішими методами правового 

регулювання є: 1) централізоване, імперативне регулювання (метод субординації), при якому 

регулювання зверху донизу здійснюється на владно-імперативних засадах; 2) децентралізоване, 

диспозитивне регулювання (метод координації), при якому правове регулювання визначається 

знизу, на його хід і процес впливає активність учасників суспільних відносин, їх правомірні дії 

є індивідуальним. 1 

Щодо способу закріплення методу правового регулювання необхідно сказати наступне. 

По-перше, згідно з позицією В. О. Процевського зміст методу правового регулювання  

закріплюється  в конструкціях юридичних норм, які розглядаються як їх вихідний елемент, що 

визначає їх основу, напрям правової поведінки в реальних суспільних відносинах, які 

складаються.  

По-друге, ця ж точка зору відображається і в працях П.М. Рабіновича, який визначає метод 

правового регулювання як специфічний спосіб владного впливу держави на суспільні 

відносини саме за допомогою правових норм та інших юридичних засобів.2 

По-третє, при викладенні авторської позиції необхідно сказати, що М.Г. Александров 

вважав, що такий владний  вплив (авт. - метод правового регулювання) на суспільство 

здійснюється шляхом встановлення: 1) заборони на вчинення певних дій;  2) правоздатності або 

правового статусу учасників трудових відносин;  3) компетенції органів державної влади, 

управління та правосуддя; 4) правового взаємозв’язку між учасниками трудових відносин3. 

Тому, виходячи з загально-теоретичних засад, ми можемо  стверджувати, що єдиним 

способом       встановлення  прав  і обов’язків учасників трудових відносин,  які складають 

зміст трудових правовідносин (а отже, визначають юридичний взаємозв’язок між ними) є 

норми трудового права. 

                                                                 

 
1 Алексеев С.С. Общая теория права : учебник / С.С. Алексеев. – М. : Проспект, 2008. – 565 с.; 
2 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави / П.М. Рабінович. – К., 1994. – 211 с.; 
3 Александров Н.Г. О месте трудового и колхозного права в системе советского социалистического права / Н.Г. Александров // Советское 

государство и право. – 1958. – С. 119–121;  
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Таким чином, встановлено, що норма є способом закріплення методу правового 

регулювання трудових відносин. 

Щодо безпосереднього впливу норм на формування методу скажемо наступне. 

Згідно  зі загальною класифікацією за способом регулювання норми трудового права  

поділяють  на забороняючі, зобов’язуючі та дозвільні. В. Лазарев з цього приводу говорить, що 

перші дві групи складають собою імперативні норми, а остання – диспозитивні. 4 Такий поділ 

обумовлений тим, що розуміється під формулюваннями «ступінь категоричності припису» або 

«спосіб вираження диспозиції норми»(яка являє власне припис). Така підстава при поділі 

методу правового регулювання трудових відносин на імперативний та диспозитивний 

виражається в «централізованості юридичної енергії». 

Спільна підстава поділу для норм трудового права  і методу правового регулювання  

свідчить про нерозривний зв'язок у змістовній характеристиці категорій. Тепер необхідно 

визначити джерело цієї характеристики. 

Вихідним для формування методу  правового регулювання  трудових відносин є первинні 

норми, які несуть в собі способи правового регулювання і в результаті об’єднання в об’ємніші 

змістовні групи(імперативні і диспозитивні норми)створюють  ширшу категорію – методу 

правового регулювання з його аналогічним дихотомічним поділом на імперативну та 

диспозитивну складові. 

У висновку: метод правового регулювання, який закріплений в  сучасному Кодексі законів 

про працю України, чи той який закріплений в проекті нового ТК України навряд чи може 

характеризуватись поза межами таких юридичних категорій імперативності чи диспозитивності 

як універсальних орієнтирів, що дуже важливо для системного бачення  галузі трудового 

законодавства. 
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Київського університету 

 імені Тараса Шевченка 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ КОДИФІКАЦІЇ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ  

1. Розвиток науки трудового права є іманентною складовою розвитку законодавства про 

працю, що виявляється у встановленні правоутворюючих факторів та наслідків їх дії, у 

суттєвому впливі на зміст та структуру нормативних актів, на систему законодавства та ін. 

Особливого значення наукове забезпечення набуває по відношенню до кодифікації. Періоди 

кодифікаційної активності, які б масштаби вона не мала, є періодами справжнього 

випробування для набутого теоретичного «багажу», критичної оцінки сукупного внеску та 

спільних зусиль усіх представників науки трудового права. 

Історія розвитку кодифікаційних процесів щодо законодавства про працю (трудового права) 

виявляє періоди особливої уваги з боку науки трудового права як до загальної методології, так і 

до окремих складових трудового права, які мають непересічне значення для проведення 

кодифікації.  

Із певною умовністю слід вказати на такі періоди розвитку науки трудового права, пов’язані 

із кодифікаційними процесами: (1) друга половина 20 х років ХХ сторіччя; (2) друга половина 

40 х років – початок 50 – х років; (3) друга половина 60 – х років; (4) друга половина 70 – х 

                                                                 

 
4 Теория права и государства [Текст] : [учебн.] /под.ред. В. В. Лазарева. – М. Право и  закон, 2001. –  576 с. 
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років – початок 80 – х років; (5) середина 90 – х років; (6) початок першого десятиріччя 2000 – 

х років. 

Окрім вказаного, не слід забувати про ті періоди розвитку наукового забезпечення 

кодифікаційних процесів, внаслідок яких були внесені зміни до Зводу законів Російської 

імперії у 1886 році, згодом прийняттям Статуту про промислову працю 1913 року. Результати 

цих процесів «відчувались» при намаганні розробити спеціальне законодавство про працю 

Тимчасового Уряду, при прийнятті «трудового кодексу» Української Центральної Ради – 

Закону про восьмигодинний робочий день від 25 січня 1918 року, при розробці та прийнятті 

інших правових актів про регулювання праці того періоду добре відомих науці трудового 

права. Доказом врахування попереднього досвіду наукового забезпечення є та умовна 

«легкість» або «швидкість» прийняття вказаних правових актів.  

Динаміка розвитку історичних подій була настільки значною, що не давала часу для 

комплексних теоретичних розробок відповідного спрямування. 

Особливостями дорадянського досвіду наукового забезпечення кодифікації є значний рівень 

розвитку компаративістських досліджень. Відомим прикладом є розробка Талем Л. С. вчення 

про трудовий договір. Методологія цього дослідження передбачала історичне дослідження, 

зверненого, насамперед, до римського права, та активну полеміку із представниками німецької 

та французької правової науки, які зробили певні кроки у напрямку аналізу прийнятих 

законодавчих актів. 

Врахування досвіду дорадянських кодифікацій не може оцінюватись як схильність до 

архаїки. Слід пам’ятати, що саме тоді сформувався певний феномен - «кодифікація» стала 

окремим універсальним об’єктом наукового аналізу як історичко-порівняльному аспекті, так і в 

теоретико-методологічному напрямку. Прикладом досліджень такого рівня є, наприклад, праця 

С.В. Пахмана в двох томах під назвою «История кодификации гражданского права», видана у 

1876 році. 

2. Періодизація розвитку кодифікаційних процесів була б не повною без визначення 

сучасного періоду, кодифікаційної активності науки трудового, для встановлення якого 

необхідно визначитись із його початком. Для цього слід зробити певні зауваження. 

Насамперед, слід розрізняти ту частину кодифікації, яка пов’язана із власне підготовкою 

проектів конкретних нормативних актів та їх прийняттям, та ту, яка виявляється у науковій 

активності (спеціальні дослідження, конференції тощо відповідної тематики). 

За особливістю зв’язку між цими «ланками одного ланцюгу» Башмаков А. у рецензії на 

підручник Васьковського Є. В. визначив різні методологічні типи, назвавши їх типами 

юриспруденції. Відповідно, французький тип юриспруденції передбачає відбудову теоретичних 

досліджень на «букві кодексу», а германський тип відповідає підлеглість форми та букви 

закону теоретичній системі1. 

Реальний розвиток правової системи відбувається при найщільнішому з’єднанні наукового 

обґрунтування та безпосередньої нормотворчості, які не підлягають штучному відокремленню. 

Проте, не можна ігнорувати факт їх різної активності різна у різні часи. Якщо нормотворча 

діяльність виявляє результати своєї активності в вигляді проектів нормативних актів (частіше 

всього це проекти кодифікованих актів), то докази активної роль наукового забезпечення 

можуть бути різні. 

Кількість проектів Трудового Кодексу, які вже побачили світ починаючи з 1991 року, вказує 

на реалізацію правовою системою України того типу юриспруденції, який відповідає суті 

«французького» типу. 

Для визначення часових меж сучасного етапу кодифікації законодавства про працю, слід 

загадати ті значні зусилля представників науки трудового права щодо участі у роботи 

Міжвідомчої тристоронньої робочої групи, створеної при Міністерстві праці та соціальної 

                                                                 

 
1Башмаков А. Е.В.Васьковский. Учебник гражданского права.СПб., 1894. У Зб. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: "Статут", 

2003. – 382 с. – С.37  
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політики внаслідок чого «народилась» Концепція реформування законодавства про працю 

України2. Ця концепція затверджена у 2002 році.  

При використанні вказаної вище типологізації слід припустити, що Концепція є свідченням 

умовного завершення певного етапу кодифікації, а «облік» сучасного етапу вести з 2003 року. 

3. Увага представників науки трудового права до питань, пов’язаних із кодифікацією 

законодавства про працю, на сучасному етапі не зменшується. 

Про це свідчать дискусії, започатковані у різних формах. Зокрема, за активною участю 

Хуторян Н. М., Лавріненко О. В., Вишневецької С.В., Гаращенко Л.П., Вавженчука С. Я., 

Жернакова В. В., Могілевського Л. В. та ін. на шпальтах періодичних юридичних видань 

висловлені погляди на різноманітні методологічні питання кодифікації законодавства про 

працю. 

Продовженням традиції ретельної уваги до кодифікаційних процесів, які були започатковані 

в Інституті держави і права імені В. М. Корецького завдяки плідній праці Симорота З. К., 

Монастирського Є. О. та ін., слід вважати видання окремої монографії, присвяченої проблемам 

кодифікації3, за ред. Хуторян Н.М., Іншина М. І., Прилипка С. М., Ярошенка О. М. 

Дослідженню питань кодифікації законодавства про працю сприяли такі наукові заходи як 

Друга науково-практична конференція «Трудове законодавство: шляхи реформування», 

проведена у Харківському національному університеті внутрішніх справ у квітні 2013 році, 

Круглий стіл «Проблеми кодифікації законодавства про працю», що відбувся у Харкові в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у березні 2015 року, 

Науковий семінар «Кодифікація трудового законодавства: проблеми, підходи та можливі 

наслідки для України» , проведений у Київському Університеті Права НАНУ в грудні 2016 році 

та ін. 

З’єднання зусиль представників науки трудового права дозволяє забезпечити досягнення 

основної мети кодифікації – наведення порядку у законодавстві про працю, вирішити конкретні 

сучасні завдання щодо правового регулювання трудових відносин та інших відносин, 

пов’язаних з ними, а також реалізувати усі сподівання щодо вдосконалення трудового права. 

 

 

Панченко Ольга Іванівна  

ад’юнкт кафедри цивільного права і процесу  

Національної академії внутрішніх справ 

МАТЕРІАЛЬНА ТА МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Основними обов’язками поліцейського під час проходження служби є: неухильне 

дотримання положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових 

актів, що регламентують діяльність поліції, професійне виконання ним своїх службових 

обов’язків, повага і не порушення прав і свобод людини; дотримання службової дисципліни, 

обмежень та заборон, пов’язаних із проходженням служби в поліції. За невиконання або 

неналежне виконання цих завдань поліцейський може бути притягнутий до юридичної 

відповідальності, яка є складовою частиною його спеціального правового статусу як посадової 

особи (разом із повноваженнями, тобто правами і обов’язками)4.  

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національну поліцію» (далі – ЗУ)5у разі 

вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-

                                                                 

 
2Пилипенко П. Д. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи // Електронне джерело – режим доступу: 
hhttp://www.svoboda.org.ua/dopysy/dopysy/01440 
3 Кодифікація трудового законодавства України : Монографія. / За ред. д– ра юрид. наук, проф. Н.М. Хуторян, д – ра юрид. наук, проф. 

М.І.Іншина, д – ра юрид. наук, проф. С. М. Прилипка, д – ра юрид. наук, проф. О. М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – 432 с. 
------------------------------------------ 
4 Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Харків : Консум, 2001. – с. 443. 
5 Закон України «Про Національну поліцію»: чинне законодавство станом на 05 лютого 2016 року: офіц. текст. – К. : Алерта, 2016. – 84 с.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. Матеріальна відповідальність 

працівників Національної поліції цим нормативно-правовим актом прямо не передбачена, 

однак при прийнятті на службу між державою та громадянином України укладається контракт 

– письмовий договір для визначення правових відносин між сторонами (ст. 63 ЗУ). Із 

підписанням цього договору і виданням наказу про призначення на посаду між сторонами 

виникають трудові відносини, які, відповідно, регулюються нормами Кодексу законів про 

працю України.  

У ч. 1 ст. 130 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України)1 передбачена 

матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, організації 

внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Матерiальна вiдповiдальнiсть 

працівника – це вид юридичної вiдповiдальностi, що полягає в обов’язку робiтника або 

службовця вiдшкодувати в установленому законом порядку i розмiрах пряму дiйсну шкоду, 

завдану пiдприємству (установi, органiзацiї), на якому вiн працює, його протиправним i винним 

невиконанням чи неналежним виконанням своїх трудових обов’язкiв2.  

Цивільно-правова відповідальність – це санкції, що застосовуються до правопорушника у 

вигляді покладання на нього додаткових цивільно-правових обов’язків або позбавлення на-

лежного йому цивільного права3. Санкція набуває характеру цивільно-правової 

відповідальності, якщо вона, по-перше, носить майновий характер і, по-друге, погіршує 

майновий стан порушника. 

У чинному законодавстві поряд із поняттям матеріальної відповідальності використовується 

категорія цивільно-правової відповідальності. Однак слід пам’ятати, що тотожні, на перший 

погляд, поняття за правовою природою істотно відрізняються одне від одного. Матеріальна 

відповідальність є інститутом трудового права. Умови, підстави, обсяг та порядок її 

застосування закріплено у КЗпП України. Майнова відповідальність є цивільно-правовою 

категорією. Правове забезпечення застосування заходів майнової відповідальності здійснює 

ЦК, тому вона не поширюється на трудові правовідносини. Галузева належність матеріальної 

відповідальності до трудового права визначається характером правопорушення. Щодо шкоди, 

завданої роботодавцю працівником внаслідок недотримання трудової дисципліни, норми 

цивільного законодавства не застосовуються4. Отже, необхідно навчитися розрізняти ці два 

види відповідальності для правильного застосування відповідних норм права.   

Отже, перша відмінність «випливає» із самого визначення: матеріальна відповідальність у 

трудовому праві, на відміну від майнової відповідальності у цивільному праві, завжди має 

відновлювальний, а не штрафний характер. 

Другу відмінність знаходимо у підставах виникнення цих видів відповідальності. Так, 

матеріальна відповідальність настає тоді, коли співробітник (заподіювач шкоди) перебуває у 

службових відносинах із потерпілим. Матеріальна відповідальність поширюється на випадки 

завдання шкоди державній власності, її розмір за шкоду, завдану особою рядового і 

начальницького складу державі під час виконання службових обов’язків, залежить від складу 

правопорушення. Цивільно-правова відповідальність має місце у випадках, коли особа не 

перебуває в трудових або службових відносинах з потерпілим; вона відшкодовує будь-яку 

майнову шкоду, завдану нею не під час виконання службових обов’язків5  

Третя відмінність полягає у розмірі відшкодування за завдану шкоду. У трудовому праві 

відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку службовця і не повинна 

перевищувати повного розміру завданої шкоди, за винятком випадків, передбачених 

законодавством (ч. 2 ст. 130 КЗпП України).  При цьому розмір завданої шкоди визначається на 

                                                                 

 
1 Кодекс законів про працю України. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2010. – 136 с. 
2 Дмитренко, Ю. П. Трудове право України : [пiдручник] / Ю. П. Дмитренко. – К.: Юрiнком Iнтер, 2009. – 624 с. [4, с. 360] 
3 Цивільне право України. Загальна частина : [підруч.] / За ред.          І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К. : КНТ, 2006. – 480 с. [5, с. 268] 
4 Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну 

роботодавцю : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 грудня 2015 року 
№ 12 // Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ / Вищий спеціалізований суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ. URL: http://www.sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html (дата звернення: 23.03.2017). 
5 Скакун О. Ф. Теорія держави і права. С. 444-445. 
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основі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) 

матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами, інших   

документів   про наявність   і   розмір   прямої   дійсної   шкоди, матеріалів  інвентаризації, актів 

ревізії та облікових  документів.  

У цивільному ж праві діє правило повного відшкодування завданої шкоди. Відповідно до ст. 

1166 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)6 майнова шкода, завдана 

неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної 

або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 

відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала. Оскільки поліцейський є службовою 

(посадовою) особою, то шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок його 

незаконних рішень, дії чи бездіяльності, відшкодовується державою (ст. 1174 ЦК України). 

Якщо ж шкода фізичній особі була завдана внаслідок її незаконного засудження, незаконного 

притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, 

незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді 

арешту чи виправних робіт, то, згідно зі ст. 1176 ЦК України, така шкода відшкодовується 

державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. 

Відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, держава має 

право зворотної вимоги до цієї особи тільки у разі встановлення в її діях складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили (ч. 3 ст. 

1191 ЦК України). 

Слід зазначити, що право регресної вимоги до службовця виникає і в організації, яка 

здійснила виплати третій особі у порядку відшкодування шкоди, оскільки такі виплати 

належать до категорії прямої дійсної шкоди. Притягнення до матеріальної відповідальності в 

цьому випадку можливе, якщо дії особи кваліфікуються як невиконання або неналежне 

виконання службових обов’язків. 

Згідно з ч. 2 ст. 130 КЗпП України умовами притягнення працівників до матеріальної 

відповідальності є: 1) пряма дійсна шкода; 2) протиправна поведінка (дія чи бездіяльність) 

працівника; 3) вина в діях чи бездіяльності працівника; 4) прямий причинний зв’язок між 

протиправною і винною дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка настала. Шкода ж, 

завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю поліцейських, відшкодовується 

державою незалежно від вини службових і посадових осіб. Саме наявність вини у складі 

вчиненого правопорушення допомагає відмежувати матеріальну відповідальність від майнової. 

За нормами трудового права матеріальна відповідальність настає лише за завдання прямої 

дійсної шкоди; неодержані доходи та упущена вигода не відшкодовуються. Під прямою 

дійсною шкодою, зокрема, слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, 

необхідність для підприємства, установи, організації провести затрати на відновлення, 

придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок 

неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків, грошові виплати. 

У цивільному праві шкода складається з майнової шкоди (збитків)  та моральної шкоди. 

Відповідно до ст. 22 ЦК України збитками є: реальні збитки та упущена вигода. Збитки 

відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено 

відшкодування у меншому або більшому розмірі. Шкода, завдана особі незаконними діями 

поліцейських, відшкодовується відповідно до положень Закону України від 01 грудня 1994 р. 

№ 266/94-ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду»7. У ст. 3 цього Закону передбачено, 

                                                                 

 
6 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 04 березня 2016 р. : (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 

2016. – 408 с.  
7 Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Закон від 01 грудня 1994 р. № 266/94-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 23.03.2017). 
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що громадянинові повертаються: заробіток  та  інші  грошові  доходи,  які  він втратив 

внаслідок незаконних дій; майно, конфісковане  або  звернене  y  дохід  держави  судом, 

вилучене   органами   досудового   розслідування,   органами,  які здійснюють  оперативно-

розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт; штрафи, стягнуті на виконання 

вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином; суми, сплачені 

громадянином  у  зв’язку  з  наданням  йому юридичної допомоги; моральна шкода.  

Отже, можемо зробити наступні висновки за результатами проведеної порівняльної 

характеристики матеріальної та майнової відповідальності поліцейських. Матеріальна 

відповідальність має лише відновлювальний характер. Цивільно-правова (майнова) 

відповідальність може мати як відновлювальну, так і штрафну природу. Матеріальна 

відповідальність настає тоді, коли поліцейський перебуває y службових відносинах з 

потерпілим, а майнова відповідальність має місце у випадках, коли службові відносини між 

сторонами відсутні. Якщо матеріальна відповідальність обмежується певною частиною 

заробітку поліцейського і не повинна перевищувати повного розміру завданої шкоди, то у 

цивільному праві діє принцип повного відшкодування завданої шкоди, у тому числі й моральної. 

Відповідальність у трудовому праві настає за пряму дійсну шкоду, а за нормами цивільного 

права шкода складається з майнової та моральної. Отже, відповідно до чинного 

законодавства, поліцейський повинен відшкодувати потерпілому й моральну шкоду. За 

зворотною вимогою службовець має відшкодувати і матеріальну, і майнову шкоду, однак 

пред’явити до нього регресні вимоги за нормами ЦК України можна лише у разі встановлення 

в його діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього, 

який набрав законної сили. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Человеческое общество не может существовать бесконфликтно. В цивилизованном обществе 

должны создаваться все условия если не для устранения причин конфликтов, то хотя бы для 

смягчения их последствий. Это очень непростая задача, и она решается тем труднее, чем более 

кризисная ситуация складывается для отдельного человека или общества в целом. 

Успех экономического реформирования возможен только с учетом социально-трудовых 

аспектов и соблюдения принципа социальной справедливости. Следовательно, основными 

задачами трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон, представляющих трудовые 

отношения, интересы государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и 

связанных с ними отношений. Динамичность отрасли трудового права предполагает, как 

следствие, необходимость постоянного обновления и даже в некоторых случаях создания новой 

нормативно-правовой базы, отвечающей потребностям общества на данном этапе его развития. 

Разрешение трудовых споров возможно осуществлять через их урегулирование или 

разбирательство. Оба варианта разрешения споров имеют цель прекращения спора, но разными 

способами ее достигают.  

Развития и совершенствование альтернативного урегулирования индивидуальных трудовых 

споров требование настоящего времени. Так, Е.В. Мотина подчеркивает, что 

совершенствование системы разрешения индивидуальных трудовых споров возможно на 

основе примирительных процедур, правовые основы которых заложены в трудовое 

законодательство, но для ее реализации требуется соответствующая дополнительная правовая 
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регламентация различных аспектов данного механизма1. Н.И. Тарасевич также отмечает, что 

эффективность использования примирительных процедур при разрешении индивидуальных 

трудовых споров в значительной степени зависит от четкости правовых норм, 

устанавливающих порядок формирования такого рода органов, определяющих принципы, на 

которых должна базироваться организация примирительной процедуры и деятельность лиц, 

призванных способствовать разрешению разногласий, а также категории споров, 

подведомственные данным органам2. Е.В. Касьянова указывает, что для сторон 

индивидуального трудового спора важны эффективные и малозатратные методы 

урегулирования трудового конфликта3.  

С учетом анализа западной модели мирного урегулирования индивидуальных трудовых 

споров, следует поддержать мнение ученых, полагающих необходимым на законодательном 

уровне решить вопросы, относящиеся к альтернативному урегулированию разногласий между 

работником и нанимателем. 

Следует отметить, что в разных странах системы урегулирования индивидуальных трудовых 

споров различаются. Как указано в ст. 1 Рекомендации МОТ № 92 о добровольном примирении 

и арбитраже, системы урегулирования споров должны соответствовать национальным 

условиям4. Это необходимо для эффективного функционирования системы и поддержания 

доверия к ней со стороны спорящих сторон. Бюро МОТ указывает, что системы 

урегулирования индивидуальных трудовых споров подразделяются на три следующие 

категории. 

1. Урегулирование индивидуальных трудовых споров возложено на министерства 

(департаменты) труда. С этой целью создаются специальные подразделения в рамках 

государственных служб. Функции примирения и арбитража возложены на сотрудников 

департаментов по вопросам труда. Такой подход применяется в странах Африки, Азии, 

Европы, а также в арабских странах. 

2. Функция предотвращения и урегулирования трудовых споров возложена на независимые 

органы, установленные в соответствии с законом. Данные органы финансируются 

государством, но действуют автономно и независимо; создаются в виде комиссий; независимы 

от политических партий, бизнеса и профсоюзов. Некоторые из них действуют более 60 лет. 

Например, Федеральная служба посредничества и примирения в США создана в 1947 году, 

Служба консультаций, примирения и арбитража в Великобритании – в 1976 году, Комиссия по 

трудовым отношениям в Ирландии – в 1991 году, Комиссия по примирению, посредничеству и 

арбитражу в Южной Африке – в 1995 году, Национальная комиссия по труду в Ганне – в 2005 

году. Данные независимые органы предусмотрены законодательством, при этом они не входят 

в центральный орган регулирования вопросов труда, но являются частью общей системы 

регулирования вопросов труда. 

3. Функции по предотвращению и урегулированию индивидуальных трудовых споров 

распределяются между органом регулирования вопросов труда и каким-либо независимым 

органом (например, между департаментом труда министерства труда и арбитражным советом)5.  
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Альтернативное урегулирование спорных вопросов в области труда эффективно 

используется в ряде западных государств. В европейских странах в индивидуальном трудовом 

конфликте работник может использовать все возможные способы протеста против нарушения 

своих трудовых прав. Так, в Финляндии урегулирование трудовых споров строится на 

принципе добровольности. Для урегулирования трудовых конфликтов используются: 

а) помощь медиатора – переговоры проходят на добровольной основе, а стороны заранее не 

связаны конечным результатом; б) помощь посредника – обязательное участие сторон в 

переговорах, стороны не связаны конечным результатом; в) добровольная передача спора в 

третейский суд, стороны связаны конечным результатом переговоров6.  

В Италии, если стороны не желают выносить спор на судебное разбирательство, они 

обращаются в примирительную комиссию. Комиссии создаются при государственных органах 

труда (областных и провинциальных управлениях по труду и максимальной занятости). В 

состав таких комиссий входят представители профсоюзов, предпринимателей и председатель, 

который является директором управления по труду и максимальной занятости7  

Как показывает практика применения посредничества в таких странах, как США, Германия, 

Китай, данная процедура разрешения споров способна существенно снизить нагрузку на 

судебную систему государства, предоставив сторонам спора, более простой, удобный и 

оперативный инструмент разрешения возникшего разногласия в досудебном порядке8.  

Практический опыт западных государств свидетельствует о том, что альтернативные органы 

служат разумным и действенным средством социального управления и контроля, согласования 

сталкивающихся интересов в сфере труда и трудовых отношений, предотвращения и 

профилактики судебных разбирательств.  К тому же, это неотъемлемая составная часть 

корпоративной культуры, способствующей нормальному функционированию чрезвычайно 

сложного производственного и общественного организма.  

На основании проведенного анализа автором предлагается дополнить  трудовое 

законодательство статьей об альтернативных органах рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров, предусмотрев в ней, что к альтернативным органам относятся - органы примирения, 

посредничества и арбитража, которые могут создаваться по согласованию между сторонами 

трудового спора в следующих организационных формах:  

1) органы примирения – в форме примирительной комиссии;  

2) органы посредничества – в форме независимого посредника;  

3) органы арбитража – в форме трудового арбитража либо трудовой арбитражной 

комиссии». 

Многостадийное рассмотрение индивидуальных трудовых споров в альтернативных органах 

позволит смягчить социальную напряженность в трудовом коллективе, а это, в свою очередь, 

послужит профилактикой возникновения индивидуальных трудовых споров. 

 

                                                                 

 
6 Защита трудовых прав работников в России и Финляндии / П. Араярви [и др.] ; отв. ред. Е. Е. Мачульская, М. Миккола. – М. : Буки Веди, 

2013. –  С. 149. 
7 Киселев, Я. Л. Сравнительное и международное трудовое право : учеб. для вузов / И. Я. Киселев. – М. : Дело, 1999. –  С. 283. 
8 Рекомендация № 92 Международной организации труда «О добровольном примирении и арбитраже» : [принята в г. Женеве29.06.1951 г.] // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда, 1919–1956 : [в 2 т. : перевод] / Междунар. бюро труда. – Женева, 

1991. – Т. 1. – С. 1046.  
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ 

ЗАЙНЯТОСТІ  

Сьогодні в Україні нагальним є питання реформування трудового законодавства, прийняття 

Трудового кодексу України, який би врегульовував нові тенденції розвитку в сфері трудових 

відносин. Однією з нових тенденцій у правовому регулюванні трудових правовідносин є 

посилення гнучкості, тобто можливість легко змінюватися, звільнятися від надмірної 

регламентації процесу праці, що пов’язує працівника численними правилами, обов’язками,  

нав’язуванням негнучких схем поведінки. Очевидним є те, вітчизняне трудове законодавство, 

впорядковуючи індивідуальні трудові правовідносини, виявляє недостатню гнучкість, 

зберігаючи при цьому адміністративно-командний підхід у регламентації 

останніх1. Ідеї про посилення гнучкості у трудових відносинах передусім спричинили 

виникнення нових нестандартних правовідносин, нестандартних форм зайнятості, зокрема 

таких як: дистанційна робота,  запозичена праця, робота за викликом, гнучкі режими робочого 

часу, неповний робочий день, стислий робочий тиждень тощо. 

 Наразі проблемним залишається питання законодавчого закріплення зазначених форм 

залучення до праці, у зв’язку з чим виникають нелегальні трудові правовідносини, які діють 

поза межами законодавства, та в більшості випадків призводять до порушення прав 

працівників. При цьому, необхідно зазначити  що термін «гнучкість правового регулювання» та 

використання нестандартних форм зайнятості повинно передбачати наявність нових форм та 

методів регламентації, а не повну відмову від правового регулювання відносин із застосування 

праці2. 

Одним з видів нестандартної зайнятості є дистанційна робота, що передбачає здійснення 

працівниками своїх трудових обов’язків поза місцем знаходження роботодавця. Як синоніми 

дистанційної роботи визначаються поняття «віддалена робота» та «телеробота». Усі ці поняття 

в літературі характеризуються одними й тими рисами й уживаються як синонімічні. Телеробота 

сприймається як специфічна організація праці та/або форма виконання працівником трудових 

зобов’язань, яка могла б здійснюватися в приміщеннях роботодавця, однак регулярно 

виконується поза цими приміщеннями з використанням інформаційних технологій3. 

Я.В. Свічкарьова визначає дистанційну роботу як форму виконання працівником трудових 

обов’язків, що здійснюється поза приміщеннями роботодавця з використанням для спілкування 

з керівництвом та колегами інформаційних технологій4.  

Розглядаючи поняття «дистанційна робота», необхідно з’ясувати його співвідношення із 

поняттям «надомна праця» Дистанційна робота та надомна праця мають таку основну спільну 

ознаку – виконання праці особою віддалено від місця знаходження роботодавця, завдяки чому 

їх можна було б визначити як той самий вид роботи. Однак характерною рисою, яка відрізняє 

дистанційну роботу від надомної, є те, що перша з них може виконуватися не лише вдома, а й в 

                                                                 

 
1 Кияниця І. П. Проблеми і перспективи регулювання індивідуальних трудових відносин в Україні / І. П. Кияниця // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. 
Тараса Шевченка : Міжнародні відносини. – 2001. – С. 5–6. 
2 Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран запада (прорыв в постиндустриальное общество) / И. Я. Киселев. – М. : ЗАО «Бизнес-

школа «Интел-Синтез», 2003 – 160 с. 
3 Байков А. М. Законодательство о труде и наука трудового права Латвии: современное состояние и перспективі развития / Современное 

состояние законодательства и науки трудового права и права социального обеспечения : материалы 6-й Междунар. науч.-практ конф. / под ред. 

К. Н. Гусова. – М. : Проспект, 2010 – С. 28–34. 
4 Свічкарьова Я. В. Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості [Електронний ресурс] / Я. В. Свічкарьова. – Режим доступу: 

http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/8507/%DF 
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інших місцях поза офісом (приміщенням) роботодавця: у спеціально обладнаних приміщеннях, 

під час відряджень, у дорозі тощо,– на відміну від надомної праці, де місце працівника 

обмежується лише приміщенням, де він проживає. Таким чином, основна спільна ознака – 

виконання роботи поза межами приміщень роботодавця – дає підстави вважати, що поняття 

«дистанційна робота» і «надомна праця» мають однакову юридичну природу й повинні мати 

однакове правове регулювання. Однак дистанційна робота є ширшим поняттям, аніж надомна 

праця, оскільки не обмежує виконання праці лише місцем проживання, що визначає 

можливість вважати надомну роботу видом дистанційної праці. Також, Л.П. Гаращенко 

зазначила, що в законодавстві Бельгії конкретизується місце роботи для дистанційних 

працівників, зокрема виконання роботи вдома, допоміжний децентралізований офіс та робота 

що має мобільний характер5. Таким чином, вбачається за доцільне використовувати до явища, 

коли працівником виконується робота поза межами приміщень, які підлягають роботодавцеві, 

поняття «дистанційна робота», а не «надомна робота», останню, у свою чергу, слід вважати 

видом дистанційної роботи, оскільки вона є ширшим поняттям і включає надомну працю. 

Проектом Трудового кодексу України визначається однією з умов трудового договору може 

визначатись робота вдома, у разі наявності відповідних умов охорони праці, пожежної безпеки 

та санітарії. Виходячи з наведеного, вбачається за доцільне визначити в проекті дистанційну 

роботу  як окремий вид трудового договору (а не роботу вдома), яка відповідно може 

виконуватись як вдома так і в інших спеціально обладнаних приміщеннях. 

Наступною формою нестандартної зайнятості є запозичена праця, яка не досконало вивчена 

сьогодні у вітчизняній науці трудового права.  За загальними рисами, запозичена праця 

характеризується вступом у трудові правовідносини третього учасника – кадрового агентства, 

тобто на стороні роботодавця виступає два учасники трудових правовідносин, на відміну від 

звичайних двосторонніх трудових договорів, де в правовідносинах фігурують лише два 

учасники – працівник та роботодавець. В науці трудового права та на практиці поряд із 

поняттям «запозичена праця» використовуються такі поняття, як «аутсорсинг», «аутстафінг», 

«лізинг персоналу», «оренда персоналу», «підбір тимчасового персоналу», «хедхантинг», 

«аутплейсмент». Однак, на сьогодні немає єдиного розуміння та трактування цих понять, часто 

зазначені дефініції ототожнюють, у зв’язку із цим потрібне формування єдиного понятійного 

апарату щодо них. Спільним в цих поняттях визначається включенням до трудових відносин 

кадрової агенції.  

Попри значну критику такої організаційно-правової форми залучення до праці вона має 

місце в реальному житті при здійсненні господарської діяльності, а тому необхідно на 

законодавчому рівні визначити принципи та закріпити основні засади правового регулювання 

цього явища. Позикова праця може бути більш прийнятною для деяких категорій працівників, 

оскільки передбачає менший ступінь віддачі наймачеві, а тому великі можливості для 

поєднання роботи з іншою діяльністю (навчанням, доглядом за нужденними та ін.). Оскільки 

позиковий працівник зазвичай не має значного досвіду роботи, він обґрунтовано припускає, що 

навчання в процесі роботи і шанс отримати постійну роботу компенсують порівняно низький 

рівень зарплати, який пропонують агентства позикової праці. Як уже зазначалося, за 

статистикою Організації економічного співробітництва та розвитку, позикові працівники – це, 

як правило, молоді й низько кваліфіковані фахівці, зайняті в невеликих фірмах і сільському 

хазяйстві 6. 

Розглядаючи проект  Трудового кодексу України стосовно запозиченої праці лише 

згадується про приватні агентства зайнятості, які здійснюють працевлаштування, що є 

безсумнівно недоліком. Таке складне явище як запозичена праця, потребує чіткої регламентації 

в новому кодифікованому акті, із зазначенням понятійного апарату, яким чином будуть 

                                                                 

 
5 Гаращенко Л.П. Дистанційна робота за законодавством Бельгії /Конституційна реформа в України: досвід, проблеми, перспективи: матеріали 
круглого столу:спецвип., 25 черв. 2013 р. – К.ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013 – С. 46-51. 
6 Organization for Economic Cooperation and Development. OECD Employment outlook: taking the measure of temporary employment. – Paris : OECD, 

2002. – P. 56. 
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розподілятись права та обов’язки між трьома суб’єктами такої конструкції застосування праці, 

який механізм додержання прав працівників тощо.  

Наступною формою нестандартної зайнятості, яка безумовно потребує врахуванню при 

прийнятті нового законодавства є «робота за викликом». Застосування трудових договорів про 

роботу за викликом розпочалося в зарубіжних країнах і на сьогодні в багатьох країнах світу 

використання такої зайнятості закріплено законодавчо: Бельгії, Нідерландах, Німеччині, 

Туреччині, Угорщині тощо7. Трудові договори про роботу за викликом передбачають умову, за 

якої працівник бере на себе зобов’язання виконувати роботу в майбутньому, а саме тоді, коли 

роботодавець вирішить залучити його для виконання цієї роботи.  

Визначається існування двох видів трудових договорів про роботу за викликом: по-перше – 

це  «угода мінімум-максимум», де визначено мінімальну кількість годин, які потрібно 

відпрацювати працівникові  і відповідно мінімальну заробітну плату, що гарантується 

працівникові; по – друге – це « угода нуль годин», за якою роботодавець не зобов’язується 

надавати роботу працівникові і відповідно не несе жодної відповідальності за таке ненадання8. 

С. Венедіктов зазначає, що широкого застосування угоди «нуль годин» здобули у 

Великобританії, що надають можливість застосування гнучких правовідносин у сферах 

господарства де трудових процес є непередбачуваним, таких як наприклад громадське 

харчування, реклама, тощо9.   

Існування таких правовідносин досить часто ставиться під сумнів, однак робота за викликом 

вже здобула широкого застосування, у зв’язку з чим вбачається за доцільне врегулювати 

законодавчо такі відносини, задля гарантування прав працівників, визначення випадків коли 

можливе застосування такої форми організації праці.  

Підсумовуючи наведене, слід зазначити що гнучкі форми зайнятості набули широкого 

застосування, що сприяє забезпеченню продуктивної зайнятості в Україні, дозволяє створювати 

нові та ефективні робочі місця, а також є зручним як для працівників так і для роботодавців. 

Відсутність регулювання нестандартних форм зайнятості законодавством, в більшості випадків 

зумовлює порушення права працівників, зокрема право на відпустку, право на оплату праці, 

право на безпечні та здорові умови праці тощо. Таке становище речей зумовлює необхідність 

законодавчого закріплення нестандартної зайнятості, чіткого визначення понятійного апарату з 

цих питань, визначення додаткових гарантій для таких працівника тощо, у зв’язку з чим 

пропонується розглянути питання щодо доповнення проекту Трудового кодексу України новим 

розділом «Нестандартні форми зайнятості». 

 

                                                                 

 
7 Свічкарьова Я. В. Сутність та види / Я. В. Свічкарьова // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. і 
повідом. сучасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27–28 верес. 2013 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2013. – С. 260–267. 
8 Свічкарьова Я.В. Робота за викликом: договір «нуль годин»/ Я.В. Свічкарьова//Вісник Харк. нац. унів-ту. Ім.. Каразіна. – Х. : Право, 2014. – 

Вип 18. – С. 127-134. 
9 Венедіктов С. Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України: монографія/ С. Венедіктов. – 

Київ: Ніка –Центр, 2017 – 174 с.  
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 внутрішніх справ 

ДО ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ 

Матеріальна відповідальність роботодавця є різновидом правової відповідальності і володіє 

усіма ознаками і властивостями притаманними останній, разом із тим специфіка її суб’єкта 

обумовлює наявність у неї певних особливостей. Так, однією з особливостей матеріальної 

відповідальності роботодавця є те, що чинним законодавством про працю не передбачено 

прямого зв’язку між виною та відповідальністю роботодавця, тобто наявність вини останнього 

та її форма не є обов’язковими умовами для притягнення роботодавця до відповідальності та 

визначення характеру і розміру застосовуваних до нього санкцій. Очевидно, що такий підхід є, 

у певному розумінні, дискримінаційним по відношенню до роботодавця, адже фактично діюче 

законодавство покладає на нього обов’язок відшкодовувати завдану найманому працівнику, під 

час виконання ним своїх трудових обов’язків, шкоду за будь-яких обставин, навіть якщо мала 

місце непереборна сила, і роботодавець не мав змоги хоча б якось передбачити можливість 

завдання цієї шкоди і запобігти їй. Слід відмітити, що у проекті Трудового кодексу України 

№ 1658 від 27 грудня 2014 р. вже передбачено, що роботодавець несе відповідальність перед 

працівником за умови, якщо він не доведе, що шкоду заподіяно внаслідок дії непереборної 

сили1. Також варто відмітити, що із загального правила про не суттєвість вини для 

відповідальності роботодавця є два виключення, а саме: у частині 1 статті 117 та частині 5 

статті 235 КЗпП містяться прямі вказівки на наявність вини роботодавця, як умови настання 

його відповідальності. Так, у статті 117 КЗпП зазначається, що в разі невиплати з вини 

власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, 

зазначені в статті 116 КЗпП, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, 

організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по 

день фактичного розрахунку. А у статті 235 КЗпП йдеться про те, що у разі затримки видачі 

трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується 

середній заробіток за весь час вимушеного прогулу2. 

Також, вважаємо за потрібне зауважити на тому, що у випадку відповідальності роботодавця 

діє презумпція винуватості, тобто законодавство не зобов’язує працівника доводити вину 

роботодавця – останній вважається винуватим у завданій шкоді до тих пір, доки не доведе 

зворотне. Хоча у світлі того підходу, який використовується у чинному законодавстві 

(відповідальність роботодавця без його вини, необхідність доведення останнім своєї 

невинуватості) виглядає такою, що немає практичної цінності, окрім двох вищезазначених 

виключень (статті 117, 235 КЗпП). 

До особливостей відповідальності роботодавця варто віднести й те, що вона може наступати 

і до безпосереднього виникнення трудових відносин між ним та найманим працівником – при 

безпідставній відмові роботодавцем у прийнятті на роботу. Тобто відповідальність несе не 

реальний, а потенційний роботодавець. Наявність такої відповідальності є важливою гарантією 

законності протікання відносин із працевлаштування, які є неодмінною передумовою 

нормальної реалізації особою свого конституційного права на працю.  

                                                                 

 
1 Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221. 
2 Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. 
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Вважаємо, що до характерних особливостей відповідальності саме роботодавця є її 

безособистісний (неперсональний) характер. Дана властивість досліджуваної відповідальності 

випливає зі статті 240-1 КЗпП України, в якій закріплено, що у разі, коли працівника звільнено 

без законної підстави або з порушенням встановленого порядку, але поновлення його на 

попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, орган, 

який розглядає трудовий спір, зобов’язує ліквідаційну комісію або власника (орган, 

уповноважений управляти майном ліквідованого підприємства, установи, організації, а у 

відповідних випадках – правонаступника), виплатити працівникові заробітну плату за весь час 

вимушеного прогулу.  

Як особливості юридичної відповідальності роботодавця перед найманим працівником 

(працівниками) варто приділити увагу й такому питанню як відшкодування шкоди у випадку 

завдання ушкодження здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків. 

Специфіка даного аспекту юридичної відповідальності роботодавця полягає у тому, що він 

безпосередньо не відшкодовує завдання зазначеної шкоди найманому працівнику – це здійснює 

страховик, яким виступає Фонд соціального страхування. Відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р., № 1105-XIV 

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. Фонд, якщо інше не передбачено 

законами України, не може займатися іншою діяльністю, крім тієї, для якої його створено, та 

використовувати свої кошти на цілі, не пов’язані з цією діяльністю. Кошти Фонду не 

включаються до складу Державного бюджету України та використовуються тільки за цільовим 

призначенням3.  

Однак наявність такого Фонду в цілому не звільняє роботодавців від виконання їх 

зобов’язань із відшкодування шкоди завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх 

трудових функцій та обов’язків. Щоправда реалізує роботодавець ці обов’язки перед 

працівником опосередкованим чином, а саме через здійснення відповідних страхових внесків 

до зазначеного Фонду. Тобто роботодавець є страхувальником, а найманий працівник, 

відповідно, застрахованою особою. Безпосередньо наймані працівники ніяких витрат, 

пов’язаних зі сплатою зазначених страхових внесків не несуть. Матеріально-правові та 

процедурні аспекти здійснення відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, визначаються 

спеціальним законодавством, зокрема Законами України «Про охорону праці» від 14 жовтня 

1992 р., № 2694-XII, «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 

1999 р., № 1105-XIV, «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 8 липня 2010 р., № 2464-VI.  

Ще однією особливістю відповідальності роботодавця є те, що трудове законодавство 

зобов’язує його у відповідних випадках відшкодовувати найманим працівникам не лише 

матеріальну, але й моральну шкоду.  

І, нарешті, остання особливість досліджуваної відповідальності, на яку ми хотіли б звернути 

увагу, пов’язана із відповідальністю уповноваженого роботодавцем органу, в якості якого 

виступає керівник (директор) підприємства, установи, організації. Справа у тому, що дана 

посадова особа, хоча й може укладати та розривати з найманим працівником трудові угоди, 

втім вона не є їх безпосередньою стороною, а лише діє, як ми вже зазначали вище по тексту, в 

від імені та в інтересах роботодавця, реалізуючи при цьому певну частину його прав і 

                                                                 

 
3 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1999, № 46-47. – Ст. 403 
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обов’язків. А отже уповноважений орган в особі керівника (директора) не може нести 

матеріальну відповідальність перед найманим працівником. Натомість він (керівник, директор), 

перебуваючи у трудових відносинах із роботодавцем, який уповноважив його на виконання 

відповідних організаційно-управлінських функцій, може притягатися останнім (роботодавцем) 

як найманий працівник до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.  

Роботодавець, який поніс витрати пов’язані із виплатою матеріального відшкодування 

найманому працівнику, якщо при цьому шкоду останньому було завдано з вини керівника, 

може в порядку регресу стягнути ці витрати з такого керівника. Слід відмітити, що у статті 237 

КЗпП України передбачено, що суд покладає на службову особу, винну в незаконному 

звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, обов’язок покрити шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу 

або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення 

чи переведення здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган 

затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі4. 

Отже, матеріальна відповідальність роботодавця перед найманим працівником виступає, в 

основному, в ролі гарантії прав і законних інтересів останніх, на відміну від матеріальної 

відповідальності працівників, яка не лише їх зобов’язує, але й захищає, зокрема від надмірних 

відрахувань із заробітної плати. Матеріальна відповідальність роботодавців виконує, в першу 

чергу, каральну, а вже потім компенсаційну функцію. В умовах нерівності правового та 

матеріально-фінансового становища роботодавця і працівника, такий стан справ у цілому є 

виправданим. Разом із тим вважаємо, що у деяких аспектах, питання обумовленості 

відповідальності роботодавця мають бути переглянуті у бік їх пом’якшення. Зокрема вважаємо, 

що роботодавець не зобов’язаний нести відповідальність за шкоду, завдану найманому 

працівнику внаслідок непереборної сили. 
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«Одеська юридична академія»  

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Трудова діяльність жінок регулюється як загальними нормами законодавства про працю, що 

встановлює державні гарантії трудових прав і свобод для усіх працівників, так і нормами, які 

прийнято з урахуванням характеру і умов праці жінок, психофізіологічних особливостей 

їхнього організму, наявності сімейних обов’язків та інших суспільно значущих факторів. 

Законодавець передбачає відповідні гарантії та пільги для вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей, котрі через відомі обставини не можуть нарівні з іншими працівниками у повному обсязі 

виконувати передбачені загальними нормами обов’язки у трудових правовідносинах. 

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю внесення конкретних 

пропозицій та рекомендацій щодо законодавчого закріплення особливостей регулювання 

трудових відносин за участю вагітних жінок і жінок-матерів у проекті Трудового кодексу 

України (далі – проект ТК України), до структури якого включено окрему Книгу четверту 

«Особливості регулювання трудових відносин за участю окремих категорій працівників і 

роботодавців»5. 

                                                                 

 
4 Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. 

------------------------------------------ 
5 Трудовий кодекс України: проект від 27.12.14 р. № 1658 (доопр.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/ 
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Особливості регулювання трудових відносин за участю жінок, у тому числі вагітних, і тих, 

які мають дітей, одиноких матерів, передбачені главою 1 «Особливості праці працівників із 

сімейними обов’язками» Книги четвертої проекту Трудового кодексу України. У главі 1 

«Особливості праці працівників із сімейними обов’язками» містяться норми, що поширюються 

на усіх жінок і враховують фізіологічні особливості їхнього організму, а також норми, що 

встановлюють пільги і гарантії вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей. Такий підхід 

розробників законопроекту слід вважати частково невірним. Адже зміст глави є ширше за її 

назви: у ній містяться норми, що стосуються умов праці усіх жінок, а не тільки вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей. Розробники законопроекту фактично ототожнили жінок із особами з 

сімейними обов’язками, з чим не можна погодитися. У зв’язку з цим видається доцільним 

іменувати главу 1 Книги четвертої відповідно як «Особливості регулювання праці жінок та осіб 

із сімейними обов’язками». Отже, йдеться як про жінок, так і працівників (незалежно від статі) 

із сімейними обов’язками, тобто таких, які мають неповнолітніх дітей або здійснюють догляд 

за хворими членами сім’ї. 

У проекті ТК України вперше у ст.21 «Основні права працівника» серед основних прав 

закріплено право працівників із сімейними обов’язками на захист від дискримінації та 

узгодження в міру можливості їхніх трудових обов’язків із сімейними, а також право 

працюючих жінок на особливий захист материнства. Закріплення серед основних трудових 

прав працівників названих прав відповідає міжнародним стандартам у цій сфері. Водночас у ст. 

21 « Основні принципи правового регулювання трудових відносин»  відсутній принцип 

особливої охорони материнства, у зв’язку з чим пропонується доповнити зазначену статтю 

даним принципом. 

Слід звернути увагу, що серед норм проекту, які встановлюють особливості регулювання 

трудових відносин за участю жінок, найважливіше значення мають норми, спрямовані на 

охорону здоров’я усіх працюючих жінок, оскільки саме ці норми покликані забезпечити 

зниження захворюваності жінок, скорочення виробничого травматизму, збереження 

репродуктивного здоров’я, збільшення тривалості життя жінок і т. ін. 

До таких норм слід віднести передусім норму частини першої ст. 288 проекту ТК України 

про заборону застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або 

небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах за виключеннями, передбаченими 

зазначеною статтею. Це відповідає міжнародним трудовим стандартам, зокрема ст.2 Конвенції 

МОП №45 про застосування праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду 1935 

р.1 На відміну від частини першої ст. 174 КЗпП України, у частині першій ст. 288 проекту ТК 

України повністю відтворено норму ст. 3 Конвенції МОП №45.  

Важливе значення має положення частини другої ст. 288 проекту ТК України про заборону 

залучення жінок до підіймання та переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені 

для них граничні норми.  

Слід відзначити, що до Глави 1 Книги четвертої не включено норму про заборону залучення 

жінок до роботи у нічний час. Тобто стаття, аналогічна статті 175 чинного КЗпП України2, у 

проекті відсутня. З цим слід погодитися, адже заборона залучення жінок до роботи у нічний час 

не відповідає міжнародним та європейським трудовим стандартам. Норма про заборону 

залучення до роботи в нічний час (ст. 139 проекту ТК України) істотно відрізняється від 

аналогічної норми, передбаченої ст. 175 чинного КЗпП України. Норму ст. 139 ТК України про 

заборону роботи в нічний час доцільно було б доповнити пункт перший частини першої: після 

слів «вагітних жінок» включити слова «жінок, які мають дитину віком до трьох років».  

У Главі 1 Книги четвертої містяться також спеціальні норми про охорону праці вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей, та норми про створення умов для виконання ними функцій 

материнства. В цілому в проекті ТК України збережено гарантії для зазначеної категорії жінок, 

                                                                 

 
1 Конвенція МОП № 45 про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду   1935 р. // Конвенції та рекомендації, 

ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919-1964. Том I. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С.228-231. 
2 Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст.375. 
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передбачені чинним трудовим законодавством, а в ряді випадків встановлено більш високий 

рівень пільг та гарантій.  

Статтею 289 проекту ТК України встановлено гарантії при прийнятті на роботу вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу та 

знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 

трьох років або дитини-інваліда, а одиноким матерям - за наявності дитини віком до 

п’ятнадцяти років. 

Порівняно з аналогічною нормою ст. 184 КЗпП України більш захищеними виявилися 

одинокі матері: у ст. 184 КЗпП України забороняється відмовляти у прийнятті на роботу 

одиноким матерям за наявності дитини віком до чотирнадцяти років. На відміну від ст. 184 

КЗпП України, якою встановлюються гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей, у проекті ТК України норми про заборону звільнення 

вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, та одиноких матерів міститься в 

іншій статті – статті 108 глави 6 Книги другої «Виникнення та припинення трудових відносин. 

Трудовий договір».  

Відповідно до частини першої зазначеної статті забороняється звільнення вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, за ініціативою роботодавця, 

крім випадків ліквідації юридичної особи - роботодавця без правонаступництва, припинення 

фізичною особою виконання функцій роботодавця. 

Забороняється звільнення одиноких матерів, які мають дітей віком до 15 років, крім випадків 

ліквідації юридичної особи - роботодавця без правонаступництва, припинення фізичною 

особою виконання функцій роботодавця, а також з підстав, передбачених ст.ст. 92, 94 та 96 

цього Кодексу   (ч. 2 ст. 108). 

Частиною третьою ст. 108 проекту ТК України передбачено, що у випадках звільнення 

працівників зазначених у частинах першій та другій цієї статті у разі ліквідації юридичної 

особи - роботодавця, припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця, а також у 

зв’язку із закінченням строку трудового договору їм виплачується вихідна допомога у розмірі 

не менше тримісячної середньої заробітної плати. 

Отже, зазначені норми більш повно захищають трудові права вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей, порівняно з нормами ст. 184 КЗпП України. Враховані права працівників, які 

працюють у роботодавця-фізичної особи. Розширено перелік підстав, за якими забороняється 

звільняти одиноких матерів, при цьому підвищено вік дитини, яку має одинока матір, 

передбачено виплату вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячної заробітної плати.  

Таким чином, у проекті Трудового кодексу України збережено високий рівень охорони 

трудових прав вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Більш повно захищені права одиноких 

матерів. Хоча деякі питання потребують доопрацювання з урахуванням сучасних тенденцій 

щодо регулювання трудових відносин за участю  жінок. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ 

ПРАЦІВНИКІВ В КОНТЕКСТІ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ 

Початковим етапом взаємодії потенційних працівника та роботодавця є відносини щодо 

зайнятості та працевлаштування. Захист від необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу, 

забезпечення рівності та недопущення дискримінації на етапі відбору працівників є важливою 

гарантією реалізації не лише їх права працю, але й інших трудових прав. У Конвенції 

Міжнародної організації праці про політику в сфері зайнятості № 122 від 17.06.1964 р. 

наголошено на обов’язку держав забезпечити свободу вибору зайнятості і найбільш широкі 

можливості для кожного отримати підготовку та використати свої навики для виконання 

роботи, до якої він придатний, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних 

поглядів, іноземного чи соціального походження1.  

Порушення трудових прав працівника може проявлятись, значною мірою, уже при 

визначенні роботодавцем вимог до потенційних працівників, які повинні стосуватись лише 

ділових якостей особи, необхідних для виконання певної трудової функції. При цьому, поняття 

«ділові якості працівника» нормативно не визначається. В науковій літературі під діловими 

якостями розуміють здатність особи виконувати певну трудову функцію з урахуванням 

наявних у неї професійно-кваліфікаційних та особистих якостей2. До професійних якостей 

відносять професію, спеціальність, кваліфікацію, досвід роботи у відповідній сфері, наявність 

фактичних знань та вмінь. Щодо особистих якостей, то вони відрізняються залежно від сфери 

діяльності і, при цьому, повинні бути об’єктивно необхідними для виконання конкретної 

роботи. Погоджуємось з В.Ф. Губіним, що дискримінація не стосується відмінностей, які 

базуються на таких індивідуальних якостях як фізичні або розумові здібності, талант або інші 

нахили, оскільки вони знаходяться під контролем особи. Заперечення рівноправності скоріше 

стосується відмінностей, що ґрунтуються на факторах, над якими індивід не має влади, таких, 

як раса, колір шкіри, походження та національна або етнічна приналежність тощо3. 

Невизначеність на законодавчому рівні навіть категорії «ділові якості» на практиці 

призводить до зловживання роботодавцями при встановленні конкретних вимог до кандидатів, 

хоча, певну направленість у цій сфері відображено у Довідниках кваліфікаційних 

характеристик професій працівників за різними видами діяльності. Не усунута дана прогалина 

й у проекті Трудового кодексу № 16584, хоча, в ньому застосовуються поняття «професійно-

ділові якості», «ділові якості». 

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) обмежено регулює питання встановлення 

вимог до працівників. Так, відповідно до ст. 22, вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я 

працівника можуть встановлюватись законодавством. Згідно правової позиції Конституційного 

Суду, встановленої у ряді справ, принцип рівності не виключає можливості законодавця при 

регулюванні трудових відносин встановлювати особливі правила, що стосуються підстав і умов 

                                                                 

 
1 Конвенція Міжнародної організації праці про політику в сфері зайнятості № 122 від 17 червня 1964 року (ратифіковано Указом Президії 

Верхової Ради Української РСР від 19 червня 1968 року) // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. В 2-х томах. 

Т. 1 (1919-1964 рр.). – Женева, 2001. – С. 750-752. 
2 Митина Н. М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового права : дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Н. М. Митина. – М., 2006. – 205 с.. – С.85. 
3 Губин В. Ф. Расовая дискриминация: реакционная сущность и международная противоправность / В. Ф. Губин. – М. : Изд. «Наука», 1979. –
198 с.. – С.14. 
4 Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) від 20.05.2015 р. // [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
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заміщення окремих посад, якщо цього вимагає характер професійної діяльності. Мета 

впровадження таких відмінностей (вимог) у правовому статусі працівників повинна бути 

істотною, а самі відмінності (вимоги) – об’єктивно виправданими, обґрунтованими та 

справедливими, інакше вони означатимуть дискримінацію 5,6,7.  

У проекті Трудового кодексу питання встановлення вимог до працівників врегульовано 

більш детально. При цьому, умовно за проектом їх можна класифікувати на дві групи: вимоги, 

встановлені законодавством та вимоги, які встановлюються роботодавцем. Так, згідно ст. 27, 

вимоги до працівників встановлюються законодавством із дотриманням вимог щодо 

недопущення дискримінації у сфері праці. Ці вимоги можуть стосуватися наявності у 

працівника відповідної освіти, професійної підготовки, досвіду трудової діяльності, віку тощо. 

Роботодавці можуть встановлювати вимоги, що не суперечать законодавству та безпосередньо 

пов’язані з професійною діяльністю працівника. Окремо, в ч. 3 ст. 27 вказано, що вимоги до 

працівників, які встановлюються кваліфікаційними характеристиками, є рекомендаційними, 

якщо законодавством не визначена їх обов’язковість. 

Отже, проект Трудового кодексу надає право роботодавцю самостійно встановлювати 

вимоги до працівників. При цьому, в проекті підкреслено, що будь-які вимоги, як встановлені 

законодавством, так і визначені роботодавцем, повинні бути безпосередньо пов’язані з 

професійною діяльністю працівника і не можуть ґрунтуватись на дискримінаційних підставах. 

Така новела гарантує забезпечення права на недискримінацію особи на етапі працевлаштування 

і одночасно передбачає децентралізацію щодо встановлення вимог до працівників, що має 

важливе значення для забезпечення інтересів роботодавця. 

Сьогодні часто роботодавці висувають вимоги до кандидатів, які не лише не передбачені 

законодавством, але й часто є не обґрунтованими та навіть дискримінаційними. Проведений 

аналіз вимог до кандидатів на інтернет-порталах пошуку роботи і працівників Work.ua, 

Rabota.ua, HeadHunter.ua дозволяє констатувати, що приблизно 70-80 % вакансій містять 

вимоги щодо віку та/або статі претендентів, які, в більшості випадків, формулюються 

категорично, хоча іноді виражаються в тому, що перевага надається певній особі. На вказаних 

ресурсах можна знайти також вимоги, які взагалі не передбачені законодавством для будь-яких 

посад і робіт: приємна, презентабельна зовнішність (така вимога висувається до різних посад – 

секретар-референт, касир, менеджер і навіть охоронець); відсутність шкідливих звичок (їх 

можна визнати обґрунтованими для фітнес-тренерів, але недоцільними, наприклад, щодо 

продавців, кур’єрів), необхідність реєстрації за місцем проживання тощо. Роботодавці, 

висуваючи незаконні, а іноді навіть дискримінаційні вимоги до кандидатів, допускають 

порушення законодавства і дискримінацію вже на етапі висунення вимог до кандидатів, 

незважаючи на заборону у ст. 17 Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» від 8.09.2005 р. в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише 

жінкам або лише чоловікам, (за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися 

виключно особами певної статі). Аналогічна норма міститься і в Законі «Про зайнятість 

населення» від 05.07.2012 р., одночасно вказуючи на заборону висувати в оголошеннях вимоги 

щодо віку. При цьому, щодо вимог до статі в оголошеннях, то вони не завжди є 

дискримінаційними. Так зазначення потреби у кандидаті-чоловіку для робіт, застосування на 

яких праці жінок заборонено, є законними, хоча вимоги щодо кандидата-жінки завжди є 

дискримінаційними, оскільки законодавство не передбачає обмежень стосовно праці чоловіків. 

Що стосується вимог до віку претендентів, – вони є законними лише у випадках, які прямо 
                                                                 

 
5 Рішення Конституційного Суду України від 18.04.2000 р. у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої ст 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини» (справа про віковий ценз) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1286. 
6 Рішення Конституційного Суду України від 7.07.2004 р. у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положення абз.2 ч.1 ст. 39 Закону «Про вищу освіту» (справа про граничний вік 

кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28. – Ст. 1909. 
7 Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2007 р. у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень ст.23 Закону України «Про державну службу», ст.18 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», ст.42 Закону України «Про дипломатичну службу» // Офіційний вісник України. – 2007. – № 80. 

– Ст. 2979. 
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передбачені законодавством (наприклад, обмеження щодо застосування праці неповнолітніх, 

граничний вік перебування на державній службі). 

Ще більш деталізовано заборону висування незаконних чи дискримінаційних вимог до 

потенційних працівників в Законі України «Про рекламу» від 3.07.1996 р. Так, ст.24-1 

додатково встановлює, що забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати 

вимоги, що надають перевагу представникам певної раси, кольору шкіри, щодо політичних, 

релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях 

громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками. Вказана стаття передбачає штраф у десятикратному розмірі 

мінімальної заробітної плати для рекламодавців за таке порушення. Вважаємо, що вказаний, 

розширений перелік вимог, які забороняється висувати при пошуку працівників, слід закріпити 

у ст. 27 проекту Трудового кодексу, оскільки вказані вимоги можуть встановлюватись на 

практиці не лише в оголошеннях про вакансії, на які поширюється Закон «Про рекламу». 

Заборона в оголошеннях про вакансії визначати вимоги до кандидатів, які не передбачені 

законодавством, з одночасним встановленням відповідальності для рекламодавців, направлена 

на захист трудових прав потенційних працівників та протидію дискримінації при 

працевлаштуванні. Однак, не слід переоцінювати відповідні норми, адже навіть якщо 

роботодавець не передбачить такі вимоги в оголошенні про вакансію, це не гарантує 

неможливість їх застосування при безпосередньому відборі кандидатів.  

Свобода трудового договору зумовлює існування права роботодавця вільно здійснювати 

підбір кадрів. Відповідно до ст. 29 проекту Трудового кодексу, роботодавець має право 

вільного вибору серед кандидатів на зайняття робочого місця (вакантної посади). Тобто, хоча 

кожен має право на працю, права бути прийнятим на конкретне місце роботи особа не має (крім 

випадків, передбачених законом, наприклад, при направленні молодого спеціаліста на роботу). 

Отже, як правило, роботодавець має право обрати будь-яку особу з кількох претендентів, які 

підходять для виконання певної роботи. Право на вільний добір працівників обмежене лише 

нормами Закону «Про зайнятість населення», що забороняє висувати будь-які вимоги 

дискримінаційного характеру під час проведення добору працівників, а також ст. 22 КЗпП, 

який забороняє необґрунтовану відмову в прийнятті на роботу та захист від такої відмови 

(аналогічне положення передбачено ст. 29 проекту).  

Стаття 24 проекту Трудового кодексу встановлює право роботодавців на добір працівників. 

Зміст вказаного права деталізовано у ст. 26 проекту і включає можливість: 1) вільного пошуку 

кандидатів (як шляхом оголошення вакансій і самостійного відбору працівників, так і 

прийняття на роботу осіб, направлених Державною службою зайнятості або суб’єктами, що 

мають право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні), 2) проведення відбору 

серед кандидатів на конкурсних засадах. Водночас, відповідно до ч.2 ст. 26 проекту, 

роботодавцю при доборі працівників забороняється висувати будь-які вимоги 

дискримінаційного характеру, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, інформацію про 

їх цивільний стан, особисте життя та іншу інформацію, не пов’язану з професійною діяльністю. 

Вважаємо, що слід розширити сферу вимог, які не має права застосовувати роботодавець при 

відборі, оскільки незаконні вимоги не обов’язково є дискримінаційними (так як дискримінація 

передбачає проведення відмінностей за ознаками статі, раси, кольору шкіри тощо, виключаючи 

такі ознаки як, наприклад, особиста симпатія або неприязнь до кандидата на посаду, 

упередження тощо). 

Відповідно до ст. 50 Закону «Про зайнятість населення» роботодавці мають право проводити 

співбесіди з кандидатами на працевлаштування з метою визначення відповідності їх 

професійних знань, вмінь та навичок. При цьому, забороняється висувати будь-які вимоги 

дискримінаційного характеру, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання 

відомостей про особисте життя. КЗпП також забороняє зобов’язувати кандидатів подавати 

відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця 

проживання чи перебування. У ст. 24 проекту Трудового кодексу передбачено й право на 

проведення тестування при доборі працівників у випадках, передбачених законом. Сам проект 
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у ст. 340 передбачає можливість проведення тестування при здійсненні конкурсного відбору 

працівників, при цьому, включає тестування для визначення рівня спеціальних знань, а також 

психологічне тестування (підприємницький, менеджерський і творчий потенціал; прагнення до 

фахового розвитку; комунікативні дані; прагнення й спроможність працювати в колективі, 

культурна відкритість). Вважаємо, що обмеження випадків проведення тестування тими, що 

будуть визначені законом, є не зовсім доцільним, особливо враховуючи поширеність такого 

способу відбору працівників. Проте, на рівні проекту Трудового кодексу необхідно визначити 

основні засади проведення тестування, обмеження при його проведенні та мету – визначення 

професійних, ділових якостей працівників. 

Новелою проекту Трудового кодексу є дозвіл роботодавцю збирати інформацію про 

попередню роботу особи за наявності її письмової згоди та в межах, визначених цією згодою 

(ст. 51). При цьому, відмова особи від надання письмової згоди на збирання інформації щодо 

неї не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу. Порядок збору та використання 

таких даних регламентується Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 

2010 р. Важливе значення для захисту від дискримінації (особливо за способом життя) має 

норма ст.10 Закону, яка визначає, що відомості про особисте життя особи не можуть 

використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості. При цьому, якщо 

ж особа не буде прийнята на відповідну роботу, то вона, згідно ст.8 Закону, має право вимагати 

знищення своїх персональних даних. 

З метою захисту прав працівників та протидії дискримінації на етапі працевлаштування 

важливе значення має визначення проектом Трудового кодексу можливості проводити 

конкурсний відбір не лише у випадках, передбачених законодавством, але й за рішенням 

роботодавця (ст. 340). Відбір на основі конкурсу дозволить особі при оскарженні відмови в 

прийнятті на роботу, посилатись на документальні дані про результати його проходження 

претендентом, який був прийнятий на роботу.  

Отже, на відміну від діючого КЗпП, що фактично не регулює питання професійного добору 

працівників, проект Трудового кодексу значною мірою усуває дану прогалину. Водночас, 

потребують вдосконалення положення проекту щодо вимог, які можуть висуватись до 

кандидатів на посади, випадків та підстав проведення тестування, правових засобів захисту 

працівника від необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу. 
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НЕТИПОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

У зв’язку зі стрімким поширенням інформаційних та комунікаційних технологій роботодавці 

намагаються знаходити нові шляхи організації трудового процесу та розподілу робочого часу. 

Тому спостерігаються зміни й на ринку праці: постійна зайнятість змінюється на тимчасову, 

робота безпосередньо у виробничих приміщеннях – роботою за гнучким графіком або вдома 

тощо, а це, в свою чергу, призводить до появи нових «нетипових» (нестандартних) видів 

зайнятості. Для багатьох підприємств застосування «нетипових» трудових договорів стає 

важливим елементом виробничої стратегії, яка дозволяє регулювати чисельність працівників в 

періоди коливання економічної кон’юнктури. 

Як слушно зазначає Є. Браун «…для національного ринку праці застосування нетипової 

зайнятості є певним організаційно-правовим засобом пом’якшення безробіття за рахунок 

залучення до праці «уразливих» категорій населення: жінок, інвалідів, пенсіонерів та студентів. 

За думкою експертів МОП – надати людям можливість повернутися до трудової діяльності – це 

одне із завдань подолання критичного становища на ринку праці, що пов’язане з кризою»1  

Питанням правової регламентації нетипової зайнятості приділяли увагу такі вчені-

правознавці, як: С. Головіна, І. Кисельов,  А. Лушніков,  М. Лушнікова,  Д. Морозов,  О. Моцна, 

О. Коркін,  Н. Нікітіна, О. Прилипко, О. Процевський,  О. Римкевич,  В. Сойфер, М. Шабанова, 

О. Ярошенко. Водночас існує низка проблем, які не мають достатнього висвітлення, а саме 

питання щодо правової регламентації нетипових трудових договорів. 

У багатьох країнах Заходу були активізовані наукові дослідження, присвячені проблематиці 

регулювання нетипових трудових відносин, прийняті нормативні акти, що врахували їх 

специфіку. Однак, в нашій країні відносини по застосуванню нетипових форм праці 

залишаються поза увагою законодавця. 

На практиці такі форми праці оформлюються цивільно-правовими договорами, строковими 

трудовими договорами, а іноді зовсім ніяких договорів не укладається. Дійсно, застосування 

нестандартних форм зайнятості дозволяє посилювати гнучкість ринку праці, але це 

відбувається, переважно, за рахунок погіршення умов праці та зменшення соціальної 

захищеності працівників. 

На сьогодні в законодавстві відсутнє поняття «стандартної», «нестандартної» або 

«нетипової» зайнятості. 

У науковій літературі нестандартна зайнятість визначається як «…діяльність громадян, 

заснована на таких правовідносинах, в яких відсутня або видозмінена одна з істотних ознак 

традиційних трудових правовідносин: особистісна, організаційна або майнова»2, «…трудова 

діяльність працівників певної класифікаційної групи, що передбачена або не заборонена 

чинним законодавством України, однак за особливістю організації режиму робочого часу, 

робочого місця і умов праці не відповідає стандартним правилам та потребує спеціального 

механізму правового регулювання та організаційно-економічного забезпечення»3. 

На протязі історії науки трудового права та трудового законодавства утвердились основні 

ознаки трудових правовідносин, що виникають на підставі трудового договору. Відомий 

                                                                 

 
1 Браун Е.А. Понятие нетипичной занятости и классификация ее видов // Предпринимательство и право. Информационно-аналитический 
портал [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:/ lexandbusiness.ru 
2 Моцная О. В. Нетипичная трудовая занятость: некоторые проблемы теории и практики [Текст]: Диссертация на соискание ученой степени 

канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.В. Моцная – М., 2009. – 207 с. 
3 . Котова Л. В. Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах / Л. В. Котова // Актуальні проблеми права: 

теорія і практика. – 2012. – № 25. – С. 131. 
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фахівець – засновник галузі трудового права            Л. Таль до таких ознак відносив: особа, яка 

наймається за трудовим договором, зобов’язується надавати свою робочу силу в користь 

чужого господарства; від цієї особи вимагається особисте виконання роботи; з трудового 

договору випливає обов’язок найманої особи – погоджувати свою поведінку з порядком, 

встановленим роботодавцем (господарем), і, в свою чергу, наймач повинен створити належні 

умови праці; наймана особа має право на винагороду за свою працю, і ця винагорода не 

залежить від того чи скористався господар плодами цієї праці, чи ні4. У теорії трудового права 

ці критерії узагальнені і отримали найменування «особистісний», «організаційний» і 

«майновий». В. Скобєлкин піддав критиці названу теорію, вказуючи, що не у всіх випадках 

застосування найманої праці в повному обсязі простежуються всі три критерії5. Глинська-

Кривонос слушно зауважує, що “…ці критерії в сучасних умовах дещо змінили своє                                

значення» 6. 

Отже, в науці виділяються загальні ознаки, що характеризують нетипову зайнятість: по-

перше, це трудова діяльність, що надає певний прибуток; по-друге – це організаційно-правові 

відносини, що відрізняються від загальноприйнятих трудоправових норм за однією або 

декількома умовами7. 

Слід зазначити, що в актах Міжнародної організації праці спостерігається ідея про 

необхідність сполучення гнучкості для підприємств та гарантій захищеності для працівників, 

трудової мобільності та стабільної зайнятості. Слушною є думка про те, що «…будь-яка 

юридична конструкція нетипових трудових відносин повинна відповідати правовим 

принципам, які відображають єдність приватних та публічних основ в правовому регулюванні 

трудових відносин. Вони забезпечують, з одного боку, стабільність (гарантованість) трудових 

прав працівника, що вступив в нестандартні трудові відносини. С іншої сторони, саме правові 

принципи встановлюють і загальні межі домовленості сторін таких відносин»8. 

У цьому зв’язку, на нашу думку, слід звернутися до міжнародно-правових стандартів. Так, в 

Рекомендації МОП №198 «Про трудове правовідношення» 9 зазначається, з метою сприяння 

визначенню факту існування трудових правовідносин, держави-члени Організації повинні в 

рамках своєї національної політики, про яку йдеться в цій Рекомендації, розглянути 

можливість: 

a) передбачення широкого набору засобів для визначення існування трудових 

правовідносин;  

b) установлення правової презумпції існування трудових правовідносин у тому випадку, 

коли визначена наявність однієї чи  декількох відповідних ознак;  

c) визначення, на основі попередніх консультацій з найбільш представницькими 

організаціями роботодавців і працівників, що працівники, які мають певні характеристики, 

повинні в цілому або в рамках окремого сектора вважатися або найманими працівниками, або 

самозайнятими працівниками.  

Держави-члени Організації повинні передбачити можливість визначення у своїх 

законодавчих і нормативних правових актах або іншими засобами конкретних ознак існування 

трудових правовідносин.  

До таких ознак могли б відноситися наступні елементи:  

                                                                 

 
4 Таль Л. С. Трудовой договор: цивилистическое исследование / Л. С. Таль. – М. : Статут, 2006. – 374 с. 
5 Скобелкин В. Н. Трудовые правоотношения / В. Н. Скобелкин. – М., 1999. – 372 с. 
6 Глинська-Кривонос С.О. Трудове законодавство України та сфера його чинності в умовах ринкової економіки [Текст]: Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.05/ С. О. Глинська-Кривонос. – Київ, 2013. – 150 с. 
7 Браун Е.А. Понятие нетипичной занятости и классификация ее видов // Предпринимательство и право. Информационно-аналитический 
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Ассоциации «Юристы за трудовые права», 25-26 апреля 2008 года, Санкт-Петербург. / Под общей ред. Герасимовой Е.С. – М.: НП «Юристы за 

трудовые права», 2008.– 93с. 
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a) той факт, що робота: виконується відповідно до вказівок і під контролем іншої сторони; 

припускає інтеграцію працівника в організаційну структуру підприємства; виконується 

винятково або головним чином в інтересах іншої особи; виконується особисто працівником; 

виконується відповідно до певного графіка або на робочому місці, що вказується або 

узгоджується стороною, яка замовила її; має певну тривалість і передбачає певну 

спадкоємність; вимагає присутності працівника; припускає надання інструментів, матеріалів і 

механізмів стороною, що замовила роботу;  

b) періодична виплата винагороди працівникові; той факт, що дана винагорода є єдиним або 

основним джерелом доходів працівника; здійснення оплати праці в натуральному виразі 

шляхом надання працівникові, приміром, харчових продуктів, житла або транспортних засобів; 

визнання таких прав, як щотижневі вихідні дні й щорічна відпустка; оплата стороною, що 

замовила проведення робіт, поїздок, що здійснюються працівником у цілях виконання роботи; 

або те, що працівник не несе фінансового ризику.  

Отже, на нашу думку, посилення гнучкості в регулюванні праці повинно супроводжуватися 

пошуком компромісу між економічним розвитком та збереженням норм трудового права, що 

надають соціальні гарантії працівникам. На думку експертів МОП «…деякий рівень гнучкості 

праці прийнятний в тих випадках, коли він не руйнує стандартних трудових відносин і 

спирається на гарантії ринку праці, що забезпечує захист при переході на інше місце роботи»10. 
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ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА» ТА 

ТРУДОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ   

Права людини, їх генезис, соціальні корені і значення - одна з найбільш актуальних проблем 

в історії людської цивілізації. Даний інститут права розвивався протягом декількох тисячоліть, 

починаючи з часів Стародавньої Еллади і по сьогоднішній день. Сотні поколінь філософів, 

політичних діячів і юристів сформували величезний пласт, іменований правами людини. Кожен 

етап в історії людства ознаменований своїми досягненнями в області прав людини. 

В умовах збільшення ролі права в житті суспільства на перший план виходять питання, 

пов'язані з правами особистості. Проблема прав особистості як багатоаспектна, правова і 

соціальна проблема, потребує глибокого вивчення та являє собою широке поле для 

дослідницької діяльності. 

Концепція основних прав людини в трудовому праві розробляється вже давно, їй присвячено 

чимало робіт вітчизняних дослідників. І, тим не менш, дана проблема потребує подальшого 

поглибленого дослідження. Бо питання про те, «що є основні права людини?», як і раніше 

залишається відкритим. Відповісти на це питання, показати трудово-правовий механізм їх 

забезпечення - відповідальне завдання всіх галузей права, в тому числі трудового права. 

Конституція України заклала легітимну основу української державності і систему відносин 

між державою і особистістю. Проголошення людини, його права і свободи вищою цінністю, 

закріплення в Основному законі країни цілого комплексу прав і свобод, що відповідають усім 

міжнародним стандартам, зумовлюють необхідність глибоко наукового аналізу окремих 

конституційних прав. 

Конституційно-правове регулювання прав людини та громадянина в сфері трудових 

відносин має першорядне значення в сучасних умовах. Кризові явища перехідного періоду 
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породили масу проблем, які ускладнюють їх реальне забезпечення і захист прав громадян в 

області трудових відносин, про що свідчить рівень безробіття, масові порушення прав громадян 

в сфері праці, недосконалість діючого законодавства. У зв'язку з цим всебічне вивчення 

конституційно - правового регулювання трудових відносин з метою виявлення його реального 

змісту, механізму реалізації і захисту представляється найбільш значущим. 

Оскільки «основні права людини» – міжгалузева категорія, для її правильного використання 

в трудовому праві необхідно чітко уявляти змістовний і формальний аспекти зазначеного 

феномена. Без цього законодавець може видавати закони, які об'єктивно не забезпечують 

основні права людини і їх захист, а правозастосовець не подавати їх чітких меж. 

Прогрес трудового інституту основних прав і свобод людини за рахунок розвитку концепції 

основних прав людини та їх захисту - це реальність, дуже суттєвий момент з точки зору оцінки 

перспектив вирішення цієї проблеми. Звідси випливає важливість і актуальність наукової 

розробки як теоретико-трудових основ, так і практичних способів і шляхів забезпечення  

реалізації основних прав людини в трудовому законодавстві і в правозастосовчої діяльності 

міжнародних і державних органів і громадських об'єднань. 

Сьогодні в світі немає більш значущою і, разом з тим, болісно реалізованої на практиці ідеї, 

ніж основні права людини. Захист основних права людини - не тільки величезна соціально-

практична, але і наукова проблема, що вимагає постійної уваги науки і правозастосовної 

практики.  

Особливу значущість тема дослідження набуває в контексті оновлення трудового 

законодавства та оновлення норм, що закріплюють трудові відносини. Узагальнення досвіду 

регулювання основних трудових прав людини, вироблення науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо вдосконалення механізму їх забезпечення має не тільки важливе 

теоретичне, а й практичне значення, є умовою збільшення ролі трудових норм в захисті 

основних прав людини. 

Право на працю, в свою чергу,  — це одне з фундаментальних прав людини, встановлене 

міжнародно-правовими актами й визнане всіма державами світу. Воно належить до групи 

соціально-економічних і в загальному сенсі відбиває потребу людини створювати і здобувати 

джерела існування для себе та своєї сім’ї, реалізовувати власний творчий потенціал, виражати 

свою особистість. Право на працю й умови його реалізації визначають зміст усіх норм 

трудового права як правової галузі . 

Реалізація прав і свобод людини і громадянина у сфері трудових відносин набуває 

особливого значення в умовах зміни форм власності, вдосконалення нормативно-правової 

основи праці та появи нових суб'єктів господарської діяльності. Саме зараз громадяни країни 

мають потребу у всебічному вдосконаленні механізмів реалізації та захисту своїх трудових 

прав, у виробленні нової системи взаємин з представниками бізнесу і різних гілок влади. 

Конституційне розвиток України показує, що право на працю стає одним з найважливіших 

прав, від належної реалізації якого залежать і інші фундаментальні права (право на життя, 

безпеку, здоров'я тощо). Право на працю, як суб'єктивне право кожної особистості, зумовлено 

конкретними особливостями конституційно-правового розвитку і висловлює певний ступінь 

свободи, що гарантується державою. 

Потрібно не тільки проголошення конкретного права особистості, але і його матеріалізація – 

дійсне отримання того блага, яке становить зміст даного права. Право ніщо, якщо його 

положення не знаходять своєї реалізації в діяльності людей і їх організацій, у суспільних 

відносинах. Не можна зрозуміти право, якщо відволіктися від механізму його реалізації в житті 

суспільства. 

Реалізацію прав і свобод громадян можна розглядати як регламентований правовими 

нормами процес, що забезпечує кожному громадянину ті матеріальні і духовні блага, які 

лежать в основі належних йому прав, мають суб'єктивних характер, а також є захищеними від 

будь-яких посягань. Як кінцевий результат реалізація прав означає досягнення повної 

відповідності вимогам норм вчинити певні вчинки або утриматися від їх вчинення та сумою 

реальних дій. 



 

 

177 

При аналізі зазначеної проблематики необхідно враховувати наступні обставини:  

- по-перше, від реалізації прав у сфері трудових відносин залежить добробут і трудове 

довголіття особистості;  

- по-друге, в цьому розкривається сутність української держави як соціальної правової 

держави;  

- по-третє, права і свободи в сфері трудових відносин виступають як інструмент 

утвердження гуманізму і справедливості;  

- по-четверте, ці права і свободи, по суті справи, створюють гарантії для реалізації інших 

прав і свобод. 

Конституція України створила легітимну основу формування системи прав і свобод людини 

і громадянина, побудовану на демократичних принципах, загальнообов'язкових для всіх органів 

державної влади. Концептуальною основою української Конституції визнано закріплення прав і 

свобод людини в якості вищої цінності. 

Необхідно розуміти, що від забезпечення і дотримання закладених в Конституції принципів 

залежить не тільки надійний захист прав і свобод особистості, але і процес формування 

громадянського суспільства і правової держави. 

На сучасному етапі розвитку української державності право на працю набуває особливого 

значення в силу наступних причин: по-перше, воно зачіпає основні сфери життєдіяльності 

особистості; по-друге, забезпечує реалізацію трудового, творчого і духовного потенціалу 

людини; по-третє, виступає в якості права-гарантії реалізації багатьох інших прав і свобод 

людини і громадянина; по-четверте, законодавчі кордони права на працю безпосередньо 

залежать від держави. 

Фундаментальну основу права на працю складають принципи, які в тій чи іншій мірі 

висловлюють демократичну сутність української державності і сприяють твердженням 

економічної свободи особистості. Конституційні принципи виводяться безпосередньо на 

підставі Конституції, мають вищу ступень нормативної узагальненості, зумовлюють зміст 

цього права, носять універсальний характер і в зв'язку з цим надають регулюючий вплив на всі 

сфери суспільних відносин. 

Окрім цього, право на працю орієнтоване на міжнародні стандарти праці. Міжнародні 

стандарти трудових прав розглядаються як певний набір можливостей людини, що визнається 

практично всіма державами світової спільноти і закріплений в міжнародно-правових актах, які 

держави зобов'язуються дотримуватися, забезпечувати і захищати всіма 

внутрішньодержавними і міжнародно-правовими засобами. 

Міжнародні стандарти прав і свобод грають двояку роль: з одного боку, визначають 

напрямок законодавчого регулювання трудових прав в державі, а з іншого - виступають в 

якості безпосереднього регулятора трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин. 

 

 

Симак Неля Володимирівна  

курсант 2-го курсу  

Навчально-наукового інституту №2 

 Національної академії внутрішніх справ, рядовий поліції  

КОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Основним джерелом отримання матеріальних благ людини є трудова діяльність. Тому 

трудове право є однією з провідних галузей сучасного права України. 

Трудове право зародилося у цивільному праві й лише усвідомлення суспільством 

необхідності забезпечення соціальних прав людини у процесі здійснення найманої праці 

дозволило трудовому праву набути статус самостійної галузі права. 

При цьому найбільший його ефект досягається за умови гармонізації національного і 

міжнародного трудового права. На сьогодні такої гармонізації ми ще не маємо, що значною 
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мірою зумовлено різними темпами і різними підходами до кодифікації національного 

трудового законодавства і міжнародного трудового права.  

На часі, як вже відмічалося в літературі, настала нагальна потреба визначити всю систему 

суспільних відносин, що складають соціальну сферу, правовий механізм її регулювання і місце 

та роль такого важливого компонента в цій системі як трудове право1. 

Це пояснюється суперечливістю соціально-економічної сутності трудових відносин та 

особливою роллю, яку відіграє трудове законодавство в житті суспільства. Специфіка цієї 

галузі права полягає в необхідності, з одного боку, повною мірою виконувати функцію 

соціального й правового захисту, а з другого –  забезпечити ефективний розвиток виробництва.  

Проблеми кодифікації трудового законодавства, зайнятості працездатного населення завжди 

були предметом наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, наприклад: П.Д. 

Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, Н.М. Хуторян, а також російських 

вчених Л.Ю. Бугров, С.А. Іванов, Р.З. Лівшиц, Ю.П. Орловський, О.С. Пашков, О.В. Смірнов, 

Б.Ф. Хрустальов, К.П. Уржинський та ін. Проте в сучасних умовах ринкової економіки з метою 

недопущення масового безробіття ці проблеми є актуальними у сфері законодавчого 

забезпечення. 

Особливе місце в системі законодавства про працю посідає кодифікований нормативний акт 

- Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП). Його призначенням є об’єднання в єдину 

злагоджену систему норми трудового права та нормативні приписи, які регулюють суспільні 

відносини, що складають загалом предмет трудового права. Позаяк прийняття КЗпП мало місце 

ще за радянських часів (10.12.1971), то він повною мірою увібрав усі характерні риси 

командно-адміністративної системи, що мала місце на той час, включаючи її недоліки. Так, 

його норми були зорієнтовані на регулювання трудових відноси, що, головним чином, 

відображали інтереси не найманих працівників, а виробництва. До того ж, як відзначалось в 

юридичній літературі, «на низькому рівні було правове регулювання організації та умов праці і 

її нормування, організація праці не стимулювала якості та продуктивності праці»2. Сьогодні з 

певними змінами Кодекс зберігає чинність на території України. 

Зміна парадигм у розбудові України на сучасному етапі, побудова правової, демократичної, 

соціальної держави, зрештою - реформування системи законодавства загалом та законодавства 

про службу в ОВС зокрема детермінують необхідність перегляду наявної структури КЗпП 

України з метою забезпечення більш повного, логічного й прозорого регулювання трудових та 

тісно пов’язаних із ними відносин. На нашу думку, чинний Кодекс уже сьогодні може бути 

доповнений такими окремими главами, як: поняття та види трудових відносин; соціальне 

партнерство; матеріальна відповідальність суб’єктів трудових відносин; правове регулювання 

особливостей регулювання праці окремих категорій працівників; захист трудових прав 

працівників; прикінцеві положення тощо3. 

На нашу думку, для вирішення завдань, які виникли у зв’язку з проблемами кодифікації 

трудового права, також потрібно створити та прийняти Верховною Радою України Трудовий 

кодекс. 

Трудовий кодекс України має стати домінуючим законодавчим актом, регулюючим трудові 

та інші пов’язані з ними відносини всіх осіб, які працюють за трудовим договором. Крім того, 

він повинен відігравати основну роль у соціально-трудовій сфері як закон прямої дії, що 

дозволить вимагати відповідності Кодексу всіх законів, регулюючих працю спеціальних 

суб’єктів. Найбільш складна проблема сьогодення, яку необхідно вирішити в новому 

кодифікованому акті, — досягнення оптимального поєднання інтересів працівників і 

роботодавців при забезпеченні належного захисту прав та інтересів працівників і створенні 

                                                                 

 
1 Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. - K.: Т-во Знання, КОО, 2000. – С.24. 
2 Симорот З. К. Проект Кодексу України про працю: загальні вимоги / З. К. Симорот // Вдосконалення законодавства України в сучасних 

умовах. -1996. - Вип. 1. - С. 67. 
3 Лаеріненко О. Консолідація та кодифікація законодавства України про працю: проблеми та перспективи/ О. Лаеріненко// Право - Вісник 

Донецького національного університету. Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/65/9862-konsolidaciya-j-kodifikaciya-zakonodavstva-

ukra%D1%97ni-pro-pracyu-problemi-ta-perspektivi.html 
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ефективного виробництва. Такий захист не повинен бути надмірним і перешкоджати розвитку 

виробництва, створенню нових робочих місць, а також ставати на заваді працевлаштуванню 

осіб, які шукають роботу. 

Новий Трудовий кодекс має не стільки проголошувати й фіксувати рівні й нормативи 

охорони праці, пільги й компенсації, скільки стимулювати розвиток економіки, що, у свою 

чергу, створить умови для реального забезпечення вищезазначених норм. Головна умова цього 

— прискорене впровадження досягнень науково-технічного прогресу, систематичне 

поновлення технічної бази. А це, як показує досвід передових в економічному плані країн, 

передбачає широку участь в управлінні виробництвом безпосередніх виробників матеріальних 

благ — працівників через їх представницькі органи. 

В умовах ринкової економіки в основу правового регулювання трудових відносин треба 

покласти важливе істотне право людини - право вільно розпоряджатися собою та своїми 

здібностями до праці. Це знайшло своє відображення в статті 43 Конституції України де 

закріплено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Як бачимо, держава приймає на 

себе обов’язок забезпечити кожному таку можливість, однак реалізація цих положень ще 

далека від бажаного. Однак через зміст Конституції проводиться надзвичайно цінна і гуманна 

ідея про те, що саме держава функціонує для людини, відповідає перед нею за свою діяльність. 

Конституція України є своєрідним «юридичним паспортом» держави з одного боку, а з іншого, 

- «серцем», ядром подальшого розвитку і вдосконалення всієї правової системи4. Тому зараз 

перед наукою трудового права України стоїть важливе завдання по розробці та створенню 

такого механізму правового регулювання, який би забезпечив надійну гарантію реалізації цього 

права. Розробка механізму правового регулювання трудових відносин повинна проходити через 

кодифікацію трудового законодавства України, як основної форми його вдосконалення. Тому 

зараз надзвичайно актуальним для національної науки є теоретичне обґрунтування та активне 

втручання в процес кодифікації правової системи держави. Серед майбутніх кодифікаційних 

актів чільне місце займає Трудовий кодекс України. Підготовка проекту Трудового кодексу вже 

вступила в стадію обговорення його структури та змісту на сторінках юридичних видань5. 

Трудовий кодекс повинен сприяти локальному регулюванню трудових відносин, 

закріплюючи мінімальні, але виключно важливі й обов’язкові стандарти в сфері праці. Він 

повинен бути оптимальним з точки зору надання можливості для розвитку колективного та 

індивідуального договірного регулювання трудових відносин. Сторони колективного та 

індивідуального трудового договору повинні мати реальну можливість враховувати фінансові 

та інші можливості роботодавця, конкретну обстановку, специфіку виробництва та інші 

фактори. Це буде сприяти поліпшенню правового становища працівника в процесі праці з 

дотриманням відповідних гарантій, які встановлені централізованими нормами. Необхідно 

також окреслити сферу застосування трудового законодавства, бо залишається актуальною 

проблема трудових прав і гарантій працюючих власників, а також працівників, подібних до 

найманих працівників – державних службовців, суддів, прокурорів, працівників Національної 

поліції, Служби безпеки України, військовослужбовців тощо. 

Враховуючи все зазначене, слід зауважити, що Трудовий кодекс України не повинен бути 

громіздким за обсягом, але має бути змістовним по суті і працювати на перспективу. Тому, на 

наш погляд, треба здійснювати правове регулювання трудових відносин таким чином. По-

перше, прийняти Трудовий кодекс, який закріплює основні положення, принципи, сферу дії 

трудового права, основні гарантії, що забезпечуються державою, а також інші загальні 

інститути трудового права і, який повинен стати конституцією трудового права. По-друге, 

правове регулювання трудових відносин окремих категорій працівників повинно здійснюватися 

відповідними міністерствами та відомствами шляхом прийняття положень про особливості 

                                                                 

 
4 Симорот З. К. Проект Кодексу України про працю: загальні вимоги / З. К. Симорот // Вдосконалення законодавства України в сучасних 

умовах. -1996. - Вип. 1. - С. 68. 
5 Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. - 1996. - № 9. – С.63-64. 
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правового регулювання праці, наприклад, науково-педагогічних працівників, медичних 

працівників, шахтарів, працівників сільського господарства та інших категорій працюючих. 

По-третє, безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях правове регулювання 

праці регламентується шляхом укладання колективного договору як своєрідного трудового 

кодексу конкретного підприємства незалежно від його форми власності. По-четверте, 

особливості правового регулювання праці окремого працівника повинні також знаходити своє 

відображення і в індивідуально-правовому регулюванні, тобто під час укладання письмового 

трудового договору. Такий підхід зменшить кількість нормативно-правових актів в галузі 

трудового права, підвищить ефективність дії правових норм та правової культури суб’єктів 

трудового права, надасть можливість суб’єктам трудового права більш оперативно вирішувати 

нагальні проблеми, які виникли під час реалізації трудових правовідносин. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ РОБОТОДАВЦЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

У сучасних умовах демократичних перетворень у суспільстві явища правової дійсності 

інколи набувають нових форм та значень. У цьому контексті загальне локальне правове 

регулювання загалом та нормативна діяльність роботодавців у цій сфері зокрема, також 

набуває нових рис, адже вони покликані забезпечити максимальне врахування особливостей 

кожного підприємства, а також дають можливість учасникам спільного процесу праці 

самостійно визначати умови співробітництва, максимально враховуючи специфіку організації 

підприємства та його діяльності. Тому надзвичайно важливою рисою правового регулювання 

відносин у сфері праці у контексті прийняття Трудового кодекс України є посилення 

договірного характеру регулювання трудових відносин й ролі локальних нормативних актів, з 

одночасним збереженням існуючих трудових гарантій для працівників та недопущення 

погіршення становища працівників порівняно з трудовим законодавством України. У зв’язку з 

цим, виникає необхідність відповідного аналізу сучасної природи локальних нормативних актів 

та змісту нормотворчої діяльності роботодавця у контексті проекту Трудового кодексу 

України. 

Локальні нормативні акти – це приписи, що регулюють внутрішнє життя організації, 

наприклад: правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці, посадові 

інструкції тощо. Особливість зазначених актів в тому, що вони засновані на актах 

законодавства і не можуть їм суперечити; забезпечують виконання актів законодавства; 

приймаються в рамках диспозитивного дозволу та не в супереч законодавчій імперативній 

забороні; приймаються компетентними органами управління організації в установленому 

порядку та не потребують затвердження чи погодження іншими органами, в тому числі 

державного управління; розповсюджуються на всіх суб’єктів, які приймають участь у 

внутрішніх відносинах організації: органи управління, акціонерів (учасників), працівників, 

адміністрацію, структурні підрозділи тощо; в певних випадках (переважно це стосується 

соціально-трудової сфери та питань соціального партнерства) підлягають обов’язковому 

обговоренню в трудових колективах, схваленню та погодженню з представницькими органами 
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працівників; враховуються судовими та іншими правоохоронними органами при розгляді 

спорів, що витікають із внутрішньої діяльності організації1. 

Необхідність ознайомлення працівника з відповідними локальними актами прямо закріплена 

у чинному Кодексі законів про працю України, де у статті 29 зазначено, що до початку роботи 

за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним 

договором (п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП України). Відповідно з метою виконання вимог статті 29 КЗпП 

спершу уповноважений орган роботодавця повинен ознайомити працівника з колективним 

договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою (робочою) інструкцією 

та іншими локальними нормативними актами, що регулюють трудові відносини та трудовий 

процес на підприємстві, а лише потім допускати працівника до роботи. При цьому до інших 

локальних нормативних актів можуть належати різноманітні положення та інструкції 

затвердженні роботодавцем, зокрема, наприклад, положення про облік робочого часу; 

інструкція про порядок зберігання та ведення обліку матеріальних цінностей тощо. 

Стаття 12 проекту Трудового кодексу України (далі - Проекту), на відміну від чинного КЗпП 

України чітко передбачає можливість роботодавця приймати нормативні акти у сфері праці 

шляхом видання наказів, розпоряджень, рішень. Дана стаття відповідно і має назву 

«Нормативні акти роботодавця»2.  

Слід відзначити, що зміст даної статті має досить суперечливий характер. Так, ч. 2. ст. 12 

Проекту передбачає, що нормативні акти роботодавця не можуть суперечити актам трудового 

законодавства, колективним угодам, колективному договору, але приймаються ним самостійно. 

І лише у випадках, передбачених законом, колективними угодами та договорами, такі акти 

приймаються роботодавцем з урахуванням пропозицій чи за погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Щодо змісту даної 

частини статті можна зазначити, що, по-перше, словосполучення «акти трудового 

законодавства», про які зазначається у описаній статті, охоплюють у розумінні змісту ст. 11 

«Акти трудового законодавства» цього ж Проекту лише сам Трудовий кодекс та закони, які 

приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу і містять норми, що 

регулюють трудові відносини, тим самим не враховує, що залишилися інші нормативно-

правові акти, що містять норми трудового права та регулюють трудові відносини, але водночас, 

які є джерелами інших галузей права, зокрема адміністративного, цивільного, господарського, 

еколочіного та ін. По-друге, ч. 2 ст. 12 Проекту не передбачає врахування думки трудового 

колективу, і фактично, у випадку відсутності на підприємстві профспілки, взагалі обмежує 

право працівників на участь у вирішенні окремих питань локального регулювання. Водночас, ч. 

3 ст. 12 Проекту передбачає, що, якщо колективний договір не укладено, питання, що мають 

бути ним урегульовані відповідно до вимог 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. Відповідно 

диспозиція даної частини статті прямо зазначає на доцільність участі колективу у питаннях 

соціально-економічного характеру. Тим самим, участь і врахування думки представника 

працівників є доцільною та необхідною. По-третє, формулювання «не можуть суперечити», що 

міститься у ч. 2 ст. 12 Проекту, не повною мірою відповідає принципу неприпустимості 

звуження змісту та обсягу прав і свобод працівників при прийнятті нових або внесенні змін до 

діючих нормативно-правових актів, (закріплений у ст. 2 Проекту), тобто загальному принципу 

щодо не погіршення становища працівників порівняно з рівнем, передбаченим законодавством, 

який закріплений у змісті інших статей Проекту (ст.ст. 10, 47, 213 Проекту). У зарубіжному 
                                                                 

 
1 Шиткина И. С. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ внутренними (локальными) документами [Текст] /: дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.03 / Ирина Сергеевна Шиткина. – М., 1997. – С. 8 
2 Проект Трудового кодексу України / поданий народними депутатами України Гройсманом В.Б., Денісовою Л.Л., Папієвим М.М.; реєстр. 

№1658 від 20.05.2015 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
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трудовому праві цей принцип "in favorem" (сприяння) є загальновизнаним і застосовується до 

співвідношення договорів про працю із законодавством, й у всіх інших сферах3.  

На підставі викладеного необхідним є доповнення проекту Трудового Кодексу у змісті ст. 12 

розширеним описом актів, які повинен враховувати роботодавець у нормотворчій діяльності та 

можливими повноваженнями представника працівників при прийнятті роботодавцем актів, 

зміст яких повинен бути узгоджений відповідно до законодавства чи домовленості сторін, 

виклавши абзац 1 та 2 ч. 2 ст. 12 ТК України у наступній редакції: «Нормативні акти 

роботодавця не можуть суперечити та погіршувати становище працівників порівняно з 

актам законодавства, що містять норми трудового права, колективними угодами, 

колективним договором.  

Нормативні акти роботодавця приймаються ним самостійно. У випадках, передбачених 

законом, колективними угодами та договорами, такі акти приймаються роботодавцем з 

урахуванням пропозицій чи за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової 

організації роботодавець – з вільно обраними для ведення колективних переговорів 

представниками (представником) працівників». 
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РІШЕННЯ СУДУ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

У новочасному трудовому праві однією з складних та багатоаспектних, проте не достатньо 

досліджених правових категорій залишається судове рішення, його юридична природа та роль 

у динаміці трудових відносин. Ці питання цікаві ще й тим, що вони, базуючись на положеннях 

загальної теорії права, перебувають «на межі» трудового та цивільного процесуального права.  

Судове рішення як юридичний факт досліджували як теоретики права, так і вчені-цивілісти, 

переважно – процесуалісти: М.Г. Авдюков, В.Б. Ісаков, О.О. Красавчиков, М.А. Рожкова, Ю.А. 

Тихомиров, В.В. Ярков, внаслідок чого можна зустріти  різні підходи та оцінки ролі рішення 

суду як юридичного факту в механізмі правового регулювання. Водночас серед представників 

української науки трудового права рішенню суду як юридичному факту та його ролі у динаміці 

трудових правовідносин майже не приділялось уваги. 

Спираючись на наукові роботи з цивільного та цивільного процесуального права, слід 

зазначити, що у зв’язку з включенням судового рішення до підстав виникнення цивільних прав 

та обов’язків, переважна більшість цивілістів на сьогодні відносять судове рішення до 

юридичного акту як різновиду правомірного діяння.  

Однак з цього приводу в літературі можна зустріти й протилежні погляди. Зокрема, 

А. А. Добровольський та С. А. Іванова заперечували значення юридичного факту за судовим 

рішенням і розглядали його як «засіб примусової реалізації тих повноважень, які існують у 

позивача в реальній дійсності завдяки юридичним фактам, що мали місце до суду і незалежно 

від суду». М.Г. Авдюков також заперечував правоутворюючий характер судового рішення. На 

його думку, «судове рішення не виступає в якості матеріально-правового юридичного факту, 
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що перетворює право; воно завжди – акт правосуддя, який захищає права»1. 

Безперечно, в першу чергу, рішення суду є актом правосуддя. Так, у пункті 2 постанови 

Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 року «Про судове рішення у 

цивільній справі» вказано: «рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане 

забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення 

проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права»2. 

Однак багатоаспектність цієї правової категорії дозволяє розглядати рішення суду  також як 

процесуальний документ, що має всі необхідні, передбачені законом реквізити, як акт 

застосування права та як юридичний факт, що зумовлює настання певних правових наслідків. 

Необхідність в отриманні судового рішення в особи виникає, як правило, тоді, коли вона не 

може реалізувати своє певне право, зазвичай через те, що інша особа, на якій лежить 

кореспондуючий цьому праву обов’язок, або не визнає цього права, або визнає, проте не 

виконує покладеного на неї обов’язку. Водночас будь-яке рішення суду визнає, підтверджує 

або спростовує інші юридичні факти, що призводить в подальшому до виникнення 

суб’єктивних прав і обов’язків у їх сторін, а відповідно й до виникнення, зміни або припинення 

правовідносин. 

О.О. Красавчиков, ґрунтовно проаналізувавши різні аргументи щодо невизнання чи 

невизнання рішенням суду в якості юридичного факту, дійшов висновку, що жодна специфіка 

судового рішення, ані особливе місце в системі державних органів не можуть нівелювати того 

положення, що суд виносить свої рішення на основі норм права і його рішення є засобом 

захисту прав, що виникають в силу юридичних фактів до того як виникне цивільний процес3. 

Цей висновок заслуговує на підтримку, адже жодна видозміна правовідносин не може 

відбутися лише на основі однієї постанови суду без урахування норм права та інших 

юридичних фактів.  

Не дивлячись на відсутність у чинному законодавстві про працю прямої вказівки на судове 

рішення як підставу виникнення та руху трудових правовідносин, в судовій практиці рішення з 

певних категорій трудових спорів де факто встановлюють виникнення прав та обов’язків для 

сторін та зумовлюють виникнення, зміну або припинення трудових правовідносин. Наприклад,  

рішення суду про визнання необґрунтованою відмову у прийнятті на роботу та зобов’язання 

укласти трудовий договір, правовстановлюючий характер якого не викликає сумнівів. 

Проект Трудового кодексу на відміну від чинного КЗпП України містить норму, в якій 

визначено, що підставою для виникнення трудових відносин є трудовий договір, який 

укладається (змінюється) в тому числі на підставі рішення суду (ст. 31 проекту ТК). Таким 

чином, проект Трудового кодексу фактично закріплює значення рішення суду як одного з 

юридичних фактів у механізмі правового регулювання поза процесуальними 

правовідносинами, який може зумовлювати виникнення матеріальних правовідносин. 

Виходячи зі змісту чинних норм законодавства про працю та проекту, йдеться передусім про 

ті випадки, коли особі безпідставно було відмовлено у прийнятті на роботу, і вона оскаржила 

неправомірні дії роботодавця до суду, який ухвалив рішення та зобов’язав роботодавця укласти 

трудовий договір з цією особою. 

Пленум Верховного Суду України у постанові № 9 "Про практику розгляду судами трудових 

спорів" від 6 листопада 1992 року стосовно цього роз'яснив, що у разі обґрунтованості позову 

про відмову у прийнятті на роботу суд своїм рішенням зобов'язує роботодавця укласти 

трудовий договір з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, з першого робочого 

дня, який є наступним календарним днем після звільнення з попереднього місця роботи (якщо 

була обумовлена інша дата, то з цієї дати), а з іншими особами –  з дня їх звернення до 

роботодавця з приводу прийняття на роботу4. 
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– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0014700-09. 
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ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92. 
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Отже, як зауважує П.Д. Пилипенко, маємо яскравий приклад, коли і законодавство, і судова 

практика визнають за обставину, що породжує трудові правовідносини, судове рішення, яким 

роботодавця у певних випадках зобов'язують укласти трудовий договір. Але і за такого 

варіанта, і в інших випадках виникнення трудових правовідносин на підставі фактичного 

складу трудовий договір, як правило, є кінцевою ланкою у низці тих об'єктивних обставин, що 

розглядаються як юридичний факт5.  

Таким чином, судове рішення може виступати в якості підстави виникнення трудових 

правовідносин тільки в сукупності з трудовим договором, тобто в якості елементу юридичного 

фактичного складу, але самостійно «утворювати» трудові правовідносини судовий акт не 

здатний. Крім того, на нашу думку, звернення за судовим захистом на стадії прийняття на 

роботу можливе тільки за наявності існуючих відносин, які у науці трудового права 

називаються такими, що передують трудовим, або відносини з працевлаштування, що 

виникають між конкретним роботодавцем та особою, яка претендує на отримання роботи чи 

зайняття певної посади. За відсутності вказаних правовідносин між сторонами не може бути 

трудового спору, а отже, і підстав для звернення за судовим захистом.  

Отже, вирішуючи спори щодо необґрунтованої відмови особі у прийнятті на роботу на 

користь позивача, суд своїм рішенням не породжує трудових правовідносин одноособово, а 

тільки усуває перешкоди до реалізації особою права на працю і виступає лише одним з 

елементів правоутворюючого юридичного фактичного складу.  

Крім правоутворюючих, у трудовому праві рішення суду може входити як юридичний факт 

до правозмінюючих, правоприпиняючих та правопоновлюючих юридичних фактичних складів. 

Наприклад, при вирішенні судом спору про поновлення на роботі на користь працівника 

трудові відносини фактично відновляться, якщо окрім власне рішення суду матимуть місце 

волевиявлення працівника і роботодавця у формі відповідних передбачених законом дій, 

спрямованих на його виконання. При цьому, якщо на посаді раніше звільненого працівника вже 

працює інший працівник, останній підлягатиме переведенню на іншу посаду або звільненню за 

п. 6 ст. 40 КЗпП України. В такому випадку рішення суду буде основним правовідновлюючим 

юридичним фактом для одних правовідносин, і одночасно правозмінюючим або 

правоприпиняючим фактом у юридичному фактичному складі, що зумовлює динаміку інших 

трудових правовідносин. 

Проведений аналіз рішення суду як юридичного факту крізь призму трудових 

правовідносин, дозволив дійти висновку, що основним наслідком, який судове рішення 

привносить в динаміку трудових правовідносин, є реалізація можливості примусового втілення 

відповідного суб’єктивного права в дійсність. В окремих згадуваних вище випадках рішення 

суду є визначальним фактом – елементом юридичного фактичного складу. При цьому, самого 

лише рішення суду без відповідного волевиявлення та дій сторін не достатньо для настання 

правових наслідків у вигляді виникнення, зміни, припинення чи відновлення трудових 

правовідносин, що випливає з їх договірної природи та диспозитивного характеру норм 

трудового права. 

Як підсумок, слід зазначити, що окреслена нами проблематика щодо значення та ролі 

рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин потребує подальших 

наукових досліджень з метою вироблення єдиного доктринального підходу в цьому питанні та 

розвитку теорії трудового права. 

 

 

                                                                 

 
5 Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин : монографія / П.Д. Пилипенко. – К. : Знання, 2003. –  С. 124. 
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ПИТАННЯ 

Україна, проголосивши себе демократичною, правовою державою, визнала найвищою 

цінністю людину, її права і свободи, а також соціальну рівність та рівноправність.  

В основу внутрішньої та зовнішньої політики сучасних держав соціально-демократичної 

орієнтації має бути покладена гуманістична ідея функціонування держави на благо людини. 

Держава соціально-демократичної орієнтації – це організація політичної влади більшості 

населення у суспільстві з різноманітними формами приватної та суспільної власності на засоби 

виробництва, яка постійно поліпшує умови для здійснення основних прав людини, прав нації та 

народу на загальнолюдських засадах свободи, справедливості й солідарності1. 

За своєю юридичною природою та соціальним призначенням трудове законодавство має 

гуманістичний характер. Адже воно спрямоване на захист інтересів осіб, які в силу об’єктивних 

обставин змушені продавати свою робочу силу. Перехід до ринкових відносин, інтеграція 

України у світову економічну систему, а також переорієнтація з юридичного позитивізму на 

доктрини природничого права вимагають визначення основних напрямів розвитку сучасного 

трудового законодавства у нашій країні2. 

З метою активізації уваги до проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні було 

підготовлено проект Закону України «Про вимушених переселенців» де зазначено визначення 

поняття «вимушений переселенець»  

1. Внутрішньо-переміщена особа, або вимушений переселенець (далі – вимушений 

переселенець) – це особа, яка покинула або залишила місце постійного проживання у 

результаті, або щоб уникнути, негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних 

проявів насильства, порушень прав людини, внаслідок стихійного лиха, голоду, епідемії чи 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 

2. Вимушеним переселенцем визнається громадянин України, іноземний громадянин чи 

особа без громадянства, які постійно проживають на законних підставах на території України і 

змінили місце проживання в межах території України за обставин, передбачених частиною 

першою цієї статті3. Слід зазначити, що даний проект Закону заснований на досвіді країн, в 

яких виникла ситуація вимушеної міграції і спирається на рекомендації Комісії ООН з прав 

людини та Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, а також на принципи і 

норми міжнародного права у цій сфері. 

Більше того, після анексії Криму та через військові дії на Сході України чимало громадян 

стали переселенцями не тільки фактично, а й юридично. Так, після підписання Президентом 

України Закону від 20.10.2014 р. №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» вимушені переселенці із зони проведення АТО отримали статус внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО)4. Таким чином, питання вимушених переселенців є найактуальнішими 

у різних регіонах України. Зокрема, держава організовує системну роботу всіх профільних 

структур для соціального захисту населення.  

                                                                 

 
1 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2001. – 176 с. - С. 50 
2 Пилипенко П. Д. Реформування трудового законодавства України / П. Д. Пилипенко // Юридична газета. – № 17 (77). – 2006. – 14 вересня. 
3 Проект Закону України «Про вимушених переселенців» (оновлено) // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://khpg.org/index.php?id=1397592025 
4 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» вимушені переселенці із зони проведення АТО отримали статус внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО): Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.1  
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Щомісячно переселенцям надається державна адресна допомога згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №505 «Про надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг»5. 

Проте вимушені переселенці потребують комплексної допомоги держави, як у питаннях 

працевлаштування, так і стосовно влаштування дітей до дитячих садків і шкіл, а також 

отриманні матеріальної допомоги тощо. 

Правовий статус внутрішньо переміщених осіб визначається Законом України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» від 24 грудня 2015 р. № 921-VIII6 внутрішньо переміщеною 

особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на 

території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку 

змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення 

негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 

насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру.  

Відповідно до ст. 11 част. 3 зазначеного Закону центральний орган виконавчої влади з 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та 

трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування 

населення, волонтерської діяльності, з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, 

а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну: 

відповідає за забезпечення формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб; забезпечує захист персональних даних внутрішньо переміщених 

осіб, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; 

забезпечує надання внутрішньо переміщеним особам гуманітарної допомоги; розробляє 

державні програми підтримки та вирішення соціально-побутових питань внутрішньо 

переміщених осіб; подає Кабінету Міністрів України пропозиції про заходи, необхідні для 

реалізації цього Закону, щодо забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; 

забезпечує інформування внутрішньо переміщених осіб про можливості працевлаштування у 

відповідних населених пунктах, а також сприяє у працевлаштуванні внутрішньо переміщеним 

особам, які отримали статус безробітного, організовує підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації таких осіб.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення заходів 

сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі 

порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб» від 8 вересня 2015 р. № 6967. 

Таким чином, роботодавцям за працевлаштування осіб, які переїхали з тимчасово окупованої 

території, зони проведення АТО, надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб. 

Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці тривалістю не більше шести календарних 

місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо 

переміщених осіб за направленням базового центру зайнятості на умовах строкових трудових 

договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує 

тривалість виплати у 2 рази. Крім того, зареєстрованим переселенцям передбачено надання 

компенсації за фактичні транспортні витрати на переїзд до іншої адміністративно-

територіальної одиниці місця працевлаштування, а також для проходження попереднього 

медичного та наркологічного огляду зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо 

переміщених осіб базовим центром зайнятості видається направлення. Рішення про 
                                                                 

 
5 Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг / Постанова Кабінету Міністрів України; від 01.10.2014 № 505 // Урядовий кур'єр від 07.10.2014 № 184. 
6 Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон 

України від 24 грудня 2015 р. № 921-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.58 
7 Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі 

порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб : Постанова КМУ від 8 вересня 2015 року № 696 // Урядовий 

кур'єр  від 30.09.2015 № 180 

http://zakon.rada.gov.ua/go/505-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/505-2014-%D0%BF
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компенсацію витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду 

приймається базовим центром зайнятості, в якому особа була зареєстрована як безробітна, на 

підставі поданої протягом десяти робочих днів після укладення трудового договору з 

роботодавцем заяви зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, 

завіреної в установленому порядку копії довідки (медичного висновку, сертифіката) та 

оригіналів документів, що підтверджують оплату послуг, пов’язаних з проходженням 

медичного та наркологічного огляду. 

З метою покращання існуючої ситуації є Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження 

Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 

громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» від 16 

грудня 2015 р. №10948. Таким чином, системному вирішенню проблем переміщених осіб 

покликана сприяти зазначена Комплексна державна програма.  

Омбудсмен Валерія Лутковська зазначає, що для того, щоб реалізувати Національну 

стратегію з підтримки переселенців, необхідно розуміти їх вікові, професійні та психологічні 

особливості: «переселенці – це люди які мають певну професію. Це люди з досвідом і їх досвід 

треба використовувати. Потрібно знати обличчя переселенців: який професійний зріз, яка 

вікова категорія, які робочі місця потрібно їм надати для того, щоб вони були повноцінними 

членам суспільства. Адже проблема з переселенцями закінчиться тоді, коли вони будуть мати 

роботу і житло, коли вони самостійно зможуть заробляти. Проблеми з переселенцями та їх 

забезпеченням працею виникають тому, що як тільки вони виходять на роботу, в них 

скорочуються виплати від держави. А зарплата не завжди більша від соціальних виплат від 

держави. А переселенці – це працездатне населення, яке може дати поштовх тій громаді, в якій 

проживає. Тому провадити національну стратегію без інвентаризації і без розуміння обличь 

переселенців не можна»9. Також, вона зазначила, що переселенці – це найбільш 

дискримінована категорія громадян, яка на відміну від інших категорій громадян України, щоб 

отримувати пенсію, змушені постійно проходити перевірки, і в цьому полягає їх дискримінація, 

так само як і у праві голосувати на місцевих виборах.  

Висновки. Варто зауважити, що найбільшими труднощами, з якими зіткнулися переселенці 

стало працевлаштування, фінансові та житлові питання. Таким чином, забезпечення 

нормальних умов життєдіяльності та недопущення дискримінації у сфері праці та пошук 

шляхів підвищення ефективності щодо внутрішньо переміщених осіб надзвичайно важливі для 

України в сучасних умовах реалізації стратегічного курсу побудови соціально орієнтованої 

ринкової економіки та інтеграції у світовий економічний та правовий простір. 
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ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЕКТІ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

В українському суспільстві вже давно існує об’єктивна потреба в формуванні нового 

трудового законодавства, в приведенні його до сучасних умов і, насамперед, потрібно 

                                                                 

 
8 Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися 

з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року: 
Постанова КМУ від 16.12.2015. № 1094 // Урядовий кур'єр  від 29.12.2015. № 244 
9 Переселенці – це найбільш дискримінована категорія громадян // [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://zik.ua/news/2016/12/09/pereselentsi__tse_naybilsh_dyskryminovana_kategoriya_gromadyan__ombudsmen_1006491 

http://zik.ua/news/2016/12/09/pereselentsi__tse_naybilsh_dyskryminovana_kategoriya_gromadyan__ombudsmen_1006491
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відмовитися від радянської доктрини трудового права, адже в Україні й досі продовжують 

застосовуватись окремі законодавчі акти (або їх окремі положення) вже неіснуючої держави. 

Центральним питанням реформування трудового законодавства є, безперечно, підготовка і 

прийняття  нового Трудового кодексу України (далі – Кодекс), який покликаний комплексно й 

більш якісно, ніж нині діючий, врегулювати трудові відносини. Кодекс має стати не лише 

формально, а й фактично провідним законодавчим актом у сфері праці, він має стимулювати 

підвищення рівня ефективності правозастосовної діяльності, сприяти ефективності суспільного 

виробництва, він має забезпечити оптимальне співвідношення інтересів як працівників, так і 

роботодавців. Разом з тим, він повинен містити такі норми, які втілювали б особливості як 

національного трудового законодавства так, насамперед, і міжнародний досвід регулювання 

трудових правовідносин. Відзначаючи таке значення нового Кодексу, слід наголосити, що, 

окрім зазначеного, він повинен вирішити ще й таку проблему –  комплексно здійснити 

кодифікацію всього правового масиву, максимально уніфікувавши законодавчі акти, що 

регулюють відносини у сфері праці.    

Відповідно до Конституції України, однією із головних функцій правової держави є захист 

прав її громадян. Це першочергове завдання може забезпечити тільки ефективне законодавство, 

тому захист трудових прав працівників у новому Трудовому кодексі України має зайняти 

чільне місце. 

Постає питання, чи відповідає таким критеріям поданий до Верховної Ради проект 

Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014, який був прийнятий у першому читанні 5 

листопада 2015 року (далі – проект Кодексу)? Аналіз норм проекту Кодексу і публікацій, в яких 

досліджені його окремі положення, підтверджує про наявність як позитивних аспектів, так і про 

чималу кількість недоліків, які були допущені його авторами (варто відзначити, що проект 

Кодексу підготовлений висококваліфікованими фахівцями – депутатами VІІІ скликання В. Б. 

Гройсманом, Л. Л. Денісовою, М. М. Папієвим). Звичайно, як і більшість законопроектів, він 

має окремі спірні положення, які потребують вдосконалення. На підтвердження висловленої 

тези наведемо думку С. В. Вишновецької, яка наголошує, що проблема кодифікації трудового 

законодавства є однією з методологічних проблем науки трудового права. Оскільки кодекси – 

системоутворюючі правові акти, тому в процесі кодифікації важливо чітко уявляти їх систему і 

досягати того, щоб вона мала завершений характер. На жаль, при створенні нового Трудового 

кодексу України, вважає вчена, не знайшли втілення доктринальні розробки українських 

вчених, зокрема щодо концепції предмета трудового права, теорії нестійкої зайнятості, 

гнучкості правового регулювання трудових відносин, які є визначальними як у нормотворчості 

міжнародних організацій, так і в розвитку національного трудового законодавства зарубіжних 

країн в епоху побудови постіндустріального суспільства1. Важливо, щоб законодавець 

прислухався до цього судження вченої і врахував його при прийнятті нового Кодексу. 

Передусім, на наш погляд, у проекті Кодексу потребують уточнення норми, які мають 

забезпечити захист трудових прав працівників, а саме – норми, що визначають правове 

регулювання трудових спорів. 

Зокрема, сумніви викликає позиція авторів проекту Кодексу щодо визначення повноважень 

комісії по трудових спорах (далі – КТС). Відповідно до п. 2. ст. 381 проекту Кодексу, за 

бажанням працівник може звернутися за захистом своїх прав до КТС, у разі її утворення в 

юридичних особах за місцем роботи працівника (такий підхід законодавця засвідчує про 

необов'язковість її утворення). У той же час, норми проекту Кодексу дозволяють блокувати 

утворення КТС, адже передбачено утворення КТС за погодженням між роботодавцем і 

виборним органом первинної профспілкової організації, а саме – за їх взаємною домовленістю, 

а така домовленість не завжди може бути досягнута. 

                                                                 

 
1 Вишновецька С. В. Методологічні проблеми кодифікації трудового законодавства України / С. В. Вишновецька // Сучасні проблеми 

трудового та пенсійного законодавства : матеріали XV Всеукраїнської наук.- практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. 

Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2015. – С. 29-31. 
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Як важливе, відзначимо положення, визначене у ст. 392 проекту Кодексу, в якій закріплено, 

що рішення КТС є обов’язковим для сторін індивідуального трудового спору і підлягає 

добровільному виконанню у строк, визначений рішенням. Разом з тим, у ст. 389 проекту 

Кодексу закладена доволі жорстка умова прийняття рішення КТС, адже у разі незгоди хоча б 

одного з членів комісії з рішенням, що пропонується до прийняття, воно вважається 

неприйнятим. Досягти такої єдності при вирішенні конфліктної ситуації, коли у членів комісії 

відмінні інтереси вирішення проблеми, буде надзвичайно складно. Також вважаємо 

помилковою відмову від механізму, визначеного у ст. 230 нині чинного КЗпП, який забезпечує 

виконання рішення КТС за допомогою державного виконавця у примусовому порядку. 

Як позитивну відзначимо новацію про можливість укладення мирової угоди під час розгляду 

трудового спору в КТС (п. 1, ст. 388), що підтверджує спробу авторів проекту Кодексу 

перетворити її з юрисдикційного органу в примирний.      

Ми стали свідками того, що в результаті формування ринкових відносин в Україні суттєво 

збільшилася кількість правопорушень у сфері найманої праці.  У зв’язку з цим, вірно 

підкреслює В.Я. Бурак, що нагальною є потреба удосконалення інституту захисту трудових 

прав працівників та інших суб'єктів трудового права. Потреба реформування цього механізму 

також обумовлена низькою ефективністю захисту трудових прав та законних інтересів 

працівників2. Вважаємо правильною позицію вченого, який аргументовано доводить 

необхідність зміни акцентів з судової чи адміністративної форми захисту на альтернативні 

способи захисту трудових прав. У першу чергу, це стосується запровадження механізмів 

соціального партнерства. До можливих альтернативних способів захисту трудових прав В.Я. 

Бурак відносить: проведення переговорів, застосування посередництва і третейських процедур. 

На жаль, у проекті Кодексу відсутні норми, які б передбачали можливість застосування 

зазначених вченим способів захисту порушених трудових прав, оскільки акцент більше 

зроблено на судовий захист працівників від неправомірних дій чи бездіяльності роботодавців 

чи інших посадових осіб. На наш погляд, – це значне упущення авторів проекту, адже в 

сучасних умовах зазначені способи захисту трудових прав часто є  не менш дієвими, ніж 

вирішення їх у суді.  

У п. 4 ст. 388 проекту Кодексу визначено, що КТС має право викликати на засідання третіх 

осіб, запрошувати спеціалістів, проте не передбачається  залучення посередника (медіатора) 

для вирішення трудового спору, утім такий важливий спосіб захисту передбачений у Законі 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). А у ст. 343 даного 

проекту тільки зазначено, що порядок функціонування системи заходів по вирішенню 

колективних трудових спорів (конфліктів) та взаємодії  сторін соціально-трудових відносин у 

процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними, 

визначається вказаним законом. На наш погляд, було б доцільним у проекті Кодексу 

передбачити норму про можливість залучення до вирішення індивідуальних трудових спорів, 

підготовлених НСПП, незалежних посередників і трудових арбітрів.  

Важливо розуміти, що прийняття нового Трудового кодексу України має сприяти 

вдосконаленню не тільки змісту його норм, а й його структури. Необхідною складовою 

вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі вважаємо закріплення в новому 

Трудовому кодексі процедури колективно-трудового регулювання, тобто в ньому мають бути 

норми, що врегульовують колективні трудові спори. Отже, недоліком аналізуємого проекту 

Кодексу, на наш погляд, є відсутність окремої книги чи глави, що регламентує порядок 

вирішення колективних трудових спорів. Варто згадати, що у Проекті Трудового кодексу 

України №1108 від 04.12.2007, який вносився народними депутатами України В.Г. Харою, 

Я.М.Сухим, О.М.Стояном, були включені норми щодо регулювання колективних трудових 

спорів (конфліктів) у третій главі шостої книги. 

                                                                 

 
2 Бурак В. Я.Питання захисту трудових прав працівників у проекті Трудового кодексу / В. Я. Бурак // Актуальні проблеми соціального права 

Матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016). – Львів. Кафедра соціального 

права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально – правових досліджень. – 2016. – С. 77.  
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Розуміючи значення кодифікації трудового законодавства, доцільно її провести тільки за 

настання відповідних умов. Тому, приймаючи новий Трудовий кодекс України, важливо 

враховувати наступні фактори. По-перше, кодифікація можлива тільки тоді, коли створена 

єдина і внутрішньо несуперечлива концепція регулювання відповідної сфери суспільних 

відносин. Для розробки кодексу, тобто акту з довгим строком дії, необхідно, щоб устоялися 

концептуальні уявлення щодо всіх без винятку аспектів регульованої сфери. По-друге, потрібно 

враховувати динаміку відносин. В умовах реформування кодекс не може бути стабільним, він 

швидко застаріває. По-третє, спочатку потрібно провести ревізію діючого законодавства, 

усунути його внутрішні протиріччя, реформувати організаційну структуру, і тільки тоді почати 

процес кодифікації3. Ми ж вважаємо, що в нашій державі час для кодифікації трудового 

законодавства вже давно настав. 

Відзначаючи провідну роль Трудового кодексу України для розвитку соціально-економічної 

сфери держави, вважаємо, що прийняття нового Кодексу доцільне лише після широкого 

суспільного обговорення, з урахуванням думки науковців і практиків у цій сфері та після 

узгодження з представниками сторін соціального діалогу. 
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ВИДИ ПРАВОВИХ СТИМУЛІВ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

В умовах стрімкого розвитку трудових відносин правові стимули закріплені у чинному 

трудовому законодавстві поступово втрачають своє призначення, тому виникає необхідність у 

створенні нової системи правового стимулювання працівників, яка відповідала їх потребам, 

інтересам, пріоритетам. Новий Трудовий кодекс України повинен відігравати основну роль у 

сфері мотивації поведінки учасників трудових правовідносин. Прийняття Кодексу дозволить 

упорядкувати трудові відносини, створити необхідні правові умови для досягнення 

оптимального узгодження прав та інтересів сторін трудових відносин. 

Дослідженням питань, пов'язаних із мотивацією праці присвячені роботи як закордонних, 

так і вітчизняних вчених, а саме: Бару М.І., Жернакова В.В., Іванова С.А, Капіци В.Ф., 

Лівшиця Р.З., Мацюк А.Р., Прокопенко В.І., Процевського О.І., Прилипко С.М., 

Ярошенко О.М.. Водночас, важливі напрями зазначеної проблеми ще не стали об’єктом 

спеціального вивчення в сучасній українській науці трудового права і лише частково розкриті 

зарубіжними науковцями. 

Тому, завданнями цієї наукової роботи є аналіз відомих науковому загалу підходів до 

класифікації правових стимулів у законодавстві та спроба в результаті наукового пошуку 

запропонувати власну класифікацію. 

Питання класифікації видів правових стимулів має важливий характер, оскільки воно 

зумовлене великою кількістю та різноманітністю підходів. Зокрема, Матузов Н.І., Малько А.В. 

визначають наступні види правових стимулів (залежно від):  

- елемента структури норми права можна виділити юридичний факт-стимул (гіпотеза), 

суб'єктивне право, законний інтерес, пільгу (диспозиція ), заохочення (санкція); 

                                                                 

 
3 Филиппова М. В.  Право социального обеспечений . М.: Юристь.  2006. –  С. 121-122. 
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- предмета правового регулювання – конституційні, цивільні, екологічні тощо;  

- об'єму – основні (суб'єктивне право), часткові ( законний інтерес) і додаткові (пільга);  

- часу дії – постійні (право на власність) і тимчасові (разова премія); 

- змісту – матеріально-правові (зарплата ) і морально-правові (подяку)1.  

Безперечно за змістом існують матеріальні і моральні стимули, але деякі науковці 

виокремлюють статусні стимули. Так, В.І. Курілов розрізняє три види стимулів, де поряд із 

моральними (їхня суть полягає в задоволенні духовних потреб особи, визнанні державою, 

суспільством, колективом соціальної цінності конкретного індивіда) та матеріальними (їхня 

суть  отримання матеріальних благ за певну поведінку) виділяє статусні стимули, які 

виявляються у встановлених організаційно-правових формах рівня ділових і політичних 

якостей працівника та тягнуть позитивні правові наслідки2. 

Заслуговує на увагу класифікація правових стимулів, запропонована українськими 

дослідниками у сфері теорії права – С.Л. Лисенковим, А.М. Колодієм, О.Д. Тихомировим, 

В.С. Ковальським, які розподіл правових стимулів здійснюють за такими ознаками: 

а) згідно з їх зв’язком з нормою права: 

- умови, що передують поведінці, або юридичні факти, які сформульовано в гіпотезах норм 

права і забезпечують виникнення правовідносин у вигляді суб’єктивних прав й обов’язків; 

- суб’єктивні права й обов’язки, законні інтереси, пільги, які сформульовані в диспозиціях 

норм права через визначення ознак правомірної поведінки, причому при використанні дозволів 

або зобов’язань – прямо, заборон – непрямо, через визначення ознак заборонених діянь; 

- заохочення, які визначаються в санкціях норми права у вигляді позитивних правових 

наслідків; 

б) за галузевою належністю норм права: на конституційні, кримінально-правові, цивільно-

правові, адміністративні та ін.; 

в) за обсягом – на основні – у формі суб’єктивного права, обов’язку й заохочень, часткові – 

законного інтересу, додаткові – пільг, привілеїв, імунітету; 

г) за тривалістю дії – на постійні й тимчасові; 

д) за суб’єктами – на індивідуальні і колективні, або загальні й виняткові; 

є) за фактичним змістом – на особисті, організаційні, майнові або матеріальні та духовні; 

ж) за видами суспільних відносин – на економічні, політичні, соціальні й культурні3. 

Види правових стимулів в трудовому законодавстві досить різноманітні за своєю природою, 

змістом, напрямком, обсягом, суб’єктами, на які їх спрямовано. Досліджені існуючі 

класифікації правових стимулів є неповними і не дозволяють виокремити всі особливості цього 

правового засобу в трудовому законодавстві. З огляду на це пропоную власні критерії 

класифікації правових стимулів в галузі трудового права: 

- за їх змістом – матеріально-правові і морально-правові;  

- за тривалістю їх дії – постійні й тимчасові; 

- за сферами їх використання – на державному, галузевому, територіальному та локальному 

рівнях; 

- за суб’єктом, який видав нормативно-правовий акт, в якому закріплено правовий стимул – 

Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; місцеві органи 

самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій; 

- залежно від фінансових джерел, за рахунок коштів яких здійснюється стимулювання – 

Державного бюджету, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб та за рахунок інших 

джерел; 

- за характером впливу на поведінку працівника – позитивні та негативні; 

- за ступенем заслуг – за успіхи в роботі, за особливі трудові заслуги; 

                                                                 

 
1 Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник. / Н.І. Матузов, А.В. Малько – М.: Юристъ, 2004. – С. 234–235.  
2 Курилов В. И. Личность. Труд. Право / Курилов В. И. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 128–137. 
3 Теорія держави і права: [підруч. для вузів] / В. С. Ковальський, С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О.Д. Тихомиров; за ред. С. Л. Лисенкова. – К.: 

Юрінком Інтер, 2005. – С. 285 – 286. 
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- за суб’єктами, на яких їх спрямовано – на індивідуальні і колективні. 

На мою думку, стимулювання працівників по суті зводиться до того, щоб створити умови, у 

яких би в найбільшій мірі міг розкритися творчий потенціал працівника та виникла б стійка 

потреба в напруженій і результативній праці. Одночасно керівники підприємств при 

застосуванні правових стимулів повинні враховувати не тільки особисті здібності працівників, 

а і їх особисті мотиви: потреби, інтереси, пріоритети. 

 

 

Сорочишин Михайло Васильович  
кандидат юридичних наук, доцент,  

доцент кафедри трудового права 

 та права соціального забезпечення  

Національного університету  

«Одеська юридична академія» 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЛЬНО ОБРАНИХ ПРАЦІВНИКАМИ 

ПРЕДСТАВНИКІВ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Однією зі сторін соціального діалогу у сфері праці на локальному рівні є сторона найманих 

працівників. 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) працівників1. 

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 працівниками представники (представник)2. Разом з 

тим, Проект не містить положень, які б визначали порядок діяльності даного суб’єкту 

трудового права, його права та обов’язки, гарантії діяльності. Крім того, норми проекту 

Трудового кодексу містять рід суттєвих прогалин, які обмежують повноваження вільно 

обраних працівниками представників на участь в окремих організаційно-правових формах 

соціального діалогу у сфері праці. Зазначене вище обумовлює актуальність досліджень, 

спрямованих на вивчення питань правового статусу вільно обраних працівниками 

представників та розробку пропозицій щодо вдосконалення положень проекту Трудового 

кодексу № 1658. 

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. Вільно обрані 

представники найманих працівників можуть бути суб’єктом колективних трудових відносин 

виключно у випадку відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної 

профспілкової організації, що, в цілому не узгоджується із приписами ст. 5 Конвенції МОП 

№135 про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм 

надаються, якою передбачена можливість діяльності в межах юридичної особи як первинної 

профспілки, так і інших представників найманих працівників, за умови, що діяльність останніх 

не буде послаблювати інтереси профспілки3.  

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 

                                                                 

 
1 Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255. 
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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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 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.  

Недоліком проекті Трудового кодексу щодо регулювання діяльності вільно обраних 

представників працівників можна вважати відсутність положення, які б визначали питання 

трудової правосуб'єктності вільно обраних представників працівників, їх основні трудові права 

й обов’язки, юридичні гарантії цих прав. 

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. На нашу думку, визначення на законодавчому рівні 

порядку обрання непрофспілкових представників працівників має стати однією із 

найважливіших гарантій діяльності даних суб’єктів. Норми щодо порядку обрання 

представників працівників повинні визначати кількість представників працівників в залежності 

від кількості працюючих, порядок ініціювання та проведення голосування щодо обрання 

представників працівників, порядок вирішення розбіжностей.  

На нашу думку, розробка положень щодо порядку обрання представників працівників може 

здійснюватися на основі позитивного досвіду правового регулювання відносин щодо діяльності 

виробничих рад у Німеччині. Так,  відповідно до Закону Німеччини «Робітничий статут» 

(Betriebsverfassungsgesetz)4, виробничі ради обираються на підприємствах з кількістю 

працюючих більше 5 осіб. Термін повноважень виробничої ради становить 4 роки. Кількість 

членів виробничих рад також чітко визначена Законом і залежить від кількості працюючих на 

підприємстві працівників, які мають право голосу на виборах виробничої ради. Так, відповідно 

до ст. 9 Закону, при кількості працівників на підприємстві з правом голосу від 5 до 20 осіб до 

виробничої ради входить лише 1 член, а при кількості працівників від 7 до 9 тисяч виробнича 

рада має складатися з 35 членів.  

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 працівників5.  

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. Проте відсутність в Проекті 

                                                                 

 
4 Works Constitution Act as promulgated by the Act of 25 september 2001// Federal Law Gazette. – part І. – P. 2518. 
5 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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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 спілок6.  

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.  

                                                                 

 
6 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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КОНТРАКТУ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Традиційною формою регулювання суспільних відносин у галузях права, які 

використовують договірне начало як самостійний елемент договірного регулювання, є договір. 

Трудові відносини, одним із принципів регулювання яких є договірний характер, також 

використовують договір у якості форми регулювання відносин, що виникають під час 

використання найманої праці1. 

Відповідно до ч. 1 ст. 30 проекту Трудового кодексу України (далі – проект) підставою для 

виникнення трудових відносин є трудовий договір, під яким відповідно до ч. 1 ст. 31 проекту 

розуміють угоду між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується особисто 

виконувати роботу (трудову функцію), 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. Діючий сьогодні Кодекс 

законів про працю України ( далі – КЗпП України) містить аналогічне визначення. 

У юридичній літературі та КЗпП України поряд із категорією «трудовий договір» 

використовують поняття «контракт», з яким також пов`язується виникнення трудових 

правовідносин. Кардинально інший підхід покладено в основу проекту Трудового кодексу 

України, який установлює, що  «після набрання чинності Трудовим кодексом України раніше 

укладені трудові договори у формі контракту вважаються трудовими договорами, укладеними 

на визначений у них строк». Отже, якщо нині чинний КЗпП України тлумачить контракт, як 

особливу форму трудового договору, протиставляючи таким чином трудовий договір 

контракту, то проект Трудового кодексу України визначає його як строковий трудовий договір. 

Аналіз юридичної літератури щодо застосування терміна «контракт» свідчить про те, що 

серед науковців теж немає однозначного підходу до визначення даної категорії. Одні автори 

вбачають у ньому форму строкового трудового договору, інші – його різновид, решта – 

специфічний вид угод про працю. Зокрема, О. Хусточкін вказує, що контракт – це така форма 

трудового договору, в якій права і обов’язки визначаються погодженням сторін2. Важко 

погодитися із визначенням контракту через поняття «форма договору», оскільки під нею 

традиційно розуміють його зовнішній вираз. Слід звернути увагу, що контракт укладається в 

письмовій формі, однак виключно з цієї підстави недоцільно відносити його до «особливої 

форми» трудового договору.  

З точки зору В.І. Нікітінського, контракт – це особливий вид строкового трудового договору, 

який укладається в письмовій формі3. Власне, аналогічна точка зору сформульована і у проекті 

Трудового кодексу України. Деякі дослідники вказують, що контракт слід розглядати не як 

різновид трудового договору, а як специфічний вид угод про працю, що оформлює зміст 

трудового правовідношення, як спосіб індивідуально-договірного регулювання прав і 

обов’язків його сторін4. 

Узагальнюючи існуючі в науці трудового права підходи до виділення відмежувальних ознак 

понять «трудовий договір» і «контракт», можна навести такі найсуттєвіші із них: 

                                                                 

 
1 Н.О.Мельничук. Договір як форма регулювання трудових відносин / Н.О.Мельничук//Часопис Київського університету права.-2009.-с.149-

153. 
2 Хусточкін О. Контракт у трудовому праві України ( законодавство і практики його застосування)/О.Хусточкін//Право України.-1995.-№5.- с. 

17-20. 
3 Никитинский В.И. Контракт в трудовом праве/В.И. Никитинский//Советское государство и право.-1991.-№8.- с.52-59. 
4 Головина С.Ю. Контрактная форма регулирования трудовых отношений/  С.Ю. Головина, В.Д. Шахов// Советское государство и право.- 

1991.- №8. – с.45-51. 
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– трудовий договір укладається як в усній, так і у письмовій формі, натомість, контракт 

виключно у письмовій; 

– трудовий договір може мати як строковий, так і безстроковий характер, у той час як 

контракт – виключно строковий; 

– трудовий договір може укладатися фактично з усіма категоріями осіб, крім тих, для яких 

законодавством встановлений виключно контракт , а останній – лише з тими категоріями 

працівників, які визначені законом. До прикладу, відновідно до п. 2 ч. 2 ст. 15 Закону України 

«Про вищу освіту» контракт укладається між засновником ВНЗ та його керівником, обраним за 

конкурсом ; 

– трудовий договір припиняється виключно на підставах, визначених законодаством , а 

сторони контракту можуть встановлювати додаткові підстави для його розірвання. 

Аналіз судової практики дає змогу дійти висновку, що предметом судового розгляду 

найчастіше виступає порушення однієї з трьох останніх відмежувальних ознак. Так, укладення 

контракту  у непередбачених законом випадках є підставою для визнання його недійсним 

згідно з ст. 9 КЗпП у частині визначення строку. Проте деякі суди неправомірно залишають 

поза увагою аргументи позивачів про незаконність укладення з ними контрактів, мотивуючи 

це, зокрема, межами позовних вимог, заявлених у суді,  і помилково не застосовують 

положення ст. 9 КЗпП. 

Цілком правомірною  видається позиція суду у справі №748/1372/15-ц5 про визнання 

незаконним та скасування наказу про укладення нового контракту по закінченню дії 

попереднього. Судом повністю враховано аргументи позивача про недотримання порядку 

укладення з ним нового контракту, так як роботодавець не дотримався двохмісячного строку до 

закінчення дії контракту, як цього вимагають локальні нормативні акти, не провів засідання 

комісії за два місяці до закінчення контракту щодо його переукладення, і при цьому 

адміністрація порушила умови переукладення контракту з позивачем. Відповідно, позовні 

вимоги останнього задоволено. 

Натомість, аналіз витягу зі справи про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за 

час вимушеного прогулу, що перебувала на перегляді Судової палати з цивільних справ ВСУ6 , 

дає підстави дійти висновку, що суди нижчих інстанцій не перевірили доводів позивача щодо 

того, що він був змушений підписати контракт, а також не з'ясували, чи не порушувала зміна 

договору на невизначений строк трудових прав громадянина. Окрім цього, суди не звернули 

увагу на факт неодноразового переукладання контракту, що відповідно до ч. 2 ст. 39-1 КЗпП 

України робить його таким, що укладений на невизначений строк. Отже, Верховний Суд 

України в контексті цієї справи зробив висновок, що контракт може набути безстрокового 

характеру. 

Можливість контракту набувати безстрокового характеру слугує важливою гарантією від 

необґрунтованого розширення сфери його застосування, зловживань роботодавців по 

нав’язуванню цього різновиду трудового договору працівникам. Однак як роботодавці, так і 

суди нижчих інстанцій нехтують  нормою ч. 2 ст. 39-1 КЗпП України .  

Зокрема, у рішенні по справі № 688/4014/14-ц7 , де позивачка просить суд визнати 

незаконним наказ про звільнення у зв'язку з закінченням контракту , який декілька разів 

переукладався, суд відмовляє у задоволенні позовних вимог , заперечуючи застосування 

позивачем на підтвердження законності своїх вимог ч.2 ст.39-І КЗпП України . Суд аргументує, 

що аналіз змісту вказаної норми свідчить про те, що строковий трудовий договір вважається 

продовженим на невизначений строк за виключенням договору, укладеного на визначений 

строк, встановлений за погодженням сторін. Як вбачається з контракту, що міститься в 

матеріалах справи, строк його дії був визначений до 01.07.2014 року за погодженням сторін, 

                                                                 

 
5Єдиний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56964687. 
6 Судова практика рішення з цивільних справ/ Вісник Верховного Суду України.- 2002.-N 4(32). 
7Єдиний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41400160. 
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про що свідчать їхні підписи. Тому обґрунтування вимог позивачем положеннями ч.2 ст. 39-І 

КЗпП України, на розсуд суду, суперечить змісту цієї норми. 

Аналіз вищенаведених судових рішень дає змогу простежити, що головна небезпека для 

працівника полягає в строковому характері контракту. Нехтування роботодавцями та судами 

нормою ч. 2 ст. 39-1 КЗпП про можливість перетворення контракту в трудовий договір, 

укладений на невизначений строк,  обмежує права працівників і ставить під сумнів 

ефективність такої форми трудового договору.  

Таким чином, вважаємо за доцільне закріпити на законодавчому рівні визначення  поняття 

«контракт» як виду строкового трудового договору, що укладається з чітко визначеними 

законом категоріями працівників  винятково у письмовій формі, та містить додаткові 

зобов`язання сторін. Це виключить можливість  заперечення судами застосування з боку 

працівників та роботодавців ч.2 ст.39-І КЗпП України на підтвердження законності своїх вимог. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ВИМОГИ 

СЬОГОДЕННЯ 

Динамічний розвиток технологій в сучасному світі зумовлює виникнення нових форм 

трудової зайнятості. Наразі зростає зацікавленість українського суспільства в дистанційній 

роботі. Про переваги і можливість запровадження дистанційної праці свідчить високий рівень 

розвитку комунікацій, в той час як відсутність законодавчого регулювання дистанційної 

зайнятості в Україні залишає дану форму зайнятості поза сферою трудових відносин. З огляду 

на зазначене, особливої актуальності набуває проблема наукового обгрунтування та 

законодавчого закріплення механізму регулювання дистанційної зайнятості працівників. 

Окремі аспекти правовідносин у сфері дистанційної зайнятості працівників досліджували 

С. В. Вишновецька, О. В. Демченко, М. І. Іншин, Л. В. Котова, В. П. Кохан, А. А. Курова, 

А.М. Лушников, М. М. Моцар, О. В. Моцна, В. О. Носенко, О. С. Прилипко, Г. І. Чанишева, та 

інші, однак, значна кількість питань потребує доопрацювання та уніфікації. 

Метою наукової роботи є з’ясування сутності дистанційної форми зайнятості, 

співвідношення понять дистанційної та надомної роботи, визначення основних переваг і 

недоліків дистанційної праці та визначення оптимальних шляхів законодавчого врегулювання 

відносин у даній сфері. 

Дистанційна робота є новою та інноваційно нетиповою (нестандартною) формою зайнятості. 

Не дивлячись на затребуваність врегулювання, чинне законодавство таку форму зайнятості не 

виокремлює. 

В науковому середовищі висловлюються думки щодо визначення правовідносин у сфері 

дистанційної зайнятості. Погоджуємось з поглядами В. О. Носенка, який правовідносини в 

сфері дистанційної зайнятості працівників характеризує, як вид правовідносин у сфері 

трудового права, що встановлюються на основі підписання договору між суб’єктами трудового 

права (роботодавцем та працівником), регулюються нормами трудового законодавства та 

забезпечуються державою, які переносяться за межі традиційного робочого місця (приміщення 

роботодавця) в місця, комфортні працівнику1 

А. А. Курова правовідносини у сфері дистанційної зайнятості визначає врегульованими 

нормами трудового законодавства соціально-трудові відносинами поза межами підприємства і 

без прив’язаності до нього та роботодавця у процесі виконання трудових обов’язків 
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працівником, де останні мають один перед одним обов’язки та права, що передбачені трудовим 

договором2. Не можемо погодитися з такою точкою зору, оскільки недоречно повністю 

заперечувати прив’язаність працівника до роботодавця в умовах дистанційної роботи. 

Предметом трудового договору виступає процес праці, а тому і при виконанні роботи віддалено 

роботодавець спрямовує та контролює дії працівника. М. І. Іншин зазначає, що сутність 

дистанційно зайнятості працівників полягає у тому, що всі умови, необхідні для якісного 

виконання особою своїх трудових обов’язків створені поза межами офісу, що не прив’язує 

працівника до обов’язкового відвідування офісу. Ці трудові умови можуть бути створені вдома 

або в іншому місці 3. 

Для комплексного розуміння категорії дистанційної зайнятості варто здійснити її 

розмежування з поняттям «надомна робота». Аналізуючи Положення про умови праці 

надомників, затвердженого постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних 

питань від 29.09.81 р. № 275/17-99 та інші нормативно-правові акти, можемо зробити висновок, 

що ознаками надомної праці є те, що робоче місце працівника співпадає з місцем його 

проживання та спрямованість надомної праці на виробництво товарів народного споживання та 

побутове обслуговування населення. 

Фахівці у галузі трудового права висловлюють різні погляди щодо розмежування надомної 

та дистанційної праці, приклади яких наводить С. В. Вишновецька4. Загалом, можемо 

констатувати, що існують такі позиції  співвідношення надомної та дистанційної праці:  

1) категорія надомної праці охоплює дистанційну, що видається доволі непереконливим з 

огляду на їх ознаки;  

2) ототожнення цих понять, що також видається сумнівним;  

3) категорія дистанційної роботи охоплює надомну; 

4) є окремими видами нетипової зайнятості. 

На нашу думку, найбільш обгрунтованою видається третя позиція. Виходити пропонуємо з 

того, що першочергово робота поділяється на таку, що здійснюється в межах приміщення, 

наданого роботодавцем та віддалену (дистанційну). Дистанційна, в свою чергу, може 

поділятися на види, як-то: здійснювана вдома або в будь-якому іншому місці, окрім 

приміщення роботодавця; високо- та низькокваліфіковану тощо. Таким чином, на нашу думку,  

поняття дистанційної праці охоплює надомну.  

Крім того, запроваджуючи термін «дистанційна праця», який вже міцно закріпився в 

науковому середовищі, пропонуємо відходити від поняття «надомна праця», яке є застарілим і 

ускладнює розуміння для роботодавців і працівників, які можуть помилятися щодо їх змісту за 

одночасного функціонування двох термінів. Доцільно послуговуватись виключно поняттям 

«дистанційна праця», виділяючи її види, які перераховані вище.  

Звісно, що таке запровадження потребує законодавчих змін. Вважаємо, що варто в Кодексі 

законів про працю або ж в проекті Трудового кодексу України передбачити, що робота може 

виконуватися поза приміщенням роботодавця (дистанційно), а в окремому законі передбачити 

механізм регулювання дистанційної зайнятості працівників з особливостями для кожного виду. 

На підставі проаналізованої літератури, виокремлюємо такі ознаки дистанційної роботи:  

1) розташування робочого місця поза приміщенням роботодавця; 

2)  використання інформаційно-телекомунікаційних мереж для регулювання та контролю 

роботодавцем за виконанням працівником трудової функції (деякі науковці вказують саме на 

наявність мережі «Інтернет», проте, на нашу думку, визначальною є наявність будь-якого 

засобу зв’язку, який задовольняє сторони трудовго договору; крім того, О. Почанська пропонує 
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ввести електронний документообіг при укладенні договорів з надомними працівниками5, а 

О.В.Демченко – з дистанційними 6, що вважаємо доцільним). 

Деякі вчені, серед яких А. М. Лушников7, В. О. Носенко, С. В. Вишновецька8 підкреслюють, 

що особливістю дистанційної роботи є те, що працівниками виступають висококваліфіковані 

спеціалісти, а результатом праці є інтелектуальний продукт. На нашу думку, така 

характеристика була б прийнятною, якщо дистанційну та надомну працю розглядати, як окремі 

види нетипової зайнятості. Однак, щоб уникнути ускладнення в регулюванні трудових 

відносин роботодавця та працівника, доцільніше надомну працю розглядати, як вид 

дистанційної. В такому випадку ми не можемо виокремлювати ознаки дистанційної праці, які 

не будуть притаманні її підвидам. 

Звісно, що впровадження механізму регулювання дистанційної праці потребує комплексного 

аналізу переваг та недоліків такої форми зайнятості. Розглянувши дослідження в даній сфері, 

до основних позитивних рис впровадження віддаленої праці відносимо: скорочення  безробіття, 

стабілізацію економіки; підвищення рівня життя населення; скорочення витрат роботодавця (на 

оренду приміщень, організацію робочих місць, енергоресурси, на обслуговуючий персонал 

тощо); економія часу, енергії і засобів працівника внаслідок відсутності транспортних проблем; 

самостійне управління працівником своїм робочим часом; зростання продуктивності праці при 

її організації відповідно до індивідуальних запитів індивіда; деякі верстви населення (люди з 

інвалідністю, жінки з малолітніми дітьми та інші) отримують можливість працювати, не 

покидаючи дім) тощо. 

Звичайно, що є ряд негативних моментів дистанційної роботи, але більшість із них 

обумовлені відсутністю соціально-правового захисту дистанційного працівника та 

нерівномірністю поширення практики дистанційного формату роботи за країнами та 

регіонами9. Загалом, майже всі проблемні питання можливо врегулювати законодавчим 

шляхом. 

Отже, дистанційна зайнятість працівників є надзвичайно потрібною формою трудових 

відносин в сучасному українському суспільстві. Пропонуємо законодавчо закріпити поняття 

«дистанційна праця» та механізм регулювання дистанційної зайнятості працівників. Вважаємо, 

що доцільно в Кодексі законів про працю або ж в новому Трудовому кодексі зазначити, що 

робота може виконуватися поза приміщенням роботодавця (дистанційно), а в окремому законі 

передбачити механізм регулювання дистанційної зайнятості працівників з особливостями для 

кожного виду. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674184
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674184
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» 

Необхідність удосконалення інституту державної служби в Україні зумовлена недостатнім 

рівнем висококваліфікованих кадрів, потребою створення сучасної ефективної системи 

державного управління та остаточним відокремленням політики від адміністрування. 

Визначення напрямів трансформації інститутів влади, установлення нових пріоритетів, 

визначення їх структури і функцій є актуальними питаннями для системи державного 

управління у зв’язку з імплементацією європейського законодавчого досвіду, загальними 

процесами євроінтеграції та зобов’язаннями України провести реформу державного управління 

відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Питання теорії та практики 

розвитку інституту державної служби неодноразово досліджувалися у працях вчених та 

юристів, зокрема, В.Б. Авер’янова,   Ю.П. Битяка, С.Д. Дубенко, Н.Р. Нижник, О.В.Петришина 

та ін. 

Викликана низкою перелічених та інших факторів необхідність прийняття проекту Закону 

України “Про внесення змін до закону України “Про державну службу” щодо удосконалення 

регулювання окремих питань проходження державної служби”1, як зазначає законодавець, 

також сприятиме приведенню окремих положень Закону у відповідність до окремих статей 

Конституції України. У змісті даного проекту зазначена ціла низка змін. Так, пропонуються 

більш жорсткі вимоги до посади державного службовця стосовно осіб, які піддавалися 

адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, 

часткові зміни до вимог та процедури перевірки кандидата на дану посаду та умов проведення 

повторного конкурсу. Такі новели покращують прозорість конкурсного відбору, приводять 

Закон у відповідність до антикорупційного законодавства та відповідають євроінтеграційному 

курсу України. 

Згідно проекту Закону, для участі у конкурсному відборі необхідно надати копію трудової 

книжки. Оскільки державний службовець – є найманим державою працівником і суб’єктом 

трудових відносин, надання копії трудової книжки сприяє узгодженості норм Закону з 

трудовим законодавством, однак, потрібно звернути увагу на інший законопроект, 

запропонований міністерством економічного розвитку і торгівлі щодо подальшого скасування 

трудових книжок і їх заміни на електронні картки. Наступним нововведенням є обов’язкове 

подання письмової заяви про відсутність громадянства іншої держави. Варто зауважити, що 

зроблена парламентарями у 2012 році спроба встановити штраф за неповідомлення 

громадянином про отримання громадянства іноземної держави не знайшла підтримки2, хоча 

влада планує вирішити вищезгадану проблему шляхом введення кримінальної відповідальності 

за друге громадянство у вигляді штрафу або позбавлення волі до 10 років. У Законі України 

“Про державну службу” також існує положення про вимогу володіння іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов ради Європи до кандидата на таку посаду, що свідчить про інтеграцію 

України до Європейського Союзу та наближення до стандартів європейського врядування, 

однак відсутня вимога про надання посвідчення атестації щодо вільного володіння іноземною 

мовою. Таке положення потребує уточнення, оскільки необхідність надання посвідчення 

атестації володіння державною мовою передбачено цим Законом. 

Проектом передбачається встановлення строку випробування державних службовців, з 

метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (ст. 26 КЗпП), що 

забезпечить органи державної служби кваліфікованими кадрами і покращить прозорість їх 

                                                                 

 
1 “Про внесення змін до закону України “Про державну службу” [Електронний ресурс] – режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
2 Пропозиції Президента до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства” від 1 січня 2012 року. 
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роботи. Необхідність такої зміни є цілком доцільною, хоча і потребує узгодженості з чинним 

Кодексом законів про працю, що не визначено законопроектом. 

Найбільш суперечливою нормою проекту є надання Президенту України повноважень 

створення комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій і 

затвердження її складу та порядку проведення відповідного конкурсу, що не враховує вимоги 

Конституції України, згідно яких Президент України здійснює повноваження, визначені 

Конституцією України[3]. Про необхідність виконання цього положення неодноразово 

наголошувалось Конституційним Судом України 4. 

Враховуючи означені проблемні питання у законопроекті, що аналізується, вбачається 

необхідність подальшого направлення проекту Закону до одного з найпрестижніших 

аналітичних центрів Європейського Союзу, програми SIGMA (Support for Improvement in 

Governance and Management – Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) 

для розгляду та отримання висновків 5, що буде спрямоване на удосконалення його змісту і ще 

більше сприятиме наближенню до європейської моделі державного врядування та 

євроінтеграційному курсу. Законопроект у низці положень не враховує вимоги юридичної 

визначеності, як складової частини принципу верховенства права і не виключає необмеженість 

трактування у правозастосовчій практиці та частково не співпадає з визначеними пріоритетами 

реформ державної служби, у зв’язку з угодою про асоціацію з Європейським Союзом, а саме, в 

частині відокремлення політики від адміністрування. Напрямком вирішення цих проблемних 

аспектів є подальше доопрацювання Проекту Закону України “Про внесення змін до “Закону 

України “Про державну службу”, його узгодження з чинним законодавством та використання 

законотворчого досвіду держав-членів Європейського Союзу. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДМІНИ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: 

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ  

Сучасні соціально-економічні умови, які склалися в Україні зумовлюють необхідність 

перегляду та інноваційного корегування багатьох положень у сфері праці, які були закріплені в 

трудовому законодавстві ще в радянський період і поступово втрачають своє актуальне 

значення. Відповідно метою кодифікації трудового законодавства має стати ефективне 

впорядкування норм законодавства про працю та приведення їх змісту у відповідність до 

сучасних тенденцій євроінтеграції нашої держави. Показовим є той факт, що багато 

реформаторських ініціатив щодо оновлення трудового законодавства викликають 

неоднозначну реакцію в суспільстві і потребують аналізу та вивчення. Одним з таких питань 

стали проголошені ініціативи про необхідність відміни трудової книжки як основного 

документу про трудову діяльність працівника. Зокрема положення про відміну трудової 

книжки було зафіксовано в Проекті Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків» 

                                                                 

 
3 п. 31 ч. 1 ст. 106 Конституції України від 28 червня 1996 року. 
4 Рішення Конституційного Суду України від 8 жовтня 2008 року № 21-рп/2008, від 17 грудня 2009 року     № 32-рп/2009. 
5 Програма SIGMA [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.sigmaweb.org/ 
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№ 3507 від 24.11.2015 р. 21. У Пояснювальній записці до вказаного законопроекту зазначено, 

що з точки зору соціального впливу скасування трудових книжок позитивно відобразитися на 

взаємовідносинах між роботодавцями та найманими працівниками. З одного боку, підприємці 

зекономлять часові та грошові витрати на утримання кадрових співробітників, що надасть їм 

стимули для наймання більшої кількості працівників. З іншого боку, після скасування трудових 

книжок у випадках незаконного звільнення у працівника не буде необхідності звертатися до 

суду для зміни формулювання звільнення в трудовій книжці2. На нашу думку, наведені 

аргументи є дискусійними та такими, що вносять певний дисбаланс у порядок укладання 

трудового договору. Хоча в одному з перших Проектів Трудового кодексу України №1038-1 від 

28.08.2003 р. встановлювалося відміна обов’язковості трудової книжки, зокрема 

регламентувалося, що трудова книжка пред’являється особою за її бажанням3. Проте, дане 

положення не було підтримане фахівцями Головного науково-експертного управління 

Верховної Ради України, які у науковому висновку щодо змісту цитованого законопроекту 

висловлювали слушну думку, що відміна трудової книжки ускладнить підбір добросовісних 

працівників, оскільки трудова книжка є документом, який містить, як правило, більш 

об’єктивну інформацію про працівника. Крім того, наголошується, що трудова книжка має 

залишатись обов’язковим документом, оскільки саме за відомостями, що в ній містяться 

обраховується спеціальний стаж роботи, що надає право на призначення надбавок, надання 

додаткової відпустки, виплати винагород тощо4. Слід звернути увагу, що і на сьогодні в 

чинному законодавстві про працю України встановлено, що трудова книжка є основним 

документом про трудову діяльність працівника (ст. 48 Кодексу законів про працю України)5. 

Цілком резонно, що такий підхід збережений і в Проекті (доопрацьованому) Трудового кодексу 

України №1658 від 20.05.2015 р. (далі -Проект), де зазначається, що роботодавець зобов'язаний 

вносити до трудової книжки працівника записи про прийняття на роботу, переведення та 

звільнення з роботи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту 

населення (п.2 ст. 52 Проекту)6.  

З метою більш детального аналізу питання, розглянемо окремі аргументи за і проти 

збереження трудової книжки в сучасних умовах. Прихильники відміни трудових книжок 

вважають, що трудова книжка певною мірою втрачає своє обов’язкове значення внаслідок 

впровадження обов’язкового персоніфікованого обліку працівників, порядок здійснення якого 

регулюється Положенням про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.06.1998р. №7947.  За змістом ст.21 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (у редакції 

станом на 06.02.2017 р.)8, дані щодо сплати страхових внесків вносяться до персональної 

облікової картки даного працівника, яка по суті стає основним джерелом інформації щодо 

наявності страхового стажу у застрахованої особи (працівника). Звідси, непотрібно у разі 

втрати трудової книжки шукати докази страхового стажу особи, адже дані щодо факту трудової 
                                                                 

 
2 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками 

податків» № 3507 від 24.11.2015 р.: Електронний ресурс – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57173 
2 Пояснювальна записка до Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення 

кадрової роботи  (платниками податків» № 3507 від 24.11.2015 р.: Електронний ресурс – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls 
/zweb2/webproc4_1?pf3511=57173 
3 Проект Трудового кодексу України 1038-1 від 28.08.2003 р. .: Електронний  ресурс – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15689 
4 Науковий висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України до Проекту Трудового кодексу України 1038-1 від 

28.08.2003 р. .: Електронний  ресурс – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15677 
5 Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2016 р.: (Офіц. текст).- К.: ПАЛИВОДА А. 
В., 2016.-120 с. 
6 Проект Трудового кодексу України №1658 (доопрацьований) від 20.05.2015 р.: Електронний  ресурс – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=5322 
7 Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування: 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1998 р. № 794 //  Офіційний вісник України від 18.06.1998 р., № 22, стор. 37, 

стаття 809, код акту 5439/1998 
8 Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV // Відомості Верховної 

Ради України  від 12.12.2003 р., № 49, стаття 376 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=343409
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=5322
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діяльності особи містяться в персональній обліковій картці, як на електронних так і на 

паперових носіях. Разом з тим, виникає питання, чи досить даних, вміщених у персональній 

обліковій картці, щоб аргументовано вести мову про персональну облікову картку як 

альтернативу трудовій книжці. Ми вважаємо, що ні, тому, що серед даних, які вносяться до 

персональної облікової картки працівника відсутня належна конкретизація трудового статусу 

працівника, зокрема не вказується посада, яку займає особа, а також підстава звільнення. Хоча, 

як засвідчує практика, саме підстава звільнення особи з попередньої роботи має суттєве 

значення щодо можливості для зайняття тієї чи іншої відповідної посади. Наприклад, особа 

була звільнена на підставі п.7 ст.40 Кодексу законів про працю України (появи на роботі в 

нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння), то при влаштуванні на 

наступну роботу вказаний факт інколи стає перепоною в реалізації даною особою права на 

працю в подальшому, бо запис в трудовій книжці слугує чимось на кшталт лакмусового 

папірця щодо характеристики працівника. До речі, не завжди об’єктивного, правомірного та 

справедливого. Але разом з тим, необхідно наголосити і на тому, що при доборі кадрів цілком 

слушним є звернення роботодавцем уваги на попередню трудову діяльність особи з метою 

підбору високопрофесійних, сумлінних працівників. Як позитивний момент слід відмітити те, 

що трудова книжка містить дані про заохочення працівників ( п.2.2. Інструкції про порядок 

ведення трудових книжок працівників, затвердженої Наказом Міністерства праці України, 

Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 р. 

№ 58)9, що дозволяє її розглядати як своєрідний рекомендаційний документ, що свідчить про 

сумлінну трудову діяльність працівника.  

Варто звернути увагу, що в анкетах-заявах, які використовуються при прийнятті на роботу в 

багатьох країнах світу, окремо вказується прохання навести реквізити з місця попередньої 

роботи особи, щоб мати можливість зв’язатись з колишнім роботодавцем і отримати 

характеристику щодо ділових якостей особи, яка претендує зайняти ту чи іншу посаду10. 

Обов’язковим документом трудова книжка також є в багатьох країнах Європейського Союзу. 

Зокрема в Кодексі праці Польщі встановлено обов’язок роботодавця видати працівникові у 

випадку припинення трудового договору свідоцтво про працю.  Свідоцтво про працю – це 

документ, який за своїм змістом дещо нагадує трудову книжку, а саме: в ньому вказується 

інформація про період та характер праці, яка виконувалася; місце роботи; перераховуються 

посади, які працівник займав; підстави припинення трудових відносин, а також інша 

інформація, необхідна для встановлення трудових гарантій та гарантій, що виникають із 

соціального страхування. Крім того, у свідоцтві зазначається інформація про стягнення з 

винагороди за працю згідно з положеннями про виконавче провадження. На вимогу працівника 

у свідоцтві про працю необхідно вказати також інформацію про розмір винагороди за працю, 

яку отримував працівник, а також кваліфікацію особи. Працівник може протягом семи днів із 

дня отримання свідоцтва подати роботодавцеві заяву про виправлення свідоцтва, якщо він не 

згоден зі зробленими записами. У разі неврахування заяви працівник вправі протягом семи днів 

із дня повідомлення про відмову у виправленні свідоцтва про працю висунути вимогу щодо 

його виправлення до трудового суду (ст. 97 Кодексу праці Республіки Польщі)11. Досить 

цікавим, з точки зору вивчення позитивного досвіду, є законодавче регулювання даного 

питання в Болгарії. А саме:  згідно зі ст. 347 Трудового кодексу Болгарії:  трудова книжка - це 

офіційний документ, в якому фіксуються всі обставини пов’язані з трудовою діяльністю 

працівника. При влаштуванні на роботу працівник зобов’язаний пред’явити роботодавцю 

трудову книжку. На працівників, які влаштовуються на роботу вперше трудова книжка має 

бути заведена роботодавцем протягом п’яти днів. Трудова книжка зберігається у працівника, 

                                                                 

 
9 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затверджена Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 р  № 58: Електронний ресурс – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93 
10 Тищенко О.В. Значення трудової книжки як основного документа про трудову діяльність працівника в сучасних умовах / О.В.Тищенко // 

Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2006.- № 1.- С.29-34. 
11 Кодекс праці /Неофіційний переклад Кодексу праці республіки Польщі. – К.: МБП, 2003. – 164 с. 
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який повинен надавати її роботодавцю у разі виникнення необхідності внести до трудової 

книжки записи пов’язані з трудовою діяльністю працівника. У випадку втрати працівником 

трудової книжки, нова трудова книжка видається відповідною інспекцією праці12. У Франції і 

Італії законодавством також передбачені трудові книжки  (сертифікати), вони необхідні 

працівникові для влаштування на роботу. За французьким законодавством трудова книжка 

повинна включати наступні дані: відомості про працівника; дати вступу на роботу і звільнення; 

найменування всіх займаних працівником посад. Відповідно до закону, у трудовій книжці не 

повинні бути оцінки, несприятливі для працівників.  

Законодавство Італії передбачає, що більшість працівників повинні мати трудову книжку. У 

ній повинна бути інформація про працівників і їхню трудову функцію. Без трудової книжки 

прийняття на роботу тих працівників, які відповідно до законодавства, зобов'язані її мати, не 

допускається. Трудова книжка зберігається у роботодавця, а у випадку звільнення 

роботодавець зобов'язаний повернути трудову книжку працівникові з відповідними записами. 

У період безробіття трудова книжка  зберігається на державній біржі праці13. 

Базуючись на вищезазначеному, варто зробити висновок, що суперечливим та дискусійним 

залишається питання про доцільність відміни трудової книжки. Визнаючи той факт, що 

впровадження персоніфікації вплинуло на значення трудової книжки як головного документа, 

який засвідчує трудову діяльність працівника, йдеться про фіксування факту наявності 

страхового стажу, але не можна не враховувати, що трудова книжка і в сучасних умовах 

залишається значимим інформаційним джерелом для роботодавця в контексті попередньої 

трудової діяльності особи і відіграє важливу роль у процесі добору кадрів. 
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ТРУДОВЫЕ КОДЕКСЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС: СРАВНЕНИЕ СТРУКТУР И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ГАРМОНИЗАЦИИ 

В каждом из государств-членов Евразийского Экономического Союза (далее –ЕАЭС), в 

который входят пять республик (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) в период 

независимости прошли национальные кодификации трудового законодательства (причем в 

Кыргызстане и Казахстане – дважды). Этот опыт может быть полезен и украинскому 

законодателю при подготовке ко второму чтению и принятию проекта Трудового кодекса 

Украины, чтобы учесть те ошибки, которые были допущены в названных странах и избежать 

их повторения. 

Напомним годы принятия действующих трудовых кодексов (далее – ТК) в вышеуказанных 

странах по хронологии: ТК Беларуси 1999 г., ТК России 2001 г., ТК Кыргызстана 2004 г., ТК 

Армении 2004 г. и ТК Казахстана 2015 г. Согласимся с мнением белорусского ученого 

Л.Я. Островского, что в каждом ТК имеется своя система, а структура – неотъемлемая часть его 

системы14. 

Структурно ТК Беларуси состоит из 6 разделов, 38 действующих глав. Напомним, что 

изначально в данном кодексе было 39 глав, но поскольку в ходе реформы 2007/2008 гг. две 

главы (30 и 38) были исключены, а в 2014 г. одна глава (26-1) добавлена, в результате общее 

число глав к январю 2017 г. в сравнении с первоначальным количеством сократилось на одну. 

                                                                 

 
12 Кодекс на труда. С предишните редакции на текстовете. – София.: СИЕЛА, 2005.- 428 с.  
13 Киселев И.Я.Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов / И.Я. Киселев. - М.: Дело, 1999. - 728 с. – С.45-57. 
------------------------------------------ 
14 Островский Л.Я. Система Трудового кодекса и ее составные части: сравнительный анализ концепций ТК Беларуси и ТК России // 

Промышленно-торговое право. – 2005. – №6. – С.29–30. 
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ТК РФ имеет несколько иную структуру: делится на 6 частей, которые охватывают 

14 разделов, 13 из которых первоначально подразделялись на 62 главы. Однако в ходе 

последующего реформирования ТК РФ число глав в нем возросло за счет дополнения раздела 

XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» шестью новыми 

главами (49.1, 50.1, 51.1, 53.1, 54.1). Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 г. ТК РФ 

включает 68 глав. 

ТК Армении по структурным элементам и названию ближе к ТК Беларуси, а по их 

расположению – к ТК РФ: он состоит из трех разделов, объединяющих 24 главы. То же можно 

сказать и про ТК Кыргызстана (в нем 9 разделов и 44 главы), хотя выделение «Общей части» он 

явно позаимствовал у ТК РФ, потеряв при этом такой структурный элемент как «Особенная 

часть». 

ТК Казахстана 2015 г. делится на 5 разделов, объединяющих 23 главы. На первый взгляд по 

количеству структурных элементов можно предположить, что новый ТК Казахстана в 

сравнении с ТК этой же республики 2007 г. уменьшился (стало на 1 раздел меньше, количество 

глав уменьшилось примерно в два раза с 45 до 23, количество статей уменьшилось с 357 до 

204). В действительности ТК Казахстана 2015 г. существенно не уменьшился в объеме, 

поскольку структура изменилась в основном за счет объединения глав и укрупнения статей, то 

есть увеличения числа норм, включенных в них законодателем. 

Справедливости ради отметим, что структуру первоначального проекта ТК Беларуси с 

четким выделением пяти разделов, текстуально и тематически весьма близких к структуре 

действующего ТК Беларуси, предложил белорусский ученый-юрист В.И. Кривой1, 

непосредственно участвовавший в его разработке, хотя последующее структурирование на 

главы в принятом белорусским Парламентом кодексе существенно отличалось от 

первоначальной концепции ТК.  

Подобная структура, апробированная первоначально в ТК Беларуси, предполагающая 

структурное выделение разделов, посвященных общим положениям, индивидуальным 

трудовым отношениям, коллективным трудовых отношениям (социальному партнерству), была 

во многом воспринята в ТК Армении, а также в обоих ТК Казахстана 2007 и 2015 гг. Правда, в 

ТК Армении раздел, посвященный коллективным трудовым отношениям, располагается после 

общих положений и до индивидуального трудового права (как в России и Кыргызстане), а в ТК 

Казахстан – в той же последовательности, как и в Беларуси – после глав, посвященных 

индивидуальному трудовому праву и особенностям регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Структура ТК в идеале должна отражать систему отрасли трудового права, но вместе с тем 

быть удобной для правоприменителей. Прав Л.Я. Островский, который полагает, что в плане 

последовательности структур системы ТК Беларуси и ТК РФ «есть очевидные недостатки в 

обоих кодексах»2. Этот вывод можно распространить также на ТК Армении, Кыргызстана и 

Казахстана. 

При построении системы трудового кодекса законодателю помимо ориентира на 

рекомендации науки трудового права приходится учитывать также и потребности 

правоприменительной практики (удобство пользования кодексом, быстрый поиск необходимой 

нормы и т.п.). Именно потребностями правоприменителей объясняются те особенности правил 

юридической техники, которые использовались при разработке действующих трудовых 

кодексов, а также выделение в них «специальных частей» (раздел III ТК Беларуси, раздел XII 

ТК РФ, раздел VIII ТК Кыргызстана, глава 12 раздела 2 ТК Казахстана). Из всех пяти 

сравниваемых кодексов государств-членов ЕАЭС только в ТК Армении нет подобной 

специальностй части, аккумулирующей в себе специальные нормы трудового права, 

обеспечивающие дифференциацию правового регулирования трудовых отношений с 

                                                                 

 
1 Кривой В.И. Проект Трудового кодекса Республики Беларусь // Промышленно-торговое право. –  

1996. – № 1. – С. 17–30. 
2 Островский Л.Я. Указ. соч. С.30. 
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отдельными категориями работников. Такое решение армянского законодателя представляется 

ошибочным, поскольку не только юристам, но особенно иным работникам, не имеющим 

юридического образования, будет крайне сложно отыскать специальную норму трудового 

права по всему кодексу. 

В ТК Беларуси, ТК Кыргызстана и ТК Армении использовалась трехуровневая (разделы, 

главы, статьи), в ТК РФ и ТК Казахстана – четырехуровневая структура кодексов (части, 

разделы, главы, статьи). Структура системы ТК Беларуси и Казахстана, полагаем, более удачна 

по сравнению со структурой ТК РФ, поскольку нормы и институты белорусского трудового 

права более последовательно распределены по таким блокам (подотраслям) системы отрасли 

трудового права, как индивидуальное и коллективное трудовое право. Нормы процессуального 

трудового права, которое по нашему мнению обособились в одну из подотраслей особенной 

части трудового права3, в ТК Беларуси оказались «разбросаны» по разделам II и IV, в ТК 

Армении – главе 24 раздела 3 и главе 11 раздела 2. Не совсем логично казахстанский 

законодатель поместил главу 15 «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров» внутрь 

раздела 3 «Социальное партнерство и коллективные отношения в сфере труда». В этом плане 

удачнее решение, принятое российским и кыргызским законодателями, объединившими 

институты индивидуальных и коллективных трудовых споров (главы  60 и 61 расположены в 

части пятой ТК РФ; главы 42 и 43 – в разделе XI ТК Кырзызстана).  

Вместе с тем в ТК РФ отсутствует системность в регулировании коллективных трудовых 

отношений (нормы о защите трудовых прав работников профессиональными союзами 

помещены в части пятой, а не в части второй, посвященной социальному партнерству и 

коллективным трудовым отношениям), а также в расположении норм об ответственности 

(«разбросаны» по разным частям кодекса – гл. 9, 30, 39, 62), причем гл. 62 состоит всего из 

одной статьи. 

Как уже отмечалось, ТК Казахстана в плане названия и последовательности разделов почти 

полностью повторяет ТК Беларуси (единственное отличие – выделение в ТК Казахстана 

отдельного раздела 4 «Безопасность и охрана труда», тогда как в белорусском кодексе гл. 18 

«Охрана труда» помещена в раздел II, посвященный институтам индивидуального трудового 

права, что представляется вполне логичным. Особенность системы ТК Казахстана, отличающая 

его как от ТК Беларуси, так и от ТК РФ, состоит в том, что казахстанский законодатель 

попытался обособить общую и особенную части кодекса.  

В общую часть ТК Казахстана вошли главы, посвященные общим положениям (цели, задачи, 

принципы, сроки и др.); компетенции государственных органов в области трудовых отношений 

(мы уже отмечали, что в ней по существу содержатся нормы не трудового, а 

административного права, что нарушает отраслевую «чистоту» данного кодекса); субъектам и 

основаниям возникновения трудовых отношений.  В особенную часть ТК Казахстана были 

включены разделы и главы, регулирующие трудовые отношения; особенности труда отдельных 

категорий работников; социальное партнерство и коллективные отношения в сфере труда; 

безопасность и охрана труда; контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Стремление казахстанского законодателя распределить институты по общей и особенной 

частям, с одной стороны, заслуживает положительной оценки, поскольку направлено на 

максимальное сближение системы ТК с системой отрасли права, но, с другой стороны, 

содержит в себе и некоторые недостатки, например, обусловленные «пограничным» 

характером такой подотрасли трудового права как право социального партнерства 

(коллективное трудовое право), которая находится на «стыке» общей и особенной частей 

данной отрасли. Именно такого подхода вероятно и придерживались законодатели России, 

Кыргызстана и Армении, располагая главы о социальном партнерстве в ТК РФ и Кыргызстана 

(или более широко – о коллективных трудовых отношениях – в Армении) между разделом 

                                                                 

 
3 Томашевский К.Л. Очерки трудового права. История, философия, проблемы систем и источников: монография. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2009. С. 167–174. 
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«Общие положения» (условно «общей частью») и институтами подотрасли индивидуального 

трудового права. 

Полагаем, что наиболее приемлемой как для законодательства о труде всех пяти государств-

членов ЕАЭС была бы следующая структура систем трудовых кодексов (перечисляем только 

разделы): 1) общие положения; 2) коллективное трудовое право; 3) индивидуальное трудовое 

право; 4) процессуальное трудовое право; надзор и контроль за соблюдением законодательства 

о труде; 5) особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников; 6) 

заключительные и переходные положения. 

В заключение своего доклада сформулируем следующие основные выводы: 

структурно наиболее близки системы двух пар кодексов: во-первых, ТК Беларуси и 

Казахстана, во-вторых, ТК РФ и Кыргызстана; тогда как ТК Армении отличается 

существенным своеобразием структуры; 

для ТК Армении, Беларуси и Казахстана характерно структурное выделение подотраслей 

индивидуального и коллективного трудового права, но с различиями в последовательности их 

расположения и наименованиях; 

разработанная нами структура системы трудового кодекса, обоснованная применительно к 

структуре нового ТК Беларуси в одной из наших недавних статей4, может быть учтена в 

процессе кодификации трудового законодательства Украины и в случае разработки в будущем 

Модельного ТК для стран-участниц СНГ. 

 

 

Фомін Руслан Леонідович  

студент юридичного факультету  

Інституту управління та права 

 Запорізького національного технічного університету  

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРИ ВИРІШЕННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ 

СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ 

В українському суспільстві спостерігається негативна тенденція щодо масового порушення 

прав працівників, тому актуальним постає питання захисту трудових прав суб’єктами, які 

уповноважені правовими актами на здійснення відповідних повноважень захисту. Важливо, 

щоб в новому Трудовому кодексі України було вирішено питання, щодо досягнення 

оптимального поєднання інтересів працівників і роботодавців при забезпеченні належного 

захисту прав і інтересів працівників. Дослідження проблем щодо захисту трудових прав при 

вирішенні колективних трудових спорів і конфліктів є доволі актуальним для вдосконалення 

трудового законодавства, а також подальшого розвитку інституту колективних трудових 

спорів. 

Вагомий внесок у висвітлення сутності колективних трудових спорів (конфліктів), порядку 

їх вирішення зробили Архірєєв Д.С., Болотіна Н.Б., Запара С.І., Кисельов І.Я., Лазор В.В., 

Лютов М.Л., Миронов В.І, Пилипенко П.Д, Слюсар А.М., Сокол М.В., Чанишева Г.І, 

Швець Н.М. та інші вчені. Не дивлячись на наявність наукових надбань в цій сфері, можемо 

констатувати, що законодавство про порядок вирішення колективних трудових спорів потребує 

вдосконалення.  

Загальновідомо, що комплекс правових норм, які регулюють захист трудових прав, можна 

поділити за критерієм поширення на міжнародні та національні. Відповідно до ст. 7 Загальної 

декларації прав людини від 10 грудня 1948 року 5, всі люди рівні перед законом і мають право, 

без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від 

                                                                 

 
4 См.: Томашевский К.Л. Концепция совершенствования законодательства в социально-трудовой сфере Беларуси в условиях евразийской 
интеграции // Трудовое право в России и за рубежом. – 2016. – №2. – С. 46–48. 

------------------------------------------ 
5 Загальна декларація прав людини: міжнар. документ від 10.12.1948 р. // Офіц. вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.  
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якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було 

підбурювання до такої дискримінації. 

В нормі Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р.1, де 

визначено у п. 3 ст. 2, що кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується: а) 

забезпечити особі, права і свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушені, ефективний засіб 

правового захисту, навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи 

офіційні; b) забезпечити встановлення права на правовий захист для будь-якої особи, яка 

потребує такого захисту, компетентними судовою, адміністративною і законодавчою владою 

або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і 

розвивати можливості судового захисту; с) забезпечити застосування компетентною владою 

засобів правового захисту, коли вони надаються. Такі ж норми відображені й у інших доволі 

авторитетних міжнародних актах, таких як Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права від 16 грудня 1966 року 2, Європейська соціальна хартія (переглянута) від 

3 травня 1996 р. № ETSN 163 3. 

Важливе місце в забезпеченні захисту трудових прав на міжнародному рівні відіграє 

Міжнародна організація праці (МОП), яка з метою забезпечення захисту трудових прав 

працівників здійснює правотворчу діяльність. Слід виокремити такі міжнародні документи 

(конвенції МОП), які безпосередньо присвячені певним заходам захисту трудових прав 

найманих працівників. 

Щодо національних нормативно-правових актів, то правову основу захисту трудових прав 

працівників складають: Конституція України; Кодекс законів про працю України; закони 

України; підзаконні нормативно-правові акти (постанови Верховної Ради, укази Президента 

України, акти Кабінету Міністрів); акти судових органів влади. Так, Закон України «Про 

порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)» визначає правові і організаційні засади 

функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і 

спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними4. 

Але, на нашу думку, існують недоліки в правовому регулюванні відносин щодо захисту 

трудових прав при вирішенні колективних трудових спорів. Зокрема, О.Є. Сонін зазначає, що, 

перш за все, слід визнати неприпустимим такий стан правового регулювання трудових 

відносин, коли законодавець ухиляється від формулювання правових приписів, що 

встановлювали б порядок судового захисту прав учасників колективних відносин, адже це не 

відповідає положенням ст. 124 Конституції України, які поширюють юрисдикцію судів на всі 

правовідносини, що виникають у державі 5. Дійсно, вирішення розбіжностей, що виникають 

між сторонами колективних трудових відносин, у всіх випадках здійснюються через примірні 

процедури, а звернення з цією метою до суду є неможливим, крім випадків, передбачених ст. 

25 Закону України «Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)». 

Отже, слід зазначити, що правова основа захисту трудових прав працівника і судовий захист 

як особливий вид правового захисту виступають основною гарантією захищеності й 

дотримання трудових прав працівників. Оскільки роль суду полягає у здійсненні правосуддя, 

пошуку істини та захисті порушених прав працівників, саме суд є тим інструментом держави, 

який зобов’язаний стежити за тим, щоб діяльність держави, її органів та посадових осіб 

перебувала в правовому полі. 

 

                                                                 

 
1 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: міжнар. документ від 16.12.1966 р. // ООН А/RES/2200 А (XXI). 
2 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: міжнар. документ від 16.12.1966 р. // ООН А/RES/2200 А (XXI). 
3 Європейська соціальна хартія (переглянута): міжнар. документ від 03.05.1996 р. № ETSN 163 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – 

№ 51. – Ст. 2096. 
4 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 
5 Сонін О.Є. Судовий захист прав учасників колективних трудових правовідносин / О.Є. Сонін // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. 

В.И. Вернадского. – Сер. Юрид. науки. – Т. 22 (61). – № 1. – 2009. – С. 165-172. 
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ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Соціальні та політичні процеси, які проходять в Україні,  призвели не лише до економічного 

спаду, що  вкрай  негативно позначилося на рівні життя  людей, але й показали недоліки  

правової системи. За наявності  великої кількості нормативно-правових актів, багато 

суспільних відносин залишаються неврегульованими. Окремі  норми права є морально 

застарілими і тому потребують заміни. Деякі законодавчі акти, що приймалися в перші роки 

проголошення України  самостійною державою, суперечать тим, що прийняті в останній час. 

Парадоксом є те, що і перші, і другі є чинними  і підлягають застосуванню. Все це  веде до 

порушення  основних прав і свобод громадян в Україні. Особливо це стосується норм, що 

регулюють відносини праці.  

Чинний Кодекс законів про працю України був прийнятий ще у 1971 році і  незважаючи на 

те, що до нього були внесенні численні зміни, вже застарів та не відповідає сучасним умовам  

розбудови громадянського суспільства.  Практично з 265 статей Кодексу, з моменту його 

прийняття, змін не зазнали лише 35, а із  18 глав Кодексу самостійно регулюють певні види 

трудових відносин тільки 8. Це  загальні положення, трудовий договір, робочий час, 

нормування праці, положення щодо гарантій, трудова  дисципліна, індивідуальні трудові спори, 

трудовий колектив1. 

Крім Кодексу законів про працю, трудові відносини регулюються цілим рядом законів з 

різних аспектів трудового законодавства, що були прийняті за період незалежності України та  

які враховують вимоги ринкової економіки і їх вплив на  відносини  між  сторонами  трудового   

договору.   Це  закони:  «Про  колективні договори і угоди», «Про відпустки», «Про оплату 

праці», «Про охорону праці», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації 

роботодавців», «Про забезпечення рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків», «Про засади 

запобігання та  протидії  дискримінації в Україні» та ряд інших. 

Прийняття зазначених законодавчих актів зіграло позитивну роль для вдосконалення 

правового регулювання трудових відносин в Україні але, в той же час, призвело до того, що їх 

норми практично перекрили норми відповідних глав Кодексу законів про працю.  

В ряді випадків між нормами Кодексу законів про працю та нормами законів з’являються 

колізії у зв’язку з неузгодженістю тих чи інших положень. Зокрема, це стосується питань 

зайнятості населення, порядку надання неоплачуваних відпусток, охорони праці тощо.  

Крім того, через здійснення Україною зовнішньополітичного курсу в напрямку європейської 

інтеграції, виникла необхідність привести норми національного трудового законодавства у 

відповідність з міжнародно-правовими нормами праці та з актами Європейського Союзу, 

оскільки для кожної демократичної, соціально розвиненої держави належне правове 

регулювання трудових відносин є одним з основних завдань.       

В зв’язку з цим особливого значення набуває проблема кодифікації трудового 

законодавства, яка полягає у корінній переробці чинних нормативних актів у сфері 

регулювання трудових відносин, якісного упорядкування законодавчих норм, забезпечення їх 

узгодженості і компактності, а також відповідності сучасним  потребам розвитку суспільства.  

Дослідженням теоретичних та практичних проблем кодифікації трудового законодавства 

України займалися ряд вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, окремі питання кодифікації 

розкриті в роботах В.С. Венедиктова, С.В.Вишновецької, Л.П.Гаращенко, М.І. Іншина, 

Л.І. Лазор, В. В. Лазор, П.Д.Пилипенка, С.М. Прилипка, О. І. Процевського, В.Г. Ротаня, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, О.М. Ярошенка та інших. Загальнотеоретичні питання 

                                                                 

 
1 Кодекс  законів про  працю  Української РСР від 10 грудня 1971 року//Відомості Верховної Ради Української РСР . – 1971. - № 50. – Ст. 375. 
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кодифікації аналізувались С. С. Алексеєвим, Є. В. Карнауховою, Д.А.Керімовим, 

М. В. Матюніним, А.В. Міцкевичем, Г. І. Муромцев,  О.С.Піголкіним, С. В. Полєніною, 

Т.М. Рахманіною, О.Ф.,  А. І. Числовим. 

Про необхідність прийняття нового Трудового кодексу України мова вже йде  не один рік. 

На розгляд Верховної Ради України подавалися  кілька  проектів  Трудового кодексу, але всі 

вони потребували серйозного доопрацювання. Не винятком є і проект  Трудового кодексу 

№ 1658 від 20.05.2015 року, який уже пройшов перше читання2. Але аналіз даного 

законопроекту вказує на те, що деякі його положення суперечать Конституції України та 

міжнародним нормам права. В окремі норми  кодексу необхідно внести зміни та доповнення. 

При підготовці  проекту  Трудового кодексу не було враховано, що в умовах ринкової 

економіки відносини між сторонами трудового договору – працівником та роботодавцем  

мають  ґрунтуватися на  принципах соціального партнерства. В зв'язку з цим законопроект 

одночасно має вирішити два завдання: забезпечити реальну та ефективну соціальну 

захищеність працівника та максимальне використання роботодавцем  його можливостей до  

праці.  

Враховуючи те, що працівник і роботодавець не є рівними суб'єктами правовідносин не 

лише у процесі строку дії трудового договору, але і на стадії його укладення, кодекс має 

містити норми, в яких закріплені обов'язки роботодавця  надавати працівнику соціальні гарантії  

встановлені державою.  

Необґрунтованим є закріплення в ст. 21 проекту Трудового кодексу вичерпного переліку 

основних прав працівників. Це суперечить ст. 22  Конституції України  в якій зазначено, що 

права і свободи людини і громадянина не є вичерпними3. 

Не відповідає ст. 8 Конвенції Ради Європи «Про захист прав людини і основоположних 

свобод»4 та ст. 32 Конституції України, якими забороняється втручання в особисте життя  і ст. 

30 проекту Трудового кодексу  про надання права роботодавцю в односторонньому порядку в  

зв’язку з особливостями  виробництва запроваджувати технічні засоби контролю за 

працівником. Вказана норма не містить роз’ясень   про  те,  який  термін  і   яким  саме   чином  

буде  зберігатися  отримана інформація та як вона буде використовуватися. Чи зможе 

працівник  ознайомитися із нею? Чи зможе роботодавець на підставі  такої інформації 

притягнути до дисциплінарної відповідальності працівника у разі виявлення дисциплінарного  

проступку? Не вказано, чи буде нести роботодавець  відповідальність за оприлюднення 

зібраної таким чином інформації про працівника. Крім того, запровадження технічнічних  

засобів контролю за працівником  може призвести до психологічного тиску на нього у процесі 

праці. 

Викликає чимало запитань і ст. 60 проекту Трудового кодексу  на основі якої невиправдано 

розширене коло пістав для укладення строкових трудових договорів. Зокрема, з педагогічними, 

науково-педагогічними,  науковими працівниками призначення (обрання) яких на посаду 

здійснюється за результатами  конкурсу. Це значно погіршує їх правове становище, створює 

умови для дискримінації за професійною ознакою, що суперечить  положенням Закону України 

«Про засади запобігання та  протидії  дискримінації в Україні»5 та Конвенції МОП № 111 «Про 

дискримінацію в галузі праці та занять» 1958 року6.  

Суперечить вказаній Конвенції і зміст  ст.3 проекту Трудового кодексу. Згідно із Конвенцією 

«будь-яке розрізнення, недопущення або переваги відносно певної роботи, що грунтується на її 

специфічних вимогах, дискримінацією не вважається». В ст.3 законопроекту не є 

дискримінацією «обмеження прав і можливостей або надання переваг працівникам залежно від 

                                                                 

 
2 Проект Трудового кодексу України //http:// zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi 
3 Конституція України // Відомості Верховної  Ради  України. – 1996. –  № 30. –  Ст.8. 
4 Конвенція Ради Європи «Про захист прав людини і основоположних свобод»http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 
5 Закон України «Про засади запобігання та  протидії  дискримінації в Україні» від  06 вересня 2012 року  // Відомості Верховної Ради України. 

– 2013. - № 32. -Ст.412)  
6 Конвенція МОП № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» 1958 року, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_161 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_161
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певних видів робіт, які стосуються віку, рівня освіти, стану здоров’я, статі, інших відповідних 

обставин».   

В порушення Конвенція Міжнародної Організації Праці  №135 „Про захист прав 

представників працівників на підприємстві і можливості, що їм надаються”7  та Закону України  

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»”8 у проекті Трудового кодексу значно 

обмеженні права профспілок. Так, ст.ст. 92-97 законопроекту передбачено право на звільнення 

працівника без погодження з профспілкою; ст. 136  роботодавцю дозволяється самостійно  

встановлювати п’ятиденний чи шестиденний  робочий тиждень; ст. 144 надає право 

роботодавцю без участі профспілки встановлювати  гнучкий режим робочого часу; не потребує 

згоди профспілки залучення працівника до надурочних робіт (ст. 150), а відповідно до ст. 141 

проекту кодексу на це потрібна лише згода працівника – профспілку тільки  повідомлять про 

проведення робіт; не потребує згоди профспілки і залучення працівників до роботи у вихідні 

дні (ст. 159) та у дні державних і релігійних свят (ст.161). Копія відповідного наказу 

передається профспілці  на наступний день; без згоди профспілки за ініціативою роботодавця 

ст. 183  проекту кодексу дозволяється перенесення щорічної трудової відпустки; ст.291 

дозволяється без зоди профспілки залучати жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років 

або дитину інваліда до робіт у нічний час, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, та дні 

державних і релігійних свят.  

Перераховані недоліки проекту Трудового кодексу  вказують на  необхідність його 

серйозного доопрацювання  та  розкривають  проблеми кодифікації  трудового законодавства 

України. 

 

 

Chanysheva G.I.,  

Doctor of Legal Sciences, Professor,  

Dean of the Social-Legal Faculty  

National University «Odessa Law Academy» 

ACTS OF SOCIAL DIALOGUE AS THE SOURCES OF COLLECTIVE LABOUR LAW  

Collective labour law is recognized in the modern science as one of the structural parts in the 

system of labour law of Ukraine. It is a body of legal norms that governs collective labour relations 

which arise in the process of implementation by their subjects of collective labour rights and securing 

of their interests according to the legislation in force. 

As a relatively isolated structural part in the system of labour law of Ukraine collective labour law 

has its sources, which form a certain system. The components of this system are the Constitution of 

Ukraine, international legal acts, ratified by Ukraine, laws of Ukraine, subordinate regulatory acts, acts 

of the social dialogue, local normative-legal acts. 

In the system of sources of collective labour law a special place belongs to the acts of the social 

dialogue - collective bargaining acts and collective agreements, reflecting the further development of 

the contractual method of regulation of labour relations. However, the legal regulation in this area 

remains imperfect. A clear solution is required for a number of theoretical questions as well: regarding 

the definition of collective bargains and collective agreements, their legal nature, their place in the 

system of sources of labour law, the interrelation between them and the other sources of collective 

labour law, etc. 

In art. 8 of the Law of Ukraine "On the Social Dialogue in Ukraine" are mentioned such acts of the 

social dialogue, as collective bargains and collective agreements9. According to part 5 of the art. 8 of 

                                                                 

 
7 Конвенція Міжнародної Організації Праці  №135 „Про захист прав представників працівників на підприємстві і можливості, що їм 

надаються”, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_186 
8 Закон  України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 року// Відомості Верховної  Ради  України. – 1999. 
–  № 45. –  Ст. 397. 

------------------------------------------ 
9 Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №28. – Ст.255. 
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the Law following the results of collective bargaining are concluded collective agreements and 

bargains: 

- at the national level - the General Agreement; 

- at the sectoral level - sectoral (intersectoral) agreements; 

- at the territorial level - territorial agreements; 

- at the local level - collective agreements. 

The order of carriyng out of collective bargaining and conclusion of collective bargains and 

agreements is stipulated by Chapter II "Collective agreement" of the Code of Laws on Labour of 

Ukraine10, the Law of Ukraine "On Collective Agreements and Bargains" of 1 July 199311.  

Other acts of social dialogue are not stipulated by the Law of Ukraine "On the Social Dialogue in 

Ukraine". However, the list of acts of social dialogue is not limited by collective bargains and 

collective agreements, concluded as a result of collective bargaining as forms of carrying out social 

dialogue in the field of labour. The results of joint agreements between the parties of the social 

dialogue can be formalized in the form of other acts - memoranda of cooperation (partnership), action 

programs and etc. In order to conclude these acts it is not necessary to bargain collectively - their 

structure and content, duration, order of entry into force and other issues are determined by the parties 

of the social dialogue themselves. 

By their legal nature such acts of the social dialogue as collective bargains and collective 

agreements are normative contracts. They carry out the function of the social dialogue, normative and 

protective functions. 

Collective bargains and collective agreements are independent sources of labour law. In the system 

of sources of labour law they occupy an intermediate position between the normative-legal acts - 

adopted by state law-making bodies -and local regulatory acts (according to the draft Labour Code of 

Ukraine – the normative acts of the employer). 

The norms on collective bargains and collective agreements constitute an independent legal 

institute with the appropriate title in the system of labour law of Ukraine. The institute mentioned is 

included in such a structural part of the system of the branch as "Collective Labour Law." 

One of the drawbacks of the current Code of Laws on Labour of Ukraine is the absence of norms 

on collective bargains (in Chapter II only collective agreement is mentioned). This is not consistent 

with the position of those scientists who substantiated the presence in the system of labour law of an 

independent legal institute "Collective bargains and collective agreements"12. According to other 

researchers, this institute is called "Collective-contractual regulation of labour"13, but its content 

remains the same. In the Labour Codes of many foreign countries the relevant sections (chapters) are 

called "Collective agreements and bargains", which contain rules about definition and types of 

bargains, content and structure of bargains, the procedure of development of the draft of a bargain and 

its conclusion, the action of bargains, their alteration and amendment, registration, monitoring of 

implementation. 

The above-mentioned gap is not completely eliminated in the draft Labour Code of Ukraine. A 

novelty of the draft are the rules of art. 10 "The system of normative-legal and other acts regulating 

labour relations" of the Book one "General provisions". According to the second part of the 

aforementioned article labour relations are governed also by general, sectoral (intersectoral) bargains 

and collective labour agreements. Parties to collective bargains and collective agreements, 

employment contract, have the right to regulate in the bargain or agreement the relationships, not 

regulated by labour legislation. 

Although this provision is imperfect (in the second part the territorial agreements are omitted; the 

right of parties to collective bargains and collective agreements to regulate in the bargain the 

                                                                 

 
10 Кодекс законів про працю України: Затв. Законом №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до №50. – 

Ст. 375. 
11 Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 №3356-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №36. – Ст.361. 
12 Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія / Г.І. Чанишева. – Одеса: Юридична літ-ра, 2001. 
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13 Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. – C.80 
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«relations, which are not regulated by labour legislation» is mentioned, although in the definition of 

the social dialogue in the Law of Ukraine «On the Social Dialogue in Ukraine» (Article 1) a remark is 

made about the regulation of labour, social and economic relations), yet the inclusion of collective 

bargains and collective agreements into the acts regulating labour relations is correct and necessary. 

We also can not agree with the position of developers of the Draft Labour Code of Ukraine №1658, 

adopted in the first reading, regarding the inclusion into the Book 6 "Collective Labour Relations" of a 

separate chapter "Collective bargaining and conclusion of collective agreements and bargains, 

resolving of collective labour disputes" which consists of only two articles. At the same time in the art. 

342 «Collective bargaining and conclusion of collective agreement and bargain» a blanket norm is 

mentioned, mentioning that the procedure of development, conclusion and implementation of 

collective agreements and bargains with the aim to promote the regulation of labour relations and 

socio-economic interests of employees and employers is defined by the law. 

Thus, the definition of collective bargains and collective agreements remains undefined both in the 

acts of current labour legislation (the Code of Laws on Labour, the Law of Ukraine "On Collective 

Agreements and Bargains"), and in the draft Labour Code of Ukraine. 

Collective agreement may be defined as a legal act in the form of a written agreement, concluded 

between the parties of the social dialogue who are determined according to the legislation on the social 

dialogue, and defining the content and obligations of the parties regarding the establishment of 

working conditions, employment and social guarantees for employees on the national, sectoral, 

territorial levels. Collective agreements are concluded in order to regulate employment, social and 

economic relations and reconcile the interests of employees and employers on the aforementioned 

levels. 

The current General Agreement on regulation of the basic principles and norms of realization of the 

social and economic policy and labour relations in Ukraine for 2016-201714 was signed on the 23rd of 

August, 2016 in accordance with the laws of Ukraine «On Collective Agreements and Bargains», «On 

the Social Dialogue in Ukraine» between the national associations of employers, represented by the 

Joint representative body of representative pan-Ukrainian associations of trade unions on the national 

level and the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

General agreement became the basis for the conclusion of sectoral (intersectoral), territorial 

agreements, collective agreements. Collective agreement is a legal act which is concluded in the form 

of a written agreement between the employer, on the one hand, and one or more trade union bodies, 

and in the absence of such bodies – by the representatives of workers, elected and authorized by the 

workforce, on the other hand, with the aim of regulation of employment, social, economic relations 

and coordination of interests of workers and employers in enterprises, institutions and organizations. 

 

                                                                 

 
14 Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в України на 

2016-2017 роки від 23 серпня 2016 року // Урядовий кур’єр. – 14.09.2016. – №172. 

------------------------------------------ 



 

214 

 

 

Черноус Світлана Миколаївна  

кандидат юридичних наук, доцент,  

доцент кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення  

юридичного факультету  

Київського національного університету  

 імені Тараса Шевченка 

ДОДАТКОВІ ВІЛЬНІ ВІД РОБОТИ ДНІ: ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ У 

ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Сьогодні предметом жвавого обговорення у суспільстві та особливо серед науковців-

правників є проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 №16581 (далі – проект), 

підготовлений до другого читання. Відгуки щодо цього проекту, подекуди, мають діаметрально 

протилежні характеристики від «кроку вперед» до «антиукраїнського рабського» та «новітньої 

панщини». Незважаючи на це, 15 березня 2017 року Комітет Верховної Ради з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Верховній Раді 

України прийняти доопрацьований проект у другому читанні і в цілому.  

На нашу думку, попри те, що метою прийняття вказаного акту визначено у тому числі 

«забезпечення захисту інтересів працівників», проект не створює дієвого механізму її 

досягнення. Означений висновок обумовлений тим, що основний (первинний) елемент такого 

механізму – норма права потребує удосконалення.  

Так, Глава 3 Книги 3 «Умови праці» покликана регламентувати час відпочинку. Стаття 154 

проекту визначає п’ять видів такого часу: 1) перерви упродовж робочого дня (зміни); 2) 

щоденний (міжзмінний) відпочинок; 3) вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок); 4) 

дні державних та релігійних свят, робота в які не проводиться; 5) відпустки. Законотворець 

виклав перелік закритого типу, відповідно можна зробити умовивід, що інших видів часу 

відпочинку не передбачено. Однак цей висновок є хибним, адже й чинне, і проектне 

законодавство містить положення про інші, крім вищевказаних, види часу відпочинку. 

Низка правових актів містить норми, що визначають право працівників на додаткові вільні 

від роботи дні. Питанням правового забезпечення такого виду часу у науковій та навчальній 

літературі практично не приділяється увага. В актах законодавства означені відрізки часу 

іменуються по-різному: «додатковий день відпочинку», «додаткові вільні від роботи дні», 

«вільний від роботи день», «відгули», «день відпочинку», «неробочі дні» тощо. Саме ж явище 

додаткового вільного від роботи часу є недостатньо вивченим наукою трудового права. 

Виникає питання, яка юридична природа такого виду часу, які правові ознаки дозволяють з 

одного боку відмежувати цей вид часу від інших, а з іншого – об’єднують різновиди вільних 

від роботи днів в один вид? 

Аналіз міжнародного, регіонального та національного законодавства, наукової та навчальної 

літератури дозволяє дійти висновку, що основними ознаками, які характеризують неробочий 

час (час відпочинку) є: працівник протягом неробочого часу знаходиться не у розпорядженні 

роботодавця; він використовує такий час на свій розсуд. Отже додаткові вільні від роботи дні є 

видом часу відпочинку. Але яким? Аналіз чинного законодавства про працю та перелічених у 

статті 154 проекту видів часу відпочинку дозволяє стверджувати, що додаткові вільні від 

роботи дні не підпадають під ознаки жодного з них, з огляду на таке. 

Актами законодавства встановлено обов’язок роботодавця надати додаткові вільні від 

роботи дні за наявності таких юридичних фактів, як-от: переробка норми робочого часу; 

чергування на підприємстві; донорство; поєднанням працівником роботи із навчанням та інші. 

Переробка норми робочого часу може мати місце у наступних випадках: 1) на безперервних 

виробництвах, а також в окремих галузях або видах робіт, в яких неможливо за умовами 
                                                                 

 
1 Проект Трудового кодексу № 1658 (доопрацьований за станом на 20.05.2015р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
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виробництва введення скороченого робочого дня напередодні вихідних і святкових днів. Так, 

згідно положень статті 53 КЗпП України напередодні святкових і неробочих днів тривалість 

роботи працівників, крім працівників, яким встановлено скорочений робочий час, скорочується 

на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні 

вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 

годин. Але на безперервно діючих підприємствах дотриматись цього правила неможливо. 

Відповідно, години переробки накопичуються і, коли вони становлять повну тривалість 

робочого дня, надається додатковий день відпочинку. Роботодавець зобов’язаний надавати 

працівникам за кожні чотири передвихідні і передсвяткові дні, відпрацьовані по вісім годин, 

додатково один день відпочинку2; 2) при вахтовому методі організації робіт. Відповідно до 

законодавства тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку працівників з урахуванням 

обідніх перерв може бути зменшена до 12 годин. Недовикористані у такому випадку години 

щоденного та щотижневого відпочинку підсумовуються і надаються як додаткові вільні від 

роботи дні протягом облікового періоду3. 

Чергування на підприємстві у вихідні та святкові дні компенсується шляхом надання 

протягом найближчих 10 днів відгулів тієї ж тривалості, що і чергування.4 

Донорам. Частиною 2 статті 124 КЗпП України встановлено обов’язок роботодавця надавати 

працівникам-донорам безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання день 

відпочинку із збереженням середнього заробітку. За бажанням працівника цей день 

приєднується до щорічної відпустки. Аналогічне правило визначено у частині 2 статті 9 Закону 

України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995р. Крім того, останнім актом 

встановлено право працівника використати такий день і в інший час протягом року після дня 

давання крові чи її компонентів5. 

Працівникам, які поєднують роботу із навчанням, відповідно до правил статей 210 та 218 

КЗпП України. 

Надання більшості з указаних вільних від роботи днів передбачено й у проекті, зокрема, 

статті: 137 – за чергування; 158 – у зв’язку із застосуванням вахтового метода організації робіт; 

190 та 198 – у зв’язку із навчанням (нормотворець визначив цей день, як відпустку без 

збереження заробітної плати, яка надається за бажанням працівника); 259 - донорам.  

Можна дійти висновку, що: 1) підстави, порядок надання та конкретну тривалість 

додаткових вільних від роботи днів (як правило це один день) визначено на рівні 

законодавства; 2) підстави надання такого виду часу відпочинку пов’язано із: характером або 

режимом роботи підприємства, особливостями організації праці, умовами виробництва, 

встановленим спеціальним режимом робочого часу, виконанням працівниками соціально 

необхідної або значимої для суспільства та держави діяльністю; 3) надання такого виду часу 

відпочинку є обов’язком роботодавця; 4) у випадках, визначених законодавством, передбачено 

збереження заробітної плати повністю або частково.  

Варто вказати й на те, що роботодавець за рахунок власних коштів підприємства, або 

сторони колективного договору у такому акті можуть встановлювати й інші випадки надання 

додаткових вільних від роботи днів (в силу статей 9-1, 13 КЗпП України). 

Потребує уточнення ще одне питання: чому ці дні іменуються «додатковими» та чи відбиває 

цей термін ознаки того явища, яке іменує?  

Слово «додатковий» має декілька значень. Так, в одному з них - «той, що є додатком до 

чогось»6. Тобто, якщо є щось додаткове, то й існує щось основне (головне). Відповідно, 

використана термінологія обумовлена тим, що перелік випадків, за наявності яких повинні 

                                                                 

 
2 Пункт 2 постанови Ради Міністрів СРСР № 318 від 08.03.1956р. «Про скорочення тривалості робочого дня для робітників і службовців у 

передвихідні і передсвяткові дні» // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0318400-56 
3 Основні положення про вахтовий метод організації робіт, затверджені постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС та МОЗ СРСР 

від 31.12.1987 № 794/33-82 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0794400-87 
4 Пункт 2 постанови Секретаріату ВЦРПС від 02.04.1954р. № 233 «Про чергування на підприємствах та в установах»// Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-54 
5 Про донорство крові та її компонентів: Закон України» від 23.06.1995р // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 23. – ст.183. 
6 Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — С. 343. // Електронний ресурс. – Режим доступу http://sum.in.ua/s/dodatkovyj 

http://zakon.rada.gov.ua/go/v0794400-87
http://sum.in.ua/p/2/343/2
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надаватися додаткові вільні від роботи дні, а отже й коло працівників, що мають на них право, є 

досить вузькими на відміну від інших видів часу відпочинку, на які мають право усі працівники 

(основні). Одночасно, слід врахувати і ту обставину, що окремі з додаткових вільних від роботи 

днів надаються не поряд з основними видами часу відпочинку, а замість них, але в інший 

період або в іншому порядку. Так, наприклад, замість недоотриманих годин щоденного або 

щотижневого відпочинку, святкових або неробочих днів. В той же час «додатковість» наданих 

днів обумовлена тим, що вони втрачають ознаки основних видів часу відпочинку: це вже не дні 

(години) щоденного або щотижневого відпочинку, які визначаються ПВТР; не святкові або 

неробочі дні, котрі визначені статтею 73 КЗпП України. Отже, на нашу думку, використана 

термінологія адекватно відображає явище, яке іменує. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що статтю 154 проекту Трудового кодексу України 

доцільно викласти у наступній редакції:  

« Стаття 154. Види часу відпочинку 

1. Основними видами часу відпочинку є: 

1) перерви упродовж робочого дня (зміни); 

2) щоденний (міжзмінний) відпочинок; 

3) вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок); 

4) дні державних та релігійних свят, робота в які не проводиться; 

5) відпустки. 

2. Законодавством та іншими нормативними актами можуть передбачатися й інші 

(додаткові) види часу відпочинку. 

3. На локальному рівні додаткові види часу відпочинку можуть запроваджуватись за 

рахунок власних коштів роботодавця та за умови збереження гарантій, встановлених 

трудовим законодавством». 
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МЕДІАЦІЯ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

Аналізуючи теорію та зарубіжний досвід можна вирізнити інститут медіації як 

альтернативний позасудовий спосіб вирішення трудових конфліктів. Запровадження медіації 

при вирішенні спорів у сфері трудових правовідносин в Україні, застосування даного 

альтернативного способу вирішення спорів у зарубіжних країнах наразі є дуже актуальним. На 

відміну від провідних країн світу в чинному трудовому законодавстві України регулювання 

інституту примирення (медіації) відсутнє, тому це зумовлює обрання даної проблемної теми. 

Відповідно до проекту Закону «Про медіацію» медіація (англ. mediation - посередництво) – 

це альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше 

сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти 

згоди для вирішення їх спору 1. З цього проекту виходить, що предметом медіації є конфлікти, 

що виникають також у трудових правовідносинах. Проте проект містить загальні положення 

медіації, тому варто деталізувати медіацію саме в трудових правовідносинах. 

Також, у ст. 10 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» передбачена діяльність незалежного посередника - визначена за спільним 

вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню 

переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення 2. 

                                                                 

 
1 Про медіацію: Проект Закону від 17.12.2015 р., № 3665 
2 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс]: Закон України від 03.03.1998 р., № 137/98-ВР. - 

Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 137/98-%D0%B2%D1%80. 
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Таким чином, ми бачимо, що законодавець намагається полегшити, можливо спростити, 

примирні процедури в трудових конфліктах за допомогою залучення третьої сторони 

(незалежного посередника). 

Основним принципом, яким керується процес медіації є добровільність, тобто сторони 

вступають у процес медіації добровільно, також, можуть на будь-якій стадії вийти з неї не 

пояснюючи причини. Все що відбувається на медіації залишається між сторонами і медіатором 

– це принцип конфіденційності, коли сторони не зацікавлені у розголошенні інформації, а 

навпаки бажають прийняття швидкого та компромісного рішення. Медіатор не може 

представляти жодну зі сторін, вони разом вибирають медіатора зі списку який надається 

Центром медіації – це охарактеризовані принципи незалежності та нейтральності. Медіатор не 

робить власних припущень та суджень у ситуації, яка розглядається – тут діє принцип 

неупередженості. Також, медіація включає в себе такі принципи як: активність і 

самовизначення сторін медіації, рівноправність сторін та співробітництво. При вирішенні 

трудових спорів відповідними органами або медіатором діє принцип законності, тобто 

застосовується в обох випадках чинна правова норма. Інститут примирення, сам по собі, 

передбачає короткий строк проведення, що у свою чергу передбачено принципом вирішення 

трудового спору, а також неформальна процедура . З цього виходить, що наведені принципи є 

вагомим аргументом та основою запровадження медіації в трудових правовідносинах. 

Медіація може бути застосована для вирішення будь-якого спору і навіть тоді, коли справа 

по розв’язанню спору знаходиться в суді. Медіація може бути корисною в багатьох спорах (для 

збереження добрих стосунків в майбутньому) і ризиків репутаційних втрат (трудових, 

комерційних, сімейних); застосована на будь-якій стадії вирішення спору. 

Взагалі, навіщо медіація судовій системі? Медіація сприяє покращенню рівня 

правосвідомості населення, доступу до правосуддя, частки добровільно виконаних рішень, 

довіри до судової системи. А головним є те, що медіація дозволяє скоротити: навантаження на 

суддів і загалом на всю судову систему, строки розгляду справ, відсоток оскаржуваних рішень, 

судові витрати, негативне емоційне навантаження на сторони і суд. 

Таким чином, було проаналізовано багато позитивних моментів при вирішенні трудових 

спорів, тому медіація може стати гарним засобом налагодження стосунків між працівником і 

роботодавцем в сфері їх трудової взаємодії. 

У контексті вирішення індивідуальних трудових спорів слід зазначити, що на сьогодні 

незважаючи на те, що у ст. 224 КЗпП комісія по трудовим спорам (КТС) і досі зазначена як 

обов’язковий первинний орган по розгляду індивідуальних трудових спорів, що виникають на 

підприємствах, в установах, організаціях (за винятком трудових спорів деяких категорій 

працівників), основним органом по розгляду зазначеної категорії спорів в Україні є суд – у силу 

різних обставин, КТС не завжди справляються з функцією ефективного органу досудового 

розгляду індивідуальних трудових спорів. Цьому є декілька причин: по-перше, значна частина 

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 тощо; по/п’яте, прийняті КТС рішення нерідко не 

виконуються роботодавцем добровільно, оскільки КТС не є для роботодавця дійсно 

авторитетним органом. Отже, 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 
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значної частини трудових справ. При цьому нині в Україні вже існує підґрунтя для 

запровадження й іншого способу вирішення індивідуальних трудових спорів, альтернативного 

як КТС, так і судовому розгляду – медіації 3. 

Висновок. Підводячи підсумок, необхідно сказати, що інститут примирення сьогодні в 

Україні недостатньо популярний як в інших провідних країнах світу, і суттєвим недоліком є те, 

що на законодавчому рівні не закріплений. Оскільки Україна молода країна в якій поступово 

зароджується такий інститут як медіація, доцільним було б запозичувати зарубіжний досвід і в 

подальшому вдосконалювати своє законодавство. Судова практика зарубіжних країн 

орієнтована на те, щоб більшість конфліктних ситуацій вирішувалася добровільно до судового 

засідання, при цьому дозволяє суттєво економити час та фінансові ресурси. Тому на основі 

вказаних позитивних аспектів, нашою пропозицією буде: по-перше, прийняття основного 

Закону України «Про медіацію» який би став основою процедури медіації не тільки в трудових 

правовідносинах, а й інших сферах юриспруденції; по-друге, закріплення в майбутньому 

Трудовому кодексі України розділу «Процедура медіації», яка буде тільки сприяти поліпшенню 

врегулювання трудових спорів без звернення безпосередньо до суду. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СТРАЙК 

За реалій сьогодення через порушення трудового законодавства, політику жорсткої економії 

за рахунок працюючої людини, погіршення умов праці, заморожування зарплат, зниження 

соціальних гарантій тощо працівники змушені частіше використовувати для захисту своїх 

законних прав та інтересів право на страйк.  

18 лютого відповідно до рішення Генеральної ради Міжнародної конфедерації профспілок у 

всьому світі відзначається Глобальний день дій за право на страйк. Водночас відзначення цього 

дня не має стати керівництвом до дії у сенсі пропагування страйків.  

Безумовно, право на страйк належить до фундаментальних прав працівників, є надбанням 

профспілкових течій, важливим інструментом профспілок у справі захисту трудових прав і 

соціальних гарантій працівників-членів профспілкової організації. Профорганізації проводять 

заходи на захист права на страйк, привертаючи увагу громадськості до проблеми. 

Право на страйк закріплено у ст. 44 Конституції, розділ ІІІ «Страйк» Закону України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР 

(далі – Закон № 137) присвячений механізму реалізації цього права, проте не слід забувати, що 

страйк – крайній засіб вирішення колективного трудового спору, до того ж намагання 

розширити перелік категорій працівників, яким дозволено страйкувати, потенційно може 

призвести до поступового зростання чисельності категорій працівників, які будуть тиснути на 

законодавця з метою гарантування їм права страйкувати, що може призвести до 

неконтрольованих процесів, не бажаних на теренах будь-якої цивілізованої держави. 

Принаймні на такі роздуми автора тез наводять події, пов’язані з АТО, коли в країні 

неспокійно, під загрозою життя і здоров’я населення, правоохоронні структури викривають цілі 

арсенали зброї тощо. За таких реалій є сенс замислитись навпаки над питання введення 

мораторію на проведення страйків як тимчасового заходу до стабілізації ситуації в країні, щоб 

знизити напругу. Сторони колективного трудового спору мають шукати шляхи примирення, 

компроміс у ході переговорного процесу за сприяння фахівців НСПП. 
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Однією з недостатньо досліджених правових проблем механізму реалізації права на страйк 

залишається неоднозначність тлумачення змісту правової норми, що закріплює в рамках Закону 

№ 137 ті категорії працівників, яким заборонено страйкувати. Більше того, з проекту Трудового 

Кодексу № 1658 вилучено книгу щодо колективних трудових спорів, в якій народні обранці, 

дослухавшись до порад наукової спільноти, принаймні намагалися більш чітко прописати 

механізм реалізації права на страйк. У заключних положеннях Генеральної угоди про 

регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових 

відносин в Україні на 2016–2017 роки сторони, з-поміж іншого, домовилися підготувати 

узгоджені пропозиції щодо змін законодавства про вирішення трудових спорів та сприяти їх 

прийняттю Верховною Радою України. 

Страйк – організована акція, всі дії чи бездіяльність страйкарів у перебігу страйку мають 

бути скоординовані, мають відбуватися у правовому полі, щоб попередити потенційний хаос та 

масове безладдя. Для цього ініціативна група найманих працівників-підписантів рішення про 

оголошення страйку, має визначитися, хто очолить страйк (одна особа чи орган). 

Відповідно до ч. 6 ст. 19 Закону № 137 орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний 

письмово попередити роботодавця не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі 

прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві – за п'ятнадцять днів. 

З цього приводу виникає питання, чи можна розцінювати як належне попередження 

роботодавця про страйк, якщо працівники надішлють на е-mail роботодавця, зазначений на 

офіційному сайті підприємства в мережі Інтернет чи електронну адресу, наприклад, канцелярії 

підприємства, електронне повідомлення (з електронним цифровим підписом особи, що очолила 

страйк, на виконання положень Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 

22.05.2003 р. № 852-IV) про оголошення страйку (мається на увазі електронний лист з 

повідомленням про доставку). Нам видається, що в епоху розвинутих інноваційних технологій 

подібне листування прирівнюється до письмового попередження роботодавця про страйк, 

проте доцільно було б продублювати надрукований текст на паперовому носії, щоб убезпечити 

страйкарів від потенційно можливих збоїв у роботі мережі чи хитрощів роботодавця, на-

кшталт, доступ до робочого комп’ютера мають працівники приймальні, інформація могла бути 

випадково видалена тощо. 

Аналогічна ситуація з оформленням колективних вимог найманих працівників до 

роботодавця – вони можуть бути надіслані електронною поштою, а роботодавець електронним 

повідомленням (оскільки формат повідомлення у ч. 1 ст. 6 Закону № 137 не уточнено), 

спрямованим на електронну адресу відправника вимог працівників чи на e-mail, зазначений у 

тексті оформлених електронним листом колективних вимог найманих працівників до 

роботодавця (на виконання положень Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV), може відмовитися виконувати вимоги 

найманих працівників, що й стане моментом виникнення колективного трудового спору. І вже 

на цьому етапі слід розгортати кампанію щодо залучення посередників, арбітрів для 

примирення сторін спору. 

Відповідно до ст. 26 Закону № 137 роботодавець, місцевий орган виконавчої влади або орган 

місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк, зобов'язані вжити необхідних 

заходів до забезпечення під час страйку життєздатності підприємства. 

Що слід розуміти під категорією забезпечення «життєздатності підприємства»? Це поняття 

доповнює перелік оціночних понять у трудовому праві. У переважній більшості норм 

законодавства інших країн, що регламентує проведення страйків, йдеться про забезпечення під 

час страйку мінімуму необхідних робіт.  

Наказом НСПП від 18.11.2008 р. № 131 затверджено Положення про порядок проведення 

страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та 

примирних процедур під час страйку, де у пунктах 2.5., 2.8., 4.8. йдеться про пропозиції щодо 

мінімуму необхідних робіт (послуг), що виконуватимуться на підприємстві, в установі чи 

організації в період страйку. Ці пропозиції мають бути прописані в рішенні про оголошення 

страйку на підприємстві, в рекомендаціях щодо оголошення галузевого або територіального 
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страйку. Орган (особа), що очолює страйк, зобов’язується сприяти роботодавцю в забезпеченні 

мінімуму необхідних робіт (послуг), що виконуватимуться на підприємстві, в установі, 

організації з метою підтримання життєдіяльності підприємства, установи, організації під час 

страйку. 

Під забезпеченням життєздатності підприємства у перебігу страйку, з нашої позиції, слід 

розуміти координаційні дії роботодавця, місцевого органу виконавчої влади або органу 

місцевого самоврядування та органу (особи), що очолює страйк, з метою недопущення повної 

зупинки діяльності підприємства, попередження простоїв, забезпечення роботою тієї 

частини персоналу, що не бере участі у страйку тощо. На підприємстві, де оголошено страйк, 

роботодавець має зробити все від нього залежне, щоб працівники, не залучені до страйку, 

мали можливість пройти на свої робочі місця, стати до роботи, отримувати необхідні 

медичні послуги, харчуватися у їдальні, безперешкодно залишати територію підприємства під 

час перерви для відпочинку і харчування та в кінці робочого дня, тощо. Страйкарі не вправі 

чинити перешкоди роботодавцю на шляху забезпечення життєздатності та нормального 

функціонування підприємства (не вправі перекривати під’їзні шляхи до підприємства, 

унеможливлюючи доставку службовим транспортом персоналу, сировини, перешкоджаючи 

проїзду машин невідкладної медичної допомоги, пожежних машин тощо). 

Орган (особа), що очолює страйк, має звітувати страйкарям, які уповноважили його на 

представництво їх інтересів, про перебіг вирішення колективного трудового спору на 

виконання положень ч. 3 ст. 20 Закону № 137. Інколи трапляється так, що страйковий комітет 

вже підписав мирову угоду з роботодавцем, а учасники страйку ще кілька годин продовжують 

страйк, спричиняючи збитки виробничому процесу, оскільки своєчасно не були повідомлені 

про хід врегулювання колективного трудового спору (конфлікту). 

Вважаємо за необхідне заборонити проведення страйків на підприємствах, які мають 

стратегічне значення для держави. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про 

затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави» від 04.03.2015 р. № 83. Серед них значяться такі флагмани 

промисловості, як ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (м. Харків), ДП «Львівський бронетанковий 

завод», Державний концерн «Укроборонпром» та ін. Детально пояснювати стратегічне 

значення безперебійної роботи цих підприємств недоречно в умовах проведення на теренах 

нашої держави АТО і необхідності забезпечення ЗСУ танками, літаками, бронеавтомобілями, 

зброєю тощо. Припинення роботи працівниками цього сегменту української промисловості 

матиме негативні наслідки для економіки та безпеки держави в цілому. Страйки не повинні 

розхитувати підвалини державного устрою. 

Пропонуємо розширити перелік категорій працівників, яким заборонено страйкувати, 

персоналом банків – банківськими службовцями (до яких не відноситься технічний та 

обслуговуючий персонал банку). За реалій сьогодення банківські установи належать до 

основних служб, що мають працювати у нормальному режимі, запобігаючи затримкам 

платежів. 

Право на страйк існує, а механізм його реалізації, образно висловлюючись «кульгає». До 

того ж слід констатувати, що у процедурі реалізації права на страйк не працює головна річ – 

процес примирення. Важливо привернути увагу до шляхів попередження страйку засобами 

посередництва та примирення, соціального діалогу. 

На сторінках цього наукового повідомлення напрацьовано низку пропозицій. Зокрема, 

деталізовано поняття забезпечення «життєздатності підприємства» під час страйку; 

запропоновано розширити перелік категорій працівників, яким заборонено страйкувати, 

банківськими службовцями, працівниками стратегічно важливих для безпеки держави 

підприємств; запропоновано деталізувати в нормах Закону № 137 формат письмового 

повідомлення роботодавця про вимоги працівників і про оголошення страйку електронним 

листом. 
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Шишлюк Вікторія Русланівна  

аспірант кафедри трудового 

 права та права соціального забезпечення  

Національного університету  

«Одеська юридична академія» 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ 

ПРАЦІВНИКА НА ІНШЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОЛЬЩІ: 

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ  

Пункт 5 ст. 36 КЗпП України передбачає можливість припинення трудового договору у 

зв’язку з переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу чи 

організацію. При цьому вітчизняне законодавство комплексно не визначає процедуру такого 

переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію, 

натомість окремі аспекти пов’язані з переведенням працівника врегульовані нормами КЗпП 

України (ст. ст. 24, 26, 81, 83). 

Законодавством про працює України не регламентується хто саме може ініціювати 

переведення працівника на інше підприємство, в установу чи організацію, форма такої 

домовленості (усна чи письмова), не встановлюються вимоги до документу, який має бути 

оформлений за результатами домовленості між керівниками підприємств, установ, організацій 

(договір, угода, обмін листами), а також не визначаються строки в межах яких може 

відбуватись таке погодження переведення працівника. 

Також не визначеним є строк, в який «новий» роботодавець зобов’язаний укласти трудовий 

договір з працівником, який приймається на роботу в порядку переведення з іншого 

підприємства, установи, організації. 

Наявність численних прогалин у регулюванні припинення трудового договору у зв’язку з 

переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу чи організацію, 

зумовлює необхідність вивчення позитивного досвіду зарубіжних країн у даному питанні та 

внесення пропозицій щодо вдосконалення трудового законодавства України. 

Законодавство Польщі допускає можливість переведення працівника на інше підприємство, 

в установу, організацію за наявності угоди між роботодавцями. Проте така угода не являє 

собою окремого способу припинення трудових відносин. 

Зазначена угода повинна включати в себе три елементи: 

 взаємну згоду обох роботодавців на переведення працівника; 

 припинення трудових відносин між працівником та попереднім роботодавцем; 

 укладення трудового договору між працівником та новим роботодавцем1. 

Це підтверджується рішенням Верховного Суду Польщі від 31.01.1977 р.2 відповідно до 

якого переведення працівника на інше підприємство в результаті укладення про це угоди між 

роботодавцями має місце, коли така угода передбачає припинення трудових відносин з 

попереднім роботодавцем та укладення трудового договору між працівником та новим 

роботодавцем. 

З наведеної позиції Верховного Суду Польщі вбачається, що переведення працівника на 

інше підприємство здійснюється саме на підставі угоди між роботодавцями. 

Також угода роботодавців може додатково включати в себе певні права працівника. Про це 

свідчить рішення Верховного Суду Польщі від 27.11.1980 р.3, в якому зазначено, що угода про 

переведення працівника, укладена між колишнім і новим роботодавцем створює юридичні 

наслідки для працівника та не може обмежувати його право на відпочинок. 

Це означає, що в угоді повинно бути передбачено право працівника за його вибором на 

отримання компенсації за час невикористаної відпустки від попереднього роботодавця або 

                                                                 

 
1 L. Florek, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek. // Warszawa, 2009. – S. 222. 
2 Wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 1977 r., sygn. akt I PRN 141/76. // OSNCP. – 1977. – Nr. 8. – Poz. 147. 
3 Wyrok SN z dnia 27 listopada 1980 r., I PRN 124/80. // OSNCP. – 1981. – Nr 6. – Poz. 113. 
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зарахування періоду роботи за попереднім місцем роботи до стажу роботи, який дає право на 

відпустку у нового роботодавця. 

В той же час, укладення угоди про переведення працівника на роботу до іншого 

підприємства за законодавством Польщі не звільняє роботодавця від зобов'язання виплатити 

працівнику вихідну допомогу, передбачену ст. 8 Закону від 13.10.2003 р. «Про спеціальні 

правила припинення трудових відносин з працівниками з причин, не залежних від 

працівників»4. Ст. 8 зазначеного Закону не передбачає ніяких винятків щодо отримання 

працівником вихідної допомоги. Це означає, що працівник має право на отримання вихідної 

допомоги в будь-якому випадку припинення трудових відносин з причин, не залежних від 

працівника. 

Звідси можна зробити висновок про те, що вихідна допомога повинна бути виплачена 

працівнику навіть у випадку, коли працівник відразу ж після припинення трудових відносин 

приймається на іншу роботу, в тому числі, якщо він прийнятий на таку роботу в результаті 

угоди між роботодавцями5. 

Слід зазначити, що припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника на 

інше підприємство, в установу чи організацію за законодавством Польщі не передбачає у якості 

обов’язкових умов наявність згоди працівника на таке переведення. З аналізу положень 

польського законодавство вбачається, що припинення трудових відносин здійснюється за 

ініціативою роботодавця з причин, не залежних від працівника.  

Таким чином, в контексті законодавства Польщі припинення трудового договору у зв’язку з 

переведенням працівника на інше підприємство, на відміну від припинення трудового договору 

за зазначеною підставою за законодавством України, не може вважатись припиненням 

трудового договору за взаємною згодою сторін, оскільки ініціатором виступає роботодавець, а 

законодавство не передбачає наявності обов’язкового взаємного волевиявлення працівника і 

роботодавця щодо припинення трудового договору у зв’язку з переведенням. 

Проект ТК України6 не передбачає серед підстав припинення трудових відносин припинення 

у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство, в установу чи організацію. 

В проекті ТК України ст. 68 передбачається лише тимчасове переведення на іншу роботу за 

погодженням між роботодавцем і працівником, Зазначена стаття за змістом об’єднала в собі 

норми ст. 32, 33, 34 чинного КЗпП України та передбачає тимчасове переведення працівників 

на вакантне робоче місце чи вакантну посаду строком до шести місяців, а також тимчасове 

переведення працівника за його згодою на роботу до іншого роботодавця у разі простою без 

вказівки на максимальний строк такого переведення. 

Можливість припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника, за його 

згодою, на інше підприємство, в установу чи організацію в умовах існування кризових явищ в 

економіці, дозволяє роботодавцям попередити негативні наслідки для працівника, які матимуть 

місце у разі розірвання трудового договору з ініціативи власника у зв’язку зі змінами в 

організації виробництва та праці, в тому числі, у випадку ліквідації підприємства, а також 

запобігти виникненню трудових спорів у зв’язку з розірванням трудового договору. 

Тому ч. 1 ст. 80 проекту ТК України, у якій визначено підстави припинення трудових 

відноси, доцільно доповнити пунктом 51 «переведення працівника за його згодою на інше 

підприємство, в установу, організацію». 

Також необхідним є врегулювання порядку припинення трудових відносин у зв’язку з 

переведенням працівника та його визначення та закріплення шляхом доповнення проекту ТК 

ст. 971 та викладення її в наступній редакції: 

«Стаття 971. Припинення трудових відносин внаслідок переведення працівник за його 

згодою на інше підприємство, в установу, організацію» 

                                                                 

 
4 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. // 

Dz. U. – 2003. – Nr 90. – Poz. 844. 
5 M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. // Warszawa, 2005 – S. 145. 
6 Проект Трудового кодексу України від 1658 від 27.12.2014 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221. 
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1. Трудові відносини з працівником можуть бути припинені внаслідок переведення його на 

інше підприємство, установу, організацію за погодженням між керівниками підприємств, 

установ, організацій. 

2. Підставою для припинення трудових відносин з працівником та його переведення його на 

інше підприємство, установу, організацію є тристороння угоди між працівником та 

роботодавцями. 

3. Тристороння угоди між працівником та роботодавцями укладається у письмовій формі у 

строк, що не перевищує 10 робочих днів, та обов’язково повинна містити згоду працівника на 

переведення його на інше підприємство, установу, організацію. 

4. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, 

організації на підставі тристоронньої угоди між працівником та роботодавцями не може бути 

відмовлено в укладенні трудового договору. 

5. Трудовий договір з особою запрошеною на роботу в порядку переведення укладається у 

строк, який дає змогу працівнику приступити до виконання роботи з дня, наступного за днем 

звільнення, якщо інше не передбачено сторонами. 

6. У разі якщо особа запрошена на роботу в порядку переведення не укладає протягом 

одного місяця з дня звільнення трудовий договір та не приступає до виконання роботи, 

тристороння угоди між працівником та роботодавцями вважається такою, що втратила 

чинність. 

Якщо з працівником, який приймається на роботу в порядку переведення на інше 

підприємство, в установу, організацію не укладено трудовий договір з причин, що не залежать 

від працівника, такий працівник має право на отримання відшкодування у розмірі не менше 

двомісячного середнього заробітку. 

7. Для працівників, які приймаються на роботу в порядку переведення на інше підприємство, 

в установу, організацію випробування при прийнятті на роботу не встановлюється. 

8. У тристоронній угоді між працівником та роботодавцями за вибором працівника 

закріплюється право працівника на отримання компенсації за час невикористаної відпустки від 

попереднього роботодавця або зарахування періоду роботи за попереднім місцем роботи до 

стажу роботи, який дає право на відпустку за новим місцем роботи». 

З метою врегулювання відносин, пов’язаних з нарахуванням і виплатою грошової 

компенсації за невикористану відпустку ст. 199 проекту ТК слід доповнити частиною шостою 

такого змісту: 

«У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію 

грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна 

бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник 

про що зазначається у тристоронній угоді між працівником та роботодавцями». 

 

 

Школьний Владислав Володимирович  
студент 2 курсу ОКР «Магістр» 

 юридичного факультету  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ 

АУТСТАФІНГУ  

Відсутність однозначного розуміння правової природи договору аутстафінгу призводить до 

невизначеності перспектив розвитку правовідносин за  даним договором. Така  ситуація на 

практиці позбавляє суб’єктів правовідносин за договором  аутстафінгу захисту та охорони 

законних інтересів із застосування усіх засобів захисту свої прав. Вирішення зазначеної 

наукової проблеми дозволить не тільки вдосконалити чинне законодавство, а й створити 

необхідні умови для розвитку економічних відносин із застосуванням аутстафінгу в Україні.  
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Основна проблема постає  у  класичному розумінні трудових правовідносин як двосторонніх 

між роботодавцем та працівником, однак, за договором аутстафінгу можна виділити три 

сторони:  

1. суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні 

(посередник), який надає послуги з аутстафінгу;  

2. суб’єкт господарювання чи фізична особа,  яка є користувачем даних послуг (замовник);  

3. треті особи, а саме, кваліфікований персонал (працівник), трудова фінкція якого 

передається посередником замовнику. 

Фактично трудові відносини складаються у працівника і підприємства-замовника як 

реального споживача  робочої сили,однак, трудовий договір укладається із посередником. 

Стосовно цього , Я. Кривой зазначав, що  договір аутстафінгу відривається від трудових 

правовідносин, а роботодавець як суб’єкт права, є роздвоєним: фактичним роботодавцем є 

суб’єкт, який не уклав трудового договору,а трудовий договір укладає суб’єкт, який не 

використовує робочу силу. Реально існуюче трудове відношення штучно ділиться на два 

(фактичне і юридичне) виключно з метою зручності для роботодавця.1 

Таким чином, як зазначає Курзина М.А., можна стверджувати про розщеплення трудових 

правовідносин, а саме, «Розщеплені (або тристоронні) трудові правовідносини»: це визначення 

стосується ситуації коли « працівники, які наймаються підприємством (посередником), 

виконують роботи для третьої сторони (замовник), якій інша сторона постачає робочу силу або 

надає послуги.2 

 Схожу позицію, щодо договору аутстафінгу, висловлює Вавженчук С. Я.   акцентуючи увагу 

на особливості даного договору як такого, «що опосередковує наявність складних трудових 

правовідносин із множиністю суб’єктного складу на боці роботодавця ,що не вписується у 

класичне розуміння трудового договору окреслене КЗпП України. Вказане підтверджується 

наявністю різних правових зв’язків між працівником, організацією-наймачем та організацією-

користувачем. При чому відсутність класичного прямого договірного зв’язку між працівником 

та організацією-користувачем не впливає на юридичну кваліфікацію, адже, в першу чергу тут 

мають значення ознаки трудових відносин».3 

Існування розщеплених трудових правовідносин породжує низьку питань юридичного 

характеру, одним з яких є питання роботодавця, який буде нести  юридичну відповідальність за 

порушенн трудових правовідносин. Можна зазначити, що юридичній відповідальності повинні 

підлягати обидві сторонни, які поєднують у собі сторону роботодавця. Отже, посилаючись на 

тристоронність даних правовідносин законодавцю доцільно  встановити спільну юридичну 

відповідальність посредника і замовника за договором аутстафінгу по відношенню до 

працівника як a priori слабшого суб’єкта. 

 У трудовому договорі аутстафінгу, крім відповідальності,  повинні бути передбачені такі 

умови, як права і обов’язки сторін (особливо трудова функція працівника), строк договору, 

умови оплати праці та робочого часу, місце роботи працівника, порядок зміни, розірвання та 

припинення.  

Права та обов’язки сторін договору аутстафінгу викликає найбільше зауважень, оскільки, з 

точки зору множинності суб’єктів договору аутстафінгу, породжує невизначеність прав і 

обов’язків посредника та замовника по відношенню до працівника. Фактично за договором 

аутстафінгу компанія-посредник і компанія-замовник виступають  роботодавцями щодо 

працівника за даним договором. 

Беручи до уваги думку Бизюкова П. В., компанія-посередник  отримує права і обов’язки  

формального роботодавця за трудовим договором та виконання роботи працівником за даним 

договором на території компанії-замовника, працівник зобов’язується за цим же договором 

підпорядковуватися правилам внутрішньо трудовому розпорядку, додержуватися дисципліни 
                                                                 

 
1 Я. Кривой: Позикова праця як новий інструмент на ринку праці / Я. Кривой //Юрид. газ. – 2006. – 14 вер. – № 17 (77) 
2 Курзина М. Защита прав работников в условиях заемного труда: перспективы для Украины [Електронний ресурс] / М. Курзина. – Режим 

доступу: // http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/08632.Pdf.] 
3 Вавженчук С. Я. Аутсорсинг та аутстаффінг: ескіз проблем правового регулювання / ВавженчукС.Я. // Публічне право- 2017 №1 (25) - ст. 179] 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/08632.Pdf
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праці, виконувати норми праці та інше. Посередник, натомість, виплачує заробітну плату 

працівникові, здійснює необхідні виплати на соціальне страхування та кадрове діловодство.4 

Що стосується працівника, то у нього виникають обов’язки як щодо посередника, так і щодо 

замовника.  Гарбар Т. доречно згадує про «подвоєння» обов’язків працівника. «Працівник у 

робочий час зобов’язаний підкорюватися вказівкам як юридичного, так і фактичного 

роботодавця, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку «роботодавця і /або 

клієнта», дбайливо ставитися до майна «клієнта і роботодавця».5 

З вище наведеного можна зробити висновок, що питання суб’єктів потребує правового 

визначення з боку законодавця та більш детального дослідження з боку науковців для 

правового визначення суб’єтів правовідносин за договором аутстафінгу для захисту працівника 

та нормалізації ринкових відносин з використанням договору аутстафінгу.  
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ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Трудове право, яке регулює відносини у сфері праці, повинно ґрунтуватися на 

конституційному положенні про те, що людина є найвищою соціальною цінністю, а значить, на 

повазі і ставленні до людини як особистості, і має бути таким, щоб кожен член суспільства 

одержав правову можливість реалізувати свою здатність до праці і виявити якнайповніше 

здібності й талант. 

Оскільки через функції виражаються найбільш суттєві властивості трудового права як 

регулятора суспільних відносин, то їх поняття необхідно розкривати через встановлення і 

реалізацію норм трудового права, тобто через способи виявлення активності права. 

Визначаючи поняття «функція права», треба опиратися на семантичну основу терміна 

«функція», якою є поняття «діяльність». Складовими поняття «діяльність» є слова «дія», 

«сукупність дій», та «вплив». 

Встановлення і реалізація правових норм у суспільних відносинах, безумовно поєднує такі 

категорії, як функції трудового права,діяльність трудового права та правовий вплив, бо 

основною і визначальною властивістю права є нормативність. У переважній більшості 

визначення поняття «функції права» є один суттєвий недолік, а саме те, що характеристика 

цього поняття обмежується лише статичною складовою – встановленням норм права. 

Встановлення норми права – це первісний найважливіший різновид вияву сутності права як 

регулятора суспільних відносин, перший спосіб виявлення активності права, але без реалізації 

норм трудового права, без другого способу виявлення активності права, не можна побачити дію 

права, його функціонування, розкриття його можливостей, втілених у нормах права, у 

суспільній дійсності – правовідносинах. З’ясування розбіжностей між можливостями, 

закріпленими в нормі, та дійсністю, вираженою в правовідносинах, дає можливість говорити 

про дієвість права. 

Ефективність правового регулювання – це категорія, яка об’єднує функцію й завдання, 

принципи і метод та характеризує функцію права як діяльність права з впорядкування 

                                                                 

 
4 Бизюков, П. В. Заемный труд: последствия для работников /П. В. Бизюков, Е. С. Герасимова, С. А. Саурин. — М. : АНО «Центр социально-
трудовых прав», 2012. — 184 с. 

-------------------------------------- 
5 Гарбар Т. Аутстафінг в Україні [Електронний ресурс] / Т. Гарбар. – Режим досту- пу:  http://www.profit-consu.com/ua/blog/46. 

http://www.profit-consu.com/ua/blog/46
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суспільних відносин, тобто результативність діяльності права. Тільки під час реалізації норми 

можна з’ясувати, чи здатна вона врегулювати суспільні відносини, чи адекватно до конкретної 

ситуації визначено її зміст, чи має норма збудники мотивації до її виконання. 

Пропонуємо таку схему розкриття сутності функцій права, як одного з найважливіших 

правових явищ: право (засіб досягнення соціальної мети) – функція (діяльність, що виражається 

як вплив норм права) – вплив норм права (зумовлюється змістом цих норм) – об’єкт впливу 

(суспільні відносини, їх групи, частини або сторони) – соціальний результат (найважливішим 

для права є власне юридичний результат) – правовідносини (якісно новий рівень суспільних 

зв’язків). 

Тому й функції трудового права треба визначати як діяльність трудового права з 

ефективного впорядкування і врегулювання відносин, пов’язаних із використанням здатності 

людини до праці, шляхом встановлення і реалізації на основних (магістральних) напрямках 

норм права. 

У науці трудового права завжди були відсутні єдині підходи до класифікації функцій 

трудового права, а роль тієї чи іншої функції, або перебільшувалась, або свідомо занижувалась. 

Функції трудового права треба класифікувати на основі системного підходу, в результаті чого 

можна отримати цілісну систему функцій, яка включає: загально-юридичні, галузеві та 

суспільно-економічні функції трудового права. 

До загально-юридичних функцій трудового права належать регулятивна та охоронна 

функції, які є показником самостійності та самодостатності галузі права. Галузеві функції, які 

відображають специфіку впливу норм трудового права на відносини, що складають його 

предмет, доцільно іменувати не спеціальними функціями або ж аспектами функцій, а 

підфункціями загально-юридичних функцій трудового права. Така назва, з одного боку, вказує 

на їх органічний взаємозв’язок із загально-юридичними функціями трудового права, а з другого 

– підкреслює їх самостійність для трудового права. 

Регулятивна функція трудового права виявляється через дві галузеві функції: виробничу й 

захисну. Ці функції трудового права мають високий ступінь самостійності, суперечливу 

природу, взаємозумовленість, характеризують трудове право як самостійний регулятор певних 

суспільних відносин. 

Зміст функцій трудового права – це група певним чином цілеспрямованих норм трудового 

права. Іншими словами, зміст функції трудового права виражається через зміст певної 

сукупності норм трудового права. Спосіб же випливу – важливий, проте не єдиний елемент 

характеристики змісту норм трудового права. Від чіткого визначення сфери втручання 

законодавця у регулювання трудових та тісно пов’язаних із ними відносин безпосередньо 

залежатиме ефективність їх правового регулювання. 

Розмежування охоронної та захисної функцій трудового права ґрунтується на розмежуванні 

термінів «захист» і «охорона». Практика свідчить про відсутність єдиних підходів до їх 

застосування не тільки в науці, але й у законодавстві та міжнародно-правових актах. Слово 

«захист» – полісемічне, а звідси й плутанина в застосуванні та неточності його тлумачення. 

Розуміння змісту означених вище термінів як юридичних категорій має обов’язково 

ґрунтуватися на аналізі їх контексту або сфери застосування. 

Захисна функція трудового права розглядається як функція, що виявляється в його нормах, 

спрямованих на захист інтересів людини в процесі праці в широкому розумінні цього слова. 

Сутність захисної функції трудового права випливає із конституційного обов’язку держави 

утверджувати й забезпечувати права і свободи людини, а її зміст випливає зі змісту 

конституційної норми про людину як найвищу соціальну цінність та виражається через норми 

трудового права, направлені на заступництво й підтримку працівників. Охоронну функцію 

трудового права виражають норми трудового права, сутністю яких є примус. 

В цілому, система функцій трудового права включає: 1. Загально-юридичні функції 

трудового права: а) регулятивна; б) охоронна. 2. Галузеві функції трудового права: а) 

виробнича і захисна – підфункції регулятивної; б) запобіжна (профілактична), відновлювальна 
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(компенсаційна), відплатна (каральна) – підфункції охоронної. 3. Суспільно-економічні функції 

трудового права: а) економічна б) соціальна; в) психологічна; г) виховна; д) управлінська. 
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ЩОДО ПРАВА РОБОТОДАВЦІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАМІНИ 

ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У СТРАЙКАХ  

На даний час діючим законодавством України встановлена тільки непряма заборона на 

заміну працівників, що приймають участь у страйках на інших осіб. А саме у відповідності до 

пп. 3 п. 5 ст. 36 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року N 5067-VI 

суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, не мають 

права надавати працівників у розпорядження роботодавця для заміни його працівників, які 

проводять страйк або інші колективні дії.1 Фактично це є встановленням нормативної заборони 

на використання інших осіб для заміни страйкуючих (штрейкбрехерів, у перекладі з немец. яз. 

streikbrecher - «що ламає страйк») за так званими договорами позикової праці або аутстафінгу. 

А як у діючому законодавстві України врегульовано можливість здійснення безпосередньо 

роботодавцями самостійних дій, спрямованих на пряме (без залучення посередників, що діють 

на ринку праці) працевлаштування або переведення на дані роботи працівників, що не 

приймають участь у страйку за їх згодою (надалі разом – «заходи із заміни страйкуючих»)? 

Зазначимо що відповідний обов’язок роботодавців не здійснювати заходи із заміни 

страйкуючих не містяться у відповідних основних актах сучасного трудового законодавства 

України, що встановлюють правовий статус роботодавців та гарантії трудових прав 

працівників під час проведення ними страйків - Кодексі законів про працю України,2 Законі 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 

1998 року N 137/98-ВР3 та перспективному трудовому законодавстві України – проекті 

Трудового кодексу України (зокрема у ст. 26 даного законопроекту).4 

Більшість науковців сучасної галузі трудового права негативно ставляться до можливості 

нормативного закріплення права роботодавця на здійснення заходів із заміни страйкуючих. 

При цьому переважно йдуть посилання на відповідні заборони, що містяться у законодавстві 

низки країн (наприклад Польщі, Греції, Франції, Мексики)5 та на висновок експертів МОП з 

даного питання що базується на тому, що: подібна практика позбавляє право на страйк свого 

змісту, а національне законодавство повинно забезпечувати дійсний захист цього права; 

приймання на роботу інших працівників замість що тих хто приймає участь у законному 

страйку слід визнавати порушенням права на страйк і вільне здійснення профспілкових прав.6 

У подальшому деякі вчені вважають це прогалиною чинного трудового законодавства 

України та наголошують на необхідності встановлення прямої та виключної нормативної 

заборони на здійснення заходів із заміни страйкуючих.7 Також вищезазначену заборону було 

                                                                 

 
1 Про зайнятість населення: Закону України від 5 липня 2012 року N 5067-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - N 24. - Ст. 243 
2 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1971. - № 21 - Ст. 110. 
3 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»: Закон України від 3 березня 1998 року N 137/98-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1998. - N 34. - Ст. 227 
4 Трудовий кодекс України: проект Закону України від 27 грудня 2014 року № 1658 // 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 
5 Обзор зарубежного законодательства о забастовках и локаутах // http://www.trudsud.ru/ru/docs/publications/5. 
6 Свобода объединения и коллективные переговоры. Женева, 1994. С. 111. 
7 Дивись наприклад Сокол М.В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні. Монографія / М.В. Сокол. – Луцьк : 

друк ПП Іванюк В.П, 2011. – С. 178, 204. 
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запропоновано впровадити у 2003 році нормативно закріпивши у ст. 34 проекту Закону України 

«Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» від 06 жовтня 2003 року № 4232.8 

Окремі правознавці наголошують на неможливості заміни страйкуючих іншими особами 

мотивуючи це тим, що це є проявом локауту, який переважно визнається забороненим заходом 

згідно до міжнародних стандартів трудових прав людини. У даному контексті зазначимо, що 

локаутом є дія роботодавців наслідком якої є фактичне припинення трудових правовідносин із 

страйкуючими та звільнення даних працівників за самим фактом їх участі у страйку. Щодо 

України то діюче законодавство припускає звільнення працівників тільки у випадку визнання 

страйку незаконним (звільнення допускається по підставах передбачених п. 4 ст. 40 Кодексу 

законів про працю України), що не дозволяє ототожнювати дані дії роботодавця із локаутом. 

Прийняття на роботу тимчасових працівників для заміни страйкуючих є іншими діями 

роботодавця. Такі «інші» дії роботодавця в літературі іноді називаються «квазилокаутами»,9 

тобто вони є правомірними діями роботодавця подібними до локауту оскільки мають із 

локаутом однакову мету – знизити ефективність страйку як форми соціально-економічного 

тиску на роботодавця. Вважаємо, що також не має підстав для визнання заходів із заміни 

страйкуючих прихованими локаутами. 

Щодо можливості врегулювання здійснення заходів із заміни страйкуючих, то у 

протилежність до найбільш поширеної у наукових колах тези зазначимо, що дане право 

роботодавця має усі об’єктивні передумови для нормативного закріплення але у певних межах. 

При цьому ми виходимо з наступного: 

Впровадження нормативної заборони на здійснення заходів з заміни страйкуючих буде 

прямими порушенням принципу рівності сторін трудових правовідносин. Засадничий принцип 

врегулювання трудових відносин - рівність прав сторін індивідуальних та колективних 

трудових правовідносин природно повинен забезпечуватися правом роботодавця на відповідну 

протидію проведенню страйку. Вважаємо, що ідеєю рівності сторін у трудових відносинах не 

повинно нехтувати навіть на тій підставі, що працівники менш впливові та економічно 

слабкіше роботодавців, а реальне здійснення права на страйк є певним компенсатором цієї 

нерівності. 

Здійснення заходів з заміни страйкуючих є важливим аспектом (елементом) трудової 

праводієздатності роботодавця, а саме права на добір та розстановку найманих працівників у 

штатній структурі трудового колективу роботодавця. Вважаємо, що дане право роботодавців є 

невід’ємним та непорушним та звідси таким, що не підлягає штучному повному обмеженню. 

Жодний міжнародний стандарт трудових прав людини не містить прямої заборони на 

здійснення заходів із заміни страйкуючих. Деякі міжнародні акти у цій сфері носять 

рекомендаційний характер (наприклад Рекомендації щодо приватних агентств зайнятості N 

188, прийнятої 19 червня 1997 року Генеральною конференцією МОП).10 Й навпаки п. 4 ст. 6 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 3 травня 1996 року закріплює право 

роботодавців на колективні дії (саме до них ми відносимо заходи із заміни страйкуючих) у 

випадках конфліктів інтересів.11 Також вже згадуваний Комітет з свободи об'єднання МОП у 

своїх висновках не вважає заборону штрейкбрехерства виключною та зазначає, що заміна 

страйкуючих в окремих випадках може бути виправданою: у разі страйку на життєво важливих 

службах, на яких страйки заборонені законом, та в разі створення обставин гострої 

національної кризи.12 

                                                                 

 
8 Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»: проект Закону 

України від 06 жовтня 2003 року № 4232 // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=16005. 
9 Лютов Н. Л., Морозов П. Е.. Международное трудовое право: учебное пособие / Москва: Проспект.- 2011. – С. 126. 
10 Рекомендація щодо приватних агентств зайнятості N 188, прийнята 19 червня 1997 року Генеральною конференцією МОП // Конвенції та 

рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1965-1999. - Женева, 1999. - Том ІІ. - С. 1526-1528. 
11 Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062. 
12 Лушников А. М. Право на забастовку : историко-правовое эссе / А. М. Лушников, М.В. Лушникова / / Правоведение. — 2005. — № 5. — С. 

69. 
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Також Комітет з свободи об'єднання МОП зазначає, що серйозним порушенням свободи 

об'єднання може вважатися лише перешкоджання працівникові, що законно страйкував, 

відновити роботу в силу того, що його робоче місце зайняте іншим. Але заходи із заміни 

страйкуючих в Україні завжди мають тимчасовий характер та обмежуються періодом 

проведення страйку (до моменту повернення страйкуючих до на робочі місця до виконання 

трудових обов’язків) та вищезазначені порушення прав та свобод працівників у даному 

випадку не відбуваються та не можуть відбутися. 

У Франції, Іспанії, Греції, Португалії, Нової Зеландії існують закони, що дійсно обмежують 

право роботодавця на здійснення заходів з заміни страйкуючих, але не скасовують його. Так, 

трудовим законодавством Нової Зеландії залучення штрейкбрехерів припустиме у випадку, 

проведення незаконних страйків, а також якщо продовження роботи необхідно внаслідок вимог 

виробничої безпеки й здоров'я. У США під час страйку правовий статус працівника не заважає 

роботодавцеві знайти тимчасову заміну (і в деяких випадках навіть постійну) такому 

працівникові. У нормативно-правових актах держав - учасниць СНД взагалі відсутнє 

обмеження прав роботодавців на залучення до роботи інших працівників взамін страйкарям.  

Здійснення заходів із заміни страйкуючих є паритетною формою захисту прав та законних 

інтересів роботодавця, спрямованої на недопущення або зменшення його збитків (видатків по 

оплаті періодів простою працівників, що не приймають участь у страйку; штрафні санкції за 

прострочення виконання зобов’язань перед контрагентами у зв’язку із проведенням страйків, 

тощо). Дані заходи є дійовим засобом захисту права на здійснення господарської діяльності від 

можливого на неї посягання діями страйкового характеру. Та у тому числі є гарантією 

збереження майнової самостійності роботодавця як суб’єкта господарювання, що в умовах 

перманентної економічної кризи та масового безробіття є важливим аспектом забезпечення 

соціального міру в Україні. 

Право працівників на коаліцію та страйк не повинне порушувати індивідуальну свободу 

праці інших осіб та бути завадою їхнього працевлаштування. Таким чином, право на страйк не 

виключає особливої охорони та захисту осіб, що бажають працювати в період страйку замість 

страйкарів.  

Заходи з заміни страйкуючих за своїм характером не є насильницькими, дискримінаційним 

діями або санкціями відносно працівників, що приймають участь у страйку. Здійснення заходів 

з заміни страйкуючих не звільняє роботодавця від обов’язку приймати активну участь у 

вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) та продовження пошуків шляхів його 

вирішення, використовуючи для цього усі наявні можливості. Заходи з заміни страйкуючих 

одночасно є законним засобом спонукання трудових колективів до більш раціональних дій у 

даній сфері та є ефективною превентивної мірою щодо страйків оскільки працівники 

розуміючи, що можуть бути замінені на період страйку на інших осіб будуть більш виважено 

оголошувати страйки та стримуватися від проведення, перш за все, незаконних страйків. 

Майнові інтереси працівника при здійсненні роботодавцем заходів із заміни страйкуючих 

також не порушуються оскільки час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не 

оплачується (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)»). 

В окремих випадках здійснення заходів з заміни страйкуючих спрямоване на належне 

виконанням роботодавцем обов’язку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» згідно з якими роботодавець 

зобов’язаний вжити необхідних заходів до забезпечення під час страйку життєздатності 

підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, 

недопущення загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу. 

Враховуючи викладене вище пропонуємо легалізувати в діючий редакції Закону України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» кваліфіковану (обмежену) 

заборону на заміну страйкуючих тимчасовими працівниками на період страйку, виходячи з 

визнаної у більшості демократичних країн світу концепції забезпечення «необхідного 

мінімуму» робіт в «життєво важливих сферах». 
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Вважаємо доцільним доповнити ст. 27 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» частиною 4 у наступній редакції: 

«Роботодавець на період страйку вправі наймати на роботу інших осіб замість працівників, 

що приймають участь у страйку до моменту повернення даних працівників до роботи у 

наступних випадках: 

- якщо виконання роботи є необхідним для підтримання життєздатності підприємства, 

збереження його майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози 

життю, здоров’ю та особистої безпеки людей, навколишньому природному середовищу; 

- для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які становлять або можуть становити 

загрозу умовам життєдіяльності людей; 

- на період розгляду заяви роботодавця або уповноваженої ним особи, організації 

роботодавців, об'єднання організацій роботодавців про визнання страйку незаконним». 

 

 

Яворська Надія Олександрівна  

аспірант кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення  

юридичного факультету  

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка 

ПРОБЛЕМА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ 

КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Сьогодні, одним з найбільш важливих та гострих питань, які активно обговорюються у 

суспільстві, є прийняття нового Трудового Кодексу. Україна встала на шлях розвитку  

незалежної, демократичної, правової, соціальної держави, проте система вітчизняного 

законодавства про працю давно не відповідає сучасним реаліям правового регулювання 

трудових відносин, що призводить до постійного порушення прав їх суб’єктів. Тому, нині ніхто 

не заперечує, що прийняття єдиного, якісного нового кодифікованого нормативно-правового 

акту є необхідною умовою подальшого розвитку громадського суспільства в Україні. 

Питанню кодифікації трудового законодавства присвячено праці таких науковців як 

В.С.Венедиктов, Л.П. Гаращенко, В.В. Жернаков, О.С. Матвієнко, П.Д. Пилипенко, 

С.М.Прилипко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишев та інші.  

Метою цієї статті є висвітлення фундаментальних проблем,  які виникають у процесі 

кодифікації законодавства про працю, а саме тих, що пов’язані із дотриманням  принципів 

трудового права. 

Щодо принципів трудового права, то у науці існує безліч визначень цього поняття. 

В.І.Щербина зазначає, що «це основоположні керівні ідеї, що виражають сутність норм 

трудового права й головні напрями політики держави в галузі правового регулювання 

суспільних відносин, пов’язаних із застосуванням та організацією праці людей»1. 

На думку П. Д. Пилипенка, принципами трудового права як системи норм, покликаних 

забезпечувати трудові й тісно пов’язані з ними відносини, є засадничі ідеї, що визначають 

сферу його дії, порядок установлення прав та обов’язків суб’єктів, гарантії захисту їх прав і 

законних інтересів. Це своєрідна система координат, у рамках якої розвивається вся галузь і 

одночасно вектор, який указує напрям цієї галузі2. 

Таким чином, під принципами трудового права ми розуміємо ті основоположні, вихідні ідеї, 

у рамках яких має розвиватися ця галузь.  

                                                                 

 
1 Щербина В. І. Трудове право України [Текст]: підруч. / Віктор Іванович Щербина. – К. : Істина, 2008. – 384 с. 
2 Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права [Текст]: моногр. / Пилип Данилович Пилипенко. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту, 

1999. – 214 с. 
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Яким чином принципи трудового права мають втілюватися у системі його законодавства? 

Науковці, що вивчають теорію держави і права, вказують, що «зміст зв'язку права і закону 

полягає в тому, що закон як відображення державної волі має бути адекватним формулюванням 

права, яке об'єктивно виникає в суспільстві. Тобто, лише праву має надаватися законна сила, 

оскільки закон може бути правовим явищем лише як форма вираження права; закон 

зобов'язаний бути завжди правовим, щоб стати обов'язковим – «дух закону» і «буква закону» не 

повинні мати розбіжностей»3. 

Отже, система законодавства про працю матиме соціальну цінність тільки тоді, коли вона 

відповідатиме трудовому праву. Необхідною умовою досягнення такої відповідності є втілення 

принципів цієї галузі права, як основ її виникнення, розвитку та функціонування, у системі 

нормативно-правових актів. Лише при дотриманні цієї умови трудовий закон можна оцінювати 

як правовий, і відповідно, справедливий. 

Система принципів трудового права є доволі широкою, науковці пропонують різні ідеї щодо 

їх класифікації. Вважаємо за доцільне зупинитися на основних принципах трудового права. 

Ю.П. Дмитренко виділяє такі їх види: свободи праці; рівноправності у галузі праці; договірного 

характеру праці; визначеності трудової функції; стабільності трудових відносин; матеріальної 

зацікавленості в результатах праці; безпеки праці; участі трудових колективів i профспілок у 

вирішенні питань встановлення умов праці i здійснення контролю за додержанням 

законодавства про працю; свободи об’єднання для здійснення i захисту своїх прав i свобод; 

матеріального забезпечення у разі непрацездатності при хворобі, у зв’язку з материнством4.  

Ці основні принципи трудового права повинні знайти втілення і у системі законодавства про 

працю. 

Н.М. Хуторян влучно зазначає, що реформування трудового законодавства потребує не 

удосконалення чи уточнення окремих норм, а розробки нових концептуальних підходів щодо 

правового регулювання трудових відносин5. Внесення численних змін до Кодексу законів про 

працю України (основного кодифікованого акту галузі), що був прийнятий ще у 1971 році, 

давно не відповідає реальним потребам розвитку суспільних відносин, адже сама концепція 

цього закону застаріла, радянська; часто нормативно-правові акти, що регулюють трудові 

відносини, суперечать один одному. Тому сьогодні ні у кого не залишається сумнівів у 

необхідності прийняття єдиного, якісно нового кодифікованого закону, який має стати 

домінуючим у регулюванні трудових відносин. 

За роки незалежності Верховна Рада України здійснювала кілька спроб досягнення цієї цілі, 

проте досі жодна з них не була успішною. Сьогодні останнім, так би мовити актуальним, є 

проект Трудового кодексу № 1658 від 27 грудня 2014 року, який активно обговорюється у 

суспільстві. Незважаючи на прогресивний характер проекту №1658, багато науковців 

висловлюють занепокоєння щодо змісту окремих його норм та у своїх дослідженнях часто 

приходять до висновку, що деякі з них суперечать принципам трудового права. 

В.В. Жернаков звертає увагу на те, що «не можна визнати такою, що відповідає засадам 

трудового права, пропозицію закріпити у Кодексі «правонаступництво у трудових відносинах» 

(ст. 69): правонаступництвом у трудових відносинах вважається продовження трудових 

відносин з працівниками у разі зміни власника юридичної особи, передачі цілісних майнових 

комплексів юридичної особи, її структурних підрозділів в оренду, злиття, приєднання, поділу 

(виділу), перетворення юридичної особи-роботодавця, а також у разі ліквідації юридичної 

особи і створення на базі її майна іншої юридичної особи, яка продовжує ту саму діяльність, що 

й ліквідована юридична особа. У разі правонаступництва трудові відносини з працівниками 

продовжуються». Науковець влучно підкреслює, що розробники проекту відносини із 

господарсько-правового правонаступництва чомусь перенесли на трудові відносини, хоча 

                                                                 

 
3 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник – 2-ге видання. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 520 с. 
4 Трудове право України : пiдручник / Ю.П.Дмитренко. — К.: ЮрiнкомIнтер, 2009. — 624 с 
5 Принципи та цілі кодифікації трудового законодавства України / Н.М. Хуторян // Правова держава: Щорічник наукових праць. — 2010. — 

Вип. 21. — С. 272-278. 
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правонаступництво – це перехід прав і обов’язків від одного суб’єкта до іншого, що неможливе 

у трудових правовідносинах з їх особистісним характером6.  

Викликає занепокоєння значне зниження ролі профспілок.  Згідно з ст. ст. 111, 112 нового 

проекту Трудового кодексу, роботодавець повинен «погодити» розірвання трудового договору 

з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а не 

отримати його дозвіл. Це означає, що роботодавець може звільнити працівника і без отримання 

згоди профспілкового органу7. Також, відповідно до ст.150 Проекту, роботодавець може 

застосовувати надурочні роботи тільки за письмовою згодою працівника та з обов’язковим 

попереднім повідомленням виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника), тоді як сьогодні необхідно отримати саме дозвіл профспілки 

(стаття 64 чинного КЗпП). Вважаємо, що ці норми суперечать принципу участі трудових 

колективів i профспілок у вирішенні питань встановлення умов праці i здійснення контролю за 

додержанням законодавства про працю. 

Також деякі з норм проекту №1658 можуть призвести до порушення такого принципу 

трудового права як безпека праці. Наприклад, відсутня заборона на залучення жінок з дітьми у 

віці до трьох років до роботи в нічний час (зараз це гарантує стаття 55 чинного КЗпП8), в 

окремих випадках також дозволяється залучати до роботи в нічний час неповнолітніх 

працівників. Такі положення можуть зменшити захищеність цих соціальних верств населення. 

Висновок. Згадані вище недоліки проекту Трудового кодексу України № 1658 є далеко не 

єдиними. Вони викликають занепокоєння не лише серед науковців, а й у експертному 

середовищі. Доводиться констатувати той факт, що деякі з положень Проекту №1658 

суперечать вихідним началам, основоположним ідеям трудового права – його принципам. 

Останні повинні бути втілені у новому кодифікованому акті, що регулюватиме трудові 

відносини. Якщо законодавець не зможе цього забезпечити, то вести мову про правовий 

характер цього законодавчого акту, його справедливість, соціальну цінність не видається 

можливим. Саме тому врахування цього аспекту є необхідною умовою здійснення якісної 

кодифікації законодавства про працю України. 
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ЛЮДИНОЦЕНТРИСЬКА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАСАДА 

ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ ПРАЦІ 

В сучасних умовах основні проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в 

трудовій галузі, можливості їх вирішення для розбудови інститутів трудового права на основі 

принципів верховенства права та законності в інтересах вимог громадян, встановлення умов 

праці з врахуванням усіх потреб працівника. Наголошено на необхідності функціонування 

ефективного механізму правового захисту прав та свобод   

Більшість учених поділяє позицію, що людина, яка наділена правовими почуттями, 

природними правами та свободами, може сприймати юридичні справедливість та 

несправедливість. Крім того, людина міцно детермінована правовою системою, пов’язана з нею 

тисячами зв’язків – вертикальних та горизонтальних, що і визначає її правові якості. Поняття 

«людина» вживалося ще у Конституції Пилипа Орлика, а потім активно переходило із 

                                                                 

 
6 Жернаков В. В. Кодифікація законодавства про працю: теоретичні засади і практика їх реалізації / В. В. Жернаков // Право та інновації. – 
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7 Трудовий кодекс України : Законопроект № 1658 від 27.12.2014 р. (доопрацьований 20.05.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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конституції в конституцію, з декларації у декларацію, внаслідок чого стало універсальним 

поняттям, передусім, у конституційному праві, проте з часом це поняття з’явилося і у інших 

національних галузях права, зокрема трудовому. 

Стаття 3 Конституції України вказує, що людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю . В Україні 

сьогодні активно розбудовуються інститути правової та соціальної держави. В правовій та 

соціальній державі права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності 

державних інститутів, які є відповідальними перед людиною за свою діяльність.   

Ідеологія людиноцентризму або «людино-орієнтована» ідеологія, відповідно до якої держава 

має «служити» інтересам громадян, тобто діяти заради і в ім’я приватних осіб шляхом 

всебічного забезпечення пріоритету їх прав, свобод та інтересів у публічній сфері, останнім 

часом набула поширення на сторінках наукової літератури та визнання на рівні влади. Усе 

частіше від політиків та чиновників, суддів та депутатів можна почути заклики до орієнтації 

держави у процесі її функціонування на людину і громадянина, на їх запити та сподівання.  

Таку тенденцію, безумовно, варто вітати і по можливості долучатися до її впровадження у 

життя, у тому числі через підготовку відповідних наукових публікацій, коментарів до 

законодавства тощо. 

Європейська за своєю цивілізаційною належністю нація Україна має спиратися у своєму 

розвитку на європейську людиноцентричну систему цінностей, яка не раз доводила свою 

ефективність. Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної і Східної 

Європи, які продемонстрували динамічний випереджальний розвиток і стійкість суспільства в 

умовах кризи. У європейському світогляді інтелект, освіта, професійний досвід, соціальна 

мобільність беззаперечно визнаються головною складовою національного багатства та 

основним ресурсом соціально-економічного розвитку. В останні десятиліття до цих 

традиційних індикаторів конкурентоспроможності додалась здатність до креативності та 

інновацій у професійній діяльності і соціальному житті, запорукою якої є високий творчий 

потенціал суспільства. Виходячи з свого європейського вибору, Україна започатковує процес 

змін, поділяючи основні ідеї і принципи Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод та Європейської соціальної хартії, покладаючи в основу свого подальшого розвитку 

інтереси людини, її прагнення жити і творити в гармонії зі своїми цінностями, з суспільством і 

природою. Спираючись на цей підхід, Україні необхідно суттєво змінити бачення ролі людини 

в політичному, економічному і соціальному житті країни. 

В умовах глобалізації людиноцентризм – це нова якість філософсько-освітнього розуміння 

ролі людини, котра сьогодні переважає як масштаби класичного антропоцентризму, гуманізму, 

моралізму, так і філософської антропології і персоналізму, оскільки виходить за їх межі. Тому 

людиноцентризм водночас є новою якістю інноваційного мислення людини, котра переважає 

масштаби гуманізму та виходить за межі філософської антропології. Перехід до нового 

«людиноцентриського» та ціннісно-орієнтованого суспільства можливий лише за умови 

переосмислення базових засад та орієнтирів побудови, функціонування й розвитку соціальних 

інститутів. 

Трудові відносини в умовах стрімкого реформування економічного й політичного ладу 

України з неминучістю зазнають суттєвого коригування. У зв’язку з цим постає завдання 

наукового осмислення змін і вироблення єдиних підходів до системи трудового права в цілому.  

Панівною ідеєю реформування трудового законодавства з врахуванням соціально-

економічних змін, побудови ефективного механізму діяльності органів державної влади в 

галузі трудового права має стати форма відображення закономірних зв'язків та зовнішнє 

вираження трудових відносин, що базуються на непорушності прав та свобод людини і 

громадянина, спрямовані на перетворення державно-правового механізму забезпечення прав 

людини в сфері праці.  

Глобалізація світових процесів поклала початок реформування трудового законодавства 

України шляхом імплементації норм міжнародного права в галузі трудових відносин в 
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українське національне законодавство; приведення норм трудового законодавства до єдиної 

системи; адаптації українського законодавства до законодавства Євросоюзу. 

 Забезпечення прав людини в сфері праці відбувається шляхом втілення у життя складного 

правового комплексу – механізму їх забезпечення. Тому, здійснюючи дослідження права на 

працю, та похідних від нього прав, першочерговим завданням є з'ясування механізму його 

забезпечення. Оскільки лише проголошення права Основним Законом держави не свідчить про 

можливість його безперешкодної практичної реалізації. 

Високий рівень нормативного закріплення прав і свобод людини в державі не завжди 

доповнюється ефективною системою їх реалізації, тому однією з головних політико-правових 

проблем на сучасному етапі є забезпечення практичного втілення юридичних приписів в галузі 

прав і свобод людини і громадянина. Соціальне призначення такої діяльності обумовлено 

потребою у створенні належних умов для набуття прав на працю реального характеру. 

Серед всіх елементів механізму гарантування прав громадян на працю, діяльність державних 

інститутів необхідно виокремлювати та наголошувати на їх особливому значенні.  

Це пояснюється особливою роллю держави у захисті прав людини. Саме держава завдяки 

своїм інститутам може гарантувати перехід від пасивного визнання суб’єктивного права в його 

реальне здійснення. Мета української держави сьогодні – досягнення реальної забезпеченості 

прав і свобод людини і громадянина в сфері праці.  

Принцип визнання людини, її прав і свобод найвищою цінністю повинен надавати 

визначальний вплив на всю діяльність демократичної держави. Держава в умовах дії цього 

принципу не має права в своїй діяльності виходити за встановлювані ним кордони взаємин з 

людиною. Інтереси захисту людини, її прав і свобод вимагають від держави активних дій і 

надання йому відповідних прав на випадок можливих порушень прав і свобод людини в 

повсякденному житті. 

 

 

Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры «Экономика и право»,  

Белорусского национального  

технического университета  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМИ СВОИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ 

КОДИФИКАЦИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

1. С целью формулирования выводов, предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование национального законодательства Украины по защите работниками своих 

экономических и социальных интересов, представляется оправданным учесть положительный 

опыт других стран в этой сфере. В США законодательная база, позволяющая регламентировать 

вопросы защиты работниками своих экономических и социальных интересов в 

общенациональном масштабе, была создана в период правления Ф. Рузвельта, когда 

государство вынуждено было принять на себя ответственность за экономическую безопасность 

и социальную защищенность своих граждан. В последующие десятилетия политика в 

социально-трудовой сфере была возведена в ранг общенациональных приоритетов и к 

настоящему времени охватывает широкий комплекс мер, способствующих всестороннему 

развитию образовательных, информационных, финансовых, медицинских и иных услуг. 

Государственное регулирование трудовых отношений, оплаты и условий труда, компенсации 

утраченного в силу существующих рисков заработка связано с необходимостью обеспечения 

правовой защищенности работников, адаптируемой к постоянно изменяющимся 

экономическим и политическим условиям.  

В период формирования механизма реализации государственной политики в социально-

трудовой сфере были приняты фундаментальные законодательные акты в области защиты 
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работниками своих экономических и социальных интересов, которые заложили, в том числе 

правила регулирования коллективных трудовых отношений. К ним относятся: закон Вагнера 

(1935 г.), устанавливающий право работников на создание профсоюзов, заключение 

коллективных договоров, на стачку; закон о справедливых трудовых стандартах (1938 г.), 

закрепивший, минимум почасовой оплаты труда (с 25 центов в 1938 г. минимальная ставка 

выросла до 40 центов в 1941-1945 гг. и впоследствии повышалась в течение каждого 

десятилетия в 2-6 раз); закон о трудовых отношениях Тафта-Хартли (1947 г.), запретивший 

многие формы стачечной борьбы, добавивший перечень положений о нечестной трудовой 

практике, борьбе с коррупцией в профсоюзах; чрезвычайных мерах, вводимых в связи с 

крупной стачкой, роли президента в такой ситуации и др. 

2. В Германии право прибегать к «конфликтным мерам» защищается в конституционном 

порядке. Однако традиции ведения партнерами диалога, многолетняя практика обуславливают 

определенную сдержанность в использовании забастовок и локаутов. Государственная 

посредническая служба может принимать обязывающие решения, если стороны с самого 

начала договорятся о том, что они будут иметь обязательную силу. Но к услугам этой службы 

прибегают редко: стороны сами создают соответствующие отраслевые комиссии. В каждой 

отрасли устанавливается свой порядок передачи дела в такую комиссию и принятия решения. К 

примеру, в металлургической промышленности решение комиссии носит рекомендательный 

характер, а в химической – обязательный характер. 

В Великобритании Служба консультации, примирения и арбитража (далее – служба) 

содействует улучшению отношений между сторонами коллективного трудового спора, 

предотвращает конфликты и способствует их урегулированию. Посредники никогда не выдают 

предписаний и рекомендаций. Стороны могут просить службу разрешить конфликт путем 

арбитражной процедуры. Хотя участие службы не является юридически обязывающим, 

процедура эта применяется только тогда, когда становится очевидным, что стороны намерены 

следовать ее выводам. В Ирландии жесткое законодательство о конфликтах на рынке труда. 

Забастовке должно предшествовать голосование членов профсоюза. Разрешение коллективных 

трудовых споров осуществляется в рамках образованной Комиссии по трудовым отношениям 

для посредничества и консультаций. 

В Дании действует служба государственных посредников по урегулированию коллективных 

трудовых споров, которую стороны обязаны уведомлять, в том случае, когда переговоры 

терпят неудачу, или, когда объявляется предупреждение о возникновении конфликта. 

Государственный посредник может: вызвать представителей сторон коллективного трудового 

спора к себе (причем отказаться от встречи нельзя); отложить объявленное конфликтное 

выступление на 2 недели. Если в результате конфликта создается угроза жизненно важным 

общественным интересам, отсрочка проведения забастовки продлевается еще на 2 недели, до 

его полного урегулирования. 

3. С учетом сравнительно-правового анализа законодательства о забастовочных процедурах 

(Израиль, Великобритания и др.), в целях более эффективного механизма реализации права на 

забастовки, можно было бы принять во внимание предложения и рекомендации в части 

внесения изменений и дополнений в кодифицированные акты при совершенствовании 

трудового законодательства Украины. 

Особое внимание, полагаем необходимо уделить вопросам найма как постоянных, так и 

временных замещающих работников на период проведения забастовки1. В связи с этим, 

считаем обоснованным внести предложение о введении в Кодекс Законов о труде Украины 

(далее – КЗоТ Украины) положения, которое устанавливает запрет замены бастующих иными 

работниками на период проведения забастовки (кроме случаев обеспечения необходимого 

                                                                 

 
1 Ясинская–Казаченко, А.В. Забастовочные отношения: некоторые вопросы правового регулирования / А.В. Ясинская–Казаченко // Занятость и 

трудоустройство в современной России: проблемы правового регулирования : материалы науч.–практ. конф., Москва, 3 нояб. 2010 г. / Рос. 

акад. наук, Ин–т государства и права ; отв. ред. Г. С. Скачкова. – М., 2011. – С. 228.  
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минимума работ (услуг)), сокращения численности или штата работников, ликвидации или 

реорганизации предприятия в течение года после урегулирования конфликта. 

Исходя из принципа невмешательства государства во внутренние дела профсоюзов, 

предлагаем дополнить КЗоТ Украины нормой о создании специального забастовочного фонда 

как источника компенсации потерь, связанных с забастовкой, в виде заработной платы 

работников и убытков собственника имущества. Придерживаясь позиции об освобождении 

собственника имущества от ответственности перед своим партнерами, в силу признания 

забастовок обстоятельствами непреодолимой силы, вместе с тем, полагаем, возможным 

применения к собственнику имущественной ответственности в виде компенсационных выплат 

из забастовочного фонда перед третьими лицами2. Что касается положений КЗоТ Украины об 

ответственности за принуждение к участию в забастовке либо отказу от участия в ней, то 

полагаем, они должны содержать нормы об административной и дисциплинарной 

ответственности в отношении работников. В части встречной ответственности собственника 

имущества, можно было бы внести предложения о том, что за неправомерные действия в 

отношении работников при проведении забастовки собственник имущества привлекается к 

административной ответственности в виде штрафа.  

4. Допустимость использования забастовки для разрешения индивидуальных трудовых 

споров подкрепляется нормами МОТ, которая признает право на проведение забастовок в связи 

с серьезными экономическими и социальными вопросами. В качестве основных аргументов 

против этой позиции необходимо указать на то, что носителями права на забастовку являются 

коллективные субъекты и на то, что в настоящее время уже сложилась система разрешения 

индивидуальных трудовых споров, и признание забастовки в качестве способа их разрешения 

приведет к слому системы. Хотя приостановление работы в связи с разрешением 

индивидуальных трудовых споров, имеет место на практике, и по своей сути в любом случае 

является забастовкой. В ряде стран право на забастовку признается по своей природе 

индивидуальным правом (Италия, Нидерланды и Франция). В связи с этим отметим, что 

индивидуальная забастовка – это не только, когда бастует один человек, но и когда это право 

предоставляется двум и более работникам, трем и более работникам, пяти и более работникам, 

или группе людей, которые имеют право организовывать забастовку вне зависимости от всего 

коллектива предприятия, но при этом имеют общий экономический и социальный интерес. 

Заключение. Изменение роли государства в регулировании трудовых и связанных с ними 

отношений требуют новаций законодательства в области защиты работниками своих 

экономических и социальных интересов, разрешения коллективных трудовых споров, 

реализации права на забастовки в виде внесения изменений и дополнений в кодифицированные 

акты, при соблюдении международных стандартов труда. Опыт развитых стран, показывает 

важность установления правового фундамента и механизма реализации государственной 

политики в области защиты работниками своих экономических и социальных интересов, а 

также возможность установления определенных пределов на реализацию этого права. Анализ 

недостатков в правовом регулировании забастовочных процедур позволил конкретизировать 

выводы, предложения и рекомендации, направленные на совершенствование законодательства 

о забастовках путем введения норм и положений. Избыточно легкий порядок объявления 

забастовки чреват злоупотреблениями со стороны работников, в то же время излишние 

ограничения этого права не дадут работать универсальным международным стандартам 

защиты работниками своих экономических и социальных интересов, обеспечивающих 

социальную стабильность в обществе, а накаливающиеся конфликты между сторонами 

социального партнерства будут решаться вне правовых рамок. 

 

 

                                                                 

 
2 Ясинская–Казаченко, А.В. Некоторые основные направления совершенствования законодательства Республики Беларусь о коллективных 

трудовых спорах / А.В. Ясинская–Казаченко // Российский ежегодник трудового права. № 7. 2011 / Под ред. д–ра юрид. наук Е.Б. Хохлова. – 

СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум», 2012. – С. 123. 
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ПРАВО МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ СІМ’Ї НА ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ КАТЕГОРІЇ 

СПОРІВ 

Право на державну соціальну допомогу у зв’язку з малозабезпеченістю поширюється на 

сімей, які постійно проживаються на території України та з поважних або незалежних від них 

причин мають середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї, 

і передбачене Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»1. 

Однією із найважливіших конституційних гарантій захисту права малозабезпечених осіб на 

такий вид соціального захисту є закріплення права на судовий захист. Зміст цього права 

полягає в тому, що кожен має право звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені 

або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші 

ущемлення прав та свобод2. 

Аналіз судової практики показує різноманітність спорів, які виникають при призначенні 

держаної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, її виплаті та припиненні виплати 

такої. Саме із дослідження предмету спорів, який визначається через заявлені позовні вимоги, 

видається можливим встановити недосконалість норм законодавства та підвищити 

ефективність судового захисту. 

З цією метою спробуємо узагальнити судові справи у сфері реалізації малозабезпеченими 

громадянами права на соціальний захист. 

Найбільш поширеним предметом позову на етапі призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям є визнання протиправними дій органів соціального захисту 

населення щодо відмови в призначенні допомоги та зобов’язання призначити таку допомогу. 

До прикладу, у справі № 462/962/15-а3 спір виник у зв’язку з відмовою місцевого органу 

соціального захисту в призначенні державної соціальної допомоги, у зв’язку з тим, що 

середньомісячний сукупний доход сім’ї заявника перевищував або дорівнював рівню 

прожиткового мінімуму для такої сім`ї. Вказані обставини знайшли своє підтвердження при 

розгляді справи судом, однак, суд вказав, що відповідачем не враховано, що задекларовані 

позивачем доходи складались винятково з тимчасової допомоги на дитину, коли мати (батько) 

ухиляються від сплати аліментів, а на момент звернення за допомогою він розлучений, не 

працює, перебуває на обліку як безробітний в центрі зайнятості без виплати допомоги по 

безробіттю та до розрахунку складу сім'ї входить одна особа, що свідчить про його скрутне 

матеріальне становище. Відтак, суд зобов’язав відповідача повторно розглянути заяву позивача 

про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. 

У справі № 199/9122/15-а4 судом відмовлено особі, до складу сім’ї якої входять чоловік та 

троє малолітніх дітей, в задоволенні позову про зобов’язання органу соціального захисту 

населення призначити державну соціальну допомогу по малозабезпеченості, оскільки при 

попередньому призначенні вказаної допомоги сім’ю було ознайомлено (письмово), що при 
                                                                 

 
1 Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям : закон України від 01 червня 2000 р. № 1768-III // Відомості Верховної Ради 
України. – 2000. – № 35. – Ст. 290. 
2 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни 

Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті 
Води) від 25 грудня 1997 року № 9-зп // Офіційний Вісник України. – 1998. – № 1. – Ст. 25. 
3Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24 травня 2016 року у справі № 462/962/15-а [Електронний ресурс] / Єдиний державний 

реєстр судових рішень України. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57925833 
4Ухвала Вищого адміністративного суду України від 06 жовтня 2016 року у справі № 199/9122/15-а [Електронний ресурс] / Єдиний державний 

реєстр судових рішень України. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62027349 
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наступному зверненні для призначення допомоги чоловік заявниці повинен працювати або 

знаходитися на обліку в центрі зайнятості. Натомість, вказані умови виконані не були, сім’я 

жодним чином не сприяла поліпшенню свого матеріального становища, в свою чергу акт 

обстеження матеріально-побутових умов підтвердив хороші умови життя сім'ї, наявність в їх 

будинку сучасної побутової техніки та необхідних умов для життя і навчання дітей. 

Також чимало спорів виникає при визначенні розміру держаної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям. Так, у справі № 317/604/15-а5 особа звернулась до суду з позовом до 

органу соціального захисту населення про визнання незаконним рішення відповідача щодо 

зменшення розміру державної соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», та зобов’язання відповідача здійснити 

нарахування та виплату їй державної соціальної допомоги у належному розмірі. Рішення 

відповідача про зменшення особі розміру допомоги обґрунтоване невикористанням нею 

можливостей знаходження додаткових джерел для існування та працевлаштування, а також 

відсутністю довідки МСЕК, яка б підтверджувала непрацездатність чи інвалідність позивача. 

Суд касаційної інстанції виходив з обґрунтованості позовних вимог, зазначивши, що орган 

соціального захисту населення не взяв до уваги, що особа знаходиться на «Д» обліку у 

пульмонолога, кардіолога, ревматолога, невролога. За станом здоров'я їй рекомендована робота 

касиром на підприємстві або організації, однак, вказані роботи центром зайнятості, де позивач 

знаходиться на обліку, їй не пропонувались. 

Розглядаючи справу, де спір виник у зв’язку із призначенням органом соціального захисту 

населення державної соціальної допомоги по малозабезпеченості в розмірі нижчому від 

прожиткового мінімуму, з чим особа не погоджувалась, Верховний Суд України наголосив на 

положеннях ст. 46 Конституції України, відповідно до якої пенсії, інші виплати соціальних 

виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом6, та зазначив, що при вирішення 

такого спору підлягають з’ясуванню, чи забезпечують рівень життя, не нижчий від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом пенсії, інші соціальні виплати, які отримує 

особа, що є основним джерелом її існування, та залежно від встановлених обставин - 

обґрунтованість призначення позивачу відповідного розміру соціальної допомоги7. 

Таким чином, незважаючи на законодавчу вимогу врахування рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму при визначенні розміру державної соціальної допомоги8, судова 

практика схиляється до задоволення потреб малозабезпечних осіб на рівні прожиткового 

мінімуму.  

При припиненні виплати раніше призначеної соціальної допомоги вагому частку становлять 

спори, предметом яких є стягнення з малозабезпеченої сім’ї виплаченої соціальної допомоги у 

зв’язку з припиненням її виплати за навмисне подання недостовірних відомостей чи 

приховання відомостей, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну 

допомогу та/або на визначення її розміру. 

Чимало таких спорів не знайшли свого вирішення судом по суті заявлених вимог з огляду на 

неналежність їх вирішення в порядку відповідного судочинства. Верховним Судом України, 

правові висновки якого є обов’язковими та враховуються іншими судами при застосуванні 

таких норм права9, вирішено питання юрисдикції згаданої категорії спорів, а саме вказано на їх 

приватноправовий характер та можливість вирішення виключно в порядку цивільного 

судочинства10. 

                                                                 

 
5Ухвала Вищого адміністративного суду України від 26 січня 2016 року у справі № 317/604/15-а [Електронний ресурс] / Єдиний державний 

реєстр судових рішень України. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55260030. 
6 Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
7Постанова Верховного Суду України від 22 червня 2016 року у справі № 591/6563/13-а [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр 

судових рішень України. – Режим доступу  : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58976366. 
8Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям : закон України від 01 червня 2000 р. № 1768-III // Відомості Верховної Ради 

України. – 2000. – № 35. – Ст. 290. 
9 Про судоустрій і статус суддів : закон України від 02 червня 2016 року № № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – 
Ст. 545. 
10 Постанова Верховного Суду України від 30 березня 2016 року у справі № 6-495цс16 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр 

судових рішень України. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57067169. 
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Судова практика орієнтована на задоволення вимог органів соціального захисту населення 

про стягнення надміру виплачених коштів допомоги за умови наявності обставин для 

припинення її виплати. Так, судом касаційної інстанції залишено в силі рішення судів 

попередніх інстанцій про задоволення позову про стягнення надміру виплачених коштів, 

оскільки сім’єю не задекларовано два транспортні засоби, що знаходяться у власності її членів, 

розрахунки, за якими була проведена виплата допомоги, виконані правильно і на набувача 

поширювалась презумпція добросовісності11. 

Враховуючи викладене, доцільно розширити повноваження органів соціального захисту 

населення при призначенні та визначенні розміру державної соціальної допомоги по 

малозабезпеченості навіть за умов невідповідності сім’ї критеріям малозабезпеченості стосовно 

економічного та трудового потенціалу, визначеного Законом України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», з можливістю врахування фактичного матеріально-

побутового рівня життя сім’ї та наступного обґрунтування прийнятого рішення (стаття 7 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»12). 

Крім цього, з метою зменшення кількості випадків надмірної виплати державної соціальної 

допомоги по малозабезпеченості та наступного стягнення виплачених коштів в судовому 

порядку слід передбачити обов’язок органів соціального захисту населення перевіряти в 

певному обсязі відомості, зазначені заявником в декларації, на етапі призначення соціальної 

допомоги, при цьому забезпечивши їх доступом до відповідних реєстрів та можливістю 

звертатись до компетентних органів про отримання інформації про доходи та/або майно; у 

виключних випадках передбачити їх право на витребування у заявника правовстановлюючих 

документів на приналежне майно сім’ї. Оскільки вказані дії можуть затягувати процес 

призначення допомоги, у разі потреби в додатковому вивченні заяви та поданих до неї 

матеріалів передбачити можливість продовжити тривалість їх розгляду до двадцяти днів від 

дня їх надходження. 
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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЯК СТАНДАРТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОГО РІВНЯ 

ЖИТТЯ ОСОБИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Покращення життя осіб, які зазнали соціальних ризиків є одним з пріоритетних завдань, на 

досягнення яких спрямована діяльність України як соціальної держави. Під час затвердження 

державного бюджету на 2017 рік законотворці значної уваги приділяли темі збільшення 

соціальних стандартів. Зокрема, законом передбачено збільшення розміру прожиткового 

мінімуму на 10 відсотків.  

Відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» державні соціальні стандарти – це встановлені законами, іншими нормативно-

правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються 

рівні основних державних соціальних гарантій. Базовими величинами, на основі яких 

встановлюються державні соціальні стандарти, є соціальні норми та нормативи. Вони слугують 

показниками необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, 

а також забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними 

                                                                 

 
11 Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 червня 2016 року у справі № 712/2294/15ц 

[Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58106805. 
12 Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям : закон України від 01 червня 2000 р. № 1768-III // Відомості Верховної Ради 

України. – 2000. – № 35. – Ст. 290. 
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послугами.1  

Стаття 6 вищенаведеного закону встановлює, що одним з базових державних соціальних 

стандартів є прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів 

харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 

послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. 

Прожитковий мінімум в Україні як базовий державний соціальний стандарт застосовується, 

зокрема, для  встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за 

віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по 

безробіттю, стипендій та інших соціальних виплат.  

Враховуючи види соціальних ризиків, аналіз законодавчих положень дозволяє навести 

окремі приклади залежності розміру соціальних виплат від прожиткового мінімуму: 

1. Стаття 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

встановлює, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 

30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, визначеного законом. 

2. Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між 

прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не 

може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї. 

3. Статтею 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» встановлено, що допомога по безробіттю не може перевищувати 

чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого 

законом. 

Вищенаведене дозволяє зробити висновок, що прожитковий мінімум з одного боку є 

мінімумом, нижче якого не може бути визначений розмір певних видів соціальних виплат, з 

іншого – встановлює їх граничний розмір.  

Вважаю, що відповідне матеріальне забезпечення повинне встановлюватися на такому рівні, 

який  би не лише дозволив особі уникнути бідності, а й забезпечив можливість повноцінно 

функціонувати у суспільстві, що, зокрема, включає і духовний та культурний розвиток. 

Законодавець ж закладає такий розмір прожиткового мінімуму, який би дозволив особі 

користуватися набором продовольчих, непродовольчих товарів, а також соціальними 

послугами, сукупність яких у повсякденному житті ми називаємо «споживчим кошиком». 

Цілком логічно постає питання чи соціальні виплати у розмірі мінімального прожиткового 

мінімуму здатні забезпечити особі гідне життя. Саме поняття «прожитковий мінімум» вказує на 

те, що ця категорія спрямована на забезпечення особи лише найнеобхіднішими товарами та 

послугами. Це підтверджується і аналізом наповнення споживчого кошика. Вважаю, що 

споживання 100 грам м’яса, 30 грам риби, неповна склянка молока на день, а також 4 яйця на 

тиждень2 не здатне забезпечити особі гідний рівень життя. Більше того відповідно до даних 

статистики структури сукупних витрат, розробленої Державною службою статистики України, 

споживчі сукупні витрати домогосподарства станом на 2015 рік у місті становлять 4936 

гривень3. Нагадую, що відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 

рік» розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2017 року становить 1544 гривні, з 1 травня - 1624 

гривні, з 1 грудня - 1700 гривень.  

Аналіз цих цифр свідчить про те, що прожитковий мінімум, встановлений на 2017 рік, не 

здатний забезпечити продовольчі та непродовольчі потреби особи навіть станом на 2015 рік. 

                                                                 

 
1 Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – К.: Істина, 2010. – с. 
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2 Споживчий кошик-2016: чим відрізняється український мінімум від європейського [Електронний ресурс] // Уніан. Інформаційне агенство. – 

2016. – Режим доступу до ресурсу : https://economics.unian.ua/other/1517638-spojivchiy-koshik-2016-chim-vidriznyaetsya-ukrajinskiy-minimum-vid-

evropeyskogo.html. 
3 Державна служба статистики. Структура сукупних витрат домогосподарств [Електронний ресурс] / Державна служба статистики. – 2015. – 

Режим доступу до ресурсу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2010_u.htm.  

https://economics.unian.ua/other/1517638-spojivchiy-koshik-2016-chim-vidriznyaetsya-ukrajinskiy-minimum-vid-evropeyskogo.html
https://economics.unian.ua/other/1517638-spojivchiy-koshik-2016-chim-vidriznyaetsya-ukrajinskiy-minimum-vid-evropeyskogo.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2010_u.htm
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Враховуючи вищенаведене вважаю, що державні соціальні стандарти зможуть гарантувати 

особі гідний рівень життя при дотриманні наступних правил: 

1. Набір продуктів харчування, набір непродовольчих товарів та набір соціальних послуг для 

основних соціальних і демографічних груп населення повинен відповідати реальним 

потребам людей, а метою його встановлення повинен бути не порятунок особи від бідності, 

а забезпечення їй гідного рівня життя.  

2. Розмір прожиткового мінімуму повинен бути збільшений, враховуючи ринкові ціни на 

товари та послуги, рівень інфляції тощо.  

3. Розмір соціальних допомог, призначення яких полягає у гарантуванні гідного рівня життя, 

не може дорівнювати розміру одного прожиткового мінімуму. 

 

 

 

Князькова Любов Михайлівна  

кандидат юридичних наук, доцент, 

 доцент кафедри  цивільного та господарського права  

Донецького юридичного інституту МВС України  

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ 

На сьогодні пенсійне забезпечення населення України ґрунтується на обтяженій і заплутаній 

законодавчій базі, деякі норми мають суто декларативний характер, немає механізмів 

запровадження окремих норм у життя. У результаті – не задовольняються основні особисті 

потреби громадян України. У законодавстві накопичилося чимало суперечностей, без 

подолання яких неможливим є подальший розвиток країни як соціально-справедливої держави. 

Щоб докорінно змінити ситуацію, потрібно систематизувати пенсійне законодавство. 

Проблемам систематизації законодавства про соціальне забезпечення взагалі та пенсійного 

забезпечення вчасності присвячено роботи вітчизняних вчених, таких як Н.Р. Нижник, І.О. 

Гуменюк, М.М. Шуміло, Н.В. Галіциної, однак дискусії з цього питання продовжуються. Крім 

того законопроекти Соціального та Пенсіонного кодексів, розглянуті законодавцем у 2013-2014 

роках досі не прийняті. 

Відповідно до позицій деяких вітчизняних науковців процесу ефективної систематизації 

соціально-забезпечувального законодавства України навряд чи сприятиме створення занадто 

громіздкого збірника законів. Тому, на думку О.Москаленко, кодифікацію соціально-

забезпечувального законодавства варто здійснювати залежно від організаційно-правової форми 

соціального забезпечення1. На думку О. Тищенка, процес систематизації соціально-

забезпечувального законодавства у формі кодифікації як тенденції, спрямований на 

перспективу, повинен базуватися на інкорпораційних заходах, які варто розглядати як 

передумову, перші кроки до кодифікації. За його словами, найвдалішим при кодифікації 

соціально-забезпечувального законодавства стане застосування підгалузевого підходу, у 

зв’язку із чим вчений пропонує розпочинати її зі створення проекту Пенсійного кодексу 

України2. 

Цілком погоджуємося з думкою І.О. Гуменюк, про те, що пенсійне законодавство належить 

до найбільш поширеного, тому питання про зрозумілість і доступність нормативних положень 

є актуальним. Враховуючи, що на сучасному етапі розвитку кодифікація законодавства 

вважається самою ефективною формою його систематизації, найбільш складним і удосконалим 

                                                                 

 
1 Москаленко О.В. Основні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки: монографія / 
Олена В’ячеславівна Москаленко. – Х.: Юрайт, 2012. – С.326. 
2 Тищенко О. В. Проблеми вдосконалення соціально-забезпечувального законодавства України / О.В. Тищенко // Порівняльно-аналітичне 

право. – 2015. – № 2. – С. 151-154. 



 

 

242 

засобом упорядкування нормативного матеріалу, питання про можливість прийняття 

Пенсійного кодексу України не виглядає безпідставним3. 

Серед основних принципів побудови кодексу, на нашу думку, слід виділити принцип 

пріоритету в пенсійному забезпеченні деяких категорій громадян. Саме цей принцип відбиває 

наявну в пенсійному забезпеченні диференціацію, особливу турботу суспільства і держави про 

людей, які мають особливі заслуги перед державою та суспільствам, про тих, хто заслуговує на 

певні пільги з фізіологічних причин, з урахуванням сімейного стану, умов праці тощо. 

Зазначені причини обумовлюють факт надання окремим категоріям громадян пільг і переваг, 

закріплених у законодавстві. Адже спеціальне пенсійне законодавство – це не тільки пільги і 

переваги, але й диференціація  яка може бути пов’язана також із винятками із загальних правил 

(наприклад, однією з умов призначення пенсії за вислугу років працівникам органів внутрішніх 

справ є їхнє звільнення зі служби, тоді як для призначення звичайної пенсії за віком факт 

припинення роботи не потрібен). 

В системі пенсійного  законодавства  України сьогодні ще є чимало застарілих актів: тих, що 

втратили юридичну силу, або таких, що потребують серйозної експертизи. Систематизація 

аналізованого законодавства – це своєрідне очищення від рутини, застарілості, множинності та 

відомчої зарегламентованості. Аналіз результатів законотворчої діяльності у цій сфері свідчить, 

що недотримання або часткове  ігнорування  існуючих вимог законодавчої техніки 

зустрічається нерідко, у тому числі й під час прийняття базових актів пенсійного  

законодавства. Відсутність систематизованого нормативного акту, який би регулював 

відносини у сфері пенсійного забезпечення породжує неоднакове тлумачення пенсійного 

законодавства. Так, ст. 102 Закону України «Про Національну поліцію»4 передбачає, що 

пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги після 

звільнення їх зі служби в поліції здійснюються в порядку та на умовах, визначених Законом 

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб». Тобто пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється за пенсійним законодавством, 

яке передбачає пенсійне забезпечення працівників міліції. 

Отже ця стаття Закону дає підстави вважати, що пенсійне забезпечення поліцейських та 

пенсійне забезпечення працівників міліції ідентичне. І таким чином, колишні працівники 

міліції (пенсіонери) мають право на перерахунок пенсії на підставі ст. 63 Закону України від 

09.04.1992 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб»5 у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України  від 11.11.2015 № 988 «Про грошове 

забезпечення поліцейських Національної поліції», якою встановлено посадові оклади, оклади за 

спеціальне звання та надбавка за вислугу років поліцейським. 

Підставою для перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції є Закон України від 

23.12.2015 «Про внесення змін в деякі закони України відносно забезпечення колишніх 

працівників органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей», яким внесені зміни у ст. 63 

Закону України від 09.04.1992 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб». Цей Закон передбачає, що «перерахунок пенсій особам 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право 

на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з 

урахуванням грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення 

(надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених для поліцейських»6. Крім 

того, пункт 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

Національну поліцію» доповнено вищезазначеним Законом таким змістом: «За колишніми 

працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, і іншими 
                                                                 

 
3 Гуменюк І.О. Особливості кодифікації пенсійного законодавства України. /І.О.Гуменюк// Наукові записки Інституту законодавства при 
Верховній Раді. – 2014. – №5. – С.71. 
4 Про Національну поліцію: Закон України від 2липня  2015 року №580- VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 40-41. – Cт. 379. 
5 Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»: Закон України  від 9 квітня 1992 року № 2262-XII // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 399. 
6 Про внесення змін в деякі закони України відносно забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ України і членів їхніх 

сімей»: Закон України від 23 грудня 2015 року №900- VIII// Відомості Верховної Ради України. –2016. – №3. – Ст. 31. 
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особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх 

поліцейських, членів їх сімей, інших осіб»7.  

Не зважаючи на всі законні підстави для проведення перерахунку пенсії колишнім 

працівникам міліції на сьогодні перерахунку пенсій їм не зроблено у результаті неоднакового 

тлумачення  прийнятих нормативних актів, а також  протиріч між ними.  

Міністерство внутрішніх справ України вже більше року веде листування з Пенсійним 

Фондом України, при цьому дотепер немає єдиної думки щодо права колишніх працівників 

міліції на перерахунок пенсій у зв’язку з встановленням нових розмірів посадових окладів, 

окладів за спеціальне звання та надбавки за вислуги років поліцейським. Пенсійний Фонд 

України вважає, що Закон України від 23.12.2015 «Про внесення змін в деякі закони України 

відносно забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ України і членів їхніх 

сімей» набув чинності після прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015  

№988, а тому не має зворотної дії в часі. І, таким чином,  колишні працівники міліції не мають 

права на перерахунок пенсій у зв’язку з встановленням грошового  забезпечення для 

поліцейських. 

Вважаємо таке тлумачення зворотної сили нормативно-правового акту є помилковим, адже  

зворотна  дія нормативно-правового акта у часі – це дія нового нормативно-правового акта на 

факти та відносини, що мали місце до набуття ним чинності.  У Рішенні Конституційного Суду 

України від 09.02.1999 №1-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно 

правових актів) зазначено, що дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що 

вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним 

чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, 

під час дії якого вони настали або мали місце8.  

На день набрання чинності Законом України від 23.12.2015 «Про внесення змін в деякі 

закони України відносно забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ України 

і членів їхніх сімей» вказана  Постанова  діяла і є чинною на цей час. Таким чином, відповідно 

до ч.3 ст.63 Закону України  від 09.04.1992 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб»  усі призначені за цим Законом пенсії підлягають 

перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення 

відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за вказаним 

Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних 

додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, 

встановлених законодавством. 

Листом від 14.02.2017 року №4133/02-23 Пенсійний Фонд України повідомив Міністерство 

внутрішніх справ України , що в державних бюджетах України на 2015-2017 роки видатки на 

проведення перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх 

справ України (міліції) виходячи із грошового забезпечення поліцейських не були передбаченні 

у зв’язку з відсутністю підстав9.  

Цілком погоджуємося з думкою Л.М. Булкат,  що задля уникнення прийняття законодавчих 

актів, які суперечать конституційним засадам у сфері соціального захисту, реальні економічні 

можливості держави в частині забезпечення  державних гарантій  права на соціальний захист 

повинні вирішуватися на етапі законодавчої діяльності, а не у процесі виконання законів10. 

Таким чином, необхідно провести порівняльний аналіз численних розрізнених актів 

пенсійного законодавства, узгодити їх, провести їх юридичну експертизу за допомогою 

єдиного кодифікованого акту пенсійного законодавства. Проект Пенсійного Кодексу слід 

                                                                 

 
7 Про Національну поліцію: Закон України від 2липня  2015 року №580- VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. - № 40-41. -  Ст.379. 
8 Рішенні Конституційного Суду України від 09.02.1999 №1-рп/99: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99. 
9 Лист Пенсійного Фонду України від 14.02.2017 року №4133/02-23: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socmil.pp.ua/main/50-

pensyniy-fond-ukrayini-listom-vd-14022017-4133-02-23-zvernuvsya-do-mnsterstva-vnutrshnh-sprav-z-perelkom-pitan-yak-potrebuyut-vregulyuvannya-
pered-zdysnennyam-pererahunku-pensy-pensoneram-mvs.html. 
10 Булкат Л.М. Реалізація конституційного права на соціальний захист у законодавстві України: проблеми та шляхи їх вирішення / Л.М.Булкат 

// Наукові записки Інституту Верховної Ради України. – 2016. – №6. – С. 21. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_12_23/pravo1/T150900.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_12_23/pravo1/T150900.html?pravo=1
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узгодити з бюджетним законодавством. Саме невідповідність обсягу фінансування соціальних 

видатків створює проблеми у реалізації пенсійного законодавства 
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РЕФОРМУВАННЯ 

Соціальні права людини переросли з виключно правової категорії тоді, коли держави, які 

оголосили своїм виключним завданням обов’язок піклуватися про соціальну та матеріальну 

гідність людини. Сфера "гідного життя" визначається в поняттях рівня життя, обсязі й якості 

життєвих благ, які споживаються індивідами   й   соціальними   групами   відповідно   до   

культурних  стандартів суспільства або міжнародного співтовариства. Існує мінімальний рівень 

життя, вихід, за межі якого означає існування, негідне людини»1. 

Конституційно закріпивши намір розвиватись як соціальна держава, Україна взяла на себе 

обов’язок створити єдину орієнтаційну програму розвитку для національних правових норм, 

традицій, звичаїв та правової культури, зокрема. Сьогодення свідчить, що вектор таких змін 

має бути ідеологічно європейським. Соціально-європейські стандарти життя не тільки 

підтвердили свою високу реабілітаційну здатність серед верств населення, уражених 

негативними соціальними ризиками, а й стали класичним орієнтиром для побудови системи 

соціальних стандартів, спрямованих на гуманізацію та актуалізацію чинного нормативно-

правового масиву різних країн. В Західноєвропейській правовій доктрині соціальне право 

розглядається і «як система нормативного регулювання, і як юридична галузь знань, типовий 

зразок закону, народженого політичною формою організації Держави Загального Добробуту»2. 

Як широку концепцію пропонує розглядати соціальне право професор Н. Канторі. На його 

думку, соціальне європейське право поєднує трудове право та право соціального забезпечення3. 

Такої ж думки дотримуються й вітчизняні науковці4.К. Хісль вважає, що початком 

європейського соціального права можна вважати той момент, коли Європейський суд надав 

Європейському економічному співтовариству соціального значення. З одного боку, це знайшло 

своє вираження у наданні працівникам прав на вільні переміщення всередині економічної зони, 

а з другого, коли суд запровадив «соціальну форму» правового положення, яке зараз знайшло 

своє закріплення у більшості європейських актів, а саме – рівну оплату праці для чоловіків та 

жінок. Пізніше це положення перетворилось в індивідуальне право кожного громадянина, 

стандарт, який передбачав однаково рівну оплату праці для кожного громадянина країн-

учасників. Важливість цієї норми важко переоцінити, тому що вона надала можливість жінкам 

                                                                 

 
1 Шестакова Т.С. К вопросу о социальных правах личности и роли государства по их обеспечению / Т.С. Шестакова // Вестник юридического 

факультета Коломенского института (филиала) ФГБОУ ВПО "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)".- 

2014.- № 9. - С.37-38. 
2 Mauro Zamboni. The “Social” in Social Law –An Analysis of a Concept in Disguise / Mauro Zamboni // Stockholm Institute for Scandinavian Law 

1957-2010 – Р. 514 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/50-33.pdf. 
3 Nicola Countouris. European Social Law as an Autonomous Legal Discipline / Nicola Countouris // Yearbook of European Law, Vol. 28, Editors  Piet 
Eeckhout,Takis Tridimas: - Oxford: Clarendon press, 1998. – P. 95-122. 
4 Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальное право: многообразие понимания и версия европейского союза / А.М. Лушников, М.В. 

Лушников // Социально-юридическая тетрадь. - 2011. - № 1. С. 5-21. 
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захищати свої права від їх порушення роботодавцями шляхом звернення до Європейського 

суду 5.  

Золотою ерою для розвитку європейського соціального права стали 1970-ті роки, які 

ознаменувалися відомою судовою справою Дефренн проти Сабени, де права працівників жінки 

- стюардеси та чоловіка-стюарда в питаннях розміру оплати праці та пенсійних виплат зрівняв 

винесеним рішенням Європейський суд. Саме в цей період Європейська комісія запровадила 

першу програму соціальних дій. Цей документ передбачив засади взаємодії європейських 

соціальних партнерів. Він поступово запровадив базові мінімальні стандарти соціального 

права, які унеможливили економічну конкуренцію регіонів шляхом стимулювання або навіть 

примушування країн знизити свої внутрішньодержавні стандарти6. 

Стаття 153 Договору функціонування Європейського союзу свідчить про те, що широке коло 

питань соціального забезпечення країн-учасниць частково або повністю імплементоване 

правниками у правовий простір Європейського союзу, однак багато питань потребують 

подальшої гармонізації7. Сфери, які охоплюються дією договору становлять: 

- покращення безпеки виробничого середовища, стану охорони праці; 

- покращення умов праці; 

- інформування, консультування, навчання працівників; 

- консолідації осіб, виключених з ринку праці; 

- рівність між чоловіками та жінками. 

Питання, які можуть бути вирішені лише одностайним рішенням Ради Європи, а не 

законодавчими нормами Європейського парламенту, стосуються соціального захисту 

працівників, припинення трудових відносин, представництва роботодавців та працівників, а 

також промислової демократії та занятості громадян третіх країн8. 

Як бачимо, поступово зароджуючись в трансформації економічних процесів, в яких 

працівники та їх відносини стали рушійним фактором розвитку, соціальні стандарти 

європейського права чітко обумовили його характер. Ідеологічний фокус соціального права 

Європейського Союзу зосереджений на забезпеченні безпеки своїх громадянин, мінімізації 

ризиків, утвердженні соціальних гарантій та духовного комфорту. Характерною рисою є те, що 

досягнення поставлених цілей відбувалося й відбувається зараз у діалозі соціальних партнерів. 

С. Клауверт вважає, що «європейський соціальний діалог відіграє важливу роль в пом’якшенні 

культурних відмінностей, пов’язаних з трудовими правовідносинами. Цей діалог в більшості 

випадків сприяв та сприяє процесу розробки європейського соціального права і сьогодні цей 

діалог досягнув такого етапу, коли головну увагу потрібно приділяти властивості партнерів 

використовувати можливості, передбачені договорами, укладеними в рамках Європейського 

Союзу, а саме можливості перетворювати пропозиції, які надходять від Комісії у добровільне 

колегіальне обговорення проблем, а отже у їх вирішення»9. 

На разі, консолідація в здійсненні міжнародних багатосторонніх програм, заходів та проектів 

потребує реалізації європейського правопорядку і в національне законодавство України. 

Соціальна сфера не може стояти осторонь транскордонного співробітництва, а навпаки, 

повинна збагачуватись успішним досвідом менеджменту економічних та суспільних процесів, 

який би позитивно вплинув на рівень соціального добробуту українського населення. Однак, 

запорукою коректної та ефективної адаптації національних правотворчих та нормозастосовчих 

механізмів регулювання суспільних відносин має стати забезпечення відповідних засобів її 

здійснення, стратегічного планування, методологічної та наукової адаптації юридичних 

                                                                 

 
5 Christina Hießl. Basics on European Social Law // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.beck-

shop.de/fachbuch/leseprobe/9783707320749_Excerpt_004.pdf 
6 Там же 
7 Consolidated version of the treaty on the functioning of the European union // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT. 
8 Christina Hießl. Basics on European Social Law // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.beck-

shop.de/fachbuch/leseprobe/9783707320749_Excerpt_004.pdf 
9 Клаувэрт С. Влияние социальных партнеров европейского союза на разработку трудового права европейского союза / С. Клаувэрт С. // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2002. - № 1 (240). - С. 116. 
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процесів та нормативних баз. Одним з таких способів має стати імплементація норм 

соціального права Європейського Союзу, яка забезпечить правову гармонізацію, 

обґрунтувавши її законами наукової доктрини. Гармонізація покликана відігравати ведучу роль 

у моделюванні коректних механізмів застосування практики Європейського Союзу, 

враховуючи соціальні принципи. Тому, головними завданнями для України мають стати: 

1) адаптація, уніфікація, стандартизація правових норм, правова експертиза судової 

практики європейського соціального права; 

2) моделювання наукових механізмів імплементації соціальних стандартів Європейського 

Союзу в національне законодавство України з урахуванням існуючих правових, економічних, 

менталітетних особливостей у сферу застосування праці найманих працівників, державних 

службовців, окремих категорій працівників, які потребують підвищеної державної підтримки 

тощо; 

3) планування, координація та контроль імплементаційних процесів у сферах державного 

управління, економічних реформувань, соціальних перетворень, освіти, культури.  

Для України гармонізація з європейським соціальним правом має провідне значення, 

оскільки з цим процесом пов’язана не тільки реалізація одного з етапів, необхідних для 

майбутнього вступу до ЄС, створення спільного правового простору, а й зміна напрямку та 

якості правового мислення українського суспільства. Чітка, поетапна та науково логічна 

імплементація правових норм та стандартів має стати базою для створення актуалізованих і 

ефективних практичних засобів реалізації соціальної політики, які б підвищили рівень 

суспільної довіри та стан громадського добробуту в державі. 
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імені Тараса Шевченка  

ЗНАЧЕННЯ ДОПЛАТИ ЄСВ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ 

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає 

загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені 

страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок1.  

Згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що 

визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, 

встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає 

сплаті щомісяця2. 

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 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. 

                                                                 

 
1 Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV – [Електронний ресурс] 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15  
2 Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.20110 р. №2464-VI – 

[Електронний ресурс] http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17  
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Відповідно до частини 5 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Єдиний внесок для роботодавців 

встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування 

єдиного внеску. 

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. 

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного 

фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого 

обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі 

документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим 

Законом. 

В персоніфікованому обліку внесків на сьогодні, при обчисленні страхового стажу 

враховують не фактичну сплату внеску за особу, а фактичну сплату внеску із нарахованої 

заробітної плати особи. 

Дана позиція роз’яснюється листами Державної фіскальної служби України та Міністерства 

фінансів України, в яких зазначено наступне. Різниця між мінімальною та фактично 

нарахованою заробітною платою є базою для нарахування єдиного внеску, проте, не є базою 

для утримання єдиного внеску (утримання здійснюється з фактично нарахованої заробітної 

плати). Отже, таке донарахування не відноситься до заробітної плати (доходу), яку за трудовим 

договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу та відповідно не 

захищає прав застрахованих осіб (не враховується для розрахунку пенсій та соціальних 

виплат), і є додатковим джерелом надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України 

та фондів соціального страхування3. Донарахування сум єдиного внеску до розміру мінімальної 

заробітної плати (крім лікарняних, відпускних та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами) 

фактично не є доходом (винагородою), отримуваним найманою особою за виконання робіт 

(надання послуг) у розумінні Закону України «Про оплату праці», не є базою для утримання 

єдиного внеску з фізичної особи і тому не вплине на суму її пенсійного забезпечення4. 

Дана позиція суперечить вище зазначеним нормам законодавства, адже страховий стаж – це 

період за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий 

внесок, при цьому, страховий внесок може і не відповідати в повному обсязі внеску із 

нарахованої заробітної плати. Законодавством передбачена можливість доплатити частину 

внеску, якщо внесок менше мінімального і особа бажає, щоб їй був місяць роботи зарахований 

як повний місяць стажу. Також передбачено укладення договору про добровільну участь в 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, де заробітна плата у особи 

взагалі відсутня, але є сплачені внески у розмірі не менше мінімального. І тому період сплати 

внесків буде зараховано до страхового стажу у повному обсязі (при відсутній фактичній 

нарахованій заробітній платі). 

Зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування», якими запроваджена доплата роботодавцем внеску до мінімального, 

якщо внесок із нарахованої фактичної заробітної плати працівника за основним місцем роботи 

менше мінімального спрямований не тільки на наповнення бюджету Пенсійного фонду України 

та фондів соціального страхування, але і посилює соціальний захист найманого працівника. 

Дії пенсійного фонду, базовані на таких роз’ясненнях Державної фіскальної служби України 

та Міністерства фінансів України суперечать чинному законодавству та порушують права 

застрахованих осіб, оскільки за них єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
                                                                 

 
3 Про розгляд звернення : Лист Державної фіскальної служби України від 20.07.2015 р. №1882/2/99-99-17-03-01-10 - [Електронний ресурс] 
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/5979-1882.html  
4 Про застосування понижуючого коефіцієнта до ставок єдиного внеску: Лист Міністерства фінансів України - [Електронний ресурс] 

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/5977-25413.html  

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/5979-1882.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/5977-25413.html
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страхування сплачений у розмірі не менше мінімального страхового внеску. А відтак 

страховий стаж за період сплати внеску із фактично нарахованої заробітної плати – бази, з 

якої справляється внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та доплати 

до мінімального внеску має зараховуватись у повному розмірі.  

 

 

Ласько Ірина Михайлівна  

кандидат юридичних наук, 

 доцент кафедри соціального права 

 юридичного факультету  

Львівського національного університету 

 імені Івана Франка 

ПРО ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Із прийняттям Радою Європи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року1 (надалі – Конвенція) на Європейському континенті розпочався процес створення 

якісно нової європейської системи захисту прав і свобод людини, яка стала фундаментом для 

національних правових систем усіх країн Європи.  

У 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію та протоколи до неї № 1, 2, 4, 7 та 11. Одним із 

позитивних наслідків цього є те, що громадяни України набули право на звернення до 

Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ). 

Необхідно зауважити, що на сьогодні цей орган є одним із дієвих інститутів захисту прав 

людини в Європі. Він уповноважений здійснювати розгляд справ, пов’язаних із дотриманням 

країнами – учасницями положень Конвенції. Відповідно до п. 1 ст. 32, статей 33, 34, п. 1 ст. 46 і 

47 Конвенції юрисдикція цього суду охоплює всі питання, які стосуються тлумачення і 

застосування Конвенції та протоколів до неї.  

З огляду на узагальнений характер її положень та наявність великої кількості оціночних 

понять, без сумніву, що завдяки рішенням ЄСПЛ деталізується й розширюється каталог прав, 

що знаходить захист у ньому; доповнюються ширшим змістом окремі положення; створюють 

норми, які явно не виражені у змісті Конвенції, а містяться в ній у завуальованому вигляді. Як 

результат, ми маємо те, що норми Конвенції діють так, як вони витлумачені ЄСПЛ. 

Для прикладу, Конвенція «в основному гарантує громадські і політичні права, проте багато з 

них все ж таки мають соціальні або економічні аспекти», що повною мірою стосується і права 

на соціальне забезпечення. 

Дослідження рішень ЄСПЛ дало змогу констатувати, що положення Конвенції, які 

стосуються захисту прав особи на соціальне забезпечення, можна умовно поділити на дві 

групи: ті, що стосуються безпосередньо права на соціальне забезпечення, і ті, що 

опосередковано впливають на це право, а саме відіграють роль процесуальних гарантій при 

призначенні та виплаті соціальних виплат. До першої групи належать положення Конвенції про 

заборону катування (стаття 3), про дискримінацію (стаття 14) та про захист власності (ст. 1 

Протоколу 1). До другої групи належать положення про право на справедливий суд (ст.1 §1), 

яке передбачає право на доступ до незалежного суду, розгляд справи у розумний строк, а також 

обов’язкове виконання судових рішень. 

Не можна залишити поза увагою особливі повноваження ЄСПЛ, які не можна порівняти з 

повноваженнями жодного із судів. Адже його постанови адресовані 47 країнам із різними 

правовими системами, політичними режимами, культурними традиціями. Він не входить до 

жодної ієрархічної судової системи, не є вищою чи апеляційною інстанцією щодо судової 

системи держави-учасниці Конвенції.  

                                                                 

 
1 Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний ресурс] : міжнародний документ Ради Європи від 4 листопада 

1950 року. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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ЄСПЛ не має компетенції щодо скасування чи перегляду рішення, винесеного органом 

державної влади чи національним судом, не дає вказівок законодавцю та не контролює 

національне законодавство. Суд лише розглядає конкретні скарги з тим, щоб установити, чи 

справді були допущені порушення вимог Конвенції. На цьому також наголошував 

Європейський Суд. Зокрема, при розгляді однієї з соціальних справ він зазначив, що не 

покликаний вивчати, чи є внутрішній правопорядок здатним забезпечити виконання винесених 

судами рішень. Адже, кожна держава-учасниця забезпечує адекватний та достатній юридичний 

інструментарій для забезпечення своїх зобов’язань2. 

Необхідно звернути увагу і на те, що будь-яке рішення Європейського суду з прав людини 

на користь заявника також не має практичного значення в тому випадку, якщо не існує 

реального механізму виконання такого рішення.  

Тривалий час в Україні не існувало спеціального законодавчого акту, який би врегулював 

питання виконання рішень цього суду. Однак 30.03.2006 року набрав чинності Закон України 

«Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини»3 [182]. 

Цей закон врегулював такі найважливіші питання, як процедуру звернення до ЄСПЛ та 

виконання його рішень. Прийняття цього Закону свідчить про прагнення України до 

міжнародного співробітництва, забезпечення ефективної реалізації Конвенції на території 

України. 

Стаття 17 Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського 

суду з прав людини» передбачає, що суди застосовують при розгляді справ Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод і практику Суду як «джерело права». На 

виконання цього законодавчого положення вітчизняні суди посилаються на рішення ЄСПЛ при 

розгляді справ. Багато таких прикладів є у сфері соціального забезпечення. Найчастіше 

національні суди у своїх рішеннях використовують рішення ЄСПЛ щодо порушення ч.1 ст. 1 

Протоколу № 1 та ч. 1 ст 6 Конвенції, несправедливого судового розгляду, а саме незаконної 

відмови у виплаті соціальних пільг та допомог через відсутність фінансування4. 

Без сумніву, законодавче положення, яке передбачає застосування Конвенції та практики 

Європейського суду, відіграє позитивну роль в нашій правовій системі. Однак, на нашу думку, 

воно має певні недоліки. Зокрема обов’язок застосування практики ЄСПЛ покладається лише 

на одного суб’єкта – суд. В такий спосіб європейський досвід має вплив лише на стадії 

судового захисту і лише на розсуд суддів. При цьому такий вплив теж обмежений, тому що 

відповідно до ст. 18 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» для цілей посилання на текст Конвенції суди 

використовують офіційний переклад Конвенції українською мовою, а у разі відсутності 

перекладу суд користується оригінальним текстом, що на практиці, без сумніву, викликає 

багато труднощів.  

Тому, якщо ми маємо на меті забезпечити громадянам України європейські стандарти з прав 

людини на високому рівні, вони повинні міститися в нашому національному законодавсті.  

Незважаючи на те, що Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» містить положення, які передбачають постійну перевірку 

чинних законів і підзаконних актів на відповідність Конвенції та практиці Суду, а відповідно до 

цього передбачає і обов’язок подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо 

внесення відповідних змін, проте відповідальності за порушення цього обов’язку у нашому 

вітчизняному законодавстві все ж таки не має. 

                                                                 

 
2 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Півень проти України» від 29.06.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_222 
3 Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відомості 

Верховної Ради України від 28.07.2006 р., № 30, стор. 1114. 
4 Постанова Вищого адміністративного суду України від 13 березня 2013 р.К/9991/87742/11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http:www.court.gov.ua.; Постанова Вищого адміністративного суду України від 19 грудня 2012 р у справі № К/9991/78867/11[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:www.court.gov.ua; Рішення Апеляційного суду Житомирської області від 11 липня 2011 у справ № 22-

а/0690/3501/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.court.gov.ua. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_222
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Відтак, ми маємо ситуацію, коли Конвенція і практика ЄСПЛ існує відокремлено від 

національної правової системи. Вирішенням цієї проблеми, на нашу думку, буде імплементація 

прецедентної практики ЄСПЛ у вітчизняне законодавство.  

 

 

Лічко Анастасія Ігорівна  

аспірант кафедри соціального права  

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

ПРАВОВІ ОЗНАКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛИХ 

ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ  

Однією із соціальних гарантій потерпілих (застрахованих осіб), які постраждали внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання є забезпечення Фондом 

соціального страхування України санаторно-курортного лікування. Питання санаторно-

курортного лікування потерпілих продовжує бути актуальним. Адже відповідно до 

статистичних даних Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України впродовж 2016 р. таким лікуванням за звітний період 

забезпечено 9586 інвалідів внаслідок трудового каліцтва та супроводжуючих осіб (в тому числі 

- 741 внутрішньо переміщена особа) відповідно до визначеної потреби. 

Відповідно до Постанови Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності від 25.02.2009  № 12 санаторно-курортне лікування – це комплексне лікування, 

медична реабілітація та профілактика захворювань з максимальним використанням природних 

лікувальних ресурсів, фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та 

забезпечення належних культурно-побутових умов на базі санаторно-курортних закладів, 

розташованих на територіях курортів державного та місцевого значення або в лікувально-

оздоровчих місцевостях, за пред’явленням путівки на санаторно-курортне лікування та 

санаторно-курортної карти.  

Узагальнивши законодавство у цій сфері, основними ознаками, які розкривають зміст 

санаторно-курортного лікування потерпілих від нещасного випадку на виробництві вважаю:  

Передусім, - це специфічна мета такого виду забезпечення. Метою санаторно-курортного 

лікування є досягнення у відповідні терміни та з мінімальними витратами для здоров'я 

відновлення порушених функцій людини, пристосування (адаптації) до навколишнього 

середовища та участі в соціальному житті з минулими або зміненими в зв'язку з травмою 

соціальними функціями. Тобто, за допомогою санаторно-курортного лікування, потерпілому 

від нещасного випадку на виробництві зміцнюють та в окремих випадках відновлюють здоров 

я. 

По-друге,наявність спеціальних суб’єктів. Таких суб’єктів санаторно-курортного лікування 

можна розділити на три групи. До першої групи належать суб’єкти, які забезпечують 

санаторно-курортне лікування, до другої - суб’єкти, які безпосередньо надають послуги з 

санаторно-курортного лікування. Отримувачами даної послуги є потерпілі від нещасного 

випадку на виробництві.  

Суб’єктом, що забезпечує отримання санаторно-курортне лікування відповідно до Закону 

України про загальнообов’язкове соціальне страхування від 23.09.1999 № 1105-XIV та 

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням від 31.10.2007 № 49 є Фонд 

соціального страхування України. Так, до основних обов’язків Фонду належить: облік 

потерпілих які потребують санаторно-курортне лікування, розподіл та видача путівок, 

фінансування витрат на санаторно-курортне лікування шляхом безготівкового перерахування 

коштів санаторно-курортним закладам.  

Суб’єктами, які безпосередньо надають даний вид послуги у вигляді санаторно-курортного 

лікування є профільні санаторно-курортні заклади, які розташовані на території України, де є 
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відповідна  лікувально-діагностична база, з урахуванням наявності природних лікувальних 

ресурсів, спеціальне обладнання та прилади для лікування відповідних категорій хворих та з 

якими  укладено договір. На сьогоднішній день в Україні надають пропозиції із наданням 

послуг для осіб з інвалідністю 5 санаторіїв. Це зокрема, ДП «Санаторно-курортний комплекс 

реабілітаційний центр «Слов’янський курор» (Донецька обл.); ДП «Клінічний санаторій ім. 

Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»  (Одеська область);   ДП «Південь Курорт-Сервіс 

«Санаторій «Оризонт» (Одеська область);   ТОВ «Санаторій Арктика» (Запорізька 

область); ТОВ «Санаторій «Борисфен»(Миколаївська обл). 

Отримувачами послуг з санаторно-курортного лікування є потерпілі від нещасного випадку 

на виробництві при наявності в них певних медичних показань. Зокрема, відповідно до 

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням від 31.10.2007 № 49 потерпілі, 

які стали інвалідами, забезпечуються санаторно-курортним  лікуванням періодично згідно з 

рішенням МСЕК, а саме: інваліди I групи щороку; інваліди II групи один раз на два роки або 

щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації; інваліди III групи один раз на три 

роки, один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації.  

Отже, вищезазначена соціальна гарантія, санаторно-курортне лікування, не поширюється 

на усіх потерпілих від нещасного випадку на виробництві. Використання такої соціальної 

послуги надається лише при наявності встановленої у відповідному порядку групи інвалідності, 

тим самим обмежує і дискримінує частину потерпілих, які постраждали на виробництві але 

наслідки нещасного випадку не спричинили виникнення інвалідності. 

По-третє, особливість об’єктів правовідносин. Ця ознака полягає в тому, що  правовідносини 

виникають з початку між  потерпілим і Фондом,а в подальшому між потерпілим і  санаторно-

курортним закладом.  

Об’єктом правовідносин між потерпілим і Фондом є путівка. Путівка є документом, який 

надає потерпілому, супроводжуючій особі потерпілого право на отримання відповідних послуг 

у зазначеному в путівці санаторно-курортному закладі протягом указаного в ній строку. В той 

час коли правовідносин між потерпілим і санаторно-курортним закладом є персоніфікованими 

суспільними відносинами, в яких одна сторона (потерпілий) наділена правом отримати 

санаторно-курортне забезпечення, а інша (санаторно-курортний заклад) – обов'язком надати 

даний вид  забезпечення. Об’єктом даного виду правовідносин є сама послуга. Специфіка цієї 

соціальної послуги полягає в забезпеченні санаторно-курортним закладом повноцінного    

лікування,    медичної реабілітації   та   профілактики   захворювань   шляхом  надання 

потерпілому лікувальних процедур,  а також  забезпечення  належних умов  їх  проживання,  

харчування,  одержання  культурно-побутових послуг.  

По-четверте, повне або часткове покриття витрат на санаторно-курортне забезпечення 

Фондом соціального страхування. Фінансування витрат на санаторно-курортне лікування 

потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, робочими органами виконавчої 

дирекції Фонду в межах передбачених коштів на ці цілі відповідно до потреби шляхом 

безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам, з якими укладено 

договори. Кошти Фонду формуються на основі зборів обов’язкового соціального страхування, 

які сплачуються платниками збору на рахунок Фонду і зараховується до нього як до 

державного цільового позабюджетного фонду. Кошти Фонду не входять до складу Державного 

бюджету України. Так, відповідно до  Інструкції про порядок надходження, обліку та 

витрачання коштів Фонду соціального страхування України від 26.08.1999 № 11 платниками 

збору є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності,  їх об'єднання, 

бюджетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання громадян та інші юридичні 

особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю 

найманих працівників; філії, відділення та інші відокремлені  підрозділи, що не мають статусу 

юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади; в 

окремих випадках також можуть бути виконавчі органи місцевого самоврядування; а також на 
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добровільних засадах платниками збору можуть бути: адвокати, приватні нотаріуси, члени 

творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо. 

Підсумовуючи, специфічними правовими ознаками санаторно-курортного лікування як виду 

забезпечення потерпілих від нещасного випадку на виробництві є наступні: специфічна мета, 

яка полягає у зміцненні, а в окремих випадках  відновлення здоров’я потерпілого від нещасного 

випадку; наявності трьох суб’єктів правовідносин( потерпілий від нещасного випадку на 

виробництві при наявності певних  медичних показань, Фонд соціального страхування, 

профільні санаторно-курортні заклади); наявність двох об’єктів правовідносин(путівка до 

санаторно-курортного закладу, послуга яку безпосередньо надає санаторно-курортний заклад 

потерпілому); фінансування Фондом соціального страхування  витрат на санаторно-курортне 

лікування. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОСОБІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Плідність наукового пізнання, ступінь і глибина його проникнення,  сутність досліджуваних 

явищ і процесів, а зрештою – приріст наукових знань значною, а нерідко вирішальною мірою 

залежать від методологічного інструментарію, що використовується дослідниками1. Поняття 

соціалістичного права як сукупності норм права, що виражають волю пануючого класу, і 

забезпечуваних примусовою силою держави, було офіційною  обов’язковою позицією для всієї 

системи радянської юридичної науки. До нинішнього часу у сфері наукового співтовариства 

вчених-правознавців  продовжує панувати легістське (державне) право розуміння2. У своїй 

сутності воно зводиться, як відомо, до ототожнення права з юридичними нормами фізичної 

поведінки, встановленими або санкціонованими державою в інтересах насамперед домінуючої 

частини соціально неоднорідного суспільства і забезпечується цією ж державою організаційно, 

ідеологічно та, у випадку необхідності, примусово. Іншими словами, на їх думку, це право 

держави, тобто право сильного, а ще точніше, право сили.  Таке праворозуміння стало 

визначальним і у науці права соціального забезпечення. Протягом тривалого періоду часу 

система соціального забезпечення засновувалась  виключно на концепції єдиного державного 

гарантованого соціального забезпечення. Характерними ознаками соціального забезпечення  з 

часів радянського періоду стали публічний характер соціально-забезпечувальних відносин, 

розподіл матеріальних благ та послуг з фондів суспільного споживання та соціально-

аліментарний або безеквівалентний характер. У цьому зв’язку подальші перспективи 

формування галузі права соціального забезпечення були визначені як публічної галузі.  

Правова система України успадкувала радянську державну патерналістично-егалітарну 

модель соціального забезпечення, в якій державі відводилась ключова роль у вирішенні 

соціально-економічних проблем всіх соціальних груп на зрівнювальній основі3. На 

безальтернативній основі право соціального забезпечення сформувалось як публічна галузь, і, 

як наслідок, протягом тривалого періоду у суспільстві сформувались  потужні патерналістські 

настрої, головна ідея яких ґрунтується на матеріальному забезпеченні всіх без винятку 

громадян, які перебувають у скруті, у формі прямих виплат з державного бюджету. Соціальне 

                                                                 

 
1 Козюбра М. Методологія правознавства і методологія права: співвідношення понять та їх особливості / М. Козюбра // Право України . – 2014. 

- № 1. – С.22-32. 
2 Гаврилюк Р.А. Методологическая традиция доктрины естественного права : монография / Руслана Гаврилюк. – Черновцы : Черновицкий нац. 

ун-т, 2012. –  С.714.  
3 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. – С.10. 
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забезпечення  розглядається винятково як обов’язок держави, а особиста зацікавленість у 

майбутніх пенсійних випалах повністю нівелюється.  

Сучасні тенденції розвитку даної галузі права свідчать, що вона позбавляється 

безальтернативного домінування соціально-філософської марксистської доктрини. Аналізуючи 

методологічні зрушення, які відбулися  у вітчизняному загальнотеоретичному 

праводержавознавстві, корифей юридичної науки П.М. Рабінович пише: «глибинним змістом 

потреб соціальної практики в Україні, «квінтесенцією» сучасних практичних запитів є 

забезпечення переходу до такого способу суспільного виробництва, до такої організації 

виробничих процесів, які б дозволили стимулювати досягнення якісно вищого рівня 

продуктивності праці – настільки вищого, аби на цій основі кожна людина змогла особистою 

працею створювати гідні умови життя для себе і своєї сім’ї. Отож можна стверджувати, що 

гуманізація, олюднення, завдяки цьому, усіх сфер суспільного життя - перед усім сфери 

економічної – становить стратегічну мету їх радикального реформування»4. Очевидно, що 

потенційними векторами розвитку сучасної галузі права соціального забезпечення є 

трансформація способів правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин, набуття 

ними якісно нової методологічної природи. О.С. Прилипко зазначає, що об’єктивна 

зумовленість наявності у будь-якому суспільстві приватних та публічних інтересів, їх 

взаємозв’язку і руху визначає місце і роль реальних публічно-правових і приватноправових 

норм у системі чинного права, їх різне політичне і юридичне значення, а, отже, і різні соціальні 

наслідки5.  Автор справедливо наголошує, що однією з функцій правового регулювання є 

створення і забезпечення існування певного правопорядку суспільних зв’язків за конкретно-

історичних умов.  Це пов’язано із свідомим у певних межах владним впливом на процес 

узгодження приватних та публічних інтересів і їх спрямуванням у напрямі прогресивного 

розвитку суспільства6 .  

На сьогодні українській загальнотеоретичній юриспруденції вдалося подолати «світоглядно-

філософський монізм радянського періоду і спираючись на дорадянську й сучасну зарубіжну 

науку, запровадити у дослідницькі пошуки  такі філософсько-правові  підходи, котрі раніше 

були у нас здебільшого об’єктами гострої критики з огляду на їх суб’єктивно - чи об’єктивно-

ідеалістичне підґрунтя7. Сучасний етап розвитку права соціального забезпечення обумовлений 

суттєвою новацією даної галузі, насамперед, через набуття нею приватно-публічної природи. В 

якості новітніх тенденцій розвитку галузі права соціального забезпечення варто виділити 

розширення соціально-адаптаційної (інтеграційної) функції галузі, зростання ролі приватних 

(договірних) режимів правового регулювання, участь у соціально-забезпечувальних відносинах 

недержаних суб’єктів. Відповідно, приписи соціально-забезпечувальних норм на сучасному 

етапі повинні змінити свою спрямованість від суто імперативного регулювання до 

оптимального врахування приватних засад соціального забезпечення. Це означає створення 

державою реальної можливості реалізації принципу соціальної справедливості, побудованого 

на самостійному визначенні суб’єктами змісту соціально-забезпечувальних правовідносин, 

враховуючи їх природні права та інтереси.  

В умовах неопатерналістської держави соціальна функція здійснюється шляхом більш 

широкого застосування різноманітних методів реалізації. Вона покликана максимально 

стимулювати трудову активність працездатних громадян, а при забезпеченні пенсіонерів і 

безробітних субсидіарно вирішувати ці проблеми як державою, так і недержавними 

громадськими структурами8. В.О. Процевський стверджує, що для співвідношення публічно-
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конф. (Харків, 5 - 6 жовт . 2012 р .) / за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – С.312.    
6 Там само. – С.312. 
7 Рабінович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводержавнознавства: деякі сучасні тенденції / П. Рабінович // Право України 

. – 2014. - № 1. – С.13. 
8Родионова О.В. Социальная функция современного государства: монография / Родионова О.В. - М. : Юрлитинформ, 2010. – С.222. 
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правового та приватноправового регулювання соціально-трудових відносин у сучасній модної 

правого регулювання важливі дві обставини: перша - у демократичній, соціальній правовій 

державі нормативне забезпечення і захист інтересів усього суспільства підкреслює 

універсальність базової моделі правового регулювання суспільних відносин; друга – сфера 

приватноправового (договірного) регулювання не може бути обмежена нормативними 

елементами базової моделі правового регулювання9. На нашу думку, у сфері соціального 

забезпечення, де виконання державою соціальних обов’язків є однією з найважливіших 

складових політики в цілому, збереження та раціональне використання нормативних обмежень 

є виправданим. Це ґрунтується  на необхідності  реального гарантування особам права на 

соціальне забезпечення як природного  і невід’ємного права та захисті від  його можливих 

порушень. Слушною є думка М.В. Лушнікової про те,  що діюча система соціального 

страхування формується на основі поєднання і взаємодії обов’язкових і добровільних форм 

страхування, які розглядаються державою як єдина за сутністю схема досягнення наміченого 

рівня соціального захисту населення10.  

 Метод правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин повинен забезпечити 

збалансованість інтересів приватних і публічних. Досягнути цього можна за допомогою 

механізму публічних зобов’язань. Такі зобов’язання можуть бути імперативними, 

засновуватись на законі, та диспозитивними і ґрунтуватись на договорі. Вид публічного 

зобов’язання і визначає характерну рису методу права соціального забезпечення – обмеження 

законом форм автономії волі сторін. Це не означає підкорення однієї сторони іншій, це 

підкорення волі всіх без винятку суб’єктів загальній моделі відносин, врегульованих законом.  

Таким чином, учасники правовідносин у сфері соціального забезпечення не обмежені у 

формуванні прав та обов’язків при прийнятті договірних актів, проте у випадках та у спосіб, 

визначений нормами публічного права. Розширення сфери правового регулювання 

правовідносин у сфері соціального забезпечення дозволить гнучкіше використовувати правові 

засоби для задоволення соціальних потреб людини, а також суттєво підвищить соціальну 

активність особи,  зменшить патерналістські настрої у суспільстві.  
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Інтеграційні процеси України в Європейське співтовариство вимагають підвищення 

соціального захисту населення нашої держави до рівня країн-учасниць ЄС.  Про це свідчить і 

підписання Меморандуму про реалізацію Програми гідної праці для нашої країни на 2016-2019 

роки11, в якому передбачено, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС, підписана 

21 березня 2014 року, вимагає від Уряду України досягнення таких цілей, як посилення рівня 

соціального захисту та модернізація систем соціального захисту щодо якості, доступності та 

фінансової стабільності.  Підписанням зазначеного документу Міжнародна організація праці 

(МОП), український уряд, всеукраїнські об'єднання роботодавців і профспілок висловили 

                                                                 

 
9 Процевський В.О. Закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин: автореф. дис. на 
здобуття ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / В. О. Процевський. – Київ,  2012 – 

С.20. 
10 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. – С.377-378. 
------------------------------------------ 
11 Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016 - 2019 рр. від 07.04.2016 

[Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU16042.html 



 

 

255 

бажання співпрацювати з метою сприяння ефективному соціальному діалогу та посилення 

соціального захисту і покращення умов праці в Україні.  

Зниження рівня доходів значної частини населення, внаслідок неоголошеної війни північним 

агресором, що покликало виникнення невпевненості у майбутньому, зростання соціальних 

загроз, низькі темпи проведення соціальних реформ, погіршення стану навколишнього 

середовища, недоступність якісного медичного обслуговування, втрата традицій багатодітності 

обумовлюють кризу інституту сім'ї в Україні. Як бачимо, питання соціального захисту 

населення України постає не тільки на всеукраїнському, але і на міжнародному рівні. Станом 

на 2016 рік в Україні налічувалося 323 575 багатодітних сімей, в яких виховувалося понад 1 

млн. дітей.12 В контексті інтеграції  України в ЄС болючішим питанням внутрішньої політики 

нашої держави, яке потребує особливої уваги від науковців та органів виконавчої влади і 

вимагає невідкладного вирішення, є соціальна сфера, зокрема становище вразливих верств 

населення, до яких належать передусім багатодітні сім’ї.  

Так, серед найважливіших законів, що становлять правову основу соціального захисту 

багатодітної родини, слід відзначити такі закони України: "Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про охорону дитинства". Соціальний 

захист багатодітних сімей проявляється шляхом надання таким родинам державою соціальних 

допомог та соціальних пільг. Такі соціальні допомоги не є призначені виключно для 

багатодітних сімей, а є видами допомоги на дітей загалом, і передбачаються ЗУ «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», а також допомоги, що визначена малозабезпеченим родинам згідно 

із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Що ж 

стосується соціальних пільг, то ЗУ «Про охорону дитинства» передбачає спеціальні пільги для 

багатодітних родин.  Слід звернути увагу, що поняття «соціальної пільги» як виду соціального 

захисту багатодітних сімей не розкрите ні на нормативному, ні на доктринальному рівні. Для 

розкриття даного поняття необхідно проаналізувати поняття державних та соціальних пільг 

загалом. 

На сьогодні не існує єдиного підходу до розуміння змісту та правової природи державних 

пільг в Україні, серед яких важливе місце в системі посідають соціальні пільги. При спробі 

сформулювати поняття соціальної пільги, науковці обґрунтовують їх сутнісно-видові ознаки. 

Першою ознакою Синчук С. М. вважає, що соціальна пільга – це законодавче звільнення (повне 

чи часткове) особи від виконання нею свого обов’язку або надання їй додаткових прав при 

настанні соціального ризику чи за наявності в такої особи значних заслуг перед державою, що 

пов’язані з певними публічними подіями.13  По-друге, обґрунтовуючи правову природу 

соціальної пільги як соціально-забезпечувальної, важливим є акцентувати увагу на суб’єктах і 

підставі виникнення відповідного права особи, адже правова пільга є комплексним правовим 

інститутом та предметом відносин різної галузевої приналежності: адміністративних, трудових 

тощо. Соціальні пільги задовольняють потреби осіб, які зазнали впливу соціального ризику.14 

 На думку вченої Вапнярчук Н. М. соціальна пільга – це пільга для відповідних категорій 

громадян, виділених за певними ознаками, які дають підстави для їх додаткового захисту. У 

фаховій літературі доволі часто відрізняють соціальні пільги тим, що їх надання зазвичай не 

пов’язане з діяльністю спеціальних, особливо створених соціальних служб; вони надаються 

звичайними службами.  Крім того, громадяни самостійно здійснюють своє суб’єктивне право 

на пільги, окреме рішення відповідного органу не обов’язкове.15 

Вапнярчук Н. М. виділяє такі характерні риси соціальних пільг: соціальні пільги є 

організаційно-правовою формою соціального забезпечення; адресовані громадянам, які мають 
                                                                 

 
12 Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України: http://www.msp.gov.ua/ 
13 Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – К.: Істина, 2010. – 

224с. 
14 С.М. Синчук Правові ознаки соціальних пільг у сфері соціального забезпечення / С.М. Синчук // Держава і право. — 2012. — Вип. 56. — 
С.301-306. 
15 Вапнярчук Н. М. Пільга як одна з форм системи соціального забезпечення / Н. М. Вапнярчук. // Право і суспільство. – 2015. – №3. – С. 97–

101. 
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особливі заслуги перед державою або суспільством, перебувають в особливому статусі за 

станом здоров’я, віком тощо; визначені законодавством, але можуть встановлюватися 

індивідуально на окремих підприємствах, установах, організаціях; основна мета – поліпшити 

становище окремих категорій населення, звільнити повністю або частково від виконання 

обов’язку. Ми поділяємо дану думку науковця і вважаємо, що вона висвітлила всі основні риси, 

притаманні соціальним пільгам.  

ЗУ «Про охорону дитинства» встановлює пільги для багатодітних сімей та пільги для дітей з 

багатодітних сімей, які поділяються на такі, що надаються за умови, якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 

місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та на такі, що можуть надаватися всім 

дітям із багатодітних сімей. До першої групи належать такі види пільг: 

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, 

передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена 

сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на 

сім’ю); 

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, 

електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових 

потреб у межах норм, визначених законодавством; 

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених 

законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення; 

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування 

квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів; 

5) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів. 

 До другої групи належать такі пільги: 

1) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на 

зубопротезування; 

2) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та 

першочергова госпіталізація; 

3) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також 

залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і 

міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних; 

4) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України 

"Про оздоровлення та відпочинок дітей"16. 

 Спеціальне дослідження правового забезпечення соціального захисту багатодітних сімей 

засвідчує, що держава шляхом закріплення в нормативно-правових нормах посилення 

соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш 

сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях створила належне правове поле для 

визнання соціального захисту на належному рівні. Проте, аналізуючи матеріали практики  

можна прийти до висновку, ці пільги мають декларативний характер через  недостатнє 

фінансування. Видатки державного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення, в 

тому числі і сімей з дітьми, в Україні в 2015 р. склали близько 5 % від ВВП. Незважаючи на 

постійне збільшення прожиткового мінімуму на дитину та допомоги при її народженні в нашій 

країні цей показник є в декілька разів нижчий порівняно з країнами ЄС. Найвищі витрати на 

соціальний захист зафіксовано в Данії (33,4 %), Франції (33,1 %), Швеції (32,1 %), Нідерландах 

(31,6 %) та Німеччини (31,4 %). Найнижчі – менш ніж 20 % – зареєстровано в Польщі, Естонії, 

Словаччині, Болгарії, Румунії та Латвії. У світовій практиці лише Мексика, Туреччина, 

                                                                 

 
16 Про охорону дитинства : Закон України від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – С. 142. 
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Бразилія та Аргентина мало допомагають сім’ям з дітьми. Частка витрат на соціальний захист 

та допомогу в цих країнах не перевищує 5 % від ВВП17.  

Проведений аналіз соціального захисту багатодітних сімей дозволяє зробити висновок, що 

усіма країнами-членами ЄС визнається необхідність підтримки багатодітних сімей як соціально 

незахищеної категорії. Слід відзначити, що політика соціального захисту саме багатодітних 

родин становить важливу складову соціальної політики у всіх країнах ЄС, що  підтверджує 

необхідність подальшого удосконалення вітчизняної системи соціального захисту населення, 

особливо в сучасних умовах євроінтеграційної стратегії України18. Для досягнення цієї мети 

необхідно удосконалити систему законодавства та органів, на які покладається здійснення 

забезпечення соціального захисту, їх завдань, функцій та повноважень; визначити стратегічні 

орієнтири державного регулювання розвитку інституту багатодітної сім’ї, метою яких повинно 

бути профілактика складних життєвих обставин багатодітними родинами, допомога у їх 

подоланні; збільшення видатків державного бюджету на соціальний захист сімей з дітьми.  
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ЩОДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ВИНИКНЕННЯ У ОСОБИ ПРАВА НА 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ УПРАВЛІННЯМИ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ  

Одним із повноважень управлінь Пенсійного фонду України є реалізації 

правовстанолювальної функції у сфері пенсійного забезпечення громадян – здійснення 

призначення пенсії відповідного виду фізичним особам. Здебільшого під час призначення 

пенсії виникають суперечності щодо факту наявності чи відсутності у особи права на пенсійне 

забезпечення конкретного виду. Проблемні питання застосування зазначеного законодавства 

управліннями Пенсійного фонду можна виявити шляхом аналізу предмету звернень громадян 

до суду за захистом свого права. 

Передусім, поширеною виявилась проблема встановлення факту права особи на пенсійне 

забезпечення конкретного виду. Традиційно момент виникнення права визначається фактом 

звернення особи до органів Пенсійного фонду України щодо призначення пенсії за умови, що 

на момент звернення дотримані всі правовстановлювальні умови (ст.45 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»19; п.1.7. Порядку подання та оформлення 

документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»20. Положенням законодавства також 

закріплено випадки, коли право отримати пенсію пов’язане з дотриманням особою 

правообмежувального строку (див. ст. ст.44, 45 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування»). 

Спірність виникнення права на пенсійне забезпечення, яке органи Пенсійного фонду 

трактують не на користь особи, пов’язана із зміною положень законодавства, що стосуються 

                                                                 

 
17 Афанасьєва Ю. В. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей в Україні / Ю. В. Афанасьєва. // Теорія та практика 
державного управління. – 2013. – №2. – С.201-206. 
18 Крамаренко Л. В. Соціальний захист населення в країнах Європейського Союзу (на прикладі категорії "багатодітні сім'ї") [Електронний 

ресурс] / Л. В. Крамаренко – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_2/33.pdf. 

------------------------------------------ 
19 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : закон України від 09 липня 2003 р. № 1058-IV // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 49. – Ст. 376. 
20 Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» : постанова Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1 // Офіційний вісник 

України. – 2005. – № 52. – Ст. 3383. 
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умов надання пенсійного забезпечення. Зокрема, управління Пенсійного фонду відмовляють у 

призначенні пенсійної виплати на тій підставі, що особою на момент звільнення з роботи з 

метою реалізації права пенсії недотримано всіх правовстановлювальних на пенсійне 

забезпечення умов. Прикладом тут може бути «Справа про призначення пенсії» (Постанова 

Верховного Суду України від 1 липня 2014 року м. Київ №21-244а14)1 Особа була звільнена 

28. 12. 2004 (на момент звільнення у неї не було ще законодавчо встановленого для такої 

категорії осіб пенсійного віку 45 років) з військової служби відповідно до закону «Про 

державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у 

зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» від 15.06.2004 №1763-

IV. Правовими умовами виникнення права на пенсію за вислугу років з таких підстав були: 

законом №1763-IV встановлено правові основи забезпечення соціального захисту 

військовослужбовців, які звільнятимуться у зв’язку зі скороченням чисельності ЗСУ в ході їх 

реформування, і згідно з п.11 ст.1 цього закону військовослужбовцям, які звільняються зі 

Збройних сил України у зв’язку з їх реформуванням, пенсія обчислюється при досягненні 45-

річного віку й за наявності 15 років вислуги. 

24.04.2011 (дата досягнення особою 45 років) згідно з п. «в» ст.12 закону №2262-XII особа 

звернулась за призначенням відповідної пенсії. Однак, управлінням Пенсійного фонду, йому 

було відмолено з огляду на той факт, що на день звільнення (28. 12. 2004) він не досяг 45-

річного віку. На момент звернення (дату) положення законодавства були змінені: пунктом «в» 

ст.12 закону №2262-XII (у ред. закону від 4.04.2006 №3591-IV «Про внесення змін до деяких 

законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту 

військовослужбовців», чинній на час досягнення позивачем 45-річного віку) передбачено, що 

пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом при досягненні 

45-річного віку і за наявності в них вислуги 15 років, які звільняються з військової служби 

відповідно до закону №1763-IV. 

Вважаємо, що зазначене питання повинно бути вирішене з урахуванням забезпечення 

стабільності правового статусу особи – набувача права на соціально-забезпечувальне надання. 

При призначенні пенсії управління Пенсійного фонду України повинні керуватися фактом, чи 

набула особа таке право на момент чинності тих нормативно правових актів, на підставі яких 

вона звертається. А реалізація права на пенсійне забезпечення повинна відбуватися за нормами 

законодавства, яке слугувало підставою виникнення такого права. З приводу цієї ситуації 

Верховний Суд України сформував правову позицію2, відповідно до якої «правовідносини 

щодо пенсійного забезпечення виникають не в момент звернення особи за призначенням пенсії, 

а в момент виникнення права на її призначення.» 

Ще одним спірним питанням щодо встановлення наявності чи відсутності у особи права на 

пенсійне забезпечення є визначення належного соціально-правоможного суб’єкта на пенсію по 

втраті годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного 

захворювання. Варто зазначити, що перелік таких суб’єктів стосовно пенсії по втраті 

годувальника відповідно до ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» та ст. 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування». 

Відповідно ч.8 ст.36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються відповідно до Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (в нов ред. 

- це Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). Згідно зі ст. 

                                                                 

 
1http://zib.com.ua/ua/print/99591-vid_nadanih_garantiy_ne_vidmovlyayutsya.html 
2 Постанови Верховного Суду України від 1 липня 2014 року м. Київ №21-244а14; від 6.02.2012 (справа №21-322а11).// 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/0F52CC24B9E221D 7C2257B1E0049A502 
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41 зазначеного Закону у разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових 

виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день 

його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка 

народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті. Цікавим є той 

факт, що в редакції Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності» пенсія по втраті годувальника була передбачена як один із видів страхових 

виплат відповідно до цього Закону. Натомість нова редакція Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» такої виплати по втраті годувальника не 

передбачає, що не звільняє відповідний Фонд від виплати належних пенсійних виплат по втраті 

годувальника потерпілого від нещасного випадку на виробництві.  

Навіть поверхневий порівняльний аналіз змісту вищезгаданих статей, які визначають 

суб’єктів на два види (відповідно до різних Законів України) пенсій по втраті годувальника 

показує, що вони - не тотожні. Стаття ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» містить більш ширший перелік суб’єктів права на таке 

забезпечення. На практиці це призводить до ситуацій, коли управління Пенсійного фонду 

України визнає на підставі норм загального пенсійного закону право особи на пенсію по втраті 

годувальника, а Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві не 

компенсує виплачені такій особі пенсійні виплати (прикладом є Справа №21-240а143). Така 

невідповідність положень пенсійного законодавства стосовно суб’єктів права на пенсію по 

втраті годувальника є проявом принципу дискримінації, нерівності громадян у сфері пенсійних 

правовідносин. 
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ЩОДО ТЕНДЕНЦІЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ВІДНОСИН У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

Розбудова правової системи України має здійснюватися у напрямку забезпечення прав 

людини, її свобод та інтересів. Правники останнім часом приділяють значну увагу 

дослідженню ціннісних аспектів права, проблем, пов’язаних із цією проблематикою4. Це і не 

дивно, адже право не існує поза людською особистістю, її соціальними зв’язками. Людина за 

фактом  народження, через свою особливу природу володіє певними невідчужуваними 

правами. Дуже вірно підмічено, що саме людська гідність та індивідуальність надають людині 

якість суб’єкта права, який в силу свого буття володіє певними правами5. 

Розвиток інформаційного простору кардинально змінив наш світ, тому створення і 

накопичення певної інформації про особу, можливість поширювати і розпоряджатися нею 

створюють нові можливості у всіх сферах соціально-правового середовища. Це стосується і 

соціального страхування як важливого інструменту соціального захисту населення. Реалізація 

соціальних прав та інтересів, пов’язаних з отриманням матеріальних благ і соціальних послуг, 

опосередковується значним інформаційним обміном між застрахованими, страхувальниками та 

Фондами соціального страхування. 

                                                                 

 
3 Постанова Верховного Суду України від 8 липня 2014 р. у справі №21-240а14 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/0F52CC24B9E221D7C2257B1E0049A502 
4 Пазенок А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб.  / А. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2010. – 176 с. 
------------------------------------------ 
5 Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства : монографія / Ю. С. Размєтаєва. – Х. : Финарт, 2013. 
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Традиційно право на інформацію відносили до предмету правового регулювання 

конституційного права1. Втім, як в трудовому праві2, так і у праві соціального забезпечення 

різні аспекти реалізації права на інформацію набули значної актуальності, адже під час 

використання найманої праці виникають інформаційні відносини між працівниками і 

роботодавцями, а також органами, які забезпечують функціонування системи соціального 

захисту.  

Аналіз законодавства, що регламентує діяльність суб’єктів системи соціального 

страхування, дозволяє виділити деякі тенденції щодо розвитку правового регулювання 

інформаційних відносин у цій сфері. 

По-перше, суттєво збільшується обсяг інформаційного обміну між працівниками, 

роботодавцями та страховиками. Наприклад, окрім традиційного переліку документів, які під 

час укладення трудового договору подає особа, яка працевлаштовується, вона повинна надати 

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (п.п. 70.12.1. ст. 70 

Податкового кодексу України), а також свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (п. 17 Порядку видачі свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 р. № 1306).  

Відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення 

трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого 

ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення 

формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її 

територіальним органам про прийняття працівника на роботу» визначено, що таке 

повідомлення роботодавцем до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем 

обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. 

По-друге, функціонування соціального страхування у сучасних умовах передбачає широке 

використання баз даних та інформаційних систем. Так, наприклад, інформація щодо сплати і 

використання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 

ЄСВ) накопичується у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. Він створюється як організаційно-технічна система, призначена для накопичення, 

зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку ЄСВ, його платників та 

застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.  

Інформація з Державного реєстру повинна використовується з додержанням вимог Законів 

України «Про інформацію» та  «Про захист персональних даних» виключно для потреб, 

пов’язаних зі здійсненням окремих видів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, а також для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виявлення фактів використання праці 

неоформлених працівників та порушень законодавства про працю та для обміну інформацією з 

Централізованим банком даних з проблем інвалідності.  

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено 

створення електронного реєстру листків непрацездатності, що являє собою систему 

накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані 

листки непрацездатності. Його функціонування дозволятиме, з одного боку, забезпечити права 

застрахованих на своєчасне отримання страхових виплат, а з іншого – уникнути та попередити 

можливі зловживання щодо використання страхових коштів. 
                                                                 

 
1 Цибульська А. В. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект / А.В. Цибульська // Вісник Дніпропетровського 
ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». – 2013. – № 2 (5). – С. 49–54. 
2 Чанишева Г. І., Чанишев Р. І. Право на інформацію за трудовим законодавством України: монографія / Г. І. Чанишева, Р. І. Чанишев. – Одеса : 

Фенікс, 2012. – 176 с. 
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По-третє, правове регулювання інформаційних відносин у системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування не пішло шляхом створення особливого правового 

режиму для цієї сфери. Воно, і це слід підтримати, ґрунтуються на загальних приписах 

інформаційного законодавства, що передбачено ч. 1 ст. 13 Основ законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У галузевих законах лише 

закріплюються специфічні інформаційні права і обов’язки страховиків, страхувальників і 

застрахованих. 

Так, платники ЄСВ як учасники інформаційних відносин наділені інформаційними правами 

(безоплатно отримувати від органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх 

компетенції інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на платника згідно із 

законом, а також для підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених платником 

сум єдиного внеску), а також обов’язками (пред'являти на вимогу застрахованої особи, на 

користь якої він сплачує єдиний внесок, повідомлення про взяття на облік як платника єдиного 

внеску та надавати інформацію про сплату єдиного внеску, в тому числі у письмовій формі). 

Певні права і обов’язки мають органи Пенсійного фонду України, Державної фіскальної 

служби України, які по суті є розпорядниками і володільцями публічної інформації щодо 

сплати і використання ЄСВ. 

Ці обов’язки певною мірою виконують функцію гарантування прав застрахованих осіб. Так, 

за ч. 14-1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов’язані надавати 

безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних 

облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. 

У статусі учасників системи соціального страхування в Україні обсяг інформаційних прав і 

обов’язків постійно збільшується. Так, наприклад, ст. 15 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» закріплює за роботодавцями як 

страхувальниками з-поміж трьох статутних прав два інформаційних, а саме: на безоплатне 

отримання в органах Фонду інформації про порядок використання його коштів, а також 

отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів Фонду. Так 

само, серед дев’яти обов’язків визначено шість, які мають інформаційний зміст. 

Отже, правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування в 

Україні розвивається динамічно, спираючись як на базові приписи інформаційного 

законодавства, а також встановлюючи широкий спектр специфічних інформаційних прав та 

обов’язків. Забезпечення безперешкодного та повного інформування про буд-які значимі 

аспекти реалізації суб’єктивних прав і обов’язків особи у сфері соціального страхування є 

важливою гарантією їх реалізації і захисту. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ У ПРОЕКТІ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Упродовж декількох останніх років у зв’язку з новим «витком» реформування системи 

соціального захисту населення все частіше законодавець звертається до необхідності 

відродження, надання нового змісту такій організаційно-правовій формі соціального 

забезпечення працівників, як його здійснення за рахунок коштів роботодавця. Це зумовлено 

фінансовою неспроможністю держави повною мірою виконувати взяті на себе соціальні 

зобов’язання. 

Разом з тим, варто зауважити, що участь роботодавця у недержавному соціальному захисті 

працівників має певну цінність й для нього. З однієї сторони, в такий спосіб він мотивує 

працівників досягати підприємницького результату – отримання прибутку1. З іншої – 

реалізовує свою соціальну відповідальність перед працівниками2. 

У фаховій літературі зазначається, що соціальне забезпечення, яке надається за рахунок 

роботодавця, може здійснюватися за наступними напрямками: 1) харчування (забезпечення 

безоплатними чи частково оплачуваними обідами, дотації на харчування тощо); 2) житло 

(видача позики на будівництво житла, часткова або повна оплата житла, що будується або 

надається тощо); 3) спорт (оплата абонементів у басейн та інші спортивні заклади); 4) медичне 

обслуговування (доплата медикам, які працюють на підприємстві, за зниження захворюваності, 

за додаткове обслуговування тощо); 5) ветерани (додаткова пенсія ветеранам, учасникам та 

інвалідам воєн, військових дій, пенсіонерам, які отримали трудове каліцтво чи професійне 

захворювання на виробництві, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, 

допомога у зв’язку з безробіттям, допомога на поховання тощо); 6) соціально-культурні заходи 

(оплата путівок в санаторії і будинки відпочинку, подорожі, навчання у вузах і технікумах, 

інститутах підвищення кваліфікації тощо, оплата заходів у зв’язку з ювілеєм, білетів на 

публічні заходи, проїзд до місця навчання тощо); 7) медичне страхування (обов’язкове та 

добровільне); 8) діти (оплата утримання дітей в дитячих закладах, допомоги у разі народження 

дитини, додаткові оплачувані відпустки, у тому числі жінкам, які виховують дітей у віці до 

трьох років, матеріальна допомога на оздоровлення тощо) 3. 

Вчена Т. В. Капаніна зазначає, що нормативне регулювання видів соціального забезпечення, 

яке надається за рахунок роботодавця, може здійснюватися за допомогою таких актів: 1) 

єдиного корпоративного акта (соціальний кодекс підприємства, колективний договір); 2) 

нормативних актів, які регулюють окремі напрямки соціального забезпечення працівників 

(положення про оплату відпусток жінкам, які мають дітей віком до трьох років, положення про 

умови забезпечення працівників підприємства житловою площею, положення про матеріальну 

допомогу (пенсії) пенсіонерам тощо)4. 

Без сумніву, зважаючи на добровільний характер участі роботодавця у недержавному 

соціальному захисті працівників, нормативно-правове регулювання форм та порядку надання 

соціального забезпечення повинно здійснюватися на рівні локальних корпоративних актів. 

Разом з тим, вважаємо, що правова можливість роботодавця долучитися до покращення рівня 

                                                                 

 
1 Перевозчикова Н.О., Котова Ю.І. Особливості мотивації персоналу на сучасних підприємствах / Н.О. Перевозчикова, Ю.І. Котова // Ефективна 
економіка. – 2013 - № 4. // Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961; Паладій М. І. Сучасні підходи до мотивації праці 

банківського персоналу / М. І. Паладій // Банківська справа. – 2010. – № 5. – С. 29 – 31. 
2 Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління / Д. Баюра // Україна: аспекти праці. – 2009. - № 1. – 
С. 21-25. 
3 Капанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ): учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – 

ИНФРА. – М, 1999. – С. 540-541. 
4 Капанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ): учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА – 

ИНФРА – М, 1999. – С. 541. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961


 

 

263 

соціального захисту працівників, а також основні напрямки та правові засади його діяльності у 

цій сфері повинні бути закріплені у законодавчих актах вищої юридичної сили. 

Сьогодні головним нормативно-правовим актом, який регулює відносини між працівниками 

та роботодавцем, є Кодекс законів про працю України 5. Зважаючи на його «застарілість» та 

потреби у врегулюванні нових стосунків, впродовж останніх двох років триває активна робота 

над розробкою проекту та прийняттям нового Трудового кодексу України (далі – Проект)6. 

Відтак, вартим уваги сучасне бачення законодавця щодо правового регулювання участі 

роботодавця у недержавному соціальному захисті працівників. 

Аналіз проекту Трудового кодексу України  дозволив виділити такі основні положення, які 

прямо чи опосередковано врегульовують окреслене нами питання: 

- по-перше, закріплено право роботодавця заохочувати працівників за результатами праці (п. 

5 ч. 1 ст. 24 Проекту); 

- по-друге, окреслено форми участі роботодавця у недержавному соціальному захисті 

працівників. Такими згідно з Проектом є: 1) надання заохочувальних відпусток, у тому числі з 

метою оздоровлення, з повним або частковим збереженням заробітної плати (ст. 187 Проекту); 

2) надання компенсаційної виплати (допомоги) на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки (ст. 251 Проекту); 3) професійне навчання працівників та робітників (здійснення 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і працівників відповідно до 

власних потреб (ст. 323-331 Проекту); 4) стажування працівників (ст. 336 Проекту); 

- по-третє, визначено способи участі роботодавця у недержавному соціальному захисті 

працівників шляхом ведення: 1) колективних переговорів та укладення колективних договорів і 

угод (ч. 2 ст. 1, п. 27 ч. 1 ст. 2, ст. 12, п. 4, 8 ч. 1 ст. 24 Проекту); 2) індивідуальних переговорів 

та закріплення додаткових умов соціально-захисного характеру в трудових договорах чи 

окремих угодах (ч. 3 ст. 33 Проекту). 

Досліджуючи вище наведені положення Проекту, вважаємо доцільним звернути увагу на 

наступні недоліки Проекту щодо нормативного регулювання участі роботодавця у 

недержавному соціальному захисті працівників.  

Перш за все, у Проекті пропонується достатньо обмежену сферу застосування заохочень – 

лише за результатами праці. Вважаємо, що заохочення можуть застосовуватися також з метою: 

стимулювання ефективності праці, оздоровлення персоналу, створення сприятливого 

виробничого клімату. 

Другим недоліком, на нашу думку, є вузький перелік форм участі роботодавця у 

недержавному соціальному захисті працівників. Крім додаткових відпусток та професійного 

навчання є ціла низка інших видів соціального забезпечення за напрямками, що вказані вище 

(медичне обслуговування, медичне страхування, соціально-культурні заходи, житло, спорт 

тощо). 

Третім недоліком є відсутність у Проекті положення про надання роботодавцям певних пільг 

та преференцій як засобів державного стимулювання їхньої участі у недержавному соціальному 

захисті працівників. Для прикладу, скасування обов’язкової норми працевлаштування інвалідів 

для роботодавців, які укладають довгострокові договори добровільного медичного страхування 

своїх працівників, добровільного страхування від нещасних випадків на виробництві тощо. 

Беручи до уваги вище зазначені недоліки, а також враховуючи особливу роль роботодавця 

як головного суб’єкта, на якого держава має намір перекласти частину своїх соціальних 

зобов’язань7, пропонуємо: 

- викласти пункт 5 частини першої статті 24 проекту Трудового кодексу України у такій 

редакції: (основними правами роботодавця є:) «право заохочувати працівників за результатами 

                                                                 

 
5 Кодекс законів про працю України від 10 грудн 1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375. 
6 Проект Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 року № 1658 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221. 
7 Розенко П. Україна перейде на страхову медицину протягом трьох років / П. Розенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://life.pravda.com.ua/health/2016/09/29/218482/. 

http://life.pravda.com.ua/health/2016/09/29/218482/
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праці, з метою підвищення ефективності праці, оздоровлення, створення сприятливого 

виробничого клімату тощо»; 

- доповнити проект Трудового кодексу України статтею 30-1 такого змісту:  

«Роботодавець має право заохочувати працівників шляхом надання за власний рахунок 

виплат, послуг, сплати страхових внесків на користь працівників та в будь-якій іншій формі, 

прямо не забороненій законом, за будь-яким напрямком, доцільним та необхідним для 

забезпечення їхнього додаткового соціального захисту (харчування, житло, спорт, медичне 

обслуговування, соціально-культурні заходи, медичне страхування, соціальний захист дітей, 

ветеранів тощо). 

Держава стимулює діяльність роботодавця щодо додаткового соціального захисту 

працівників шляхом надання пільг та привілеїв у сфері сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів, проведення заходів державного контролю, сплати штрафних 

(фінансових), адміністративних санкцій тощо». 

Вважаємо, що такі заходи законодавчого регулювання сприятимуть зацікавленості 

роботодавців брати участь у додатковому соціальному захисті найманих працівників. 

 

 

Ширант Алла Анатоліївна  

кандидат юридичних наук,  

адвокат БВПД  

ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМИ 

Однією з проблем, з якою стикаються внутрішньо переміщені особи при призначені їм 

пенсій органами пенсійного фонду, є практична неможливість надання такими особами 

різноманітних додаткових документів задля підтвердження свого страхового (трудового) 

стажу. 

Наприклад у лютому 2017 року, органами пенсійного фонду України було відмовлено 

заявнику, який працював на посаді гірноробочого з повним підземним робочим днем в шахті 

(яка знаходилась в Донецькій області) в призначенні пенсії на пільгових умовах, оскільки 

заявник не надав фонду додаткових документів згідно пункту 20 постанови КМ України  від 

12 серпня 1993 р. № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу 

для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»  на 

виконання вимог пункту (а) статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» .   

Згідно пункту (а) статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»  на пільгових 

умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи працівники, 

зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і 

особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і 

показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих 

місць. Пункт 20 постанови КМ України  від 12 серпня 1993 р. № 637 містить положення про те, 

що у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії 

на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для 

підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, 

установ, організацій або їх правонаступників. 

Вказана ситуація є вже, майже, типовою та має місце внаслідок того, що частина території 

України є тимчасово окупованою і документи, які надаються підприємствами, установами та 

організаціями (які є розпорядниками необхідною інформацією) і розташовані на таких 

територіях, не визнаються нашою державою.  

До того ж трапляються випадки, коли органи пенсійного фонду неправомірно вимагають від 

заявників додаткові документи, навіть, при наявності відповідних записів в трудовій книжці 

заявника, необґрунтовано посилаючись на пункт 20 зазначеної постанови КМУ № 637. Як вже 

зазначалось, вказаний пункт містить положення про те, що у тих випадках, коли в трудовій 
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книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах для 

підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, 

установ, організацій або їх правонаступників.  В той час як у вказаній Постанові КМ України 

№ 637 також зазначено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова 

книжка – отже коли відповідні відомості зазначені в трудовій книжці - у органів пенсійного 

фонду відсутні правові підстави для того, щоб вимагати у заявника відповідні додаткові 

документи. 

Також слід взяти до уваги, що тимчасово переміщені особи часто бувають  дуже обмежені в 

надані показів свідків задля підтвердження факту своєї роботи. Оскільки свідки часто 

проживають на тимчасово окупованій території України на не мають можливості надати свої 

пояснення в органах пенсійного фонду. 

Таким чином, нажаль, почастішали випадки, коли внутрішньо переміщеним особам органи 

пенсійного фонду відмовляють в призначені їм пенсії через брак відповідних документів, які 

заявники не можуть надати через об’єктивні причини – а відтак їх право на пенсійне 

забезпечення, яке, гарантоване Основним Законом України (стаття 46), є порушеним. 

Також слід зазначити, що на сьогодні відсутня стала судова практика по вищевказаним 

спорам, оскільки розгляд відповідних судових спорів ще не закінчено.  

На моє переконання при вирішені вказаних судових спорів позови заявників слід 

задовольняти при цьому доцільно керуватися приписами статті 2 Основного Закону України, 

згідно яких 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 відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

А також положеннями статті 46 Конституції України, у якій зазначено, що громадяни мають 

право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Це право 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. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Враховуючи вищевказане доцільним є розробка та прийняття нормативних документів, які 

б врахували об’єктивну неможливість надання заявниками (як правило внутрішньо 

переміщеними особами) документів в органи пенсійного фонду, задля призначення їм пенсій на 

пільгових умовах (оскільки розпорядники необхідною інформацією знаходяться на тимчасово 

окупованій території). 
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Шумило Михайло Миколайович  
доктор юридичних наук, 

 старший науковий співробітник  

відділу проблем цивільного, трудового  

та підприємницького права 

 Інституту держави і права 

 імені В.М. Корецького НАН України 

КОДИФІКАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці 

Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом “Правове 

регулювання пенсійного забезпечення в Україні та Республіці Білорусь: становлення, сучасний 

стан, перспективи розвитку і взаємодії” № 22742. 

 

Питання кодифікації соціально-забезпечувального законодавства не нове для науки права 

соціального забезпечення, такі вчені як: С.М. Синчук, О.В.Тищенко, С.М. Прилипко та ін. 

підтримують ідею кодифікації галузі права соціального забезпечення. Аргументи вчених 

зрозумілі і об’єктивні, перш за все, у зв’язку із великою кількість нормативно-правових актів, 

що регулюють суспільні відносини у цій галузі. Однак, при більш детальному вивченні питання 

кодифікації можна зіткнутися із ключовою проблемою галузі – що є її предметом? До сьогодні 

виникають дискусії на предмет входження тих чи інших питань до цієї галузі, а тому це є 

однією із причин, що гальмують процеси кодифікації. Що стосується кодифікації пенсійного 

законодавства, то сьогоднішня структура чинних законів, його система, а також предмет є 

значно структурованішими та автономними ніж галузі права соціального забезпечення загалом. 

Пенсійне законодавство в Україні зазнало трьох суттєвих змін, це реформа 1991, 2003 та 

2011 року, нині до цього ряду впевнено можна додати і 2015 рік, який ознаменувався значними 

законодавчими змінами. У 2015 році Парламент зробив, без жодного перебільшення, прорив у 

реформуванні системи спеціального пенсійного забезпечення. Це значний крок у напрямку 

встановлення соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні. Йдеться, перш за все, про 

скасування спеціальних пенсій (VIP-пенсій), окрім пенсій військовослужбовців та науковців. 

Проте на нашу думку, у перспективі має залишитися тільки пенсія для військовослужбовців, 

оскільки це прямо передбачено статтею 17 Конституції України. Крім цього, суттєвих змін 

зазнало законодавство у частині правового регулювання пенсії за вислугу років. З одного боку, 

було збільшено страховий стаж, необхідний для призначення цих видів пенсії з іншого боку, 

вперше в історії існування пенсії за вислугу років запроваджується пенсійний вік, який є 

нижчим від загального, але окрім спеціального стажу встановлюється додатковий юридичний 

факт, без якого призначення пенсії з вислугу років не можливий. Переломним для української 

пенсійної системи може стати 2017 рік, за умови проведення п’ятого етапу реформування 

пенсійного законодавства, його удосконалення. 

Окремо необхідно також зупинитися на формі пенсійної реформи 2017 року. Вище 

зазначалося, що пенсійне законодавство чотири рази зазнало суттєвого реформування, але і до 

форми, і до змісту таких новозмін є низка застережень. Одним із головних недоліків попередніх 

пенсійних реформ була хибність вибору форми її проведення. На нашу думку, реформування 

пенсійного забезпечення має проходити із залученням широкого кола фахівців у сфері права, 

економіки, демографії тощо, зокрема юристів-науковців, економістів-практиків та 

представників громадянського суспільства. Потрібно напрацювати концепцію реформування 

пенсійного законодавства України, очевидною є необхідність його систематизації. Кінцевим 

результатом пенсійної реформи повинен стати Пенсійний кодекс України, що врахує 

положення чинного законодавства, а також закріпить новели, що вдосконалять пенсійне 

забезпечення громадян. Можна констатувати, що пенсійне законодавство сьогодні 

перетворилося в заплутану та незрозумілу пересічному громадянинові павутину правових 
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норм. На жаль, відбулася інфляція пенсійного законодавства, яка шкодить пенсійній системі 

України. Зі збільшенням нормативно-правових актів дієвість правового регулювання не 

підвищується, а в окремих випадках знижується. Усі ці чинники призводять до неправильного 

застосування законодавчих норм, і, як наслідок, значну частину адміністративних справ 

складають саме спори про призначення, виплату та перерахунок пенсії. Єдиним виходом із 

ситуації, що склалася, може бути прийняття Пенсійного кодексу України – єдиного, 

консолідованого нормативно-правового акту, що об’єднає всі три рівні пенсійної системи 

України, спеціальне пенсійне забезпечення, а також питання сплати єдиного соціального 

внеску, призначення, виплату та перерахунок пенсій. Під час кодифікації необхідно завершити 

пенсійну реформу в Україні, оскільки так звані реформи 1991, 2003, 2011 та 2015 рр. не можна 

назвати завершеними. Вони тільки частково реформували окремі аспекти пенсійного 

забезпечення; це були етапи єдиної, багаторічної пенсійної реформи, що розтягнулася більше 

ніж на 20 років, вершиною якої має стати Пенсійний кодекс України. Проте як бачимо, у 2017 

році пенсійну реформу заплановано провести шляхом внесення змін до 35 законів України і 

перейменуванням основного пенсійного Закону України з “Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування” на “Про систему пенсійного забезпечення та загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування”. Така форма викликає сумніви та низку застережень. 

Досить часто законотворець фактично імітує реформи і займається підміною понять. Зміна 

чи декоративні новели в форму пенсійного законодавства жодним чином не змінюють його 

суті, змісту.  

Важливим аспектом на шляху остаточного формування галузі – пенсійне право є його 

некодифікованість, остання може стати формальним на користь автономності цієї галузі, для 

чого є всі підстави. 
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