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Амелічева Лілія Петрівна 

Донецький національний університет  

імені Василя Стуса, 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного права і процесу 

Безпека праці як компонента гідної праці у світлі теорії  

соціальної безпеки 

Україна, підтримавши стратегію сталого розвитку, взяла на себе як 

соціальна й правова держава зобов'язання забезпечити сталий розвиток, 

зокрема, дотримуючись принципів гідної праці [1], яке можливо виконати 

шляхом впровадження виваженої державної політики з відповідним 

змістовним наповненням.  

Слід зауважити, що безпека праці є однією з важливих умов сталого 

розвитку України, що визначає якість життя її громадян. Адже, певний стан 

безпеки праці в будь-якій державі дозволяє робити висновки про відповідне 

відношення держави, суспільства до таких найвищих соціальних цінностей як 

життя, здоров’я, гідність працюючих, про відповідний рівень науково-

технічного прогресу виробництва й законодавчого регулювання трудових 

відносин щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці.  

Вітчизняними вченими-трудовиками поняття «безпека» вже давно 

віднесено до аксіологічної (ціннісної) основи трудового права [2, с. 17; 

3, с. 52], адже відсутність відчуття безпеки, робота в умовах ризиків, 

незахищеності негативно позначаються на працездатності працівника 

[4, с. 10]. З одного боку, поняття «безпека» і «праця» в етимологічному та 

значеннєвому аспектах є різними за змістом, але, з іншого, – їх поєднання у 

складне поняття «безпека праці» є логічним і обумовлено існуванням 

нерозривного зв’язку між ними та їх спільним суб’єктом – працівником.   

Варто зауважити, що працівник XXI століття очікує від найманої праці на 

підставі трудового договору вже не тільки безпеку на роботі, задоволення 

потреб своїх та своєї сім’ї, але й всебічної реалізації особистих прагнень і 

здібностей, максимального розвитку свого творчого та інтелектуального 

потенціалу, поважного ставлення до своєї трудової честі й гідності. 

В науці трудового права концепція гідної праці за останні десятиліття 

була розвинута такими сучасними науковцями-правознавцями з різних країн, 

в тому числі України, як Т.О. Зикіна [5], Г.А. Капліна [6], Т.А. Коляда [7], 

С.С. Худякова [8], Г.І. Чанишева [9], Шабанов Р.І. [10] й ін. Перш за все, 

зазначеними вченими концепція гідної праці розглядалася як елемент правової 

політики держави та чинник розвитку трудових відносин.  

Як вірно зауважує І.І. Івчук, концепція гідної праці дала потужний 

поштовх за допомогою людиноцентристського підходу переосмислити зміст 

поняття «безпека праці (безпечні і здорові умови праці)». Вчена також 

зауважує, що безпека праці (безпечні і здорові умови праці) є основною 

складовою гідної праці, адже, якщо умови праці працівника є небезпечними, 

то відсутні підстави для її кваліфікації як гідної праці [11, с. 132].  
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Зазначене обумовило модернізацію парадигми науки трудового права в 

цілому на засадах антропоцентричного підходу, а саме появу і поширення в 

науці трудового права, численних теорій гуманізації праці, зокрема, концепції 

гідної праці [12], що в спеціальній літературі зауважується як складова 

соціальної безпеки [13; 14].  

Так, І.С. Сахарук слушно зауважує, що зміст соціальної безпеки означає 

соціальну захищеність людини і суспільства, створення умов для ефективної 

реалізації соціальних прав з метою покращення якості життя, забезпечення 

його гідного рівня [13, с. 28]. Вчена висловлює думку, з якою цілком 

погоджується і автор дослідження, про те що, реалізація концептуальних засад 

гідної праці є важливою передумовою встановлення високого рівня соціальної 

безпеки [13, с. 29]. 

Таким чином, сучасна наука трудового права стрімко розвивається в 

умовах глобалізації під впливом теорії соціальної безпеки й концепції гідної 

праці. Як наслідок, відбувається позитивна динамічна трансформація й 

трудових відносин, зокрема, в сфері безпеки праці.  

Враховуючи те, що високий рівень безпеки праці як компоненти гідної 

праці сприяє підвищенню рівня соціальної безпеки в будь якій державі, а 

значить, дозволяє пришвидшити досягнення сталого розвитку, є необхідність 

в науці трудового права провести комплексне дослідження вказаних 

багатокомпонентних й складноструктурних об’єктів, базуючись на 

синергетичному підході, що забезпечує нове методологічне бачення природи 

цих об’єктів, зокрема, правової.  
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Види гарантій правового регулювання кадрового забезпечення 

Державної служби України 

Забезпечення прав громадян у сфері кадрового забезпечення Державної 

служби України є складним та багатоаспектним процесом, а один із головних 

його етапів – це створення відповідних гарантій,  оскільки без встановлення 

засобів реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян жодна держава 

не може вважатись правовою та соціальною, а захист і відновлення прав у разі 

порушення є одним із пріоритетних напрямків діяльності держави. Тому,  

гарантії є саме тими основами, без яких права людини втрачають практичне 

підґрунтя та соціальну цінність. Аналіз правової доктрини засвідчив, що 

питання гарантій правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України повністю перебуває поза сферою наукових інтересів 

вітчизняних дослідників тому теоретичні концепції даного питання на 

сьогодні не є встановленими. Логічним є звернення до норм спеціального 

законодавства, проте Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII [1] чітко не встановлює гарантій щодо права для громадян України 

на доступ до державної служби. Опосередковано про це йде мова в 

Конституції України [2], оскільки до таких гарантій можна віднести наступні: 

1) гарантія вільного і всебічного розвитку особистості (стаття 23); 2) гарантія 

рівності конституційних прав і свобод та рівності перед законом, рівність прав 

жінки і чоловіка (стаття 24); 3) гарантія прав на працю та вільного її обрання 

(стаття 43). У зв’язку із цим, пропонуємо серед гарантій правового 

регулювання кадрового забезпечення Державної служби України виділити дві 

групи: 

1. Конституційні гарантії – дану групу становлять правові засоби, 

встановлені державою у змісті конституційних норм, що забезпечують право 

громадян України отримати можливість працевлаштуватись на державній 

службі та захищати дане право у встановленому законом порядку. Дану групу 

становлять гарантії, сформульовані нами у попередньому абзаці. 

2. Спеціальні гарантії – правові засоби, встановлені державою у змісті 

норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1], 

які встановлюють права громадян як учасників процесу кадрового 

забезпечення Державної служби України. Таких гарантій, як нами вже 

відмічалось, є небагато і до них віднесемо наступні: 1) гарантія вступу на 

посади державної служби виключно за результатами проведення конкурсу 

(стаття 21); 2) гарантія оскарження рішення конкурсної комісії у разі не 

проходження конкурсного відбору на зайняття вакантної посади державної 

служби (стаття 28); 3) гарантія просування державного службовця по службі із 

урахуванням професійної компетентності (стаття 40); 4) гарантія підвищення 
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рівня професійної компетентності державних службовців шляхом 

професійного навчання (стаття 48). 

Аналізуючи конституційну групу гарантій, звернемо увагу на їх значну 

чисельність та опосередковане відношення до правового регулювання 

кадрового забезпечення Державної служби України,  тому проаналізуємо 

окремі із них. Гарантію вільного і всебічного розвитку особистості у контексті 

досліджуваної тематики розуміємо наступним чином. По-перше, всім 

громадянам України гарантуються рівні можливості щодо здобуття освіти, 

вивчення державної мови, працевлаштування тощо. Тому, початково кожна 

особа перебуває у рівних умовах щодо відповідності вимогам до кандидатів 

на посаду державної служби. Кожному гарантується можливість щодо 

виконання кожного припису. По-друге, усі державні службовці наділяються 

однаковими умовами щодо професійного росту, розвитку та кар’єрного 

просування. Тому, з огляду на процес кадрового забезпечення державної 

служби у кожної особи є можливості до вільного і всебічного розвитку 

особистості. Гарантія рівності конституційних прав і свобод та рівності перед 

законом та рівність прав жінки і чоловіка полягає у тому всі кандидати на 

державну службу та державні службовці є рівними у своїх правах, а будь-які 

дискримінації є забороненими. У процесі кадрового забезпечення Державної 

служби України до уваги береться виключно рівень компетентності, 

професіоналізму та здатності осіб зайняти ту чи іншу посаду. Гарантія права 

на працю та вільного її обрання дає можливість громадянам України 

реалізувати свої навички та вміння у практичному виконанні завдань і 

функцій держави. Тому, будь-якій особі, що не суперечить вимогам до 

кандидатів на зайняття посади державної служби гарантується право взяти 

участь у конкурсі на зайняття вакантних посад. 

У цілому, аналізуючи дану групу, відзначимо її «віддаленість» від 

специфіки досліджуваного інституту. Жодна із гарантій не має прямого 

відношення до правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України і є може бути використана у низці суспільних відносин. 

Водночас, існування таких гарантій сприяє процесу кадрового забезпечення, 

адже надає можливість великій кількості громадян реалізувати свої навички та 

вміння на користь державі та її громадянам. 

У процесі аналізу правової доктрини та норм Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] ми звертали увагу на те, що 

вітчизняні науковці ігнорують дослідження даного питання, а зазначеним 

нормативно-правовим актом фактично не встановлено гарантій у 

досліджуваній сфері.  

Однією із спеціальних гарантій є гарантія вступу на посади державної 

служби виключно за результатами проведення конкурсу. Проведення 

конкурсу забезпечує об’єктивність вибору кандидатів, а також залучення до 

державної служби найкомпетентнішого із можливих варіантів. Відзначимо, 

що просування державного службовця по службі шляхом зайняття інших 

посад також здійснюється шляхом участі в конкурсі. Саме тому, дана гарантія 

в певній мірі є фундаментальною для інших правових засобів даної групи. Її 
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наявність є демонстрацією об’єктивного характеру процедур кадрового 

забезпечення, оскільки основним критерієм вибору того чи іншого кандидата 

є його відповідність законодавчо встановленим критеріям, а також найвищий 

результат проходження конкурсу. 

У разі непроходження конкурсного відбору на зайняття вакантної посади 

державної служби кожному кандидату надається право на оскарження 

рішення конкурсної комісії у судовому порядку, або при зверненні до 

діяльності Національного агентства України з питань державної служби як 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби, в залежності від категорії 

посади. Дана гарантія є втіленням права кожного на справедливий суд, 

закріплений статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [3]. Не зважаючи на об’єктивний характер конкурсних процедур, все ж 

залишається можливість для людських та технічних помилок. Можливість 

захистити свої права є важливою підставою для залучення більшої кількості 

кваліфікованих кандидатів, враховуючи низький рівень довіри громадян 

нашої держави до будь-якого роду конкурсів. 

Гарантія просування державного службовця по службі із урахуванням 

професійної компетентності забезпечує з однієї сторони мотивацію державних 

службовців до росту, з іншої – залучення на вакантні посади 

високопрофесійних кадрів. На сьогодні із урахуванням рівня оплати праці, 

державна служба не є привабливою для працевлаштування у порівнянні із 

приватним сектором. Водночас, можливість розвитку та поступового 

покращення матеріальних й соціальних умов праці є важливою перевагою при 

залученні кваліфікованих кандидатів. Саме тому, наявність даної гарантії у 

цілому суттєво впливає на якісне зростання рівня кадрового забезпечення 

державної служби. 

Гарантія підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців шляхом професійного навчання дозволяє здійснювати 

безперервний процес підвищення компетентності кадрових ресурсів 

державної служби. Важливим є здійснення даного процесу за рахунок 

держави за умови створення останньою усіх необхідних умов.  

Тож, досліджувана група гарантій також лише частково стосується 

кадрового забезпечення Державної служби України. Відзначимо, що кожна із 

правових засад становить правові засоби, які стосуються різних напрямків 

кадрового забезпечення. Їх правова природа полягає у створенні передумов та 

наданні можливостей постійного підвищення рівня компетентності кадрового 

складу державної служби, а також у залученні максимально кваліфікованих 

працівників на вакантні посади. 

Отже, гарантії правового регулювання кадрового забезпечення Державної 

служби України є у цілому новим інститутом вітчизняного права. Низький 

рівень наукової уваги до нього можна пояснити незначною кількістю таких 

правових засобів, закріплених у нормах вітчизняного законодавства. У сфері 

кадрового забезпечення державної служби вони передусім мають вияв у 

якості надання особам можливостей вступити на державну службу, постійно 
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вдосконалювати свої навички та займати вищі посади згідно успішності 

виконання поставлених задач. 
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Сучасний етап розвитку України характеризується глибинною та 

повсюдною трансформацією багатьох суспільних та державно-правових 

інституцій, що пов’язано, передусім, з інтеграцією до Європейського 

співтовариства. В цих умовах необхідно, окрім іншого, ліквідувати на 

законодавчому рівні застарілі та невідповідні сучасним умовам окремі правові 

норми, зокрема, таких, що стосуються дискримінації окремих груп населення. 

Ці норми існують і в трудовому законодавстві – заборона жінкам працювати у 

нічний час, що на наше переконання є неправовим (чи анти правовим) 

обмеженням трудових прав жінок.   

У чинному Кодексі законів про працю України (далі КЗпП) праця жінок у 

нічний час знайшла своє правове регламентування у ч.2 ст. 55. Частина 2 цієї 

статті встановлює обмеження щодо роботи жінок у нічний час, причому ця 

норма дублюється і окремою статтею 176  КЗпП.  

Ст. 175 КЗпП «Обмеження праці жінок на роботах у нічний час» 

продовжує розвиток правових положень передбачених ст.55, а саме 

«залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих 

галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю 

і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із 

зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час 

затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначені у частині першій цієї 

статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, 

де зайняті лише члени однієї сім'ї».  

Зазначені вище норми, на наше переконання, були прийняті в розвиток 

міжнародних договорів у сфері трудових правовідносин, а саме Конвенції про 
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нічну працю жінок у промисловості (переглянута у 1948 році) N89 

Міжнародної організації праці (далі МОП) в редакції від 26.06.1990, Конвенції 

про нічну працю N 171 МОП в редакції від 26.06.1990.   

У ст. 3 Конвенції про нічну працю жінок у промисловості №89 МОП 

передбачено, що «Жінки, незалежно  від віку,  не використовуються на 

роботах у нічний час на державних або приватних промислових 

підприємствах чи в будь-яких їхніх  філіалах, за винятком підприємств, на 

яких працюють лише члени однієї родини».  

Отож, дослідивши правове регламентування цих суспільних відносин ми 

можемо побачити чотири умовних рівня нормативно-правових актів, що 

регулюють це питання, але які не знаходяться, за виключенням одного, в 

гармонії з іншими рівнями:  

1. Конституційний – чітко не встановлює позитивні правила поведінки, 

але передбачає основні принципи та засади побудови правової системи (напр. 

ст.3 КУ, що людина є найвищою соціальною цінністю).  

2. Рівень міжнародно-правових договорів (маємо на увазі Конвенції 

МОП, про які ми зазначали раніше), що відносно нашого питання 

встановлюють заборону праці жінок на промислових підприємствах, перелік 

яких наведено у Конвенції, вночі, окрім тих, на яких працюють члени однієї 

сім’ї. Доволі незрозумілим може видатися останнє правило, адже не є ясною 

ціль такого дозволу. Ми припускаємо, що це пов’язано, передусім, не з 

захистом здоров’я та життя жінки від небезпечних факторів виробництва, а з 

намаганнями уникнути різноманітних форм насильства щодо них, що не 

зовсім є припустимим в демократичній державі, адже встановлені обмеження 

явно не відповідають меті та дискримінують жінок за умови їх бажання 

працювати на таких виробництвах. Така юридична норма покликана нібито 

зменшити або взагалі зняти відповідальність держави за охорону та захист 

окремої категорії громадян у нічний час.  

3. Законодавчий рівень – головним чином, Кодекс законів про працю, який, 

на перший погляд, не суперечить Конституції та ратифікованим міжнародно-

правовим актам, проте, насправді, суттєво обмежує право жінок працювати у 

нічний час, адже положення ч.2 ст. 55 і ст. 175 не допускають взагалі залучати 

жінок до робіт у нічний час, навіть на непромислових підприємствах, за 

винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою 

необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік таких сфер має бути 

сформований на підзаконному рівні. В частині 3 ст. 175 дублюється норма 

Конвенції про нічну працю жінок, а саме про дозвіл працювати у нічний час 

жінкам на підприємствах, де зайняті члени однієї сім’ї. Український 

законодавець на цьому рівні регламентування передбачив дуже жорсткий вид 

обмеження (або ж забезпечення, якщо стояти на інших позиціях бачення цього 

явища) трудових прав жінок, що сьогодні має більше підстав, на нашу думку, 

розглядатися як дискримінація, а не як посилення захищеності жінок, не 

піддається сумніву і те, що тут ще більше було звужено коло суб’єктів, які 

можуть працювати в нічний час, у порівнянні з конвенціями МОП.  
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4. Підзаконний рівень регулювання наведених відносин має регулюватися 

Кабінетом Міністрів України у формі затвердження окремого підзаконного 

нормативно-правого акту, який, судячи з логіки законодавця, має розроблятися 

центральним органом виконавчої влади, що займається управлінням у сфері 

трудових правовідносин. До 1993 року ця статті не мала такої юридичної норми, 

а зазначена стаття мала лише першу частину. ЗУ «Про Про внесення змін і 

доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю 

України» від 15 грудня 1993 року було доповнено статтю 175 двома частинами. 

Проте, з тих пір Кабінет Міністрів України так і не затвердив перелік 

відповідних галузей та видів робіт із зазначенням максимальних термінів 

застосування праці жінок у нічний час. Тому, можна говорити про те, що 

підзаконний рівень, який передбачений Кодексом сьогодні в Україні відсутній, 

що на практиці робить відповідні норми Кодексу «мертвими», себто такими, що 

не можуть застосовуватися на розсуд більш впливово суб’єкта трудових 

правовідносин – роботодавця при реалізації його інтересів, адже він може 

використовувати норму Кодексу на власне бажання – як і дозволяти, так і 

забороняти, працювати жінкам у нічний час за однакових умов.  

Дослідивши питання про заборону нічної праці жінок в Україні, ми 

можемо дійти до висновку, що сьогодні правове регламентування цих 

відносин є суперечливим та непослідовним, внутрішньодержавне 

законодавство не відповідає правилам міжнародних конвенцій встановлюючи 

обтяжливі обмеження для жінок, проте підзаконний рівень регламентування 

робить неможливим чітке і в усіх випадках однозначне застосування норм 

Кодексу. Необхідно, на наше переконання, внести зміни до ч. 2 ст. 55 та ст. 

175 КЗпП, що мають базуватися на новому концепті правового регулювання, 

за якого жінкам має бути дозволено працювати у всіх галузях народного 

господарства у нічний час, за винятком тих, які будуть включені до 

спеціального переліку затвердженого КМУ. Відповідно, уряд має ухвалити 

відповідний перелік, що має базуватися, в тому числі, і на нормах Конвенції 

про нічну працю жінок у промисловості №89. Запропонована схема правового 

регулювання нічної праці жінок дозволить ліквідувати неузгодженість між 

нормами КЗпП та Конвенцій МОП, законодавчу дискримінацію жінок та 

слугувати однією із запорук побудови правової держави та формування 

громадянського суспільства. 
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Щодо державного регулювання оплати праці в країнах світу 

Право працівника одержувати винагороду за працю є одним із основних 

трудових прав, що забезпечує можливість задоволення матеріальних потреб 

самого працівника та членів його сім’ї.  

У більшості європейських та інших країнах світу, склалися два напрямки 

регулювання заробітної плати, які впливають на формування коштів на оплату 

праці і рівень заробітної плати: державне (централізоване) і децентралізоване. 

Державне регулювання є обов’язковим для підприємств усіх форм 

власності і передбачає: встановлення мінімального розміру заробітної плати; 

обмеження зростання середньої заробітної плати всіх категорій працівників як 

способу стримування і зниження темпів інфляції, введення прогресивного 

податку на приріст заробітної плати, захист інтересів працівників. 

Децентралізоване регулювання заробітної плати обумовлено 

самостійністю підприємств в сфері організації оплати праці. Воно полягає у 

визначенні величини коштів на оплату праці, встановленні розмірів заробітної 

плати і темпів її зростання виходячи з економічного стану і фінансових 

можливостей підприємства, стану і розвитку економіки країни і регіону. При 

цьому враховуються умови оплати праці, передбачені системою колективних 

договорів, а також державне регулювання заробітної плати. 

Правові та законодавчі акти європейських країн, що регулюють оплату 

праці, носять, головним чином, локальний характер. Ними встановлюються 

ставки і оклади заробітної плати, регламентуються форми і системи оплати 

праці, різні заохочувальні виплати. Державою централізовано визначається 

заробітна плата (посадові оклади) лише для чиновників державної служби та 

частково для працівників бюджетних галузей  [4]. 

У більшості країн, стосовно загалу працівників, держава здійснює 

регулювання оплати праці за такими основними напрямами: встановлення 

мінімуму заробітної плати та визначення її структури; впровадження певних 

форм оплати робочої сили; індексація заробітної плати і здійснення заходів 

для запобігання її надмірного зростання. 

У низці країн встановлюється державний мінімум заробітної плати в 

масштабах країни або в окремих галузях, здійснюється її індексація або 

обмеження зростання чи «замороження» на певний час. Проголошується рівна 

оплата праці чоловіків і жінок, визначаються періодичність та місце виплати 

заробітної плати, її захист, платіжні документи, регулюються натуральні 

виплати в рахунок заробітної плати, порядок стягнення невиплачених сум 
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заробітної плати, зокрема при банкрутстві підприємств, оплата при відхиленні 

від нормальних умов праці, гарантійні і компенсаційні виплати  [5, с.86-87]. 

У колективних або індивідуальних трудових договорах фіксується 

основна частина заробітної плати (тарифні ставки і сітки робітників і посадові 

оклади службовців). При цьому,  вирішальний вплив на рівень основної 

частини заробітної плати, має державний загальнонаціональний мінімум 

заробітної плати. Державний загальнонаціональний мінімум заробітної плати 

існує в багатьох європейських країнах (Франція, Іспанія, Бельгія, Португалія). 

Поряд з цим у ФРН, Італії, Швейцарії, Австрії, Норвегії, Данії, Ірландії 

загальнонаціональний мінімум заробітної плати не встановлюється. Величина 

мінімальної заробітної плати фіксується на рівні окремих галузей, найчастіше 

при укладанні галузевої колективної угоди між профспілками і 

роботодавцями. У деяких країнах, рішення про зміну рівня мінімальної 

заробітної плати, приймається спеціальними галузевими радами (Німеччина, 

Італія, Австрія, Швейцарія, Великобританія, Данія, Фінляндія, Іспанія, 

Норвегія, Швеція). В Бельгії та Греції діє проміжна модель, за якою 

мінімальний розмір заробітної плати визначається в загальнонаціональних 

колективних угодах, укладених щорічно. Однак, при цьому, досягнуті 

домовленості про розмір мінімальної заробітної плати поширюється не тільки 

на членів профспілки, а й на всіх зайнятих в економіці (в Греції, наприклад, 

лише на приватний сектор)  [1,  с.39-40]. 

Таким чином, трудове законодавство або колективні договори 

встановлюють нижнюю межу заробітної плати працівника, або рівень, нижче 

якого встановлення заробітної плати є неприпустимим. Розмір і диференціація 

тарифних ставок і окладів встановлюється шляхом переговорів і 

закріплюється в колективних договорах. 

Мінімальна заробітна плата визначає витрати на відтворення 

некваліфікованої робочої сили, при виконанні простих робіт в нормальних 

організаційно-технічних і природних умовах. В Конвенції МОП №131 «Про 

встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що 

розвиваються» 1970 р., [7] в якості критеріїв встановлення розмірів мінімальної 

заробітної плати передбачені: потреби працівника і його сім’ї з урахуванням 

загального рівня заробітної плати в країні, соціальних виплат, доходів інших 

соціальних груп;  фактори економічного характеру (обсяг і темпи зростання 

національного доходу, рівень зайнятості та ін.) [2, с. 102-103]. 

Отже, мінімум заробітної плати, можна визначити як певний компроміс 

між соціальними потребами і економічними можливостями суспільства. З цим 

пов’язана і така функція мінімальної заробітної плати, як стандартної 

величини  для обчислення деяких допомог та соціальних виплат, наприклад, 

по безробіттю, на дітей та ін. 

Необхідно зазначити, що в деяких країнах, відповідно до зростання цін, 

рівень мінімальної заробітної плати підлягає виключно національному 

регулюванню і регулярному перегляду (Бельгія, Франція, Нідерланди). У 

Великобританії, Німеччини, Італії, Данії  - мінімальний рівень оплати праці 
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встановлюється колективними договорами між роботодавцями і 

профспілками галузей,  які переглядаються кожні 1 - 2 роки  [6, с. 58]. 

З мінімумом заробітної плати пов’язана її індексація. Найбільш поширене 

автоматичне підвищення заробітної плати з урахуванням зміни індексу цін за 

один певний період - так звана шкала заробітної плати. Але існують і інші 

варіанти. У Бельгії, Греції, Данії, Італії та Нідерландах індексація заробітної 

плати носить загальнонаціональний характер і фіксується в 

загальнонаціональних угодах, які укладаються між державою, роботодавцями 

і профспілками. Підвищення відбувається періодично (щоквартально, 

щорічно), або на основі, так званого, «порогу», тобто при досягненні 

заздалегідь встановленої межі підвищення цін. 

В Японії, Великобританії, Швейцарії індексація заробітної плати 

проводиться на рівні галузей і фірм шляхом укладення колективних угод між 

роботодавцями та профспілками. В Австрії, Німеччині, Норвегії, Португалії, 

Швеції формальний механізм індексації взагалі відсутній, а купівельна 

спроможність заробітної плати підтримується шляхом перегляду заробітної 

плати в період укладення нових колективних договорів [2,  с. 57]. 

Прямий вплив держави на рівень і співвідношення в заробітній платі 

поширюється тільки на державні підприємства і установи. Встановлення 

заробітної плати в державному секторі базується на двох основних 

принципах: з одного боку забезпечити достатньо високий рівень оплати для 

залучення необхідного числа фахівців необхідних професій і кваліфікації, з 

іншого - витрати повинні відповідати можливостям держави,  сформованій 

економічній і фінансовій ситуації. При цьому, значна увага приділяється 

встановленню певного балансу в оплаті праці між державним і приватним 

секторами. Держава веде активну роботу по коригуванню дії ринкового 

механізму: здійснюються періодичні обстеження заробітної плати, дані яких 

обробляються, аналізуються і поширюються органами з праці в періодичних 

або спеціальних виданнях. Отримана середня заробітна плата в галузях, 

регіонах і основних професійно-кваліфікаційних групах працівників, служить 

орієнтиром для встановлення ставок заробітної плати [3]. 

Питання оплати праці знаходять відображення і в системі відносин 

індивідуального трудового найму у вигляді трудового договору. Суть 

трудового договору полягає в тому, що працівник бере на себе зобов’язання 

працювати на певного наймача в обмін на заробітну плату. При цьому, 

особлива увага приділяється добровільності трудового договору в частині 

свободи погоджуватися або не погоджуватися на надурочну роботу. 

Більш гнучким є встановлення розмірів і умов призначення тарифних 

надбавок, виплат і ін. У трудовому законодавстві, найчастіше, визначається 

основний принцип підвищеної оплати понаднормових робіт і визначаються 

мінімальні розміри збільшення тарифних ставок за понаднормовий час. 

В деяких країнах, трудовим законодавством (інколи в колективних 

договорах), встановлюються: правила оплати відпусток і святкових днів, 

простоїв, браку продукції і інші виплати гарантійного та компенсаційного 

характеру; правила порядку і періодичності виплат заробітної плати, способів 
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захисту заробітної плати працівників від надмірних відрахувань; правила, що 

обмежують натуральні виплати  в межах заробітної плати; індексація 

заробітної плати, тобто періодичного підвищення ставок відповідно до 

зростання, офіційно обчислюється індекс цін на споживчі товари або 

одноразових надбавок відповідно до зростання цін [4]. 

Певної уваги заслуговує передбачена спеціальна відповідальність 

роботодавців за затримку виплати заробітної плати. Наприклад, в Португалії  

при  невиплаті заробітної  плати  більше  30  днів,  працівник має право 

призупинити трудовий контракт або ж зажадати його припинення з виплатою 

відповідних компенсацій. Крім цього, працівникам додатково встановлюються 

такі виплати: припинення процедури стягнення деяких податкових платежів; 

припинення судового рішення про стягнення квартирної плати, якщо буде 

доведено, що прострочка оплати за житло пов’язана із затримкою виплати 

заробітної плати. При цьому, слід звернути увагу на те, що міжнародно-

правовими нормами передбачена певна обумовленість обов’язку держав щодо 

виконання ними зобов’язань стосовно забезпечення гідної винагороди 

найманих працівників за працю рівнем їх економічного розвитку. 

Отже, можна стверджувати, що державне регулювання оплати праці в 

країнах світу сприяє: забезпеченню захисту мінімальної заробітної плати; 

забезпеченню суворої регламентації порядку та підстав здійснення 

відрахувань із заробітної плати; встановлення відповідальності роботодавців 

за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам; забезпеченню 

принципу рівної оплати за рівну працю без дискримінації за будь-якими 

ознаками. 
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Адміністративно-правові основи сутності координаційної ролі 

як функції держави 

Координаційна роль держави не є виключно теоретичною категорією. 

Остання реалізується в конкретних адміністративно-правових формах, за яких 

суб’єкти реалізують свої державно-владні повноваження. Тому цей етап 

дослідження зможе не лише більш ґрунтовно розкрити проблематику 

визначення та розмежування функцій держави та їх реалізації у конкретних 

адміністративно-правових відносинах, але й буде основою для подальших 

досліджень тих правовідносин, де реалізується відповідна функція. Отже, 

основним завданням характеристики поняття та ознак координаційної ролі як 

функції держави буде внесення нових більш ґрунтовних положень в науку 

адміністративного права, які можуть стати основою для навчальної діяльності 

та більш ґрунтовних наукових досліджень. 

Координаційна роль як функція держави – рівень прояву державного 

впливу у суспільних відносин та основний напрям діяльності держави, який 

полягає, по-перше, в узгодженні дій між різними елементами державного 

апарату, по-друге, в узгодженні дій між державним апаратом та не владними 

суб’єктами суспільної системи, по-третє, в упорядкуванні суспільних та 

державно-управлінських відносин, спрямування їх на досягнення спільних 

цілей або інтересів, за якого використовується не метод прямого 

імперативного управління, а узгоджуються дії відносно чи повністю рівних 

суб’єктів на основі врахування спільних інтересів та/або компетенції, 

відповідно до принципу прямування до ідеальної результативності. Таким 

чином нами виділено поняття досліджуваної категорії з урахуванням 

узагальнених форм прояву координації, яка реалізується у суспільних 

відносинах державним апаратом.  

Основні ознаки координаційної ролі як функції держави випливають із 

визначення досліджуваного нами поняття. Тому розкриємо ті ключові ознаки, 

які притаманні саме координаційній ролі, як функції держави.  

Координація наявна у правовідносинах між повністю чи частково 

юридично рівноправними суб’єктами. Якщо для інших функції державного 

управління характерні відносини прямого підпорядкування і субординації, то 

у випадках з координацією суб’єкти, діяльність яких підлягає координації 

характеризується відносною чи повною юридичною рівністю. 

Повна юридична рівноправність наявна тоді, коли між органами 

державної влади взагалі не має жодних управлінських взаємозв’язків. Мова 

йде про координацію суб’єктів, які знаходяться на одному ієрархічному рівні 

в межах певного відомства, або ж про таку координацію між органами різних 
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відомств. Також слід зазначити, що відповідна координація наявна, коли 

підлягає узгодженні діяльність суб’єктів приватного права, наприклад, 

суб’єктів господарювання. 

Під частковою юридичною рівноправністю в даному дослідженні маємо 

на увазі ті випадки, коли суб’єкти мають певну ієрархічну підпорядкованість, 

проте в міру змісту правовідносин відбувається не пряме імперативне 

управління, а узгодження дій, у тому числі, між суб’єктами на різних 

ієрархічних рівнях. Також часткова юридична рівноправність має місце тоді, 

коли застосування координації прямо передбачене в законодавстві, чи 

випливає із суті його положень. Прикладом може бути Закон України «Про 

прокуратуру» [1], яким прямо передбачено сфера та напрям реалізації 

координаційних повноважень прокуратури по відношенню до інших органів, 

зокрема органів досудового розслідування.  

По суті, в інших випадках, коли органи вищестоящого рівня відповідно 

до положень законодавства можуть здійснювати прямий управлінський вплив, 

сенс узгоджувати діяльність втрачається, оскільки у всіх випадках 

застосовуватиметься імперативний метод управління. 

Координація завжди передбачає повний чи частковий рівень розсуду 

суб’єктів, дії яких координуються. Така можливість розсуду випливає із суті 

координації як ролі та функції держави, а також методу здійснення державно-

владного впливу і дозволяє відмежувати її від інших ролей держави в 

управлінні.  

Координація за суттю – завжди «узгодження». Якщо застосовуються 

методи прямого управління, керований суб’єкт не зобов’язаний безумовно 

виконати волю керуючого суб’єкта. Натомість при координації наявні 

декілька повністю чи відносно рівних суб’єктів, кожен з яких має право в тій 

чи іншій мірі діяти на власний розсуд. Саме в цьому і полягає подальше 

узгодження дій суб’єктів у тій чи іншій ситуації.  

У відношенні суспільства, яке виділяється науковцями як керована 

підсистема [2, с. 147], за принципом координації можуть бути побудоване 

управління тією чи іншою сферою суспільної діяльності. Наприклад, 

координація Національним Банком України діяльності банківської системи, 

учасників валютного ринку, тощо. Тобто, є цілі сфери діяльності, за яких 

діяльність осіб приватного права перманентно підлягає узгодженню з 

органами державної влади з урахуванням публічних та приватних інтересів. 

При цьому, в даному випадку не виключено поєднання координації у 

суспільних відносинах та прямого управління.  

Вільна воля суб’єктів, діяльність яких координується, притаманна 

диспозитивному методу у регулюванні суспільних правовідносин, який є 

основним методом реалізації координаційної ролі держави у суспільних 

правовідносинах. 

Координація передбачає забезпечення інтересів координованих суб’єктів 

та зворотній взаємозв’язок між ними. Якщо в інших методах державно-

владного впливу враховується лише воля суб’єкта управління та весь 

управлінський процес підпорядкований реалізації його адміністративних 
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інтересів, то у випадку з координацією враховуються інтереси усіх суб’єктів 

діяльність яких координується. При цьому, інтерес з адміністративно-правової 

точки зору не є певним матеріальним благом – тут радше мова йде про 

можливість ефективно реалізувати компетенційні повноваження та виконати 

покладені законодавством на таких суб’єктів завдання. 

При цьому, врахування інтересів, про яке йдеться, має місце і у випадку з 

повністю юридично рівноправними суб’єктами, так і у відносинах, коли така 

рівноправність є умовною та наявна в окремих конкретних взаємовідносинах.  

Щоб врахувати інтереси та оптимально узгодити дії суб’єктів, необхідно, 

щоб між ними існував координаційний вязаємвозв’язок, у тому числі 

зворотній. Тобто, навіть якщо у координаційний відносинах один з суб’єктів 

наділений владними повноваженнями, в будь-якому випадку для реальної 

можливості узгодити дії та інтереси координованих суб’єктів необхідно 

отримати пропозиції від осіб, діяльність яких підлягає координації. 

Якщо цей взаємозв’язок екстраполювати на широку систему держави та 

суспільства, при реалізації політики у різних сферах за допомогою 

координаційної функції, необхідно мати можливість отримувати інформацію 

від інших суспільних суб’єктів, яка б характеризувала ефективність 

забезпечення координації у тій чи іншій сфері суспільного буття.  

Координація спрямована на досягнення результативності. Основна ідея 

координації полягає в тому, що за рахунок узгодження дій різних органів чи 

осіб був досягнутий максимально можливий поставлений результат з 

мінімальними ресурсними затратами. 

Хоча така спрямованість характерна і щодо інших управлінських 

функцій, однак сама прямування до результативності у координаційних 

відносинах є обов’язковою умовою. В будь-яких інших управлінських 

відносинах з використанням інших методів та реалізацією функцій, пошук 

результату є бажаним проте не визначальним. Сам по собі факт реалізації 

імперативної волі державного апарату є ключовим.  

Натомість координація передбачає узгодження дій, яке передбачає вибір 

із поміж різних варіантів оптимальної моделі поведінки. Хоча на практиці 

досягнення позитивного результату не завжди є гарантованим, однак сам 

процес координації спрямований на прагнення до вибору оптимальної моделі 

взаємодії та поведінки в межах тієї чи іншої адміністративно-правової чи 

суспільної системи. Саме тому визначальним у визначенні поняття 

координаційної ролі держави нами вказано принцип прямування до ідеальної 

результативності. 
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Особливості діяльності суб'єктів господарювання, які надають 

послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та РФ 

Розвиток сучасних та гнучких форм зайнятості набуває особливої 

актуальності в умовах трансформації ринку праці та розвитку нових 

технологій. У зв’язку із цим цікавим видається питання правового 

регулювання діяльності посередників із працевлаштування.  

Закон України «Про зайнятість населення» визначає поняття суб'єкт 

господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, як 

зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа, яка 

провадить господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання, а також фізична особа - підприємець, що 

надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та/або за 

кордоном відповідно до цього Закону та інших актів законодавства [1]. В 

ст. 36 Закону України «Про зайнятість населення» виокремлюють суб'єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в 

Україні; суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном; суб'єктів господарювання, які здійснюють 

наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у 

інших роботодавців. 

До послуг з посередництва у працевлаштуванні належать пошук роботи 

та сприяння у працевлаштуванні особи, добір працівників відповідно до 

замовлень роботодавців (у тому числі іноземних) у межах укладених з 

роботодавцями договорів (контрактів). 

Відповідно до даних Державної служби зайнятості суб'єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та 

суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для 

подальшого виконання  ними роботи в Україні в інших роботодавців 

нараховується 1145 (станом на 25.12.2017р.) [2].  

Вимоги до суб'єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які 

здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в 

Україні у інших роботодавців визначаються Порядком видачі дозволу на 

наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в 

іншого роботодавця, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2013 р. № 359, проте постанова набирає чинності з дня 

набрання чинності закону про внесення змін до деяких законів України про 

видачу дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця.  
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Сьогодні для надання послуг з посередництва у працевлаштуванні (окрім 

працевлаштування за кордоном) для суб’єкта господарювання достатнім є 

подача заяви до Державної служби зайнятості,де, серед видів економічної 

діяльності, визначених Класифікатором видів економічної діяльності ДК 

009:2010, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457, необхідно 

визначити при реєстрації суб’єкта господарювання відповідні коди КВЕД 

78.10 Діяльність агентств працевлаштування, 78.20 Діяльність агентств 

тимчасового працевлаштування або78.30 Інша діяльність із забезпечення 

трудовими ресурсами. 

Відповідно до зазначеного Порядку суб’єкт господарювання - 

роботодавець (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає 

рекомендованим листом з описом вкладення Державній службі зайнятості 

заяву про видачу дозволу (далі - заява), до якої додаються: 

юридичною особою - копія установчого документа, засвідчена в 

установленому порядку; 

фізичною особою - підприємцем, що є громадянином України‚ – паспорт 

громадянина України, іноземцем чи особою без громадянства, – паспортний 

документ іноземця (особи без громадянства) у разі подання заяви особисто чи 

копія паспорта (паспортного документа іноземця, особи без громадянства) у 

разі подання заяви через уповноважену особу або надсилання поштою; 

проект трудового договору, який містить положення щодо можливості 

виконання працівником роботи в іншого роботодавця та виплати працівникові 

заробітної плати в розмірі не менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує працівник в іншого 

роботодавця за виконання такої ж роботи; 

копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи 

представляти інтереси суб’єкта господарювання - роботодавця. 

Державна служба зайнятості після надходження заяви та документів‚ 

передбачених пунктом 5 Порядку, перевіряє наявність: заборгованості 

суб’єкта господарювання - роботодавця із сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; несплачених штрафів за 

порушення вимог Закону України «Про зайнятість населення» [3]. 

Слід відзначити, що інакшим чином врегульовано діяльність 

посередників з працевлаштування у Російській федерації, а саме приватних 

агентств зайнятості. Окремо Трудовим кодексом Російської федерації 

врегульовано працю працівників, які направляються тимчасово роботодавцем 

до інших фізичних осіб або юридичних осіб за договором про надання праці 

працівників (персоналу). Відповідно до ст. 341.1. Трудового кодексу РФ 

приватне агентство зайнятості або інша юридична особа, які відповідно до 

законодавства Російської Федерації про зайнятість населення в Російській 

Федерації вправі здійснювати діяльність з надання праці працівників 

(персоналу), з метою здійснення такої діяльності мають право у випадках, на 

умовах і в порядку, які встановлені цією главою, направляти тимчасово своїх 

працівників за їх згодою до фізичної особи або юридичної особи, яка не є 
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роботодавцями даних працівників (далі також - приймаюча сторона), для 

виконання працівниками визначених їх трудовими договорами трудових 

функцій в інтересах, під керуванням і контролем зазначених фізичної особи 

або юридичної особи. Умови оплати праці за трудовим договором з 

працівником, які направляються для роботи до приймаючої сторони за 

договором про надання праці працівників (персоналу), повинні бути не гірше, 

ніж умови оплати праці працівників приймаючої сторони, що виконують такі 

ж трудові функції і мають таку ж кваліфікацію [4]. 

З січня 2016 р. в Російській федерації набрали чинність закони, які 

встановлюють умови укладання договорів про тимчасове надання персоналу 

для приватних агентств зайнятості, а також особливості регулювання праці 

працівників, які працюють за такими договорами. П. 5 ст. 18.1 Закону РФ 

«Про зайнятість населення в Російській федерації» зазначено, порядок 

акредитації приватних агентств зайнятості на право здійснення діяльності з 

надання праці працівників (персоналу) повинен включати в себе, зокрема, 

порядок призупинення або відкликання акредитації, порядок ведення реєстру 

акредитованих приватних агентств зайнятості. 

Російським законодавством до вимог акредитації приватних агентств 

зайнятості на право здійснення діяльності з надання праці працівників 

(персоналу) віднесено: 

1) наявність статутного капіталу в розмірі не менше 1 мільйона рублів; 

2) відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; 

3) наявність у керівника приватного агентства зайнятості вищої освіти, а 

також стажу роботи в галузі працевлаштування або сприяння зайнятості 

населення в Російській Федерації не менше двох років за останні три роки; 

4) відсутність у керівника приватного агентства зайнятості судимості за 

вчинення злочинів проти особистості або злочинів в сфері економіки [5]. 

Отже, сьогодні в Україні діяльність суб'єктів господарювання, які 

надають послуги з посередництва у працевлаштуванні  не вимагає отримання 

ліцензії, дозволу, тощо (окрім працевлаштування за кордоном), що в окремих 

випадках може призвести зловживання своїми правами з боку роботодавця. 

Нагальним питанням залишається запровадження більш жорстких умов до 

посередників з працевлаштування. Важливим рішенням може стати 

ратифікація Україною  Конвенцію  МОП  №  181  про  приватні агентства 

зайнятості, одна із цілей якої полягає в тому, щоб працівники, які 

користуються послугами приватних агентств зайнятості, були захищені. 

Законодавство України про суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва в працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання,  які  

здійснюють  наймання  працівників  для  подальшого  виконання  ними 

роботи в Україні в інших роботодавців, перш за все, має забезпечити 

виконання індивідуальних та колективних прав працівників,  у тому числі 

особистих немайнових трудових прав.  
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Національна академія прокуратури України, 

відділ підготовки прокурорів з організації  

роботи в органах прокуратури, 

канд. юрид. наук, викладач 

Особливості звільнення прокурора з адміністративної посади за 

неналежне виконання посадових обов’язків 

Статтею 19 Конституції України закріплено, що 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. 

Варто погодитися з Довгим О.О., що однією із найважливіших новацій 

Закону України «Про прокуратуру» є можливість прокурорського 

самоврядування брати участь у визначенні потреб кадрового забезпечення 

органів прокуратури [1]. Загальний порядок звільнення прокурора з 

адміністративної посади та припинення його повноважень на цій посаді 

врегульовано положенням статті 41 Закону України «Про прокуратуру». 

У частині 1 наведеної правової норми Закону України «Про прокуратуру» 

зазначено, що звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої 
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пунктами 2, 3, 6–8, 11 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється 

Генеральним прокурором за рекомендацією Ради прокурорів України з таких 

підстав: 

1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на 

адміністративній посаді за власним бажанням; 

2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім 

адміністративної посади, передбаченої пунктами 1–3 ч. 3 ст. 39 цього Закону); 

3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну 

посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної 

посади. 

Право Ради прокурорів України на встановлення наявності підстав, 

передбачених пунктом 3 частини 1 статті 41 цього Закону (неналежне 

виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових 

обов'язків, установлених для відповідної адміністративної посади), не 

викликає сумніву стосовно звільнення прокурорів з адміністративної посади, 

передбаченої пунктами 2, 3, 6-8, 11 частини першої статті 39 Закону (посади 

першого заступника Генерального прокурора, заступника Генерального 

прокурора, керівника регіональної прокуратури, першого заступника 

керівника регіональної прокуратури, заступника керівника регіональної 

прокуратури, керівника місцевої прокуратури). 

У частині 3 статті 41 Закону України «Про прокуратуру» зазначено, що 

наявність підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті 

(неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, 

посадових обов'язків, установлених для відповідної адміністративної посади), 

встановлюється Радою прокурорів України з дотриманням передбачених 

статтею 47 цього Закону гарантій. Тобто при виявленні Радою прокурорів 

України наявності підстав щодо неналежного виконання прокурором, який 

обіймає адміністративну посаду, посадових обов'язків, установлених для 

відповідної адміністративної посади, потрібно дотримуватись порядку 

розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів висновку про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора. 

В Законі України «Про прокуратуру» використані формулювання, котрі є 

близькими за змістом. Це формулювання частини 1 статті 43 Закону 

«Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у 

порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 1) невиконання чи 

неналежне виконання службових обов’язків;», а також частини 1 статті 41 

Закону «Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої 

пунктами 2, 3, 6-8, 11 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється 

Генеральним прокурором за рекомендацією Ради прокурорів України з таких 

підстав: 3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну 

посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної 

посади». Визначення того, що являють собою посадові обов’язки для 

відповідної адміністративної посади, має міститися у відповідних посадових 

інструкціях. При цьому важливо зрозуміти, що такі обов’язки не повинні 

жодним чином пересікатися із службовими обов’язками прокурора, які 
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визначаються Законом України «Про прокуратуру». Якщо прокурор, який 

обіймає адміністративну посаду, не виконує або неналежним чином виконує 

покладені на нього службові обов’язки, наприклад, щодо нагляду за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство, або підтримання державного 

обвинувачення в суді, то це є предметом дисциплінарного провадження. У 

випадку, коли прокурор, який обіймає адміністративну посаду, неналежно 

виконує посадові обов’язки, установлені для його адміністративної посади, 

наприклад, керівник регіональної прокуратури не забезпечує виконання вимог 

щодо підвищення кваліфікації прокурорів регіональної прокуратури (п. 6 ч. 1 

ст. 11 Закону), то він може бути звільнений з адміністративної посади. У 

даному випадку виникає питання щодо позбавлення особи разом із заняттям 

адміністративної посади і статусу прокурора.  

Слід зазначити, що стаття 43 вище приведеного Закону не містить підстав 

для притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності за неналежне 

виконання  ними посадових обов’язків, установлених для адміністративної 

посади. 

Назарова І.В. пропонує закріпити положення про звільнення прокурора з 

адміністративної посади у разі неналежного виконання посадових обов’язків, 

як виду дисциплінарного стягнення [2].  

Однак вирішення цього питання лежить в площині законодавчого 

розмежування, як визначень «неналежного виконання службових обов’язків», 

та «неналежного виконання посадових обов’язків», так і повноважень Ради 

прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

щодо звільнення прокурора з адміністративної посади за наведеними 

підставами. 

Як висновок, можна зазначити, що розмежування положень «неналежне 

виконання службових обов’язків» та «неналежне виконання посадових 

обов’язків», як і розмежування повноважень Ради прокурорів України та 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у сфері звільнення 

прокурора з адміністративної посади за неналежне виконання посадових 

обов’язків є надзвичайно важливим та потребує законодавчого врегулювання. 

Необхідно звернути увагу, що законодавча побудова статті 41 Закону 

спонукає до неоднозначного трактування її норм, а тому вбачається 

необхідність у внесенні змін у приведені положення до Закону України «Про 

прокуратуру» з метою врегулювання процедури звільнення прокурора з 

адміністративної посади за неналежне виконання посадових обов’язків . 
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Бернацька Наталія Іларіонівна 

Перший заступник Міністра юстиції України 

До питання видів гарантій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні 

Гарантії правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби є засобом підвищення престижу професії публічного службовця та 

компенсацією низького рівня оплати трудової діяльності, що забезпечує 

конкурентоспроможність відповідних вакансій на ринку праці. Теоретичне 

встановлення видів гарантій правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є актуальним з огляду на необхідність створення 

належного практичного підґрунтя для реалізації публічними службовцями 

своїх прав, свобод та обов’язків як учасника трудових відносин, а також як 

людини і громадянина. Лише за умови встановлення таких основ, держава 

може вважатись правою та соціальною, оскільки юридичне закріплення 

гарантій правового регулювання соціального забезпечення свідчить про її 

готовність юридично забезпечити права та інтереси публічних службовців. В 

свою чергу, увага науковців до даного питання унеможливить ситуації, за 

яких державні пільги чи привілеї будуть нерівномірно розподілятись між 

різними суб’єктами публічної служби, а також дозволить позбутись 

негативних наслідків радянської номенклатурної практики, за якої пільгами 

користуються лише верхні щаблі посадовців. Оскільки види гарантій 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні 

на сьогодні є дослідженими недостатньо, звернення до аналізу даного питання 

також є доцільним. 

Гарантіями правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні є передбачені нормами законодавства зобов’язання держави 

надати публічному службовцю можливість використати свої компенсаційні 

переваги, у порівнянні з іншими категоріями працівників, за виконання яких 

вона несе відповідальність. 

Аналіз статей Основного Закону нашої держави продемонстрував, що як і 

у будь-якій сфері суспільних відносин, фундаментальні гарантії закріплено 

саме у змісті норм Конституції України. Хоча законодавець оперує 

термінологією відмінною від поняття «соціальне забезпечення», аналіз 

виділених нами статей даного документу засвідчив характерність 

конституційних гарантій досліджуваному інституту. 

Для дослідження спеціальних гарантій необхідним є застосування 

комплексного підходу, який полягає у аналізі норм актів законодавства, які 

врегульовують функціонування окремих елементів публічної служби, що 

дозволить здійснити формулювання на їх основі єдиної системи.  

Звертаючись до наукової літератури, Г.М. Білецька та М.В. Трубіна при 

аналізі питання гарантій соціального забезпечення державних службовців 

[1, с. 22] здійснили посилання перелік видів соціального забезпечення, 

зазначений у Розділі VI Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [2]. В свою чергу О.С. Верба [3, с. 168-170], 
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досліджуючи гарантії соціального забезпечення військовослужбовців 

аналогічним чином здійснив аналіз норм Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 

№ 2011-XII [4]. Такі підходи вчених дозволяють нам зробити висновок, що 

систему спеціальних гарантій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні становлять передбачені нормами 

Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [2], «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [5], «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII [6], «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III [7], «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [8], 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

від 20.12.1991 № 2011-XII [4] зобов’язання держави надати публічному 

службовцю можливість реалізувати своє право на компенсаційні переваги, у 

порівнянні з іншими категоріями працівників.  

Таким чином, керуючись висновками, які ми зробили у процесі 

дослідження сутності соціального забезпечення публічної служби в Україні, в 

основі спеціальних гарантій правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні перебувають наступні групи заходів: 

1) матеріальні; 2) побутові; 3) професійні; 4) пенсійні; 5) реабілітаційні; 

6) рекреаційні; 7) ритуальні; 8) компенсаційні; 9) охоронні. 

Провівши дослідження питання гарантій правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні, нами встановлено 

актуальність їх розподілу на наступні види:  

1. Конституційні гарантії - зазначений вид становлять правові засоби, 

встановлені державою у змісті конституційних норм, що забезпечують право 

публічних службовців реалізувати своє право на компенсаційні переваги, у 

порівнянні з іншими категоріями працівників. Відзначимо, що окремі гарантії 

є водночас і конституційними, і спеціальними, оскільки відповідні правила 

були прийняті в актах спеціального законодавства на основі конституційних 

норм. Тому, у межах даного різновиду виділимо лише ті, що мають 

фундаментальну роль і вплив на значно ширше коло суспільних відносин:  

1) гарантія права на соціальне забезпечення за рахунок страхових внесків 

громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших 

джерел;  

2) гарантія достатнього життєвого рівня публічного службовця та членів 

його сім'ї. 

2. Спеціальні гарантії – ними є правові засоби, встановлені державою у 

диспозиціях норм Законів України «Про державну службу», «Про 

прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про дипломатичну службу», 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний і правовий захист зі змісту 

Конституції України: 1) матеріальні гарантії; 2) побутові гарантії; 

3) професійні гарантії; 4) пенсійні гарантії; 5) реабілітаційні гарантії; 

6) рекреаційні гарантії; 7) ритуальні гарантії; 8) компенсаційні гарантії; 

9) охоронні гарантії. 
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Конституційні гарантії вже були детально проаналізовані нами у даній 

роботі, тому вважаємо доцільним підсумувати дослідження даного питання 

шляхом виділення ознак даного виду: 1) їх встановлення у змісті 

конституційних норм; 2) дублювання окремих гарантій у змісті норм 

спеціального законодавства; 3) вичерпний та обмежений характер даних 

гарантій; 4) можливість поширення даних гарантій на інші категорії 

працівників.  

Таким чином, гарантії правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є у цілому новим інститутом вітчизняного права, 

який характеризується низьким рівнем наукової уваги. Водночас, дослідження 

сутності даного поняття дозволяє зробити висновок про його закріплення у 

нормах вітчизняного законодавства, у тому числі Основного Закону. Аналіз 

вітчизняного законодавства засвідчив, що гарантії правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби закріплено на двох рівнях – 

конституційному та спеціальному. Конституційними є гарантії, що 

поширюються на усіх без виключення працівників, у тому числі й публічних 

службовців із урахуванням специфіки їх діяльності. Реалізація спеціальних 

гарантій пов’язується із нормами Законів України «Про державну службу», 

«Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про дипломатичну 

службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» та спрямовується на компенсування 

законодавчо встановлених обмежень щодо даної категорії працівників. 

Отже, гарантії постійно перебувають у колі зору науковців, проте 

виключно у контексті окремих видів публічної служби. Дослідження 

продемонструвало можливість об’єднання кожного із таких елементів у єдину 

систему, оскільки відповідні складові характеризується наявністю низки 

спільних критеріїв. 
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Європейські підходи щодо забезпечення охорони праці працівників 

Європейська спільнота приділяє значну увагу питанням забезпечення 

безпеки і гігієни праці працівників. При цьому, за статистичними даними 

рівень захворюваності працівників на рівні 8% вважається високим [1]. У 

зв’язку з цим Європарламент удосконалює законодавство, яке створює 

правові основи забезпечення дієвих механізмів охорони праці працівників. 

В європейських країнах широко застосовується практика рамкового 

нормування відносин у сфері праці. Наприклад Директива 89/391/ ЄЕС – 

«Рамкова директива» від 12.06.1989 р. відповідно до якої визначені заходи 

щодо покращення безпеки та гігієни праці працівників на роботі, також цим 

документом закріплено загальні принципи профілактики у сфері безпеки і 

гігієни праці як: уникнення ризиків, оцінювання ризиків, боротьба з ризиками 

та їх джерелами, адаптація роботи до індивідуума, адаптація до технічного 

прогресу, заміна небезпеки менш безпечною, розробка узгодженої загальної 

політики щодо запобігання, визначення пріоритетів колективних захисних 

заходів над індивідуальними заходами захисту, індивідуальні вказівки 

працівникам, тощо [2]. Європейським парламентом також зазначається, що 

правові засади забезпечення безпеки і гігієни праці, а також міри по їх 

забезпеченню мають відповідати принципам субсидіарності та сорозмірності, 

щодо цілей які досягаються. 

Європейська політика у сфері безпеки і гігієни праці базується на 

широкому застосуванні механізмів моніторингу цієї проблеми та зборі 

статистичних даних щодо безпеки і гігієни праці на підприємствах, в установа 

та організаціях. При цьому, з метою вирішення проблем у сфері охорони праці 

пропонується проведення моніторингу щодо безпеки і гігієни праці для 

працівників надомників, само зайнятих осіб, соціально незахищених верст 

населення [1]. Тобто Європейська державна політика щодо забезпечення 
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охорони праці спрямована на всебічну підтримку роботодавців у їх обов’язку 

забезпечити працівникові безпечні умови праці [3]. З цією метою нормативно 

визначаються умови проведення моніторингу та сбір інформації щодо умов 

праці працівників не рідше ніж раз на рік, надання методологічної підтримки 

роботодавцям у оцінці ризиків на робочому місці, а також залучення до 

процесу забезпечення безпеки і гігієни праці державних установ. 

У розумінні європейського законодавства з питань охорони праці вважається, 

що роботодавець зобов’язаний застосовувати ефективні заходи необхідні для 

забезпечення безпеки і гігієни праці, включаючи попередження ризиків, 

інформування працівників про умови праці на робочому місці та навчання і 

підготовку працівників. Такий підхід спрямований забезпечувати не просте 

дотримання приписів і дотримання граничних значень умов праці, а також 

покладає обов’язок, невиконання якого зумовлює відповідальність роботодавця, 

запроваджувати заходи щодо покращення умов праці, які найкращим чином 

відповідають встановленим профілем ризиків для їх компанії [1]. 

Держави-члени ЄС також значну увагу приділяють ролі державних 

інспекцій, які здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства з 

охорони праці та надають керівні вказівки щодо діяльності таких державних 

інспекцій. Науковці у свою чергу відмічають, що однією з важливих умов 

покращення безпеки і гігієни праці в малих підприємствах відграє діяльність 

інспектора з праці. А отже, центральним суб’єктом щодо забезпечення 

безпеки і гігієни праці є інспекція праці, яка не тільки здійснює нагляд і 

контроль, а й визначає фактори ризиків для безпеки і гігієни праці. 

Позитивний досвід у цьому питанні демонструє Польща, де інспектування 

праці здійснюється відповідною інспекцією яка безпосередньо звітує 

парламенту (Сейму). У свою чергу економічна складова безпеки і гігієни 

праці покладена на роботодавця. Разом з тим, польські інспектори з праці 

мають право доступу до робочих місць, і забезпечені необхідними засобами 

для виконання ними своїх обов’язків [4]. Тобто охорона праці в ЄС 

розглядаючись як умови праці працівника постійно контролюються державою 

через спеціально створені органи – інспекції праці. Повноваження інспекторів 

праці та їх забезпечення необхідним інструментарієм дозволяє їм не просто 

здійснювати нагляд і контроль за додержанням приписів з охорони праці, а й 

допомагати роботодавцям оцінювати ризики для життя і здоров’я працівника 

на конкретному робочому місці. 

Також важливим для України є досвід ЄС відповідно до якого обов’язок 

роботодавця розглядається не тільки як додержання граничних норм 

небезпеки на робочому місці, а як обов’язок постійно покращувати умови 

праці на робочому місці.  

Разом з тим, стратегія з питань безпеки і гігієни праці вимагає від держав-

членів активізувати роботу щодо збору статистичних даних [5], а також аналіз 

долі жінок на ринку праці в галузі охорони і безпеки їх здоров’я [6]. Також 

удосконалення законодавства з питань безпеки і гігієни праці, на думку 

європейських можновладців вимагає аналізу професійних захворювань. При 

цьому, нормативними документами ЄС визначається, що здоров’я і безпека на 
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робочому місці означає усі елементи пов’язані з попередженням і захистом 

здоров’я і безпеки працюючих на робочому місці в поточному та майбутньому 

періоді, професійні захворювання та інші пов’язані із роботою проблеми зі 

здоров’ям [7]. 

Вище викладене дає підставу стверджувати, що Україна удосконалюючи 

трудове законодавство, зокрема й у частині охорони праці працівників має 

запозичувати європейський досвід, при цьому принципово важливім є 

усвідомлення ролі держави у процесі забезпечення безпеки і гігієни праці 

працівників на робочих місцях. Також необхідним для впровадження в 

Україні є незмінна позиція європейської спільноти щодо здійснення нагляду і 

контролю за охороною праці, і створення з цією метою дієвої інспекції праці, 

яка окрім повноважень повинна мати фактичні можливості проводити оцінки 

виробничих ризиків на підприємства, установах, організаціях незалежно від 

форми власності та сфери господарювання. Вважаємо також прийнятним для 

України запозичення польського досвіду підзвітності інспекції праці 

безпосередньо парламенту.  
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Субсидіювання заробітної плати як спосіб стимулювання зайнятості 

та утримання молоді від трудової міграції 

В умовах перманентної соціальної та економічної кризи, що переслідує 

Україну, в останні три роки особливо відчутне зростання міграційних настроїв 

серед населення і, зокрема, серед молоді. Не маючи перспектив на офіційне 

працевлаштування та гідну заробітну плату українська молодь охоче 

погоджується на пропозиції іноземних роботодавців з Польщі, Словаччини, 

Німеччини та інших країн, в яких існує дефіцит людського капіталу у сферах 

виробництва та послуг. За такої ситуації руйнується як демографічний, так і 

економічний потенціал держави, створюються ризики краху пенсійної 

системи. Держава, а саме не неї, на думку МОП, покладається основна 

відповідальність за розширення молодіжної зайнятості [ 1], повинна створити 

умови для працевлаштування та утримання молоді на вітчизняних 

підприємствах. Одним зі способів, завдяки якому можна стримувати 

міграційні настрої молоді при цьому забезпечуючи її споживацький попит, є 

субсидіювання заробітної плати.  

Програми субсидування заробітної плати спрямовані на мотивування 

роботодавців наймати на роботу молодих працівників. Субсидії надаються 

роботодавцям при наймі на роботу громадян, що перебувають у статусі 

безробітних протягом певного періоду часу. Субсидії виплачуються від шести 

місяців у країнах з перехідною економікою і до двох років у розвинених 

країнах. Сума субсидій роботодавцям і допомог, як правило, установлюється 

та забезпечується безпосередньо державними органами з працевлаштування. 

Деякі програми пропонують додаткові стимули для роботодавців для 

збереження на постійній основі працівників після закінчення періоду 

субсидування. 

У Данії державне субсидування заробітної плати безробітної молоді 

передбачає найм на роботу громадян, які знаходяться без роботи більше 

дев’яти місяців (три місяці для осіб до 30 років) [ 2]. При цьому громадяни, 

зайняті у державному секторі, одержують до 15 євро на годину, а працюючі на 

приватних підприємствах можуть одержувати субсидію у розмірі лише 

дев’ять євро на годину. Субсидія видається на строк до одного року за умови 

відповідності найманих громадян певним критеріям. 

Робота громадян, що одержують заробітну плату з державної субсидії, 

може поєднуватись з навчанням. Мета цього механізму регулювання сфери 

зайнятості полягає, по-перше, у тому, що керівництво підприємств може 

вирішити залишити тимчасового працівника на своїх звичайних умовах після 

завершення субсидованого періоду, а по-друге, у тому, що безробітний 

отримує досвід роботи та необхідні  компетенції. 
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Вплив програм субсидування заробітної плати виявилося особливо 

успішним у поліпшенні короткострокових результатів у сфері зайнятості 

молоді у країнах з перехідною економікою. У Чехії та Польщі зайнятість 

покращилася з 12% до 15,6%, особливо серед молодих жінок і громадян з 

низьким рівнем освіти. Слід відзначити, що витрати на субсидування 

заробітної плати перевищують вигоди для національної економіки та 

національного бюджету [ 3, c. 168]. 

У промислово розвинутих країнах ефект субсидування заробітної плати 

не однозначний. У Бельгії та США зафіксовані статистично значимі позитивні 

ефекти з найму на роботу, у той час як у Швеції були отримані негативні 

короткострокові та незначні довгострокові результати. У США рівень 

зайнятості основної цільової групи населення по заробітній платі на тиждень – 

афро-американських підлітків – збільшився з 21,6% до 39,2% у порівнянні з 

контрольною групою. У Бельгії позитивний вплив програми субсидування 

заробітної плати на довгострокове безробіття молоді зафіксовано у перший 

рік, а саме, коефіцієнт переходу від зайнятості до незайнятості знизився на 

31%, особливо серед жінок [ 3, c. 170]. 

Варто відзначити, що програми субсидування заробітної плати є більш 

дорогими у порівнянні із програмами з перепідготовці та навчанню. Але, 

незважаючи на відносно високу вартість на одну людину, політика 

субсидування заробітної плати особливо популярна в країнах, де стоїть 

завдання по скороченню тривалості безробіття у певних групах населення.  

Таким чином, в Україні механізм субсидіювання заробітної плати може 

бути ефективним для утримання молоді на роботі у державних та 

комунальних закладах та установах, а також виробничих підприємств 

приватної форми власності. Субсидіювання заробітної плати молоді повинне 

проводитись з іншими інструментами їх працевлаштування та утримання не 

тільки на певному робочому місці в Україні, але й не допустити масової 

трудової міграції молоді. Держава повинна розуміти: заощаджуючи бюджетні 

кошти та не забезпечуючи гідну зайнятість молоді зараз, можна втрати 

людський капітал на довгі десятиліття.  
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Інтерес, на задоволення якого спрямоване здійснення 

 права на саціальний захист 

Будь-яке суб’єктивне право особистості є мірою її можливої поведінки, 

спрямованої на задоволення конкретного інтересу. Свого часу ще 

С.С. Алексєєв стверджував, що врахування інтересу в понятті суб’єктивного 

юридичного права дозволяє із більшою повнотою визначити значення права в 

системі суспільних відносин, його роль як юридичного засобу забезпечення 

життєвих інтересів і таким шляхом пов’язати суб’єктивне право з реальними 

відносинами, а в кінцевому рахунку – з економічним базисом                       

суспільства [1, с. 306 – 321]. 

Саме тому з метою якнайширшого розкриття змісту права на соціальний 

захист, як суб’єктивного права людини, надзвичайно важливим завданням 

науки права соціального забезпечення є визначення поняття та ознак інтересу, 

на задоволення якого спрямоване здійснення досліджуваного права. 

Значне коло науковців-представників правничої науки стверджує, що 

інтерес передує суб’єктивному праву та формує його, будучи закріпленим у 

нормативно-правових актах раніше за саме право [2, с. 32]. В цілому не 

заперечуючи можливість існування такої позиції, тим не менше, при 

характеристиці інтересу, на задоволення якого спрямоване здійснення права 

на соціальний захист, варто враховувати, що у праві соціального забезпечення 

момент виникнення у особи інтересу щодо отримання конкретного виду 

соціального захисту та досліджуваного суб’єктивного права співпадають у 

часі, оскільки обидва пов’язані з настанням несприятливих наслідків 

соціальних ризиків. 

Крім того, В.М. Хвостов зазначав, що інтересом є відношення між 

особою, у якої є певна потреба, необхідність задоволення якої відчувається 

суб’єктивно, та об’єктом, за допомогою якого, на думку заінтересованого, 

дана потреба може бути задоволена. Більшість інтересів, як зазначав 

науковець, існують і задовольняються незалежно від права. Але досить часто 

право може сприяти у задоволенні інтересів, що проявляється у закріпленні на 

законодавчому рівні приписів і заборон, які визначають поведінку інших 

суб’єктів щодо сприяння заінтересованому у задоволенні його інтересу, або 

зобов’язують утриматися від дій, що перешкоджають задоволенню інтересу 

[3]. 

На думку, Д.М. Чечота реалізація суб’єктивного права призводить до 

одночасного задоволення інтересу. Саме тому захист суб’єктивного права 

передбачає у тому числі захист передбаченого даним правом інтересу, 

задоволення якого було метою здійснення відповідного права та передумовою 

вступу у відповідні суспільні відносини. [4, с. 49] 
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Тим не менше, можливість застосування даних висновків до інтересу, на 

задоволення якого спрямоване право на соціальний захист, не означає 

існування даної концепції як єдиної, що розкриває зміст всіх інтересів особи, 

оскільки досить часто останні не можуть бути забезпечені за допомогою 

суб’єктивного права, у зв’язку з чим формують категорію «законних 

інтересів» або «охоронюваних законом інтересів». 

Зокрема, на думку О.В. Малько, охоронюваним законом інтересом є 

відображений у об’єктивному праві або такий, що випливає із його загального 

змісту, та у певній мірі гарантований державою простий юридичний дозвіл, 

який виражається у намаганні суб’єкта користуватися конкретним соціальним 

благом, а також у деяких випадках звертатися за захистом до компетентних 

органів – з метою задоволення власних потреб, які не суперечать суспільним 

[5, с. 182]. Тим не менше, у праві соціального забезпечення основний інтерес 

особи/сім’ї, яка зазнала несприятливих наслідків соціальних ризиків, 

опосередкований у її суб’єктивному праві на соціальний захист та є чітко 

визначеним, а отже не підпадає під визначення категорії «охоронюваний 

законом інтерес». 

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи той факт, що здійснення 

права на соціальний захист спрямоване на отримання конкретних 

матеріальних благ та/або комплексу нематеріальних заходів (видів 

соціального захисту) з метою подолання чи пом’якшення несприятливих 

наслідків соціальних ризиків, адаптацію особи до нових умов її 

життєдіяльності, можна зробити висновок, що інтересом, на задоволення 

якого спрямоване здійснення права на соціальний захист, є зумовлене 

об’єктивним і прямо опосередковане у суб’єктивному праві прагнення до 

отримання конкретного матеріального блага та/або комплексу нематеріальних 

заходів, спрямованих на подолання чи пом’якшення несприятливих наслідків 

соціальних ризиків, адаптацію до нових умов життєдіяльності. 

Ознаками інтересу, на задоволення якого спрямоване здійснення права на 

соціальний захист, є: 

1) опосередкованість у нормах права соціального забезпечення, при 

цьому зміст інтересу даного виду визначається як в актах національного 

законодавства, так і в міжнародних актах, а також опосередковується у актах 

соціального діалогу, актах органів місцевого самоврядування тощо; 

2) відображеність у праві на соціальний захист. Так, саме інтерес 

визначає зміст даного суб’єктивного права особистості, оскільки саме від 

першого залежить відповідна поведінка заінтересованої особи, що буде 

проявлятися у зверненні до конкретного суб’єкта, який у свою чергу 

зобов’язаний діяти у спосіб, визначений нормативно, з метою 

найефективнішого задоволення такого інтересу; 

3) виникнення інтересу одночасно з правом на соціальний захист. Вище 

вже йшла мова про те, що інтерес, як і право на соціальний захист, у праві 

соціального забезпечення виникає з моменту настання несприятливих 

наслідків соціальних ризиків; 
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4) задоволення інтересу є метою здійснення права на соціальний захист. 

Дана ознака досліджуваної категорії тісно пов’язана з попередньою, оскільки 

виникнення права на соціальний захист ще не означає його обов’язкового 

здійснення. Право на соціальний захист є лише можливістю вжиття 

відповідних заходів, спрямованих на досягнення конкретної мети, 

використання якої характеризується виключною диспозитивністю. У той же 

час, якщо особа все ж таки вирішила скористатися закріпленим за нею правом 

на соціальний захист шляхом звернення до соціально-зобов’язаного суб’єкта, 

то дані її дії будуть зумовлені саме бажанням отримати конкретний вид 

соціального захисту; 

5) задоволення інтересу можливе шляхом отримання грошових виплат, 

соціальних пільг, медичної допомоги, натуральної допомоги, житлово-

комунальних субсидій, здійснення соціального обслуговування, забезпечення 

технічними засобами реабілітації та технічними засобами пересування, 

виробами медичного призначення. При цьому інтерес може бути задоволений 

як в результаті отримання одного конкретного виду соціального захисту, так і 

забезпеченням особи їх комплексом; 

6) економічна природа інтересу. Дана ознака переплітається з 

попередньою та полягає у необхідності фінансування вищезгаданих видів 

соціального захисту за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

юридичних та фізичних осіб, що залежить від організаційно-правової форми 

соціального захисту. По-друге, будь-який з вищезгаданих видів соціального 

захисту спрямований або на забезпечення рівня життя не нижчого за 

прожитковий мінімум, або на компенсацію витрат, що особа змушена 

здійснити у зв’язку з соціальним ризиком, або звільнення особи повністю чи 

частково від обов’язку здійснити певні заходи з метою створення умов щодо 

мінімізації несприятливих наслідків соціального ризику, адаптації до нових 

умов життєдіяльності; 

7) задоволення інтересу досліджуваного виду можливе лише у соціально-

забезпечувальних правовідносинах, для яких наявність такого інтересу є 

передумовою для їх виникнення. При цьому інтерес щодо отримання 

конкретного виду соціального захисту може бути задоволений лише в 

результаті активних дій іншого соціально-зобов’язаного суб’єкта 

правовідносин. 
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Суб’єктивний охоронний обов’язок у трудовому праві: 

 сутність та форма реалізації 

Аналіз трудо-правової доктрини наштовхує на думку, що у першу чергу 

предметом дослідження науковців виступають регулятивні трудові права 

(право на працю 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. 

Підтвердженням цього є теза Ю.К. Толстого, який зазначив, що головні 

зусилля повинні бути направлені на осмислення суб’єктивного права, 

визначив яке ми без додаткових зусиль зможемо визначити й зміст його 

корелятора – суб’єктивного обов’язку [1; c.90]. Таке бачення пов’язане у 

першу чергу із тим, що у радянський період вважалося, що лише суб’єктивне 

право має власну складну структуру. За ради справедливості відмітимо, що 

охоронному обов’язку, як елементу охоронного  правовідношення в 

трудовому праві, не приділялася належна увага, що ускладнює 

правозастосування у заданому векторі дослідження. 

Якщо звернутися до трудового законодавства, важко не помітити того 

факту, що воно не містить дефініцій «обов’язок», «охоронний обов’язок» або 

«суб’єктивний охоронний обов’язок». Тобто, на законодавчому рівні  відсутнє 

стале бачення щодо розглядуваних категорій.   

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 
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обов’язки, які не кореспондують правам слід визнати                          

абсолютними [2; c. 100,283].  

Вказане питання піднімалося не лише іноземними науковцями. Так, ще в 

дореволюційний період Г.Ф. Шершеневич прийшов до висновку, що якщо 

будь-якому суб’єктивному праву кореспондує юридичний обов’язок, то це не 

означає, що всякому обов’язку обов’язково повинне відповідати чиє-небудь 

право. Як наслідок науковець підкреслює, що правовий обов’язок може 

існувати без відповідного суб’єктивного права [3; c. 209].  В радянський 

період розвитку права, не підтримуючи загально визнану концепцію 

кореспондування права та обов’язку, М.В. Вітрук, Ю.Г. Ткаченко, 

С.Ф. Кечек’ян, Р.Є. Гукасян [4; c.26-41, 6; c.63-64, 7; c.144] висловлювалися 

про можливість окремого існування суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків, тобто без їх жорсткої кореляції. Їх Ю.Г. Ткаченко іменувала 

терміном «сепаратні» права та обов’язки [4;c. 30]. Вказане питання 

піднімається й сучасними дослідниками [5; c. 106]. На думку С.Ф. Кечек’яна 

існують правові обов’язки, що встановлюються заради правопорядку  в 

цілому або заради забезпечення законних інтересів будь-якої групи суб’єктів 

права, конкретні права яких по відношенню до визначених осіб лише можуть 

виникнути або можуть і не виникнути у майбутньому [6; c. 64]. М.В. Вітрук 

настоював на тому, що існують  загальні (універсальні) юридичні обов’язки, 

зміст яких не може бути прямо та безпосередньо  виділено із суб’єктивних 

прав особи як їх кореляторів в правових зв’язках (відносинах) [7; c. 144].  

Виходячи із такого підходу можливо говорити про виділення на ряду із 

відносними також  абсолютних охоронних трудових правовідносин. 

Охоронний обов’язок належить до способів реалізації законних інтересів 

управленої особи та не містить будь-яке благо. Адже саме таким чином 

можливо вплинути на поведінку учасника охоронного трудового 

правовідношення. Вимога вчинення відповідної поведінки від 

правозобов’язаної особи вказує на ступінь її залежності від управленої особи в 

охоронному трудовому правовідношенні. Охоронні права працівників можуть 

бути повною мірою забезпечені лише якщо будуть дотримані відповідні 

охоронні обов’язки іншими суб’єктами охоронних трудових правовідносин. 

Суб’єктивний охоронний обов’язок залежить від двох чинників. По-

перше від охоронної трудо-правової норми. Як уже зазначалося С.Ф. Кечек’ян 

вважав нормативно-правовий чинник визначальним при характеристиці 

обов’язку. Адже на його думку пов’язаність осіб у питанні допустимості або  

недопустимості вчиняти ту або іншу дію слід розуміти як таку, що 

створюється правопорядком, а необхідність диктується нормами права та 

всією системою права у суспільстві [6; c. 61]. По-друге, суб’єктивний 

охоронний обов’язок залежить від психічного ставлення правозобов’язаної 

особи, що має на меті виконати превентивний трудо-правовий обов’язок або 

обов’язок, що випливає із захисного трудового правовідношення. Вказаний 

чинник домінував у дореволюційній доктрині.  

З огляду на наведене методологічно обґрунтованим є виділення форми 

реалізації суб’єктивного охоронного обов’язку в трудовому праві. По-перше, 
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це дотримання охоронного обов’язку. Вказана форма передбачає: 

1) виконання обов’язку, що фіксується у Конституції, законі, локальних 

нормативно-правових актах; 2) утримання від вчинення визначених діянь. 

Розглядувана форма характерна для пасивного типу охоронного обов’язку. 

Наприклад, невихід працівника на роботу у разі явної загрози його життю. По-

друге, це виконання охоронного обов’язку. Вказана форма проявляється через 

вчинення активної поведінки зобов’язуючим суб’єктом, що направлена на 

відновлення трудового права, правового положення, усунення явної загрози 

порушення трудового права. Відповідні дії мають бути передбачені на рівні 

закону, локального нормативно-правового акту, трудового договору. 
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До питання функціональної залежності трудо-правового режиму від 

методу правового регулювання трудових відносин 

Для того, щоб краще зрозуміти сутність правового режиму, необхідно 

співставити його з такими регулятивними компонентами правової форми як  

механізм, і метод правового регулювання. Адже саме ці категорії, як структурні 

елементи єдиного понятійного ряду правових категорій, взаємообумовлені та 

функціонально залежні [8, с. 16-29]. Проте в сучасній юриспруденції не має 

одностайності щодо розуміння вказаних категорій. Механізм і метод правового 

регулювання, як будь-яка правова категорія, має свій зміст, який зводиться до 
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юридичного інструментарію, - правових засобів. Інша справа, що так званий 

правовий (юридичний) інструментарій проявляє себе у такому механізмі чи 

методі по різному, в залежності від взаємодії і взаємозв’язку інших елементів 

системи соціального і правового регулювання в залежності від економічних,  

соціальних,  політичних умов  (об’єктивних і суб’єктивних чинників). Однак, 

будучи складовою правового регулювання, і механізм, і метод спрямовані на 

виконання власне спільної мети – відстоювати «єдність духу і букви закону» [7, 

с. 8] для того, щоб робити правове регулювання  ціннісним, адже «цінність 

правового регулювання – це його реальна позитивна (корисна) значущість для 

існування і розвитку особи, соціальних спільнот, груп, об’єднань, для всього 

суспільства загалом» [11, с. 158]. Отже, постає питання, що є ширшою 

категорією механізм чи метод по відношенню до правового режиму в аспекті 

його функціональної характеристики. 

Механізм, метод, режим правового регулювання є однопорядковими 

компонентами у правовому регулюванні, взаємообумовленими та 

функціонально залежними один від одного. Разом з тим знову ж постає 

питання завдяки чому функціонує правовий режим: завдяки механізму чи 

методу правового регулювання. З огляду на ту обставину, що ми розрізняємо 

правовий режим і юридичний (галузевий), то й і відповідь буде відповідною. 

Правовий режим реалізується через механізм правового регулювання, що 

представляє собою загальний порядок, процес дії права. Якщо механізм 

правового регулювання – юридична категорія, котра показує, як здійснюється 

правове регулювання, то правовий режим – більшою мірою змістовна 

характеристика конкретних нормативних засобів, покликаних організувати 

певну ділянку життєдіяльності людей [8, с. 16-29]. Тому, якщо брати до уваги 

механізм правового регулювання як взятої в єдності системи правових засобів, 

за допомогою яких забезпечується результативний правовий вплив на 

суспільні відносини [2, с. 30; 3, с. 267], то правові засоби відзначають тільки 

окремі регулятивні елементи юридичної сфери. Тоді як метод правового 

регулювання являє собою прийоми юридичного впливу, їх співвідношення, 

що характеризує використання в даній сфері суспільних відносин того чи 

іншого комплексу юридичних засобів [1, с. 261]. Метод правового 

регулювання трудових відносин - це система взаємопов'язаних і 

взаємообумовлених правових засобів,  які виражають основні особливості 

галузі трудового права та за допомогою яких здійснюється вплив на 

свідомість і поведінку суб’єктів трудових відносин, здійснюється 

регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, відповідно до 

мети і завдань трудового права [5].  Метод являє собою згусток, ядро 

правових особливостей галузі права, що обумовлені предметом правового 

регулювання.   

Іншими словами «метод регулювання» представляє собою більш глибшу 

за змістом категорію, ніж правові (юридичні) засоби механізму правового 

регулювання, так як відображає особливості використання всієї сукупності 

правових засобів у рамках окремої правової галузі. Окрім того, якщо 

розглядати механізм і метод під кутом зору функціональної сторони права, то 
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юридичний режим має за об’єкт впливу галузь права, певну сферу діяльності 

суб’єктів, відповідне функціонування об’єктів, сферу суспільного буття.  

Поняття «правовий механізм» і «правовий режим» акцентують увагу на 

різних гранях інструментальної компоненти позитивного права: перший - 

тільки на специфіці її організаційної структури, другий - в більшій мірі на 

особливостях її інформаційно-психологічного впливу[13, с. 20-21]. Тому саме 

при встановленні правового режиму законодавець прагне перш за все до 

забезпечення грамотного і ефективного правового впливу на певну ділянку 

соціального буття, встановлення і підтримання в ньому необхідного  

«правового клімату [13, с. 12-21]». Метод і є тим способом впливу 

(здійснюваний за допомогою права), мета якого – спонукати людей діяти в 

інтересах суспільства. Вплив права на свідомість і волю людей проявляється і 

поза правовідносинами, спонукаючи їх до правомірних дій [9, с. 102].  Отже, 

саме методи виражають саму суть, стержень того чи іншого юридичного 

режиму регулювання … в системі права вони слугують тим об’єднуючим 

началом, яке компонує правову тканину в головні структурні підрозділи – в 

галузі права [4, с. 370-371]. Тобто, можна зробити висновок, що галузевий 

режим, тобто трудо-правовий режим, проявляє своє функціонування через 

метод правового регулювання.  

Висновки. Трудо-правовий режим складається відповідно до трудових 

відносин, зміст і сутність яких визначає факт його формування і юридичну 

специфіку. Відповідно, трудові відносини обумовлюють специфіку правового 

режиму трудового права як галузі. До ознак, що відрізняють трудові та тісно 

пов’язані з ними відносини, слід віднести мету та ціннісні  орієнтири, зокрема 

соціальні інтереси і потреби, якими суб’єкти керуються у своїх відносинах. За 

своїм змістом трудові відносини зорієнтовані не тільки на результат роботи, 

яка була обумовлена трудовим договором, і її оплату, а й на нормування 

праці, робочого часу, його режиму, часу відпочинку, охорони здоров’я у 

процесі праці, професійного навчання і підвищення кваліфікації, дисципліни 

праці та матеріальної відповідальності обох сторін тощо [10, с. 124]. Окрім 

того, і метод, і трудо-правовий режим є складовими правового регулювання 

суспільних відносин у сфері найманої праці, функціональною 

характеристикою такого регулювання, в основі функціонування яких 

закладена первинна клітинка – норма трудового права. Тому саме норма 

трудового права також задає відповідного «настрою», «клімату» і методу, і 

трудо-правовому режиму. Правовий режим, вбираючи в себе характер норми 

трудового права, набуває специфічних властивостей, що характеризує трудове 

право, як самостійну галузь права. Тому норма трудового права виступає 

носієм індивідуальних властивостей як методу, так і трудо-правового режиму 

[12, с.39; 6, с.400]. Саме норми трудового права покликані регулювати 

суспільні відносини, у змісті яких враховані всі сторони трудової діяльності 

працівників, а також їх соціальні інтереси, які впливають на розвиток людини. 

Звідси, ні одна із існуючих галузей права, …   за своїм призначенням не може 

здійснити правове регулювання усіх особливостей трудової діяльності 

людини (працівника). Особливості правового статусу працівника та 
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необхідність врахування його соціальних інтересів і потреб, … потребують 

специфічного способу регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними 

суспільних відносин» [10, с.124]. Тому і спосіб правового регулювання 

суспільних відносин у царині праці має свої тільки йому притаманні 

особливості, які характерні як для приватного, так і публічного права. 

Оскільки трудо-правовий режим здійснює своє функціональне призначення 

через метод (способи) правового регулювання, що обумовлений 

особливостями трудової діяльності людини, то і він, безумовно, за своїм 

призначенням має свої особливості в царині праці, порівняно з іншими 

галузевими режимами. Саме ці фактори повинні враховуватися при обранні 

відповідного способу у змістовній методу правового регулювання, 

запровадженні в ньому  «жорсткого» чи «м’якого» трудо-правового режиму. 

Саме цими властивостями трудових відносин і правового статусу працівника 

трудо-правовий режим наповнюється структурно і відрізняється від інших 

галузевих режимів. 
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та права соціального забезпечення 

Сумлінна праця як категорія трудового права 

У проекті Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 року № 1658 

сумлінна праця визначена як один із засобів для здійснення професійної 

(службової) кар'єри працівника (ч. 2, п. 1 ст. 318). Поняття сумлінної праці в 

сучасному трудовому праві найбільш тісно пов’язане із інститутом 

дисципліни, заохочень та стимулювання праці працівників. Заохочення 

виконують функцію стимулювання праці, а підставою для надання тих чи 

інших видів заохочень є, як правило, сумлінне виконання працівником 

трудових обов’язків та отримання позитивних результатів на користь 

роботодавця в процесі виконання працівником трудових обов’язків.   

Чинне трудове законодавство використовує термін «сумлінна праця», але 

не дає його визначення та тлумачення. Юридичне значення сумлінна праця 

має при прийнятті роботодавцем рішення про застосування заохочень, 

просування по службі, наданні переваг та пільг для працівників, притягнення 

до відповідальності тощо. Таким чином, сумлінне виконання працівником 

трудових обов’язків впливає на важливі аспекти трудових відносин (на розмір 

матеріальної винагороди за виконану роботу, на можливість отримання 

переваг та пільг в галузі соціально-культурного і житлово-побутового 

обслуговування, на професійний статус працівника в трудовому колективі, на 

професійне зростання працівника тощо). Сумлінна праця, як категорія 

трудового права яка має важливе юридичне значення, потребує конкретизації, 

оскільки сама є оціночною категорією та виступає засобом оцінки 

професійних якостей працівників, їх моральних та особистісних якостей, а 

також результатів їх роботи.  

Соціально-психологічний вплив норм, які мають стимулюючий характер, 

полягає в формуванні у працівника певного відношення до праці, у спонуканні 

внутрішніх мотивів, потреб та інтересів працівника. Відповідно до ст. 21 КЗпП 

України укладення трудового договору між працівником та роботодавцем 

передбачає обов’язок працівника виконувати роботу, визначену договором із 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. Законодавче визначення 

трудового договору не здійснює вказівки на ті чи інші якісні показники 

виконуваної працівником роботи. Однак, відповідно до ст. 139 КЗпП України, 

працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватися 

трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, 

дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. В 

контексті норми ст. 139 КЗпП України обов’язок чесного та сумлінного 
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виконання трудових обов’язків працівником розглядається деякими науковцями 

як обов’язок, що має моральний зміст [1, с. 425]   

Обов’язок чесно та сумлінно виконувати трудові обов’язки також 

закріплено у Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку для 

робітників і службовців підприємств, установ, організацій [2]. Відповідно до 

зазначених Типових правил робітники та службовці зобов’язані: 

1) працювати чесно та сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, 

своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати 

весь робочий час для продуктивності праці, утримуватися від дій, які 

заважають іншим працівникам виконувати свої трудові обов’язки; 

2) підвищувати продуктивність праці, своєчасно та ретельно виконувати 

доручену роботу; 

3) покращувати якість роботи та продукції, не допускати випуску 

бракованої продукції, дотримуватися технологічної дисципліни; 

4)  дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; 

5) застосовувати заходи щодо усунення причин та умов, які 

перешкоджають або утруднюють нормальне виконання роботи; 

6) утримувати своє робоче місце, обладнання та устаткування в порядку 

та робочому стані, а також дотримуватися чистоти у цеху, на території 

підприємства та дотримуватися встановленого порядку зберігання 

матеріальних цінностей і документів та інше. 

Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний робітник за своєю 

спеціальністю, кваліфікацією або посадою, визначається єдиним тарифно-

кваліфікаційним довідником робіт і професій, технічними правилами, 

посадовими інструкціями та положеннями тощо. 

Аналізуючи загальні трудові обов’язки працівників, вбачається, що 

сумлінну працю можна розглядати як у широкому, так і вузькому значенні. У 

широкому значенні сумлінна праця є виконанням працівниками повного 

комплексу всіх трудових обов’язків із дотриманням загальних, спеціальних та 

локальних нормативних актів про працю, а також отримання таких 

результатів від своєї праці, які перевищують встановлені норми. 

У вузькому значенні сумлінна праця є компонентом основних трудових 

обов’язків працівника, який має моральний зміст і передбачає добросовісне 

виконання обов’язків у відповідності із нормами суспільної та професійної 

моралі і етики, нормами професійної культури працівників.   

У будь-якому випадку сумлінна праця знаходить своє вираження через 

трудову активність, яка виділяється в науці трудового права як особливий 

варіант поведінки працівника. «Трудова активність» - це така поведінка 

працівника, коли він, використовуючи всі представлені йому права й 

можливості, досягає найбільш ефективного й високоякісного виконання 

обов’язків за трудовим договором, або сумлінно виконуючи свої трудові 

обов’язки за трудовим договором, сприяє успішним результатам колективної 

праці через суспільні форми вдосконалення виробництва й керівництва 

підприємством або організацією [ 3, с. 15 ].  
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Досліджуючи інші визначення трудової активності та сумлінної праці, 

приходимо до висновку, що всі автори звертали увагу на досягнення 

працівниками в процесі виконання трудових обов’язків таких результатів, які 

або перевищують звичайні вимоги та встановлені нормативи, або призводять 

до загального підвищення продуктивності праці, або сприяють укріпленню 

трудової дисципліни та підвищують професійний статус організації тощо.   

Окрім заохочень та стимулювання праці, категорія «сумлінна праця» 

дуже тісно пов’язана із інститутом «Трудова дисципліна». Адже сумлінна 

праця завжди знаходить свій прояв через дотримання працівником трудової 

дисципліни. Основою сумлінного виконання трудових обов’язків працівником 

є дотримання трудової дисципліни. В той же час, сумлінне виконання 

трудових обов’язків є засобом забезпечення трудової дисципліни. Сумлінність 

виконання трудових обов’язків проявляється у дотриманні всіх необхідних 

норм трудового права та свідомому ставленні до праці. Відповідно до ст. 140 

КЗпП України трудова дисципліна на підприємствах, в установах, 

організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та 

економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим 

ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення 

за сумлінну працю.  

КЗпП України заохочення за сумлінну працю закріплює у якості засобу 

забезпечення трудової дисципліни. Вважаємо, що у першу чергу заохочення 

за сумлінну працю слід розглядати як метод стимулювання працівників до 

більш продуктивної праці та як спосіб винагороди за понаднормові результати 

при виконанні працівником трудових обов’язків. Слід звернути увагу, що 

заохочення за сумлінну працю не зводиться до застосування заходів 

заохочення, передбачених ст. 143-146 КЗпП України (заохочення за успіхи в 

роботі, переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують 

свої трудові обов’язки, заохочення за особливі трудові заслуги). Воно може 

застосовуватися також у межах преміальної системи оплати праці. У ст. 320 

проекту Трудового кодексу України відзначено, що за успіхи в роботі та 

сумлінне виконання трудових обов'язків до працівників можуть 

застосовуватися заходи морального і матеріального заохочення - оголошення 

подяки, нагородження грамотою, виплата премії, вручення цінного подарунка. 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативними актами 

роботодавця можуть встановлюватися інші види заохочень. У ст. 321 Проекту 

зазначено, що за особливі трудові заслуги працівники можуть бути 

представлені в установленому порядку до нагородження відомчими 

відзнаками та державними нагородами. 

Таким чином, форма заохочень може бути абсолютно різною: 

матеріальною, моральною, мати вигляд переваг та додаткових пільг тощо. 

Відповідно до ст. 145 КЗпП України працівникам, які успішно та 

сумлінно виконують свої трудові обов’язки надається перевага при 

просуванні по роботі. Таким чином, сумлінна праця є основою службового 

зростання та просування по службі. У проекті Трудового кодексу України 

також відсутнє визначення «сумлінної праці», але вказано, як вже зазначалося, 
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що вона є засобом для здійснення професійної (службової) кар'єри працівника, 

яка визначається як професійний ріст чи просування (підвищення) працівника 

по службі шляхом присвоєння йому більш високого кваліфікаційного розряду 

чи зайняття ним більш високої та відповідальнішої посади та виконання ним 

більш широкого кола обов'язків чи роботи більш високої кваліфікації, 

наслідком чого є зростання оплати праці (винагороди), посилення гарантій та 

збільшення розміру компенсацій, що гарантуються працівникові, а у випадках 

передбачених Кодексом та іншими нормативно - правовими актами про 

працю - членам його сім'ї. 

Визначення рівня дисциплінованості працівника, права на надання 

(отримання) заохочення в тій чи іншій формі, а також можливості 

представлення працівника для просування по службі здійснюється в 

залежності від результатів сумлінної праці працівника. За кожним 

працівником закріплюється певне коло обов’язків (трудова функція) і оцінка 

працівника повинна бути проведена: 1) за якістю виконання трудових 

обов’язків; 2) за здатністю виконання трудової функції; 3) за ефективністю, 

результативністю та наявністю понаднормових результатів. 

Сумлінне виконання трудових обов’язків можна розглядати у наступних 

аспектах: 1) як засіб забезпечення трудової дисципліни, що включає належне 

виконання повного комплексу трудових обов’язків та свідоме ставлення до 

праці; 2) як підстава для надання заохочень, що включає не тільки повне 

дотримання трудової дисципліни, а також якісне виконання трудових обов’язків 

із отриманням понаднормових результатів, від обсягу яких залежить форма та 

розмір заохочення; 3) як засіб для просування по службі, що включає не тільки 

повне дотримання трудової дисципліни, якісне виконання трудових обов’язків із 

систематичним отриманням понаднормових результатів праці, підвищенням її 

продуктивності та професійним зростанням працівника. 

Сумлінна праця як категорія трудового права є видом активної трудової 

поведінки, що передбачає дотримання трудової дисципліни, якісне виконання 

працівником трудових обов’язків та отримання понаднормових результатів в 

процесі організації праці, виготовлення продукції, надання послуг та інше, що 

у відповідності із нормами трудового законодавства дає право на отримання 

заохочення та (або) просування по службі. 
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Тенденції розвитку колективно-договірного регулювання в сучасних 

умовах господарювання 

Не дивлячись на ту обставину, що колективний договір є одним із 

найстаріших інститутів трудового права, на різних етапах історії розвитку 

нашої державності він виконував різноманітні функції. В сучасний період у 

нових умовах господарювання колективний договір є і повинен стати надалі 

важливим колективно-договірним актом регулювання трудових відносин. Тим 

більше в сучасних умовах, коли економіка повинна бути інноваційною, тобто 

передбачати щось нове, що характеризується високою ефективністю, 

новизною або якоюсь відмінністю від попереднього стану. В свою чергу 

можна погодитися з тим, що інноваційна орієнтована система управління 

повинна визначатися ступенем раціональності використання потенціалу праці 

[1,с.3]. І саме трудове право в найбільшій мірі пов’язано з управлінням 

працею і працівниками. Який би не був розвиток техніки і технології 

реалізовуватися інноваційні ідеї будуть фірмами, підприємствами і в першу 

чергу самими людьми – як тими хто працює у цих фірмах, підприємствах в 

якості найманих працівників, так і тих, хто реалізує своє право на працю в 

інших формах. Питання оптимального розвитку відповідних змін повинні 

стати вирішальними при визначенні напрямків розвитку трудового права на 

сучасному етапі, особливо коли стоїть завдання удосконалення трудового 

законодавства, а відтак оптимізації правового регулювання широкого спектру 

соціальних питань на базі комплексного підходу, з використанням методів 

інших галузей права. При цьому необхідно мати на увазі, що ціннісні 

пріоритети, змістовне наповнення трудових прав людиною все більш 

переміщаються із сфери економічної (хоча вона і так зберігає свою 

актуальність) у сферу якості трудового життя. В якості одного із головних 

завдань МОП сьогодні розглядає реалізацію концепції достойної праці, а 

відтак і повинна розглядатися концепція достойного життя, а не існування. У 

зв’язку з цим завданнями трудового законодавства повинні виступати 

створення необхідних правових умов для досягнення узгодженості інтересів 

сторін трудових відносин, інтересів держави і, звісно, правове регулювання 

трудових і тісно пов’язаних з ними відносин.  

Трудове право, як галузь права, характеризується поєднанням публічних і 

приватних начал, тому буде цілком логічним, щоб саме державна воля 

проявлялася в трудовому праві загалом і, при реалізації колективно-

договірного регулювання зокрема, більш активно по відношенню до учасників 

трудових відносин щодо встановлення безпечних, сприятливих і комфортних 

умов праці, адекватної оплати праці для працівників. Сьогодні державі в особі 
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її органів необхідно брати на себе відповідальність у вирішенні правового 

регулювання основних питань у сфері праці. Держава відійшла від детального 

регулювання цих відносин і практично залишила за собою встановлення 

мінімальних стандартів, але крім мінімальних стандартів є ще забезпечення в 

першу чергу здорових і безпечних умов праці, охорони праці, які 

передбачають: використання економічних методів управління охорони праці, 

участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, .. інформування 

населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників з питань охорони праці; забезпечення координації 

діяльності органів державної влади, установ, організацій, що розв’язують 

проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва 

і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками, між усіма 

соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому 

та державному рівнях, використання світового досвіду організації роботи 

щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва [2,с.201-202], що далеко не зводяться до мінімальних 

гарантій. Іншими словами, держава залишила цілу низку питань на відкуп 

колективно-договірному регулюванню, в основі якого лежить колективний 

договір. На сьогоднішній день, в системі правових актів колективні договори 

виконують функції, які повинні забезпечити реалізацію можливостей 

договірного регулювання в найбільшій мірі. 

Дійсно, колективний договір і на сьогодні лишився тим актом 

колективно-договірного регулювання, який здійснює конкретизацію норм, які 

не можуть бути реалізовані без відповідних уточнень. Але на сьогоднішній 

день мова перш за все повинна йти про первинне правове регулювання 

колективним договором, тобто регулювання тих відносин, що не були 

включені у сферу державного правового регулювання, і які відносяться до 

сфери договірного регулювання, в силу їх специфіки і особливостей. Адже 

ряд питань трудове законодавство України прямо передбачає вирішення 

питання в колективно-договірному порядку. Крім того, якщо згадати історію, 

то Кодекс законів про працю не містив конкретних правових норм з приводу 

оплати праці, робочого часу, а прямо відсилав до тарифних угод. Справа в 

тому, що колективний договір на виробничому рівні продовжує виконувати 

поряд з трудовим правом, як галуззю права і державою, шляхом нормативного 

(державного) регулювання соціальну функцію, основною із яких є функція 

захисту працівників, їх колективних інтересів. При цьому колективний 

договір повинен бути інструментом забезпечення справедливості і рівності 

працівників у трудових відносинах, актом, що регулює питання зайнятості і 

оплати праці, забезпечення соціальних гарантій для працівника. Колективний 

договір повинен бути тим актом, за допомогою якого повинна здійснюватися 

диференціація правового регулювання соціально-трудових відносин, особливо 

в оплаті праці, режиму роботи і умов праці на підприємствах різних форм 

власності, врахування інтересів працівників за професійною ознакою та їх 

захисту.  
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В ряді європейських країн колективний договір вважається «міні» 

законом підприємства, установи, де на рівні колективно-договірного 

регулювання, шляхом соціального діалогу вирішується більшість питань, що 

мають виробничий, соціально-економічний характер і одночасно враховують 

специфіку і потреби працівників,  роботодавця і підприємства у цілому. 

Оскільки у багатьох країнах Заходу акцент у правовому регулюванні праці 

зміщений в сторону договірного регулювання, колективні договори 

виступають як рівне або майже рівне законодавче джерело трудового права, а 

в деяких країнах їх значення в правовому регулюванні праці перевершує 

значення законодавства [3, с. 145 ]. А отже, призначенням нормативних 

положень колективного договору є створення власне правових приписів, які 

не можна охарактеризувати усуненням прогалин в праві. За своєю юридичною 

природою вони зобов’язані підвищувати, як правило, рівень гарантій для 

працівників. Деякі вчені відносять колективні договори більш до актів 

реалізації права, посилаючись на відсутність у змісті останніх нормативних 

положень та наявність зобов’язальних. У даному випадку колективні договори 

не можуть бути виключно віднесені до актів реалізації права, а тому їх 

необхідно розглядати в якості правових актів, що містять норми права. На 

перший погляд, якщо звернутися до Закону «Про колективні договори і 

угоди», то при визначенні змісту колективного договору, закон дійсно 

акцентує увагу на його зобов’язальній природі, визнаючи колективний договір 

таким, що встановлює взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин (ст. 7. Закону, ст.13 

КЗпП України). В той же час Закон визнає регулятивну силу колективного 

договору, вказуючи, що колективний договір укладається на основі чинного 

законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження 

інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. Це вказує в 

першу чергу на ту обставину, що законодавчі уявлення про місце нормативної 

і зобов’язальної частин в колективному договорі необхідно визнати як 

аргумент на користь наявності нормативних положень у змісті колективного 

договору. Оскільки визнавати регулятивне значення колективного договору і 

не визнавати його нормативного змісту та як джерела права було б, 

принаймні, абсолютно не логічним. 

Колективний договір повинен бути показником ефективності як 

договірного регулювання трудових відносин зокрема, так і правового 

регулювання трудових відносин загалом. Адже найкращі можливості 

забезпечення ефективного використання та розвитку трудового потенціалу 

підприємства визначаються станом соціально-трудових відносин і рівнем 

розвиненості їх колективно-договірного регулювання [5 ]. Тому саме він, в 

сучасних умовах господарювання, повинен бути саме тим інструментом 

соціального управління, ефективність якого повинна проявлятися не тільки в 

бік його фактичної реалізації, а передусім в якості змістовної частини даного 

акту: в забезпеченні рівнем трудових прав і гарантій працівників, порівняно з 

установленими у законодавстві. Як зауважує колективно-договірне 
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регулювання є надзвичайно важливим інструментом впливу на людський 

капітал підприємства з точки зору створення оптимальних умов для реалізації 

трудового потенціалу його працівників, що є відповідною складовою 

людського потенціалу працівників підприємства [6, с 184-189] Тому сьогодні, 

в якості соціальної проблеми, окреслюється проблема підвищення 

ефективності колективно-договірного регулювання соціально-трудових 

відносин, яка повинна проявлятися не тільки в сторону їх фактичної 

реалізації, а передусім в забезпеченні положень змістовної частини рівнем 

трудових прав та гарантій працівників, порівняно із встановленими у 

законодавстві. Саме тут повинна чітко проявлятися регулятивна дія 

нормативної частини колективного договору та поєднання державного і 

договірного регулювання. 

На сучасному етапі колективні договори в даному аспекті не реалізували 

себе з причин різного характеру. Вказане необхідно розглядати не стільки як 

недолік колективних договорів, скільки як розкриття їх потенціалу в 

регулюванні виробничих, трудових і соціально-економічних відносин. 
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внутрішніх справ, юридичний факультет, 

аспірант 2 року навчання 

Сучасний вимір права на працю 

Актуальність теми дослідження обумовлена правовою природою права 

на працю, його призначенням в житті кожного індивіда, а також значенням  

для суспільства і держави в цілому.  

Кожен має право на працю. Це загальновідоме твердження, встановлене 

на міжнародному рівні, визнане всіма державами світу і, як наслідок, 

закріплене в національному законодавстві. Але природа даного права, його 

місце в системі прав людини та, головне, значення в житті кожного – далеко 

не весь перелік питань, які станом на сьогодні залишаються відкритими в 

науковій дискусії…. 

Не вдаючись у полеміку з приводу даного питання, яка, в свою чергу, є 

доволі дискусійною, розглянемо та проаналізуємо право на працю з точки 

зору сучасного трактування його сутності. 

У контексті сказаного варто зауважити, що розвиток суспільства і 

держави упродовж минулого сторіччя засвідчив зміни у розумінні праці 

людини у бік її трансформації у право на працю. Право на працю стало одним 

із важливих соціальних прав людини, надбань міжнародної спільноти. Можна 

погодитися з С.В. Поповим, який наголошує, що особливе місце серед 

соціально-економічних прав займає саме право на працю. Воно обумовлене 

сутністю людини та відображає її природну потребу в праці [12, с.11]. 

В свою чергу, праця – це вічна природна умова життя людини, праця є 

постійним супутником людини як унікального носія здатності до праці. Дане 

твердження є аксіомою науки трудового права, яка знайшла своє 

відображення в сучасних працях [4, с.62, 64]. 

Категоричною у цьому сенсі є ї позиція російського науковця 

О.В. Карпушкіна, який, зокрема, зазначає, що праця є основною формою 

діяльності, історично вихідною «клітинкою» всіх форм діяльності людини. Її 

важливою сутнісною характеристикою є те, що трудова діяльність – це не 

лише задоволення природних потреб людини, але і спосіб її існування, основа 

всіх її багатопланових взаємозв’язків. Тобто праця, створюючи основу 

матеріального буття людини, окрім цього, належить до всіх сфер 

взаємовідносин між людьми, які, на перший погляд, до праці не мають 

жодного відношення. Проте будь-які взаємозв’язки в суспільстві або засновані 

на трудовій діяльності, або виникають у зв’язку з використанням результатів 

праці [6, с.14].   

Отже, Основний Закон України говорить, що кожен має право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Саме так проголошує стаття 43 

Конституції України і саме такого роду формулювання є відображенням 
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міжнародних стандартів у сфері праці. Крім того, такий підхід є основою 

сучасного трактування сутності права на працю [1].  

Таким чином, у сучасному вимірі сутність права на працю зводиться до 

того, що дане право надає кожній працездатній особі можливість самостійно 

розпоряджатися своєю здатністю до праці, проте не гарантує реальне 

забезпечення її конкретною роботою [7, с.150]. 

За словами Л.Д. Нечипорук, вільне обрання праці та вільне погодження 

на неї, означає, що тільки самій людині належить виключне право 

розпоряджатися своїми здібностями до творчої і продуктивної праці. При 

цьому людина може обрати той чи інший вид діяльності і рід занять [8, с.192].  

З приводу цього маємо офіційну позицію Конституційного Суду України. 

Так, право на працю у відповідності з Рішенням № 8-рп/2007 від 16 жовтня 

2007 року означає можливість кожного заробляти собі на життя працею, 

вільно вибирати професію чи спеціальність відповідно до своїх здібностей і 

бажань, реалізовувати свої бажання щодо зайняття працею за трудовим 

договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від 

форм власності або самостійно забезпечувати себе роботою. А згідно Рішення 

№ 14-рп/2004 від 7 липня 2004 року право на працю є невідчужуваним і по 

суті означає забезпечення саме рівних можливостей кожному для його 

реалізації. Стосовно ролі держави, яку вона відіграє у процесі реалізації права 

на працю, Конституційний Суд України сформулював такий висновок: 

«Виходячи із зазначеної позиції, можна стверджувати, що право на працю 

означає не гарантування державою працевлаштування кожній особі, а 

забезпечення саме рівних можливостей для реалізації цього права [3, 2].  

Зауважимо, що вищенаведена офіційна позиція трактує право на працю 

як суб’єктивне право індивіда, право індивідуального вибору.  

Крім того, розуміння права на працю в якості суб’єктивного права 

людини станом на сьогодні є домінантним і в науці трудового права.  

Досить ґрунтовним з даного приводу є пояснення фундатора наукової 

думки О.І. Процевського. Суть його формулювання полягає в наступному: 

«Якщо праву людини у сфері праці кореспондує обов’язок конкретного 

суб’єкта – держави або роботодавця, то таке право є суб’єктивним. З огляду 

на це науковець дійшов висновку, що усі права і свободи людини у сфері 

праці, у тому числі і право на працю, що закріплені в нормативно-правових 

актах міжнародного і національного законодавства, є суб’єктивними правами 

людини [10, с. 65-67]. 

Ідею про суб’єктивний характер права на працю підтримує і 

Н.Д. Гетьманцева. Так, її словами, право на працю як суб’єктивне право 

доцільно визначати у широкому та вузькому значеннях. У широкому 

розумінні право на працю – це право кожного громадянина вимагати у 

держави створення правових механізмів, які гарантують можливість кожному 

громадянину вибір місця роботи, виду діяльності та роду занять, а також 

створюють умови і фактори, що спрямовані на реалізацію права на працю, 

самовираження людини у процесі трудової діяльності та її захист. У вузькому 

розумінні – це забезпечене і гарантоване на конституційному рівні право 
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особи мати можливість реалізувати свою здатність до праці шляхом 

укладення трудового договору чи в інший спосіб для задоволення своїх 

матеріальних і духовних потреб, а отже, юридично гарантована можливість 

вимагати від роботодавця усунення незаконних перепон для реалізації даного 

права [5, с.87-88]. 

Однак, варто зауважити, що сучасний вимір права на працю не 

обмежується виключно сутністю відповідного права, але й охоплює його 

значення та призначення, в першу, чергу, для особи, яка володіє природною 

здатністю до праці.    

З огляду на це, сучасна наука трудового права стверджує, що право на 

працю є фундаментальним правом людини. І небезпідставним є твердження 

В.М. Скобелкіна про те, що право на працю займає пріоритетне місце серед 

інших соціально-економічних прав, є головним та визначальним в системі 

прав, закріплених за членами суспільства. «Від того, наскільки реальне це 

право, залежить реальність інших прав соціально-економічного характеру», - 

неоднарозово наголошує науковець. Право на працю є таким же природним, 

властивим людині нашого часу, як і право на життя [11, с.5] 

Фундаментальність права працю має подвійний характер. З однієї 

сторони, основоположний характер права на працю розкривається крізь 

призму взаємозв’язку відповідного права з основними та невідчужуваними 

правами людини, які є правами апріорі, а з іншої, – з усіма тими правами, які 

набуваються та реалізуються з метою здійснення трудової діяльності в 

майбутньому, безпосередньо в процесі її провадження, а отже, внаслідок 

здійснення права на працю. 

Безсумнівно, зв'язок права на працю з іншими соціально-економічними 

правами людини та правами, якими володіє працівник у сфері праці, є 

глибинним та діалектичним, однак ми зауважимо про зв’язок права на працю з 

головним правом кожного – правом на життя. 

 Як слушно підкреслив О.М. Ярошенко, право на працю передусім 

пов’язане із правом на життя та з правом людини на самореалізацію [15, с.77-

78]. Схожої думки дотримується і В.В. Федін. Науковець стверджує, що  

«право на працю – невід’ємне право особи, джерелом якого є потреба 

підтримки життя та самовираження» [13, с.425].   

В сучасному світі мова йде не про сам факт фізичного існування людини, 

а про належне та гідне життя кожного. Саме такий рівень життя можна 

досягти працюючи, реалізуючи свою природну здатність до праці [14, с.71]. 

І дійсно, життя без праці уявити досить складно. Як зазначав 

В.І. Прокопенко, без праці не існувало і не може існувати жодне                

суспільства [9, с.7]. 

Отже, з огляду на все вищенаведене доходимо висновку, що у сучасному 

вимірі право на працю – це суб’єктивне право незалежного та самостійного 

вибору, що реалізується індивідом у сфері праці, та доповнюється 

кореспондуючим обов’язком держави створити необхідні умови для 

здійснення відповідного вибору у спосіб, найбільш сприятливий для особи. 
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Крім того, це фундаментальне право в системі основних прав людини та 

пріоритетне  - в системі її соціально-економічних прав.  
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Развитие норм института трудового договора 

Введение. Развитие информационного общества, которое наблюдается 

все очевиднее в настоящее время, ставит новые задачи в области 

правотворчества и правоприменения. Появляются не просто отдельные виды 

общественных отношений, которые никаким образом не регулируются 

нормативными правовыми актами, а целые области новых общественных 

отношений. Складывающиеся в связи с этим ситуации правовой 

неопределенности зачастую требуют правовой регламентации, поэтому 

можно предположить, что в будущем будут приниматься новые нормативные 

правовые акты и (или) вносится изменения в действующие с целью 

регулирования новых общественных отношений, складывающихся из-за 

развития информационного общества. Оставлять новые общественные 

отношения в этой сфере неурегулированными, на наш взгляд, не всегда 

обоснованно, так как такое положение может приводить к злоупотреблениям. 

Вместе с тем за развитием информационного общества не стоит забывать и о 

более традиционных видах общественных отношений, которые не исчезнут в 

будущем и будут актуальны, как и прежде (например, трудовые отношения). 

Основная часть. Правотворчеству и правоприменению в сфере трудовых 

отношений в любой период истории нужно опираться как на прогрессивные 

научные исследования, так и принимать во внимание опыт предшествующего 

законодательства. В Беларуси такой опыт насчитывает много веков. 

Например, уже в Статуте Великого княжества Литовского 1529 г. были 

нормы, которые регламентировали наемный труд. К примеру, арт. 3 раздела 

третьего запрещал занятие государственных должностей («каких-либо званий 

и чинов») иностранцами [1, с. 148]. 

Анализ правовых норм, действовавших на территории Беларуси, России 

и Украины, о договоре личного найма, а позднее — трудовом договоре 

позволяет выделить определенные закономерности развития норм института 

трудового договора. 

В первой половине XIX века для регулирования отношений найма 

работников на части территории белорусских земель начинает использоваться 

гражданское законодательство. Однако, со временем приходит понимание, 

что такой подход к правовому регулированию не является совершенным. Это 

приводит к появлению актов фабричного законодательства, которые 

предназначались для регламентации отношений по наемному труду. В 

качестве примера приведем Положение об отношениях между хозяевами 

фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму 

от 24 мая 1835 г. (далее – Положение 1835 г.). Согласно Положению 1835 г. 

могли заключаться договоры с работниками в устной либо в письменной 



 59  
 

форме или выдавать им расчетные листы. Стоит отметить нечеткость 

оснований увольнения в этом акте, что отражалось на правовом положении 

работников отрицательно. Следующим значимым правовым актом по 

регламентации наемного труда стал Закон от 3 июня 1886 г. «О надзоре за 

заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях 

фабрикантов и рабочих» (далее — Закон 1886 г.). Согласно Закону 1886 г. 

наем рабочих производился на неопределенный срок, на определенный срок и 

на время исполнения какой-либо работы, с окончанием которой прекращался 

сам наем (ст. 9). Это выгодно отличает данный Закон от Положения 1835 г., 

допускавшего наем только на определенный срок. Три указанных срока найма 

в Законе 1886 г. обладают сходством со сроком трудового договора в ст. 17 

ТК Беларуси. В Кодексе законов о труде Украины также выделены три срока 

трудового договора: бессрочный; на определенный срок; заключаемый на 

время выполнения определенной работы (ст. 23). 

Среди актов фабричного законодательства необходимо выделить Устав о 

промышленном труде 1913 года (далее – Устав 1913 г.), который можно 

рассматривать как первую попытку провести систематизацию трудового 

законодательства середины XIX–начала XX века в форме инкорпорации. 

Общие основания прекращения найма рабочих содержались в ст. 61 Устава 

1913 г. Они повторяли основания, закрепленные в Законе 1886 г. 

В XX веке развитие норм института трудового договора в Беларуси 

происходило вместе с кодификациями трудового законодательства. В течение 

столетия было принято несколько кодифицированных актов: Кодекс законов о 

труде РСФСР 1918 г., Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. (далее – КЗоТ 

1922 г.), Кодекс законов о труде БССР 1972 г., ТК Беларуси (был принят в 

1999 г. и вступил в силу с 1 января 2000 г.). 

В нормах ТК Беларуси прослеживается историческая преемственность 

правового регулирования трудовых отношений. Многие его положения 

обусловлены нормами, имевшими место в прошлом. Например, правило о 

продолжении действия срочного трудового договора на неопределенный срок, 

которое сейчас закреплено в ст. 39 ТК Беларуси, было в КЗоТ 1922 г.: «Если 

по истечении срока договора трудовое отношение продолжается, и ни одна из 

сторон не требует его прекращения, договор признается продолженным на 

прежних условиях, на срок неопределенный» (ст. 45 КЗоТ 1922 г.). 

Заключение. В заключение можно отметить, что на примере актов 

трудового законодательства и норм из истории обосновывается важность 

исторического исследования опыта правового регулирования. 

Основные положения («ядро») института трудового договора 

сформировались за относительно непродолжительный промежуток времени 

(1886 – 1922 гг.), равный 36 годам, после которого на протяжении 

практически 90 лет наблюдается преемственность норм института трудового 

договора с определенными корректировками. 
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Досвід Польщі щодо визначення ризиків 

у соціально-трудових відносинах 

Звернення до аналізу досвіду Польщі є актуальним із наступних причин: 

1) Польща є сусідом України та одним із орієнтирів у проведенні 

реформування різноманітних сфер; 2) Польща є однією із небагатьох країн, 

яка законодавчо закріпила оцінку та управління професійними ризиками 

[1, с. 66]; 3) Польща є стрімко прогресуючою державою та членом 

Європейського Союзу, яка пройшла той шлях, який наразі Україна визначає 

як свою стратегічну мету. 

В першу чергу звернемо увагу на те, що оцінка ризиків закріплена як 

один із основних обов’язків роботодавця у польському Кодексі про працю від 

1974 року (Kodeks pracy) [2]. В.В. Березуцький, М.І. Адаменко відмічають, що 

дане зобов’язання було введено законодавством Польщі більше 10 років тому 

в процесі зближення польського законодавства з правовою системою 

Європейського співтовариства, і є актуальним й на сьогоднішній                          

день [1, с. 66]. Так, у Розділі VI «Профілактичний захист здоров'я» Глави 10 

«Безпека та гігієна праці» закріплено статтю 226, у якій на роботодавця 

покладено наступні обов’язки: 1) оцінювати та задокументувати професійні 

ризики, пов'язані із виконаною роботою, та застосовувати необхідні запобіжні 

заходи для зменшення ризику; 2) інформувати працівників про професійний 

ризик, пов'язаний з виконуваною роботою, а також про заходи, які варто 

вжити з метою зниження цих ризиків [2]. При цьому, як підкреслюють 

В.В. Березуцький та М.І. Адаменко, оцінка ризиків має відбуватися за участі 

працівників. Згідно норм польського законодавства про працю, роботодавець 

зобов’язаний здійснювати консультування із працівниками або ж їх 

представниками щодо усіх дій, пов’язаних з їх здоров’ям і безпекою, у тому 

числі щодо змін в організації роботи, в технології та застосуванні хімічних 

речовин – якщо вони можуть привести до загрози безпеці або життю 

працівників; з оцінки та інформування про ризики (норми Розділу VI 

«Профілактичний захист здоров'я» Глави 10 «Безпека та гігієна праці» 

Кодексу про працю Польщі [2]. Із цього зробимо висновок, що 

праворозуміння ризиків у соціально-трудовій сфері у Польщі знаходиться на 
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принципово іншому рівні, аніж у нашій державі, із огляду на те, що 

визначення ризиків у соціально-трудових відносинах у місцевому 

законодавстві врегульовується у нормах законодавства про працю. У його 

нормах чітко встановлені обов’язки роботодавців та права працівників, тож 

вважаємо доцільним втілити даний досвід у рамках вітчизняного 

законодавства. Визначення обов’язків роботодавця та прав працівників щодо 

визначення ризиків у соціально-трудових відносинах у нормах Кодексу 

законів про працю України [3] або ж майбутнього Трудового кодексу України 

дозволить, по-перше, чітко окреслити ризики у національному трудовому 

праві та праві соціального забезпечення як самостійний правовий інститут, та 

по-друге, - полегшить формування єдиного праворозуміння даного явища, 

адже його сутність буде зрозумілою із змісту норм законодавства. 

Окрім Кодексу про працю, регулювання питання ризиків у соціально-

трудових відносинах здійснюється й іншими актами законодавства. 

Наприклад, 2 лютого 2011 року Міністром праці та соціальної політики 

Польщі було прийнято Постанову «Щодо мінімально допустимих 

концентрацій і інтенсивності впливу шкідливих чинників на здоров’я 

працівників у робочому середовищі» (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 

lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy) [4], у якій було закріплено критерії, що застосовуються в 

оцінці професійних ризиків. У даному підзаконному нормативно-правовому 

акті чітко регламентовані повноваження роботодавців щодо визначення 

ризиків у робочому середовищі, закріплений широкий масив його обов’язків. 

Для прикладу, параграфом 2 Постанови закріплено, що роботодавець 

зобов’язаний визначати та вказувати чинники, шкідливі для здоров'я у 

робочому середовищі, для чого проводяться відповідні випробування та 

вимірювання, а після виявлення джерел ризику роботодавець зобов’язаний 

вчинити відповідні дії щодо їх усунення із урахуванням характеристик 

шкідливих явищ. 

Також звернемо увагу на те, що окрім власне законодавчого 

врегулювання визначення ризиків у соціально-трудових відносинах, для 

Польщі, як і для інших держав, є характерною також розробка та прийняття 

різноманітних стандартів, призначених для добровільного виконання. 

Наприклад, стандарт PN-N18002 «Системи управління сферою здоров’я та 

безпеки працівників. Загальне керівництво з оцінки професійних ризиків» 

(«Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do 

oceny ryzyka zawodowego») [5] характеризується закріпленням положень про 

оцінку професійних ризиків в організаціях та є основною для прийняття 

концепцій деяких  інших стандартів (PN-IEC 300-3-9, BS 8800, PN-EN 1050 

тощо). Даним стандартом зокрема здійснено роз’яснення цілей оцінювання 

професійних ризиків та організації даного процесу, визначено суб’єкти 

оцінювання професійних ризиків та коректну процедуру оцінювання ризиків. 

Окрім того, стандартом закріплено приклади правильної оцінки ризиків, що 

виникають у зв’язку з можливим впливом на працівників хімічних речовин і 

шуму, і відповідно формує основу для оцінки ризиків у польських компаніях. 
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Тобто, у цілому даний стандарт є співставним із тими, що функціонують у 

нашій державі, проте відзначимо належну увагу укладачів стандарту до 

регламентації деталей. 

Ще одним важливим елементом польського законодавства, що здійснює 

визначення ризиків у соціально-трудових відносинах, із точки зору 

В.В. Березуцького та М.І. Адаменка є програми та заходи сприяння малих та 

середніх підприємств в оцінці ризиків [1, с. 67]. Даний момент є важливим із 

огляду на те, що правові вимоги до оцінки професійних ризиків та управління 

ризиками для великих та малих компаній є співставними, як і методи, що 

застосовуються для оцінки професійних ризиків. Проте, ресурси малих і 

середніх підприємств зазвичай обмежені. Тому, для них за допомогою таких 

програм встановлено можливість застосування спеціальних керівництв і 

листів контрольних запитань для оцінки ризиків, тож малі та середні 

підприємства переважно користуються зовнішніми консалтинговими 

послугами з метою проведення оцінки ризиків. 

Підсумовуючи аналіз польського досвіду визначення ризиків у соціально-

трудових відносинах, відзначимо, що у багатьох моментах правове 

регулювання даного питання є співставним із вітчизняним. Основу 

нормативного встановлення визначення ризиків становлять акти 

законодавства, проте суттєву роль у регулюванні виконують різноманітні 

стандарти та програми. Найбільш доцільним вбачаємо використання 

польського досвіду у регламентації основ визначення ризиків в соціально-

трудових відносинах у вітчизняному законодавстві про працю. Вбачаємо, що 

одним із основних недоліків у існуючому стані праворозуміння ризиків у 

соціально-трудовій сфері в Україні є відсутність їх нормативного закріплення 

в законодавстві про працю. Тому, на основі досвіду Польщі пропонуємо: 

1) доповнити Главу XI Кодексу законів про працю України [3] або ж 

майбутнього Трудового кодексу статтею «Обов'язок власника або 

уповноваженого ним органу щодо оцінки професійних ризиків» наступного 

змісту:  

«Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо оцінки 

професійних ризиків.  

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний: 

1) оцінити та задокументувати професійний ризик, пов'язаний із 

виконуваною роботою, та застосувати необхідні запобіжні заходи для 

зменшення ризику; 

2) інформувати працівників про професійний ризик, пов'язаний з 

виконуваною роботою, та про принципи захисту від загроз»;  

2) здійснювати регулювання питання ризиків у соціально-трудових 

відносинах у першу чергу у актах вітчизняного законодавства, у тому числі: 

кодексах, законах, розпорядженнях, постановах, оскільки сучасні недоліки 

праворозуміння ризиків у соціально-трудовій сфері ми пов’язуємо передусім 

із фактичною відсутністю регламентації даного питання в нормах 

законодавства про працю. 
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Поняття реалізації законності у трудових відносинах 

Дослідження реалізації законності в трудових правовідносинах у розрізі 

розуміння цього поняття, визначення його характеристик та особливостей 

суб’єктного складу цього механізму дозволить визначити ті обставини, які 

визначають якість правового забезпечення режиму законності у системі 

трудових правовідносин, роль відповідних суб’єктів-учасників трудових 

правовідносин та їх об’єднань у становлення відповідного режиму, тобто у 

процесі реалізації законності в трудових правовідносинах.  

Попередньо підкресливши, що реалізація законності не є тотожною з 

реалізацією норм права, однак ці категорії мають надзвичайно велику 

кількість спільних ознак та відповідні поняття можна розглядати як суміжні, 

тобто близькі до тотожності. У правовій енциклопедії реалізація норм права 

розглядається як процес втілення правових приписів у поведінці суб’єктів та 

їх практичній діяльності щодо здійснення суб’єктивних прав та виконання 

юридичних обов’язків [1, с. 216]. Ці права та обов’язки можуть також 

ґрунтуватися на положеннях інших актів локального правового регулювання, 

чи таких актів індивідуальної дії як трудовий договір, накази керівника, 
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вказівки тощо, однак останні лише в такому випадку будуть вважатися 

законними, якщо ці акти не ставитимуть працівника у гірше правове й 

економічне становище, ніж це передбачено відповідним трудовим 

законодавством та не суперечить імперативним положенням законодавства. 

О.Ф. Скакун під реалізацією норм права розуміє втілення приписів 

правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, в їх практичній 

діяльності, яку можна розглядати як процес і як кінцевий результат [2, с. 386]. 

При цьому, звернемо увагу в даному випадку на ту різницю, яка буде 

характеризувати нашу категорію тим, що остання не буде вичерпуватися 

одиничною реалізацією у правовідносинах. Справді певні елементи законності 

спрямовані на усунення шкоди чи конкретних перешкод, які порушують 

реалізацію трудових прав найманих працівників, або відповідних прав 

роботодавця та реалізувавшись у тому випадку як би вичерпують свою дію. 

Однак взявши до уваги ту обставину, що законність у трудових 

правовідносинах забезпечується ще й сукупністю превентивних постійно 

діючих заходів та засобів охорони, що представлені правовими нормами, а 

також мету, що прямує до ідеальної та є умовною утопією, яка, в свою чергу, 

полягає в тому, що реалізація законності здійснюється з метою усунення усіх 

та будь-яких порушення трудового законодавства у сфері трудових 

правовідносин, то сама реалізація законності є перманентно діючим процесом 

і на відміну від реалізації окремої норми права, механізм реалізації законності 

не припиняє свій комплексний вплив на учасників трудових правовідносин. 

О.В. Легка під реалізацією норм права розкриває практичне втілення у 

життя правових настанов через правомірну поведінку суб’єктів з метою 

задоволення потреб людини, суспільства та держави, тобто досягнення 

бажаного особистого чи соціального результату [3, с. 33]. З цим у повній мірі 

можемо погодитись, оскільки саме отримання певного блага від суб’єкта 

суспільних відносин чи реалізація імперативного припису з метою уникнення 

відповідальності суб’єкта, або ж інші мотиви, які випливають із трудо-

правових інтересів, спонукають суб’єктів вступати у трудові та нерозривно 

пов’язані з ними суспільні правовідносини. Разом з тим досягнення режиму 

законності у трудових правовідносинах (прямування до такого режиму) є 

загальним благом, а тому така реалізація не є інтересом конкретного індивіда, 

а загальносуспільним інтересом як органів державної влади, так і працівників 

з роботодавцями, або їх об’єднання, адже в подальшому з такого блага будуть 

мати вигоди усі, за винятком випадків, коли встановлення режиму законності 

є антагоністичне до інтересів (незаконних) роботодавця. В останньому 

випадку повинні бути застосованими заходи правового впливу та 

відповідальності. 

Цікавою є позиція С.Л. Лисенкової і В.В. Копєйчикова, яка зазначають, 

що реалізація норм права – це різноманітний процес практичного здійснення 

правових вимог у діяльності тих чи інших суб’єктів [4, с. 210]. При цьому, 

вкотре підкреслимо, що правові не мають на увазі виключно роботодавця, 

якому підпорядкований працівник чи орган державної влади, але й самого 

працівника, який реалізує своє суб’єктивні права та обов’язки. 
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Враховуючи все вищенаведене, можемо зазначити, що реалізація 

законності у трудових правовідносинах – механізм та процес, який 

функціонує у межах забезпечення законності та полягає у введенні в дію 

приписів, які спрямовані на встановлення режиму, за якого порушення 

положень трудового законодавства зводиться до мінімуму, а також у 

застосуванні відповідних прав та обов’язків у цій сфері.  
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Поняття держави як суб'єкта права соціального забезпечення 

Державна система соціального забезпечення поступово стає механізмом, 

у якому основними суб’єктами є держава, фізичні особами та роботодавці. 

Якщо сутність двох ролі двох останніх категорій у праві соціального 

забезпечення постійно досліджується на науковому рівні, то держава 

залишається суб’єктом, поняття, сутність та ознаки якої як суб'єкта права 

соціального забезпечення є невстановленими та у цілому характеризуються 

низьким рівнем доктринальної уваги. Все зазначене свідчить про необхідність 

заповнення даної теоретичної прогалини, а також про актуальність 

дослідження питань, пов’язаних із правом соціального забезпечення в 

сучасних умовах.  

Суб’єктом права соціального забезпечення є індивідуально визначена 

особа, соціальна група чи організація, що володіє суб'єктивними юридичними 

правами та обов'язками у сфері соціального забезпечення та галузевим 

правовим статусом, здійснює цілеспрямовану діяльність, здатна виробляти, 

виражати та виконувати волю і наділена можливістю брати участь у 

правовідносинах соціального забезпечення. 

Із цієї дефініції можна зробити висновок, що суб’єктам права соціального 

забезпечення притаманні наступні ознаки: 1) персоніфікація – нами є 

конкретно визначена особа, соціальна група чи організація; 2) перебування під 

дією законодавства про соціальне забезпечення; 3) наділення правоздатністю 

у сфері соціального забезпечення та галузевим правовим статусом; 

4) спрямування суб’єкта на здійснення цілеспрямованої діяльності; 
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5) можливість потенційної участі у соціально-забезпечувальних 

правовідносинах. 

Щодо видів суб’єктів права соціального забезпечення, то у вітчизняній 

науковій літературі існує одностайність поглядів стосовно даного питання. 

Так, О.І. Кульчицька з-поміж низки критеріїв щодо їх розподілу 

найдоцільнішим вважає розмежування за змістом прав і обов’язків, якими їх 

наділено у сфері соціального забезпечення. Зважаючи на це, дослідницею 

виділено три види суб’єктів: 1) суб’єкти права на соціальне забезпечення; 

2) суб’єкти, які надають соціальне забезпечення; 3) суб’єкти, які сприяють в 

отриманні соціального забезпечення. При цьому суб’єкти двох останніх груп 

позначені єдиним поняттям – «суб’єкти, які забезпечують реалізацію особою 

належного їй права на соціальне забезпечення» [1, с. 6]. Іншими словами, 

суб’єктами права на соціальне забезпечення є та група, що отримує соціальне 

забезпечення, і ті групи, які здійснюють та сприяють цьому отриманню. Таку 

ж концепцію фактично дублює В.Л. Костюк [2, с. 9], роз’яснюючи що 

останню групу становлять суб’єкти, які сприяють в отриманні певного виду 

соціального забезпечення. 

Практично аналогічне бачення щодо суб’єктів права соціального 

забезпечення притаманне Б.І. Сташківу, який також виділив три групи: 

1) суб’єкти, які отримують різні види соціального забезпечення; 2) суб’єкти, 

які надають різні види соціального забезпечення; 3) суб’єкти, які 

підтверджують факти, що мають юридичне значення для соціального 

забезпечення. Як і О.І. Кульчицька, науковець пропонує дві останніх групи 

об’єднати в одну – суб’єкти, які надають соціальне забезпечення [3, с. 430].  

Аналіз даних позицій дозволяє стверджувати, що на сьогодні у вітчизняній 

науці наявна єдність наукових думок та існує загальноприйнята концепція 

класифікації суб’єктів права соціального забезпечення.  

Аналізуючи державу, як суб’єкта, через призму даної класифікації, 

передусім відзначимо, що вона не може бути віднесена до суб’єктів першої 

групи. Ними є застраховані особи, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, 

ветерани праці, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

діти війни, непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, сім’я, діти, 

отримувачі соціальних послуг тощо [3, с. 432-435]. Тобто ними є певні 

наділені правосуб’єктністю особи, які мають право на отримання визначених 

законом видів соціального забезпечення. Аналіз чинного законодавства 

засвідчив, що перелік таких суб’єктів є значно ширшим, ніж наведений 

Б.І. Сташківом, проте із цього можна зробити висновок, що держава не може 

бути суб’єктом, який отримує різні види соціального забезпечення. 

Із урахуванням зроблених у даній роботі висновків, держава як суб'єкт 

права соціального забезпечення – це особлива суверенна територіальна форма 

згрупування суспільства, що здійснює вирішення завдань соціального 

забезпечення, і яка у праві соціального забезпечення є суб’єктом, наділеним 

суб'єктивними юридичними правами та обов'язками та галузевим правовим 

статусом, здійснює цілеспрямовану діяльність, здатна виробляти, виражати та 
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виконувати волю і наділена можливістю брати участь у правовідносинах 

соціального забезпечення. 

Список використаних джерел: 

1. Кульчицька О.І. Суб'єкти права соціального забезпечення України: 

Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. І. Кульчицька ; Київ. нац. ун-т 

ім. Т.Шевченка. – К., 2007. – 20 с. 

2. Суб’єкти права соціального забезпечення: поняття, особливості та види 

/ В. Л. Костюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Право». – 2015. – № 2(12) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n2/15kvlotv.pdf. 

3. Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : 

навчальний посібник / Б. І. Сташків. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016.- 

692 с. 

 

 

 

 

Зубкова Кіра Сергіївна 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, юридични факультет 

студентка 1 курсу ОР «Магістр» 

 Причини поширення нелегальної праці в умовах сучасної України 

Проблема нелегальної праці є дуже актуальною для нашої держави в 

умовах сьогодення. Про це свідчать статистичні дані, що надаються 

Державною службою України з питань праці (ця інформація регулярно 

оприлюднюється на її офіційному сайті). Також поставлена проблематика 

часто стає предметом наукових дискусій, темою конференцій, круглих столів 

тощо, що теж є підтвердженням її актуальності.  Цим питанням також 

переймалися не лише багато юристів, а й економістів, які в тандемі 

допомагають зрозуміти дану ситуацію в цілому, зважаючи не лише на закони, 

а й на економіку країни, на якій миттєво відображається відмивання доходів 

та ухилення від сплати податків. Тут буде доцільно згадати і М. Якібчука, і 

В.Грищенко, і М.Волинця, і Т.Ковальчука, О.Бокова та інших. Адже їх 

наукові доробки є адекватною критикою наших реалій, що мотивує на активні 

зміни. 

Законодавство України про працю є чималим за обсягом. Сюди 

відносяться і численні міжнародні конвенції, і вся законодавча база нашої 

держави. Але чому ж тоді 60% українців живуть за межею бідності? Хоча, 

якщо подивитися на кількість дорогих авто, то так і не скажеш, що в останній 

рік наша держава опустилася ще на 3 пункти в рейтингу ООН за Індексом 

людського розвитку [1; с.40-41]. Як так вийшло, що фінансова прірва між 

громадянами України та гідним прожитковим мінімумом стає все глибшою з 

кожним роком?  
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Як видається, питання тут не лише у бажанні працювати. Зараз на всіх 

підприємствах відбувається механізація виробництва. А це означає лише одне 

- люди втрачають роботу, не отримуючи при цьому жодних перспектив на 

отримання іншої посади. Саме через це люди йдуть працювати до нелегальних 

підприємств. Найяскравішим прикладом цього явища є шахтарі, які не лише 

позбавляються соціальних гарантій, а й працюють на застарілому обладнанні 

у вкрай тяжких умовах за мізерну плату. Так, у м. Шахтарську в нелегальній 

шахті загинуло троє осіб, їх вивезли в лісопосадку і сфальсифікували зовсім 

іншу причину смерті – нібито хуліганський випадок, аби не викривати 

нелегальну працю. 

Пропонуємо, передусім, виділити основні види нелегальної праці: робота 

неповнолітніх (та, що суперечить закону), робота без офіційного 

працевлаштування на легальних підприємствах, а також робота на не 

зареєстрованих підприємствах, приховування реальних доходів та 

застосування “конвертної заробітньої плати” [2; c. 79-80]. 

Використання тяжкої дитячої праці зумовлена двома факторами: 

катастрофічна нестача грошей у сім’ї та недобросовісні роботодавці. 

Звичайно, тут можна апелювати тим, що якби роботодавці не надавали 

робочих місць неповнолітнім, то вони б не могли заробити кошти. Але це не 

виправдовує експлуатацію дітей батьками, що не в змозі забезпечити сім’ю, та 

роботодавців, що порушують закон. Тут треба «працювати» не з наслідками, а 

саме з причиною, із зубожінням населення. На наш погляд, якби у батьків 

були кошти на забезпечення мінімальних потреб, то питання дитячої праці 

взагалі не виникало б. 

Робота на легальному підприємстві без офіційного працевлаштування 

станом на сьогодні є дуже популярною. І тут є декілька причин. Однією з них 

є те, що роботодавцю не вигідно платити податки за працюючих. Більше того, 

за таких умов він не несе жодної відповідальності за здоров’я особи. Якщо 

хтось захворіє, то роботодавець не зобов’язаний робити жодних виплат. 

Зважаючи на ці соціально-економічні фактори, пропозицій такої роботи 

набагато більше, ніж легальної. Отже, у людей немає іншого вибору, як 

погодитися на такі умови роботи, позбавивши себе соціальних, робочих та 

інших гарантій [3, c. 65].  

Дещо відмінною є ситуація, пов’язана з приховуванням реальних доходів, 

яка є вже не вимушеною мірою, а проявом людської жадібності і становить 

продуманий вчинок. Чому такий підхід є дуже популярним? Відповідь на це 

питання дуже банальна – гроші. Набагато легше офіційно виплачувати 

мінімальну заробітну плату і сплачувати відповідно менші податки, а решту 

видавати у “конвертах”. Тут ми спостерігаємо дивну ситуацію. Фактично, всі 

виплати у держбюджет проводяться, особа офіційно працевлаштована, але 

така тіньова економіка розгойдує фінансове життя країни і створює ту прірву, 

про яку йшлося вище. Єдиним виходом з цієї ситуації нам видається 

зменшення податків та посилення відповідальності за порушення 

законодавства у цій сфері. 
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Робота на незареєстрованих підприємствах є найбільш небезпечною. Як 

зазначалось вище, такі підприємства не підпорядковуються законодавству, не 

дотримуються стандартів безпеки, не піклуються про своїх працівників. Тут 

постає лише одне питання. Як у соціальній правовій державі взагалі могли 

виникнути такі підприємства і чому вони досі функціонують? Чому їм 

дозволяють далі працювати, сплативши штраф? Тут ми знаходимо лише одне 

пояснення – державі вигідно штрафувати такі підприємства, адже за їх 

рахунок поповнюється держбюджет. Але, знов ж таки, це не виправдовує 

жодну зі сторін. Такому не місце в розвиненій європейській державі. Сьогодні 

головне завдання для нашої держави – пошук людей, здатних мислити 

стратегічно,тобто мислити масштабно. Не в масштабі тієї чи іншої галузі, а в 

розмірах держави і світу. Саме такі люди зможуть “зламати систему” та 

дійсно привести норми закону в дію. 
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Зміст принципів законності та справедливості у контексті 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 
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негативної реакції держави на вчинене державним службовцем протиправне 

діяння та застосування заходів примусового характеру до останніх. 

Принцип законності. Принцип законності забезпечує можливість 

визнання діяння правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене 

законом саме як протиправне; якщо цей закон вступив у законну силу та його 

зміст є обнародуваним. Законність відповідальності виявляється у 

застосуванні міри відповідальності у межах та формах, встановлених законом; 

в наявності процесуальних вимог застосування відповідальності; у 

можливості оскарження і спростування незаконних дій та рішень у процесі 

покладення відповідальності; у можливості недопущення зловживань і 

помилок при застосуванні матеріальних та процесуальних норм. Сутність 

законності як принципу юридичної відповідальності виявляється у 

можливості притягнення до відповідальності лише винних осіб шляхом 

діяльності компетентних органів держави, у межах визначеного на 

законодавчому рівні порядку та за наявності нормативно закріплених підстав. 

Законність виявляється і в можливості покладення відповідальності на 

дієздатну особу. У зв’язку з цим необхідно зазначити, що за загальним 

правилом юридична відповідальність у повному обсязі настає після 

досягнення особою 18 років. Однак за окремі різновиди правопорушень 

відповідальність настає раніше цього віку: кримінальна — з 14 років, 

адміністративно- та цивільно-правова — з 16 років. Окрім віку для фізичних 

осіб, важливим є психічний стан, який безпосередньо впливає на 

деліктоздатність. Для юридичних осіб відповідальність настає з моменту 

державної реєстрації [1, с. 550]. 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. Справедливість є категорією морально-

правової, а також соціально-політичної свідомості, яка являє собою розуміння 

про належне, відповідне певному уявленню про сутність людини та її 

невід’ємні права. Обурення несправедливістю — дуже сильне почуття, здатне 

спонукати людей на бунт, революцію, створення таємних товариств і 

політичних партій, на боротьбу з несправедливими законами, яка триває 

часом все життя. Яскравим прикладом справедливості в стародавньому праві 

слугував принцип «таліону» — око за око, зуб за зуб [2, c. 27]. Це 

пояснюється тим, що свідомість найчастіше бажає рівної відплати за 

проступок, особливо якщо цей проступок жорстокий і                            

свідомоскоєний [3, с. 491]. Принцип справедливості в юридичній 

відповідальності державних службовців означає застосування виключно тих 

засобів й заходів юридичної відповідальності, які є рівними скоєному 

правопорушенню, які віддзеркалюють тяжкість вчиненого протиправного 

діяння. 
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Принцип справедливості юридичної відповідальності являє собою ідею, 

основне положення, встановлене в правових нормах, що регламентують 

юридичну відповідальність, і полягає в рівності, повазі та захисті прав й 

свобод людини, відповідності нормам права категоріям моралі, здорового 

глузду та порядності, врахуванні ієрархії особистісних, суспільних та 

державних інтересів [4, с. 116]. 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. 
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адаптації до нових політичних і соціально-економічних реалій нерозривно 

пов’язаний з подальшою розробкою проблемних питань трудового права, 

одним з яких є питання правового статусу службового твору та, відповідно, 

оплати праці за створення такого твору. Відсутність в науковій літературі 

єдиного погляду на правову природу і критерії службового твору, подвійна 

правова природа відносин, що складаються між роботодавцем і працівником з 
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приводу виконання останнім передбаченої трудовим договором обов'язку по 

створенню службового твору визначають актуальність теми дослідження. 

Практична значимість питання, що є об’єктом дослідження обумовлюється 

відсутністю в юридичній практиці та серед науковців єдиної точки зору щодо 

форми виплати винагороди працівникові (автору службового твору).  

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 порядок виплати та 

вид винагороди, яка передбачена працівнику за створений службовий твір ні в 

трудовому ні в цивільному праві, тому зазначене питання потребує 

подальшого розроблення та вивчення. 

М. В. Гордон вважає, що у всіх випадках, коли твір створено в службовий 

час та в порядку виконання службового завдання, питання про винагороду за 

використання твору має бути вирішене з урахуванням того, що ця робота по 

суті вже оплачена автору його заробітною платою. Інакше, ніж зазвичай, пише 

автор, вирішується і питання про оплату за використання твору: якщо твір 

створено в процесі роботи штатного працівника у вищому навчальному 

закладі або науковому інституті, то по суті, така робота вже оплачена, так як 

створення роботи входило в обов'язки співробітника і сплачено отриманою 

ним заробітною платою. Виключення робиться тільки для підручників. Після 

затвердження підручника відповідними організаціями та видання підручника 

автор отримує винагороду, навіть якщо створення підручника входить до 

плану наукової роботи вишу [1]. 

О. Кульбашна вказує, що для визначеності майбутніх відносин із 

працівником, функціональні обов’язки якого припускають створення чи 

можливість створення службового об’єкту права інтелектуальної власності 

(інженер-конструктор, викладач, журналіст тощо) трудові договори доцільно 

укладати в письмовій формі, чітко зазначаючи, що всі майнові права на об’єкт 

інтелектуальної власності, створений у процесі виконання працівником 

трудових обов’язків, належатимуть роботодавцю, а працівнику при цьому за 

окремою домовленістю буде виплачена винагорода [2]. 

М. Іншин помічає, що відносно форми та порядку оплати авторської 

винагороди законодавство не обмежує сторін у виборі порядку виплати 

авторської винагороди: це може бути і фіксована заробітна плата, і додаткова 

плата до заробітної. Вчений продовжує, що може бути укладено «службовий 

авторський договір» з чітким розподілом прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, створеної під час трудових відносин. До істотних умов договору, 

він виділяє, зокрема, форму і порядок оплати авторської винагороди. Також, 

М. Іншин наголошує, якщо згідно з умовами авторського договору майнові 

права на об'єкт спільно належать працівнику та роботодавцю, то працівник 

крім винагороди, отриманої за створення об'єкта авторського права, має право 

на отримання авторської винагороди за кожне використання твору. Така 

винагорода, зокрема, визначається у відсотках від доходу, отриманого від 
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використання твору, або у виді фіксованої суми. При цьому ставки авторської 

винагороди за використання твору не можуть бути нижчими за мінімальні, 

встановлені Кабінетом Міністрів України [3]. 

Ю. С. Кононенко, О. А. Кульбашна продовжуючи дану тему, зазначають, 

що в цьому конфлікті 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 

[4]. 

Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої 

наказом Державного комітету статистики України 13.01.2004 № 5, автор 

службового твору має право на отримання двох різних винагород – за його 

створення і використання: по-перше – гонорар штатним працівникам редакцій 

газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ 

мистецтва й/ або оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) 

авторської (постановочної) винагороди, існуючими на даному підприємстві (п. 

2.1.3.); по-друге – винагорода, що сплачується за авторським договором за 

створення й використання творів науки, літератури й мистецтва (п. 3.14.). 

Важливою в даному питанні виступає судова практика. Так, у п. 25 

постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами 

норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» 

від 04.06.2010 р. № 5 передбачено, що за створення і використання 

службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок 

виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) або 

цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. При цьому 

трудовим договором між ними може передбачатися умова щодо укладення 

цивільно-правового договору про створення об'єкта авторського права і (або) 

суміжних прав та обов'язок працівника щодо сповіщення про створення 

такого об'єкта. Виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті 

йому авторської винагороди за створений твір у зв'язку з виконанням 

трудового договору, оскільки заробітна плата – це винагорода за виконану 

роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода – це всі види 

винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх 

творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом. У разі, 

коли між сторонами не досягнуто згоди щодо розміру авторської винагороди, 

суди при обчисленні такої винагороди мають керуватися положеннями 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 «Про 

затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання 

об'єктів авторського права і суміжних прав». 

Отже, дослідження сучасного стану відносин між роботодавцем та 

працівником в ході створення останнім службових творів, свідчить про 

наявність ряду спірних питань щодо виплати винагороди за створення таких 

творів. Аналіз наукових публікацій демонструє, що деякі вчені вважають 
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достатнім виплату заробітної плати відповідно до умов трудового договору і, 

що немає подальшої необхідності в виплаті додаткової винагороди. На думку 

інших науковців, можлива виплата гонорару в твердій сумі або у вигляді 

роялті. Також існує думка, що оскільки точні критерії для визначення розміру 

та порядку виплати винагороди працівникові відсутні, це питання залишається 

на розсуд роботодавця. 

Службовим твором вважається твір, створений автором у порядку 

виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи 

трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем. Разом з тим, 

підтвердженням обов'язку працівника створити службовий твір крім 

трудового договору можуть виступати посадова інструкція, накази, 

розпорядження, службові завдання, службові записки тощо, а також 

включення творів в план (якщо створення твору передбачалося затвердженим 

планом роботи). Службові обов’язки працівника зі створення результатів, що 

можуть мати ознаки об’єктів права інтелектуальної власності, мають бути 

чітко прописані у трудовому договорі чи у посадовій інструкції. Якщо подібне 

службове завдання є разовим, тобто таким, що не належить до постійної 

трудової діяльності працівника, його слід оформити звичайним наказом із 

додатком – описом завдання. 

На наш погляд, роботодавець може обмежуватись виплатою заробітної 

плани за створення службового твору тільки щодо працівників, трудова 

функція яких безпосередньо пов'язана зі створенням результатів 

інтелектуальної діяльності. В даному випадку можна виділити програмістів, 

редакторів, журналістів, обов’язком яких є створення відповідно програм для 

ЕОМ, літературних творів тощо. В інших випадках, коли створення 

службового твору, може бути передбачено, поруч, з іншими обов’язками 

працівника, роботодавець повинен передбачити за створення таких творів, 

додаткову плату до заробітної. 
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Теоретико правовий підхід до проблем української трудової еміграції 

З теоретичної сторони актуальність даної теми обумовлюється 

декількома факторами: 1) як вказують фахівці, «починаючи з Другої світової 

війни, що спричинила велику міграційну хвилю, частка мігрантів у світі 

зросла з 3% до 4%. За ці 80 років стало зрозуміло, що міграційні рухи – 

невід'ємна складова сучасності. Відтак, сьогодні світ потребує не боротьби з 

міграцією, а правильного управління нею» [1]. Цілком погоджуючись із 

даною тезою, зазначимо, що управління міграцією можливе лише за умови 

комплексного поєднання можливостей різних наук, в тому числі і різних 

галузей права. В цьому аспекті трудове право не повинно стояти осторонь 

вказаної проблеми, застосовуючи наявні в нього ресурси задля вироблення 

єдиної концепції упорядкування виїзду за кордон, працевлаштування та 

повернення на Батьківщину українських трудових мігрантів. 2) враховуючи 

попереднє, слід вказати на відсутність достатньої кількості наукових 

досліджень в обраному напрямку в галузі трудового права. Зазвичай права 

трудових мігрантів, їх захист не є предметом вивчення для фахівців трудового 

права, що видається невиправданим упущенням з нашого боку, оскільки саме 

трудове право є правом соціально спрямованим, правом захисту працівників. І 

той факт, що українські громадяни вступають в трудові відносини за межами 

України, повинно впливати на їхній правовий статус не таким чином, щоб 

виключати їх із числа суб’єктів національного права, а таким чином, щоб 

виявити специфіку їх як відповідних суб’єктів, встановити особливості 

правового регулювання їх правового статусу, визначити межі законодавчих 

можливостей для захисту їхніх прав та інтересів нормами національного 

законодавства.  

Загальні проблеми відсутності цілісної концепції правового регулювання 

української трудової міграції (внутрішньої та зовнішньої) в даному 

дослідженні виокремлюємо проблему відсутності проаналізованих 

можливостей національного законодавства (в тому числі нормами трудового 

права) щодо вказаного регулювання. Враховуючи, що засобами тільки 

трудового права не можливо вирішити абсолютно всі питання трудової 

міграції внаслідок комплексності та багатогранності самого явища, однак 

зауважимо, що  чітке уявлення про те що саме можливо і треба робити кожній 

галузі права задля ефективного досягнення кінцевої мети такого 

впорядкування все ж потрібне. Добавимо, що  на практиці питання про 

розробку зазначеної цілісної концепції вже неодноразово підіймалося, 

зокрема, Голова Міжнародної організації українців «Четверта хвиля» 
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В.Рябенко ще у 2013 році підкреслював, що «в Україні немає навіть державної 

концепції, яка б визначала принципи, стратегічні і тактичні завдання в питанні 

трудового міграційного потоку…»[2]. Сьогодні ситуація докорінно не 

змінилася. І важливу роль в її зміні все ж відіграє наука, адже без науково 

вивірених та обґрунтованих концептуальних положень неможливо розробити і 

ефективну державну концепцію. 

Завдання трудового права щодо вирішення проблем української трудової 

міграції, а в даному дослідженні питання звужуємо до української трудової 

еміграції (тобто фокусуємося на зовнішній трудовій міграції для 

працевлаштування українців за кордоном), витікають із існуючих проблем в 

означеній сфері. Проблеми української трудової еміграції можливо 

розподілити на декілька видів за відповідними критеріями: 1) за суб’єктами: 

(а) проблеми, які стосуються безпосередньо трудових мігрантів; (б) проблеми, 

які стосуються сімей мігрантів; (в) проблеми, які стосуються держави як 

функціонуючого суб’єкта внаслідок виїзду частини її громадян за її межі; 2) за 

наслідками: (а) економічні; (б) соціальні; (в) правові; (г) організаційно-

матеріальні; 3) в залежності від причин посилення української трудової 

міграції (за основну тезу беремо той факт, що міграція як явище існує вже 

давно і ніколи не припиняється, в певні періоди посилюючись, а в певні – 

спадаючи за інтенсивністю): (а) економічні; (б) соціальні; (в) психологічні; 

при чому міграція в залежності від причин може бути добровільною, 

вимушеною (насильницьке виселення владою корінного населення з території 

проживання) або добровільно умовною (тобто на добровільне прийняття 

особою рішення про міграцію, здійснює вагомий вплив тиск певних 

об’єктивних обставин, як то війна в країні, голод тощо). Класифікацію, 

очевидно, можна продовжувати, але й з наведеного зрозуміло, що міграція є 

дуже багатоаспектним явищем, яке потребує усестороннього охоплення та 

введення його значущих аспектів у правове поле. Адже, наприклад, 

врахування причин міграції на законодавчому рівні може дозволити певним 

чином зменшити її: так, на тлі розпочатої в Україні антитерористичної 

операції поряд із суто трудовими мігрантами з’явилися мігранти, які 

користуючись можливістю працевлаштуватися за кордоном, ухиляються від 

призову до лав діючої української армії. І навпаки, проведене А.Солодько та 

А.Фетісівою  (незалежний центр дослідження суспільства – CEDOS) 

дослідження щодо факту поданих в ЄС протягом 2015-2016 років заяв на 

отримання статусу біженця встановило, що переважна частина заявників 

отримують відмову (причина: «альтернатива внутрішньої втечі»), але при 

цьому є насправді не біженцями, а трудовими мігрантами, зокрема, 

дослідники вказують, що «існує думка, що збільшення кількості прохачів 

притулку з України свідчить радше про нові способи легалізації трудової 

міграції» (за 2015-2016 років 15405 осіб з України були по факту шукачами 

притулку в ЄС, відповідно до даних Євростату) [3].  

За даними МОП, які були отримані під час розробки Програми Гідної 

праці для України Міжнародною Організацією Праці, «умови праці 

українських трудових мігрантів є причиною для занепокоєння. Згідно з 
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результатами обстеження, лише 38 відсотків трудових мігрантів уклали 

письмовий трудовий договір з іноземними роботодавцями. Ця проблема є 

особливо серйозною у деяких країнах-сусідах України. У Росії тільки 

28,9 відсотка трудящих-мігрантів формалізували свої домовленості про 

роботу у письмовому вигляді, а у Польщі частка таких – лише 11,7 відсотка. 

Тільки у Чехії, Білорусі та Німеччині письмові трудові договори підписало 

більше половини українських мігрантів (відповідно 58,1, 56,9 та 

52,9 відсотка). У більшості випадків письмовий трудовий договір між 

трудовими мігрантами та роботодавцями був укладений мовою країни 

працевлаштування, і тільки у 25 відсотках випадків його було перекладено 

українською.  Особливо вразливими до порушень своїх трудових прав є ті 

трудові мігранти, які працюють домашніми працівниками (18,3% трудових 

мігрантів були зайняті у домашніх господарствах у 2013 році). Ця категорія 

українських мігрантів (переважно жінки), як правило, не формалізує свої 

трудові відносини (у 16,5 відсотках випадків) у письмовій формі» [4]. 

Окрім того, існують проблеми і в питанні повернення українських 

трудових мігрантів додому. Ця проблема наразі також отримала широкого 

наголосу, зокрема, була розроблена державна програма реінтеграції, яка, 

однак поки-що є на стадії впровадження в практичну реалізацію. На 

виконання реінтеграційних завдань на сайті Державної прикордонної служби 

України викладено публікацію «Корисна інформація громадянам України. 

Для тих, хто повертається до України після тривалого перебування за 

кордоном», розробленої за кошти ЄС та за сприяння МОМ. Розробку такого 

посібника слід розцінювати як важливий крок до реального створення умов 

українцям-трудовим мігрантам для повернення на Батьківшину.  

Також під час розробки законопроекту про зовнішню трудову міграцію 

від представників різних українських діаспор з інших країн було висловлено 

ряд пропозицій щодо гарантування реінтеграції їх в національне суспільство 

та підтримки у бажанні повернутися, серед яких, наприклад, зауважено на 

необхідності забезпечити право членів родин трудових емігрантів на повну 

середню освіту через відкриття навчальних закладів у країнах масового 

перебування наших заробітчан. Було висловлено ще ряд пропозицій щодо 

1) встановлення пріоритетного права на отримання, наприклад, земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку після 

повернення на Батьківщину (якщо таке право не було використано до виїзду з 

України); 2) прирівняння інвестицій, вкладених трудовими мігрантами, які 

прожили за межами України не менш як два роки, в розвиток вітчизняної 

економіки, прирівняти до іноземних інвестицій [5]. Разом із тим, у 

прийнятому в 2015 році законі означених положень немає. Чимала кількість 

нарікань від трудових мігрантів йде в сторону вирахування страхового стажу 

та пенсійного забезпечення.  

Отже, з викладеного можливо систематизувати проблеми української 

трудової еміграції за етапами її здійснення: 1) до виникнення трудових 

відносин із іноземним роботодавцем, тобто допоки український громадянин 

знаходиться ще на території України та вчинює дії задля працевлаштування за 
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її межами; 2) виникнення трудових відносин із іноземним роботодавцем, 

тобто юридичне оформлення таких відносин; 3) фактичний початок трудових 

відносин за межами України, перебіг трудових відносин та перебування в них 

українського трудового емігранта; 4) закінчення трудових відносин 

українського трудового емігранта та повернення на територію України. 

Факультативний етап – виникнення трудових спорів. Доцільно визначити 

яким чином на кожному з цих етапів засобами трудового права (відповідно, і 

законодавства) можливо максимально захистити права українських громадян 
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До питання трудової дисципліни та методів її забезпечення 

Трудова дисципліна як правова категорія є багатоаспектним явищем. 

Стан дисципліни багато в чому залежить від наявності необхідних 

організаційних та економічних умов для нормальної роботи. Особливого 

значення набуває необхідність дослідження трудової дисципліни та методів її 

забезпечення під час прийняття Трудового кодексу України та нових 

нормативно-правових актів, які повинні врегульовувати трудові відносини з 

огляду на сучасні потреби суспільства. Трудова дисципліна є надзвичайно 

складним соціально-економічним явищем. Проблеми, пов'язані з нею, широко 

вивчаються представниками різних областей знань: юриспруденції, філософії, 

соціології, економіки, соціальної психології та інших суспільних наук.  
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Згідно з ч. 1 ст. 140 КЗпП України трудова дисципліна на підприємствах, 

в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних 

організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної 

роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а 

також заохоченням за сумлінну працю [1].  

Схожу норму запропоновано закріпити у Книзі Третій «Умови праці» 

Главі 9 «Внутрішній трудовий розпорядок» ст. 273 «Забезпечення дотримання 

трудової дисципліни» проекту Трудового кодексу України № 1658 від 

27.12.2014 року (текст якого 24.07.2017 року запропоновано до другого 

читання Верховною Радою України), відповідно до якої дотримання трудової 

дисципліни забезпечується шляхом створення необхідних організаційних та 

економічних умов для високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до 

праці, методами переконання, виховання, заохоченням за сумлінну роботу [2]. 

Слід відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 

Національну поліцію» підстави та порядок притягнення поліцейських до 

дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських 

заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції 

України, який затверджується законом. Згідно підпункту 8 пункту 7 розділу 

ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну 

поліцію» Кабінет Міністрів України в місячний строк повинен був внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Закону про затвердження 

Дисциплінарного статуту Національної поліції України [3]. Таким чином до 

схвалення нового дисциплінарного статуту та набрання ним чинності на 

поліцейських поширюється дія Дисциплінарного статуту органів внутрішніх 

справ, який втратить чинність одночасно з початком дії нового статуту.  

У ст. 1 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ 

наголошується, що службова дисципліна в органах внутрішніх справ 

досягається: створенням належних умов проходження служби особами 

рядового і начальницького складу; набуттям високого рівня професіоналізму; 

забезпеченням гласності та об'єктивності під час проведення оцінки 

результатів службової діяльності; дотриманням законності і статутного 

порядку; повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною 

турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності; вихованням в 

осіб рядового і начальницького складу високих моральних і ділових якостей; 

забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня соціально-

правового захисту; умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів 

переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу; належним 

виконанням умов контракту про проходження служби [4]. 

15 березня 2018 року Верховною Радою України 251-м голосом було 

прийнято у другому читанні та в цілому проект Закону України № 4670 "Про 

Дисциплінарний статут Національної поліції України". 02 квітня 2018 року 

його підписано Головою Верховної Ради України та направлено на підпис 

Президенту України. У ч. 2 ст. 1 якого визначається, що службова дисципліна 

ґрунтується на створенні необхідних організаційних та соціально-економічних 

умов для чесного, неупередженого і гідного виконання обов’язків 
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поліцейського, повазі до честі і гідності поліцейського, вихованні сумлінного 

ставлення до виконання обов’язків поліцейського шляхом зваженого 

застосування методів переконання, заохочення та примусу [5]. 

Також 01 березня 2018 року у Верховній Раді України було зареєстровано 

проект Закону України № 8083 "Про Дисциплінарний статут пенітенціарної 

системи", в ч. 2 ст. 1 якого зазначаються методи досягнення службової 

дисципліни, серед яких у п. 8 передбачена відповідальність керівників та 

підлеглих, що поєднана з повагою до їх особистої гідності та зразковим 

виконанням службових обов’язків [6]. 

У сучасній науці трудового права немає єдиної думки щодо методів 

забезпечення та зміцнення трудової дисципліни. Більшість науковців 

виділяють чотири методи: 1) створення роботодавцем необхідних 

організаційних і економічних умов для нормальної роботи; 2) метод свідомого 

відношення до праці; 3) метод переконання, виховання, заохочення 

працівників; 4) метод примуса. 

Примус – це метод впливу, що забезпечує здійснення суб’єктом права дій 

всупереч його волі. Він полягає в застосуванні до порушника трудової 

дисципліни дисциплінарних і громадських заходів, а в окремих випадках 

заходів майнового характеру у вигляді відшкодування збитків, завданих 

порушенням трудових обов’язків. Примус у процесі праці як метод має істотні 

особливості: а) примус застосовується, як правило, у поєднанні з 

переконанням; б) застосування примуса як крайнього прояву владних 

повноважень роботодавця є припустимим у разі чітко визначених умов, 

насамперед як наслідок вчинення дисциплінарного проступку; в) примус 

повинен бути обґрунтованим і залежати від характеру та мотивів поведінки 

працівника, що вчинив дисциплінарний проступок, а також від наслідків 

проступку.  

Працівники зобов’язані своєчасно й точно виконувати розпорядження 

роботодавця, додержуватися трудової і технологічної дисципліни. 

Роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових 

обов’язків. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що 

принижують честь і гідність або порушують інші права працівників. 

Трудова дисципліна по відношенню до окремих обов'язків працівника 

виступає як щось загальне й водночас істотне, органічно злите з ним. 

Нормально здійснені повноваження та виконані обов'язки охороняються 

нормами права. У трудовому законодавстві також зазначаються дисциплінарні 

стягнення, які накладають на порушників трудової дисципліни. Всі ці 

міркування дають достатні підстави стверджувати, що здійснення 

працівниками повноважень, також як і виконання ними обов'язків, є частиною 

суб'єктивної сторони трудової дисципліни. 

Таким чином необхідно зробити висновки, що трудова дисципліна 

стосується не лише виключно відповідальності сторін трудових відносин. 

Трудова дисципліна забезпечується різними методами і пов’язана з різними 

інститутами трудового права. Тому поняття, загальні засади та методи 
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забезпечення і дотримання трудової дисципліни необхідно зазначити у Книзі 

Першій «Загальні положення» проекту Трудового кодексу України № 1658. 

Крім того дотримання трудової дисципліни забезпечується також шляхом 

застосування методу примусу, який у поєднанні з іншими методами відіграє 

не менш важливу роль. Тому необхідно внести зміни і викласти статтю 273 

«Забезпечення дотримання трудової дисципліни» проекту Трудового кодексу 

України № 1658 в такій редакції: «дотримання трудової дисципліни 

забезпечується шляхом створення необхідних організаційних та економічних 

умов для високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, 

методами переконання, виховання, примусу та заохоченням за сумлінну 

роботу». 
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Щодо імплементації міжнародних та європейських стандартів права 

на працю до права України 

Міжнародне трудове право закріплює, визнає право на працю, і при 

формуванні світових та європейських стандартів права на працю, враховує не 

тільки значення праці для кожної конкретної людини та суспільства в цілому, 

але й його природні витоки. Адже ключовим моментом у визначенні права на 

працю в цих стандартах є визнання кожного носія здатності до праці її 

власником, володарем, який один-єдиний, самостійно, користуючись 

свободою волі, може вирішувати долю відносно її застосування. 

Загальна декларація прав людини у п. 1 ст. 23 визначила, що кожна 

людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і 

сприятливі умови праці та на захист від безробіття [1]. І, як це і характерно 

для подібних актів, що слід розуміти під цим правом, яке його наповнення – 

Загальна декларація прав людини не пояснює. На ці питання відповідь надає 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., який 

визначив, що держави, які беруть в ньому участь, визнають право на працю, 

що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя 

працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і 

зроблять належні кроки до забезпечення цього права [2, ст. 6 п. 1]. Очевидно, 

що здійснення цих «належних кроків до забезпечення права на працю» 

полягає в імплементації міжнародних стандартів у внутрішнє законодавство 

країн-учасниць Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права 1966 р., який є одним із джерел міжнародно-правового регулювання 

праці. Характеризуючи визначення права на працю за цим Пактом, слід 

відмітити єдність двох моментів [2, ст. 6 п. 1]. По-перше, ООН у цьому 

документі відобразила стратегічні напрями своїх існування та діяльності, і 

окреслила вектор розвитку законодавства та права країн її учасниць з точки 

зору сучасного бачення держави, ролі людини у державі та усвідомлення її 

значення для держави. Адже, як зазначено у преамбулі даного Пакту, 

держави, які беруть у ньому участь, погоджуються зі змістом його статей, 

ґрунтуючись, у тому числі, на визнанні гідності, властивої всім членам 

людської сім'ї, та рівних і невід'ємних прав їх, які є основою свободи, 

справедливості і загального миру; визнаючи, що ідеал вільної людської особи, 

вільної від страху та нужди, можна здійснити тільки якщо будуть створені 

такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, 

соціальними та культурними правами. 

Сучасні цивілізовані країни є членами ООН – організації, яка, як 

зазначається в її Статуті, була утворена народами Об’єднаних Націй для того, 
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щоб, зокрема, утвердити віру у основні права людини, гідність і цінність 

людської особи, сприяти соціальному прогресу та покращенню умов життя за 

більшої свободи у цілях, у тому числі, використання міжнародного апарату 

для сприяння економічного та соціального прогресу усіх народів [3]. Отже, ці 

країни, в силу членства в ООН, беруть на себе зобов’язання, розвиватися як 

демократичні, соціальні та правові держави, - тобто такі, де найвищою 

соціальною цінністю визнається людина, її права та свободи, де в ім’я людини 

держава існує і здійснює свою діяльність. Таким чином, міжнародна формула 

визначення змісту права на працю гармонічно з’єднує в єдине ціле природне 

та позитивне право.  

По-друге, визначення права на працю у Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 р. містить юридичні гарантії 

держави, яка в ньому бере участь і яка це право визнає, відносно можливості 

його дістати та реалізувати. І таким чином, держави, що беруть участь у цьому 

Пакті і виступають членами ООН, будують логічний ланцюг реалізації 

напрямів своїх існування та діяльності, які визначаються через визнання того, 

що «ідеал вільної людської особи, вільної від страху та нужди, можна 

здійснити тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може 

користуватися своїми економічними, соціальними та культурними правами» 

[2].  

У п. 1 ст. 6 Пакту розшифровується яке право на працю визнають ці 

держави, тобто що вони розуміють під цим правом.  І у п. 1 ст. 6 

Міжнародного пакту прямо зазначено: «визнають право на працю, що 

включає право кожної людини отримати можливість заробляти» [2, п. 1 ст. 6]. 

Тому цілком логічно, що визнаючи право на працю, держава-учасниця пакту 

повинна приєднатися до спільної думки держав-учасниць щодо розуміння 

права на працю, яке визнається. А розуміють вони його як раз як «право 

людини отримати можливість заробляти». Таке положення речей дозволяє 

стверджувати не тільки про визнання  та визначення права на працю на 

міжнародному рівні, а й про закладення у Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні та культурні права фундаменту для подальшого 

створення механізму реалізації свобідної волі людини щодо права на працю. 

Європейська соціальна хартія (переглянута) використовує у ст. 1 ч. II 

термін «право на працю» [4]. Слід акцентувати увагу, що у цій самій ст. 1 ч. II 

мова йде про зобов’язання щодо ефективного здійснення права на працю 

Сторін – Урядів держави – членів Ради Європи, які підписали та ратифікували 

цю Хартію, а саме: «з метою  забезпечення ефективного здійснення права на 

працю Сторони зобов'язуються: 1. визнати однією зі своїх найголовніших 

цілей і одним зі своїх найголовніших обов'язків досягнення та підтримання 

якомога високого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення 

повної зайнятості; 2. ефективно захищати право працівника заробляти собі на 

життя професією, яку він вільно обирає; 3. створювати безкоштовні служби  

працевлаштування для всіх працівників або забезпечувати їхнє 

функціонування; 4. забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку 

та перекваліфікацію або сприяти їм» [4].  А от те, що розуміється як 
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можливість заробляти, визначене у ч. I – чомусь правом на працю не 

іменується, однак, привертає увагу щодо форми припису щодо усіх визнаних 

цією Хартією прав, і, у тому числі, щодо права на працю. А саме: сторони 

визнають метою своєї політики, яку вони запроваджуватимуть усіма 

відповідними засобами як національного, так і міжнародного характеру, 

досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися такі права та 

принципи: кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя 

професією, яку вона вільно обирає [4, п. 1 ч. 1].  

Україною ця хартія підписана 7 травня 1999 року і ратифікована тільки 

14 вересня 2006 р. з такими заявами: «Україна бере на себе зобов’язання 

вважати частину I Хартії декларацією цілей, до здійснення яких вона 

прагнутиме всіма відповідними засобами ...» [5].  Таким чином, Україна 

ухилилася від прямого визнання обов’язку забезпечення реальності 

здійснення права на працю, а, отже, обрала шлях, якщо можна так 

висловитися, «прагнення до здійснення» пошуку ресурсів для втілення цього 

права у реальність. Це дає підстави для констатації суттєвої різниці між 

юридичним визнанням права на працю за Європейською соціальною хартією 

у країнах, які її ратифікували без заяв та в Україні, яка використала право на 

ратифікацію із заявами. Таким чином, можна зробити висновок: саме 

можливість дістати, включена у визначення права людини, надає цьому праву 

елемент практичної здійсненності, реальності. І отже саме від цього свого 

зобов’язання Україна відмовилась.  

У Конституції України у ст. 43 право на працю визначено так: «Кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку 

він вільно обирає або на яку вільно погоджується» [6]. Як відмічає Конституція 

України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 

людини є невідчужуваними та непорушними [6, ст. 21]. Громадяни мають рівні 

конституційні права та свободи і є рівними перед законом. Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

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

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [6, ст. 

24]. Ці положення дозволяють тлумачити право на працю – як одне з системи 

усіх існуючих в Україні прав – по-перше, як рівне для усіх працівників. Із цього 

витікає - по-друге, що усі особи, які є потенційними працівниками та 

працівники мають рівні можливості щодо вільного та свобідного формування 

та виявлення своєї волі щодо права на працю.  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновки, що ратифікація 

Україною Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 

зумовила взяття Україною на себе зобов’язань по забезпеченню людини в 

Україні можливості дістати право на працю. Адже, як раніше було розглянуто, 

п. 1 ст. 6 цього пакту визначає право на працю саме через можливість його 

дістати, тобто через забезпечення державою можливості його здійснення 

людиною, що, в свою чергу, означає для України ніщо інше як визнати та 

закріпити гарантії цього права. А отже, це також вказує на необхідність 

відтворення цього важливого моменту у Конституції України із метою 
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виконання нашою державою своїх зобов’язань як суб’єкта міжнародного 

права, так і як суб’єкта, із яким людина, що законно перебуває на території 

України, перебуває у конституційних правовідносинах. Тому пропонується 

викласти ч.2 ст. 43 Конституції у наступному варіанті: «Держава створює 

умови для повного здійснення громадянами права на працю, за яких кожна 

людина повинна мати можливість заробляти собі на життя професією, яку 

вона вільно обирає, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 

трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, 

підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб». 

Список використаних джерел: 

1. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] / ООН : 

Міжнародний документ від 10.12.1948 р. – Режим  доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 30.08.2013). 

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

[Електронний ресурс] / ООН : Міжнародний документ від 16.12.1966 р. – 

Режим  доступу: //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 

25.12.2017).  

3. Статут Організації Об’єднаних  Націй [Електронний ресурс] / ООН :   

Міжнародний документ від 26.06.1945 р. – Режим  доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 25.12.2017). 

4. Європейська соціальна хартія (переглянута) // [Електронний ресурс] / 

Рада Європи: Хартія, Міжнародний документ від 03.05.1996р. № ETS N 163. - 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 

25.12.2017). 

5. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України : Закон України від 14 вересня 

2006 р. № 137 – V: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137-16 

(дата звернення: 25.12.2017). 

Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України: 

Конституція; Закон від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. – Режим  доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 25.12.2017). 

 

 

 

Коваленко Руслан Іванович 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

канд. юрид. наук, провідний фахівець  

Центру проблем імплементації  

європейського соціального права 

Теоретико правовий підхід до розуміння поняття «соціальна безпека» 

У сучасному демократичному суспільстві безпека виступає основною 

категорією стану оточуючого середовища, що в першу чергу залежить від  
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підвищення темпу зростання ролі різних аспектів соціального життя в 

системах управління державою та міжнародним (міждержавним) простором. 

Постійний розвиток соціальних систем управління з одночасним розвитком 

новітніх наукових, технічних та інформаційних технологій призводить до 

актуалізації проблеми безпеки в різних сферах життя людини: економічній, 

політичній, соціальній, культурній тощо. 

Як зазначає О.Д. Беззубов, суспільна безпека визначається як 

захищеність життєво важливих інтересів, громадян, суспільства на території 

держави, тобто певний стан, за якого забезпечуються сталий і прогресивний 

розвиток суспільства, а також дії зі своєчасного виявлення, запобігання та 

нейтралізації реальних та ймовірних загроз законним інтересам фізичних і 

юридичних осіб. Суспільна безпека виступає одним із головних елементів 

державної безпеки і стоїть в одному ряду з категоріями «державна безпека» та 

«національна безпека». [1, с.59 ] 

Наприклад, С. Пирожков вважає, що соціальна безпека – це «результат 

ефективної соціальної політики, яка має застерігати суспільство від 

соціальних вибухів, відкритих і прихованих виявів громадської непокори та 

інших конфліктних ситуацій …»[2] Даний науковець розглядає соціальну 

безпеку як складову соціальної політики і основна її функція проявляється у 

виявленні та нейтралізації суспільних конфліктних ситуацій в суспільстві. 

Даної думки притримується і М.В. Ковалів про те, що національна безпека 

розглядається як складова підсистема національної політики [3, с.118].  

Розглядаючи дефініцію соціальної безпеки А. Приятельчука, в своє 

дослідженні науковець зазначає, що соціальна стабільність виступає як мета 

або стан соціальної безпеки. Соціальна безпека пов'язана із стійкістю 

соціально-політичної системи до несприятливих впливів, з її здатністю до 

суспільної інтеграції та адаптації до умов, що змінюються. Тому передумовою 

забезпечення соціальної безпеки є наявність так званих запобіжників, 

основним завданням яких є унеможливлення виходу основних елементів 

соціально-політичної системи за критичні межі [4, с. 137] 

Скуратівський В. та Линдюк О., підійшли до визначення соціальна 

безпека - як стан життєдіяльності людини та суспільства, що характеризується 

сформованою, сталою соціальною системою забезпечення соціальних умов 

діяльності особистості, її соціальної захищеності, стійкості до впливу 

чинників, які підвищують соціальний ризик. Забезпечення соціальної безпеки 

в будь-якій країні здійснюється засобами державної, насамперед соціальної 

політики. Поняття "соціальна безпека" є комплексним, містить економічні, 

політичні, соціальні та духовні аспекти, відображає все те, що впливає на 

середовище існування людини, на якість життя людей, робить суспільство 

стійким, здатним до розвитку [5, с. 194]. 

О.П. Коваль підходить до розуміння соціальної безпеки максимально 

узагальнено, проте наводить гранично коректне визначення терміну 

«соціальна безпека», а саме: соціальна безпека – це відсутність загроз 

здоров’ю та життю людини. Її складовими є соціально-економічна, соціально-

політична, соціально-біологічна та інші підвиди соціальної безпеки [6, с. 9]. 
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Проте, термін «соціальна безпека» зафіксовано і на нормативному рівні. 

Так, згідно з Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України «соціальна безпека – це стан розвитку держави, 

за якого держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення 

незалежно від віку, статі, рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу 

як найважливішої складової економічного потенціалу країни»[7]. 

В Декларації про державний суверенітет України соціальна безпека 

розглядається як "стан гарантованої правової та інституціональної 

захищеності життєво важливих соціальних інтересів особи й суспільства від 

внутрішніх і зовнішніх загроз" [8]. Закон України "Про основи національної 

безпеки України" визначає безпеку як "захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечується 

сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

реальних і потенційних загроз національним інтересам" [9]. 

Основними складовими соціальної сфери, через які виявляється рівень 

забезпечення соціальної безпеки, зокрема, є добробут, рівень доходів 

населення, оплата праці, стан здоров'я, зайнятість, демографічна ситуація, 

соціально-класова диференціація, соціальний захист, пенсійне забезпечення 

тощо. Вона залежить від соціально-економічного розвитку, наявності 

людських, матеріальних, природних ресурсів. Стан соціальної безпеки в 

Україні характеризується низьким рівнем та якістю життя громадян України, 

не сформованістю середнього класу; значною часткою населення, яке живе за 

межею бідності, поглибленням демографічної кризи, скороченням тривалості 

життя, старінням населення. Ситуація на вітчизняному ринку праці 

характеризується зростанням застійного безробіття, низькою ефективністю 

праці та недостатнім рівнем її оплати; зубожінням значної частини 

працюючого населення; відсутністю умов збереження і розвитку людського, 

трудового та інтелектуального потенціалу країни; погіршенням стану здоров'я 

працівників; низькою вартістю робочої сили тощо. Не завжди соціальна 

допомога надається тим категоріям населення, які її дійсно потребують, 

призводячи до неефективного використання ресурсів та нерівності в системі 

соціального захисту [5, c. 197]. 

З огляду на вище викладене , можемо дійти висновку, що соціальна 

безпека являє собою багатогранне явище, що включає в себе безліч складових 

соціальної сфери, без яких неможливе функціонування правової системи в 

цілому. Таким чином, з нашої точки зору  поняття «Соціальна безпека» являє 

собою складову системи соціальної політики, за якою суспільство має гарантії 

щодо охорони та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також 

забезпечує стале функціонування соціального стану.  
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Дисциплинарные увольнения: сравнительно-правовой анализ 

законодательства республики Беларусь и Украины 

Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК Беларуси) 

установлено три меры дисциплинарного взыскания для общей 

дисциплинарной ответственности: замечание, выговор и увольнение (ч. 1 

ст. 198 ТК) [1]. Перечень дисциплинарных взысканий имеет определенную 

ступенчатость: начинается с самого легкого (замечания) и заканчивается 

самым тяжелым взысканием (увольнением). В отличие от Беларуси, согласно 

Кодексу законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины) предусмотрено 

только две меры дисциплинарной ответственности: выговор и увольнение 

(ст. 147 КЗоТ Украины) [2]. 

Наиболее строгим дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Именно под страхом увольнения многие работники воздерживаются от 
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нарушения трудовой дисциплины. Понятия «дисциплинарное увольнение» не 

содержится ни в законодательстве Республики Беларусь, ни в 

законодательстве Украины. Можно согласиться со следующим определением: 

дисциплинарное увольнение – крайняя мера дисциплинарного взыскания в 

виде расторжения трудового договора, возлагаемая нанимателем 

(собственником или уполномоченным им органом) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей [3]. 

В Беларуси увольнением в качестве меры дисциплинарного взыскания 

являются основания, перечисленные в ч. 1 ст. 198 ТК: п. 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42 ТК 

и п. 1 и 51 ст. 47 ТК. В КЗоТ Украины прямо не предусмотрено за какие 

действия собственник или уполномоченное им лицо может уволить 

работника. Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Украины 

«О практике рассмотрения судами трудовых споров» от 6 ноября 1992 г. № 9 

увольнением за нарушение трудовой дисциплины считается расторжение 

трудового договора на основании п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 и п. 1, 11 ч. 1, 2 ст. 41 КЗоТ 

Украины [4]. 

Общими основаниями увольнения за виновные действия по 

законодательству обоих государств являются увольнения за: прогул; 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; совершение по месту работы 

хищения имущества нанимателя (собственника); виновные действия 

руководителя предприятия. 

Дополнительным основанием увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины по ТК Беларуси является нарушение работником, являющимся 

государственным должностным лицом, письменного обязательства по 

соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с 

коррупцией, совершения правонарушения, создающего условия для 

коррупции, или коррупционного правонарушения, а по КЗоТ Украины – 

увольнение в связи с повторным нарушением должностным лицом 

требований законодательства в сфере лицензирования, по вопросам выдачи 

документов разрешительного характера или в сфере предоставления 

административных услуг. 

В КЗоТ Украины содержится основание увольнения, применяемое к 

отдельным категориям работников: однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей. В ТК Беларуси проступком является однократное грубое 

нарушение только требований по охране труда, а также указывается и на 

последствия такого неисполнения: увечье или смерть других работников. 

Считаем, что в законодательстве Беларуси уместно было бы применять 

взыскание за однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей в целом, а также оставить открытым перечень возможных 

тяжких последствий. Внесение таких изменений позволит обеспечить 

надлежащую безопасность в организации, сохранение жизни и здоровья 

работников и других граждан, сохранность государственного и частного 
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имущества, и, как следствие, окажет положительное влияние на 

функционирование экономики государства. 

При применении увольнения как меры дисциплинарного взыскания как 

по законодательству Беларуси, так и по законодательству Украины, следует 

учитывать, что не допускается дисциплинарное увольнение работника в 

период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, причем 

вид отпуска значения не имеет. В отличие от законодательства Беларуси, где 

допускается увольнение беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет, одиноких матерей, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет 

(детей-инвалидов до 18 лет), а также отцов, воспитывающих детей без матери 

и опекунов за виновные действия (ч. 3 ст. 268, 271 ТК Беларуси), в Украине не 

допускается вообще увольнение за нарушение трудовой дисциплины данных 

категорий работников (ч. 3 ст. 184, 186-1 КЗоТ Украины). 

Процесс привлечения работника к дисциплинарной ответственности в 

виде увольнения условно можно разбить на следующие стадии: 

1) установление факта дисциплинарного проступка, в т.ч. затребование от 

работника, совершившего дисциплинарный проступок, письменного 

объяснения. 

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного суда 

Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 4 «О практике применения судами 

законодательства о трудовой дисциплине и дисциплинарной ответственности 

работников» доказательствами совершения дисциплинарного проступка могут 

являться докладные записки, составленные в установленном порядке акты о 

допущенных нарушениях, материалы проверок, ревизий, проводимых 

вышестоящими в порядке подчиненности организациями, а также 

государственными органами [5]. В Украине таким подтверждением обычно 

является акт [6]. 

Различия проявляются также в том, кто должен обнаружить совершение 

дисциплинарного проступка. Для правильного привлечения к 

дисциплинарной ответственности по законодательству Беларуси о проступке 

должно стать известно лицу, которому работник непосредственно подчинен, и 

с этого момента считается, что дисциплинарный проступок обнаружен. В 

последующем информация доводится до сведения лица, наделенного правом 

налагать дисциплинарные взыскания. В Украине днем выявления 

дисциплинарного проступка является день, когда должностному лицу, 

которому подчиняется работник, стало известно о проступке, независимо от 

того, наделено ли лицо правом наложения взыскания или нет [7; с. 140]; 

2) уведомление либо получение согласия профсоюза на увольнение. 

В ТК Беларуси закреплена обязанность нанимателя предварительно 

уведомить профсоюз о расторжении трудового договора с работником по его 

инициативе (ст. 42, кроме п. 2 и 7), а в случаях, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями, получить согласие профсоюза на 

увольнение (ст. 46 ТК Беларуси). 

В отличие от ТК Беларуси, в КЗоТ Украины установлено, что 

расторжение трудового договора по инициативе собственника или 
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уполномоченного им органа (2 – 5, 7 ст.40), может быть проведено только по 

предварительному согласию выборного органа (профсоюзного представителя) 

первичной профсоюзной организации, членом которой является работник; 

3) ознакомление работника с документом о привлечении к 

дисциплинарной ответственности. 

В Беларуси уведомить работника о привлечении к ответственности 

необходимо в пятидневный срок, в Украине п. 31 Типовых правил 

внутреннего трудового распорядка, утвержденных постановлением 

Госкомтруда СССР от 20 июля 1984 г. № 213, установлен трехдневный срок 

такого уведомления [8]. 

4) внесение соответствующей записи в трудовую книжку, выдача ее 

работнику и осуществление окончательного расчета. 

Поскольку наложение взыскания на работника имеет важное значение, 

несоблюдение требований законодательства в отношении порядка наложения 

дисциплинарного взыскания будет расцениваться в суде как незаконное. 

В результате сравнительного исследования можно сделать вывод о том, 

что законодательства союзных государств о дисциплинарных увольнениях 

имеют как общие черты, так и свои особенности. Проведение такого анализа 

способствует повышению эффективности правового регулирования 

дисциплинарной ответственности, укреплению трудовой дисциплины, 

защищенности работников и гарантированности их трудовых прав, 

стабильности трудовых отношений. 
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Забезпечення дисципліни праці: сучасні аспекти 

Особливої уваги в умовах сьогодення, заслуговує проблема основних 

принципів правового регулювання праці, які є фундаментом та каркасом 

всього комплексу трудового права. У доктрині трудового права зазначається, 

що такі принципи визначають створення, реалізацію та захист норм трудового 

законодавства, але не встановлюють, на відміну від конкретної правової 

норми, правила поведінки в окреслених ситуаціях і не мають елементів норми 

права – гіпотези, диспозиції та санкції [1]. Ці принципи, у свою чергу, 

впливають на правову політику держави щодо регулювання праці незалежно 

від форм власності та організаційно-правових форм підприємства, на яких 

базується праця [2, с. 61]. Правила і стандарти забезпечення дисципліни праці, 

що ґрунтуються на основних принципах правового регулювання праці, за 

своєю сутністю деталізують такі принципи головним чином у рамках питання 

забезпечення нормального трудового процесу, оптимального виробництва 

тощо, на що прямо впливає дисципліна праці. 

Разом із цим слід зауважити, що саме забезпечення дисципліни праці не 

повинно будуватись лише на принципах правового регулювання праці чи 

взагалі бути хаотичним. По-перше, сам процес забезпечення має відбуватись 

відповідно до сформованих у законодавстві або прямо не заборонених 
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законодавцем методів, у певних формах та способах. Отже, забезпечення 

дисципліни праці тісно пов’язане із правовим регулюванням такої 

дисципліни.  

Правовими формами такого регулювання на сьогодні в Україні є: 

1) національні закони. Основним законом, який регулює відносини у сфері 

дисципліни праці, є КЗпП України, незважаючи на те, що кодекс неефективно 

здійснює таке регулювання (оскільки окремі його положення є морально 

застарілими – ст. 140), та окремі положення інших законодавчих актів[3]; 

2) національні підзаконні нормативно-правові акти. До таких в основному 

належать різні положення та статути про дисципліну у специфічних галузях 

господарства, а також різні технічні стандарти й інструкції, як власне правила та 

стандарти щодо охорони праці, враховуючи специфіку та особливості конкретної 

службово-трудової діяльності (на залізниці, в шахтах тощо); 

3) локальні нормативно-правові акти. Якщо забезпечення дисципліни праці 

для деяких категорій працівників регулюється нормативно-правовими актами у 

централізованому порядку, то таке забезпечення за загальним правилом 

регулюється локальними актами (через локальне нормативно-правове 

регулювання дисципліни праці забезпечується диференціація цього масиву норм 

трудового права) [4, с. 121]. Так, до означених локальних нормативно-правових 

актів слід віднести правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції (персональні чи загальні), кодекси корпоративної етики і т. п. 

Таким чином, забезпечення дисципліни праці в сучасній Україні 

відбувається на двох рівнях:  

1) центральному – основні загальні норми й правила щодо забезпечення 

дисципліни праці розробляються на рівні законодавця (у формі законів) і 

компетентних органів виконавчої влади (у формі підзаконних актів). 

Безперечно, нормотворцем у сфері забезпечення дисципліни праці може бути 

й судова влада, проте у цьому випадку її акт буде знаходитися на 

центральному рівні, якщо положення цього акту  буде поширене на 

невизначене коло осіб на території України (прикладом цього є, зокрема, 

рішення Конституційного Суду України, які мають силу закону і є 

обов’язковими для всіх осіб, що перебувають на території нашої держави). 

Таким чином, органи центральної влади врегульовують своїми актами як 

спеціальні, так і базові питання забезпечення дисципліни праці, метою чого є 

систематизація та однакова реалізація заходів і застосування методів, 

пов’язаних із забезпеченням дисципліни праці з урахуванням певного 

мінімального рівня законних інтересів, прав людини і трудових прав 

найманих працівників, інших спеціальних прав (прав інвалідів, вагітних, 

дітей, ВІЛ-інфікованих тощо) та гарантій їх реальної реалізації на практиці; 

2) локальному – його специфіка полягає в тому, що органи місцевого 

самоврядування, роботодавці чи уповноважені органи адміністрації 

підприємства повноважні регламентувати специфічні питання забезпечення 

дисципліни праці на місцях, проте в порядку, у формі та у спосіб, що не 

суперечать чинному законодавству. Тобто якщо органи центральної влади 

регламентують загальні правила і стандарти базового чи спеціального 
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забезпечення дисципліни праці, то на місцях повноважні органи чи особи 

можуть деталізувати та конкретизувати ці правила і стандарти, якщо такі 

деталізація та конкретизація не будуть спотворювати сутність забезпечення 

дисципліни праці.  

У свою чергу роль судів України у процесі забезпечення дисципліни 

праці є безумовною: з одного боку, вони можуть ухвалювати рішення за 

позовами працівників чи професійних спілок, національних органів 

прокуратури у справах, в яких позивачі позиваються проти конкретного 

роботодавця, який, за їх переконанням, встановлює несправедливі правила і 

стандарти забезпечення дисципліни праці, у результаті чого порушуються чи 

реально можуть бути порушені права чи законні інтереси працівників (тобто 

суд у процесі забезпечення дисципліни праці на конкретному підприємстві за 

заявами компетентних осіб може, зважаючи на норми чинного законодавства, 

вплинути на конкретні правила й норми такого забезпечення, визнаючи, 

наприклад, їх недійсними чи нікчемними), а з іншого – суди можуть 

розглядати справи про дисциплінарні стягнення. 

По-друге, реалізація заходів забезпечення дисципліни праці не повинна 

суперечити принципам поваги до прав людини, трудових прав працівників, 

порушувати гідність та свободу працівника і роботодавця, що є можливим 

лише у випадках, коли роботодавець у процесі забезпечення дисципліни праці 

буде керуватись такими принципами: 

Враховуючи вищевикладене слід зробити висновки,  що наведені 

елементи значення забезпечення дисципліни праці можна об’єднати у групи; 

що сутність і значення забезпечення дисципліни праці випливають із самих 

завдань такої дисципліни; що забезпечення дисципліни праці має на меті 

багатовекторні блага,  які прямо стосуються прав і законних інтересів 

працівника, роботодавця, суспільства та держави у цілому. До таких благ слід 

віднести: а) упорядкування трудових правовідносин; б) оптимізація трудової 

діяльності та функціонування підприємства; в) забезпечення росту економіки 

на макрорівні. 
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Поняття та ознаки медичної допомоги за законодавством України 

Відповідно до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону 

здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.  

Соціально-економічні процеси, які відбуваються останнім часом в 

Україні, медична реформа, яка стартувала взимку 2018 року, змушують 

приділити особливу увагу проблемі медичної допомоги.  

Термін «медична допомога» використовується у низці законодавчих 

актів. Так, у статті 284 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року [1] 

закріплений перелік суб’єктів отримання медичної допомоги (фізична особа, 

фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, повнолітня дієздатна фізична 

особа), проте щодо деталізації змісту поняття медичної допомоги не йдеться 

взагалі.  

Відповідно до науково-практичного коментаря Цивільного кодексу 

України медична допомога – комплекс діагностичних і лікувальних заходів, 

спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і 

проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся 

пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення 

здоров'я [2, c.352].  

Дане визначення поняття медичної допомоги, на нашу думку, є не зовсім 

повним, адже про перелік суб’єктів надання даного виду допомоги взагалі не 

вказано. 

Згідно зі статтею 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

від 19 листопада 1992 року [3] медична допомога – діяльність професійно-

підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, 

діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, 

отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та 

пологами. 

Відповідно до статті 5 проекту Закону України Про захист прав 

пацієнтів», який зареєстрований від 06 грудня 2007 року [4], гарантується 

право пацієнта на безпеку і якість медичної допомоги. 

Проаналізувавши вищезазначені нормативно-правові акти, слід дійти 

висновку, що зміст поняття медичної допомоги не розкривається ані в 

положеннях Конституції України, ані в Основах законодавства України про 

охорону здоров’я, ані в інших нормативно-правових актах. 

У Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 

положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і 

комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається 

безоплатно» від 29 травня 2002 року [5] зміст поняття медичної допомоги 
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з'ясовано шляхом як його граматичного аналізу, так і дослідження правових 

актів. У лінгвістичному аспекті слово «допомога» означає сприяння, 

підтримку (фізичну, матеріальну, моральну тощо) в чому-небудь; захист кого-

небудь, порятунок у біді; робити певний вплив, що дає потрібні наслідки, 

приносить полегшення, користь, у тому числі і виліковувати; дію, скеровану  

на  підтримку  (реалізацію чиїх-небудь запитів або потреб у чому-небудь) за 

певних обставин. У правовому значенні термін «медична допомога», за 

вищевказаним рішенням, вживається як складові медичної допомоги (швидка, 

невідкладна, первинна, спеціалізована, високоспеціалізована тощо). 

Отже, відповідно Рішення Конституційного Суду України (справа про 

безоплатну медичну допомогу) термін «медична допомога» широко 

вживається у національному законодавстві України, є певні його визначення 

Всесвітньої  організації  охорони  здоров'я,  науковців, медичних 

університетів й академій. Проте цілісна правова дефініція цього поняття у 

законах України відсутня. 

У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної 

допомоги» від 11 липня 2002 року [6, c. 510] зазначено, що медичною 

допомогою є вид діяльності, який включає комплекс заходів, спрямованих на 

оздоровлення і лікування пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує 

життю, здоров’ю, працездатності і здійснюється професійно підготовленими 

працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства.  

Проте, варто погодитись з думкою І.Я. Синюти, яка вважає 

вищезазначене визначення таким, що звужує поняття медичної допомоги, 

зокрема передбачає лише один аспект такої допомоги – лікування. На думку 

науковця, медична допомога – це вид професійної діяльності, який включає 

сукупність заходів, спрямованих на профілактику, діагностику, лікування і 

реабілітацію, з метою збереження, зміцнення, розвитку та, у разі порушення, 

відновлення максимально досяжного рівня фізичного й психічного стану 

людського організму, що здійснюється медичними працівниками, які мають 

на це право згідно з чинним законодавством [7, с. 278-279]. 

Видається доцільним визначити медичну допомогу як комплекс заходів, 

який здійснюються суб’єктами у сфері охорони здоров’я та спрямований на 

безпосереднє забезпечення підтримки, покращення або відновлення здоров’я, 

діагностику та профілактику захворювань, а також у випадках, не пов’язаних 

із захворюваннями. 

До основних ознак медичної допомоги слід віднести такі:  

- активні дії, що характеризуються правом пацієнта на вільний вибір 

лікаря, правом на заміну лікаря та вибір методів лікування, на вибір 

лікувального закладу (стаття 38 Основ законодавства про охорону здоров'я). У 

свою чергу, лікар зобов’язаний належним чином надавати послуги, тобто він 

повинен не нашкодити, насамперед, здоров’ю пацієнта; 

- своєчасність та професіоналізм, що, у свою чергу, означає як вчасне 

звернення пацієнта до медичної установи, так і належне надання лікарської 

допомоги або консультації. У статті 78 Основ законодавства про охорону 
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здоров'я серед професійних обов’язків медичних працівників закріплено 

обов’язок подавати своєчасну і кваліфіковану медичну і лікарську допомогу; 

- якість медичної допомоги характеризується забезпеченістю державою 

відповідної системи сертифікації, ліцензування, акредитації і стандартизації, а 

також належної підготовки і перепідготовки медичного і фармацевтичного 

персоналу; 

- стандартизованість, що пояснюється наявністю стандартів медичної 

допомоги, наприклад, клінічний протокол - уніфікований документ, який 

визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та 

реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх послідовність 

(статті 141 Основ законодавства про охорону здоров'я); 

- оптимальність використання ресурсів (раціональний розподіл 

фінансової забезпеченості у сфері надання медичної допомоги). 
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Європейський кодекс соціального забезпечення у контексті реформи 

соціального захисту: проблеми та тенденції законодавчого забезпечення 

Утвердження в Україні демократичної, соціальної та правової держави, 

виходячи із необхідності належної реалізації принципів верховенства права, 

прав та свобод людини щодо діяльності інститутів держави, вимагає за 

необхідне проведення комплексу соціальних реформ, серед яких чільне місце 

має посісти реформа соціального захисту. Адже, стратегія на розбудову 

України як соціальної та правової держави [1] передбачає високий рівень 

соціальної захищеності особи, у тому числі якість життя на основі ефективних 

і доступних державних соціальних стандартів, гарантій, формування дієвих, 

прозорих, чітких механізмів реалізації, гарантування, правової охорони права 

на соціальний захист та інших тісно пов’язаних із ним прав [2, с.17-18]. 

Доречно відзначити, що у новітніх умовах сьогодення реформа соціального 

захисту має бути максимально наближеною до потреб та інтересів соціально 

вразливих категорій осіб, передусім, осіб з інвалідністю, виходячи із 

міжнародних, у тому числі європейських, соціальних стандартів. Закономірно, 

що  декларована стратегія розвитку України на входження до європейського 

співтовариства, засвідчує очевидну  необхідність урахування досвіду та 

практики держав-членів ЄС у європейській моделі  соціального захисту. У 

юридичній літературі, доречно називаються і інші чинники щодо важливості 

такого соціального вектору розвитку. Зокрема, по-перше, Україна розвиває 

міжнародно-договірні правовідносини із державами-членами ЄС [3], [4], [5], 

[6] а, відтак, має виконувати відповідні зобов’язання у тому числі щодо 

гармонізації законодавства України та ЄС з питань соціального забезпечення; 

по-друге,  упродовж останніх років Україна ствердно означила європейський 

вектор розвитку національного законодавства [7]; по-третє, держави-члени ЄС 

мають значний конструктивний досвід розвитку соціального забезпечення, 

високі соціальні стандарти та гарантії, які  спрямовані на забезпечення 

належного рівня та якості життя; по-четверте, законодавство про соціальне 

забезпечення у ЄС є кодифікованим та таким, що мотивує окремі  держави 

розвивати дієві механізми реалізації та гарантування окремих соціальних 

прав.  При цьому, доречно наголосити, що  державами-членами Ради Європи 

ще у 1964р. було ухвалено Європейський кодекс соціального забезпечення 

(далі – «ЄКСЗ»), який було переглянуто у 1990р .[8], [9], [10, с.535-540].   

Як відомо, європейська  модель соціального захисту характеризується 

такими рисами як: 1) спрямованість на розвиток інклюзивного суспільства; 

2) високий рівень соціальних стандартів та гарантій; 3) наявність дієвих 

механізмів забезпечення якості життя; 4) достатність, дієвість та доступність 
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організаційно-правових форм та видів соціального захисту; 

5) відповідальність суспільства та держави за ефективну соціальну політику. 

Принагідно відзначити, що  Україною підписано ЄКСЗ, що  засвідчує 

неухильну позицію України щодо дотримання засад демократії, верховенства 

права, прав  людини, розвиток соціального забезпечення на засадах соціальної 

справедливості, виходячи із змісту Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) та Європейського кодексу соціального забезпечення [11]. 

Варто підтримати позицію професора О.М. Ярошенка справедливо наголошує 

на тому, що ЄКСЗ означив такі  види соціального забезпечення, як медична 

допомога, відшкодування по тимчасовій непрацездатності, по безробіттю, 

пенсії по старості, допомоги сімейні, у зв’язку з вагітністю й пологами, пенсії 

по інвалідності й у разі втрати годувальника. При цьому, Кодекс гарантує 

захищеним особам допомогу у зв’язку зі станом здоров’я, що вимагає 

медичної допомоги профілактичного чи лікувального характеру, а також з 

метою підтримання, відновлення чи поліпшення здоров’я захищеної особи та 

її спроможності працювати й задовольняти свої особисті потреби.  Також 

Кодексом передбачено, що  допомога сім’ям із дітьми включає: а) періодичну 

грошову виплату, що надається будь-якій захищеній особі, що задовольняє 

визначеному строку набуття права на неї; б) забезпечення дітям належного 

харчування, одягу, житла, відпочинку або домашньої допомоги [12, с.99]. 

У юридичній літературі відзначається, що особливостями ЄКСЗ є 

наступні: містить загальні засади та принципи соціального забезпечення; 

визначає загальний перелік видів соціального забезпечення та умов їх надання 

відповідним правомочним особам; визначає базову систему європейських 

соціальних стандартів; стимулює держави, його учасниці розвивати відповідні 

внутрішні моделі соціального забезпечення, ураховуючи національні 

особливості соціально-економічного розвитку. За таких обставин, подальша 

процедура ухвалення ЄКСЗ вимагатиме від України розбудови внутрішньої 

системи джерел права соціального законодавства і, насамперед, відповідного 

законодавства [10, с.535-440]. 

Ураховуючи зазначене, основними тенденціями реформування системи 

соціального захисту через призму європейського досвіду є наступні: 

1) розробка та запровадження національної програми імплементації 

європейських соціальних стандартів; 2) запровадження  європейської  та 

наукової соціально-правової експертизи  законів про соціальне забезпечення; 

3) посилення ефективності та доступності права на соціальний захист 

(соціальне забезпечення),  інших тісно пов’язаних із ним прав;  4)  розробка та 

утвердження дієвої системи соціальних стандартів та соціальних гарантій; 

5) розробка, суспільне обговорення, громадські експертизи проекту Кодексу 

про соціальне забезпечення на основі міжнародних та європейських 

соціальних стандартів, досягнень провідних шкіл соціального права; 

6) інституційна взаємодія уповноважених органів державної влади, інститутів 

громадянського суспільства з питань ухвалення та дотримання  Кодексу про 

соціальне забезпечення; 7) забезпечення механізмів ухвалення актів 

внутрішнього законодавства виключно на основі кодифікованого закону про 
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соціальне забезпечення (Кодексу про соціальне забезпечення); 

8) запровадження постійного моніторингу дотримання законодавства про 

соціальне забезпечення.  
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Розподіл ризиків як підстава розмежування трудового та цивільно-

правового договорів 

Уже тривалий час відмінності трудового та цивільно-правового договорів 

не потребують доказування, проте правові наслідки укладення того чи іншого 

договору утворюють відмінну соціальну орієнтацію роботи, що виконується 

за одним із цих договорів. Саме соціальний вимір трудового договору робіть 

можливим реалізацію соціального призначення трудового права, де питома 
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вага ризиків, які супроводжують процес праці покладається на роботодавця.  

Зокрема, за цивільно-правовим договором ризики зниження продуктивності 

праці, втрат робочого часу, знищення майна замовникам роботи покладені на 

виконавця роботи, що безперечно, є привабливим для замовника. У своє чергу 

названі ризики в межах трудового договору покриваються переважно 

роботодавцем який виплачує працівникові заробітну плату за відпрацьований 

час незалежно від рівня продуктивності праці. В окремих випадках названі 

ризики покриваються за рахунок притягнення працівника до матеріальної 

відповідальності, якщо ризик настав за його провини, але така компенсація 

обмежується розмірами матеріальної відповідальності працівника в разі 

псування чи знищення майна роботодавця, що у свою чергу не завжди 

відповідає інтересам останнього.  

Як правило, залежно від виду договору і залежить його ціна. Так, за 

трудовим договором роботодавець сплачує заробітну плату, мінімальний 

розмір якої визначається законодавцем. За цивільно-правовим договором 

виплачується винагорода, яка залежить як від кінцевого результату праці так і 

від здібностей виконавця (особистих, організаційних, виробничих, тощо). 

Якщо говорити про замовлення послуг у спеціаліста високого рівня та 

кваліфікації, то й оплата його послуг перевищує середню заробітну плату 

працівників в Україні в рази. У випадку виконання роботи чи надання послуг 

не найвищої складності за цивільно-правовим договором той оплата за таким 

договором є значно нижчою від мінімальної заробітної плати. 

Виходячи з того, що підходами до управління ризиками є їх уникнення, 

зниження, передача та втримання ризику на певному рівні, то відповідно 

ризики в сфері праці можна згрупувати, таким чином (табл. 1.) 

Таблиця 1. 

Види основних ризиків у сфері праці 

ризик для власника засобів 

виробництва (роботодавця) 

група ризику ризик для 

працюючого 

продуктивність праці виробничій втрата 

конкурентоспроможності втрати робочого часу 

банкрутство господарський втрата працездатності 

втрата части капіталу часткова втрата 

працездатності 

втрата сировини, брак 

продукції, знищення майна 

тимчасова втрата 

працездатності 

безробіття  

збільшення податкового тиску політичний збільшення податкового 

тиску 

збільшення державних 

гарантій для працюючих 

збільшення пенсійного 

віку 

зменшення державних 

гарантій 
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Запропонована класифікація ризиків у сфері праці сприяє розробці 

моделей організації праці враховуючи відмінності в її договірному 

регулюванні. Ризики в сфері праці мають як власники засобів виробництва так 

і працюючи незалежно від їхнього правового становища (працівник чи 

виконавець робіт). Але, якщо роботодавець з працівником розірве трудові 

відносин за власної ініціативи, то працівник, за певних умов, має право на 

отримання допомоги по безробіттю. У той же час виконавець роботи за 

цивільно-правовим договором за дострокове розірвання договору не 

отримуватиме страхових виплат, як працівник. При цьому, якщо виходити з 

того, що в трудових відносинах такі групи ризиків як виробничий, 

господарський та політичний, переважно, покладені на роботодавця, то 

відповідно їх мінімізацію останній намагається компенсувати розміром 

заробітної плати працівника. На противагу цьому, відсутність виробничих 

ризиків і відсутність залежності від збільшення державних гарантій для 

працюючих, надає можливість замовнику послуг сплатити за потрібну йому 

роботу більшу суму, так як кількість ризиків зменшена. 

А отже, трудові договори на відміну від цивільно-правових договорів у 

сфері праці більш соціально орієнтовані, бо в трудовому договорі регулюється 

та визначаються процес праці та його умови без закріплення умов про 

розподіл ризиків. Більше того, чинне трудове законодавство виробничі та 

господарські ризики не покладає на працівника, забороняючи роботодавцю 

перекладати їх на працівника, погіршуючи його правове становище порівняно 

із законодавством [1].  

Це пояснюється тим, що головне соціальне призначення трудового 

договору надати працівнику можливість заробляти собі на життя працею в 

умова професійної соціалізації та адаптації в процесу суспільно-корисної 

колективної праці. Сама суть трудового договору, як правового явища, 

полягає в захисті економічно слабшої сторони договору – працівника, тому 

намагання послабити захищені законом інтереси працівника в трудових 

відносинах є антисоціальними, і створюють самостійну загрозу в суспільстві 

до збурень, і відмови молоді від роботи за трудовими договорами. Разом із 

тим, виходячи з того, що робота обумовлена трудовим договором виконується 

з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, цей факт свідчить про 

правовий спосіб формування в працівника навиків колективної праці та вмінь 

підпорядковувати свої дії колективній меті й установленим правилам, чого на 

сьогодні в Україні не вистачає в процесі соціалізації молоді. Тотальна зневага 

до встановлених правил поведінки, безпідставне перекладання роботодавцями 

ризиків своєї підприємницької діяльності на працівників призводить до 

руйнування соціального призначення трудового права та його цивілізаційних 

надбань, як права соціального, як такого права яке захищає працівника в 

процесі реалізації його здібностей до праці в чужий інтерес. 

Ми вважаємо: (а) у теоретично аспекті ризики в сфері праці та їх розподіл 

у договорах є однією з підстав розмежування трудового та цивільно-правового 

договорів; (б) в практичному аспекті соціальна цінність трудового права і його 

соціальна природа вимагають перегляду сучасної політики держави щодо 
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захисту соціальних та економічних інтересів працівника, зокрема, і шляхом 

протидії перекладання ризиків у сфері праці роботодавця на працівників. 

Попри те що трудові відносини є договірними, держава не повинна 

відсторонюватися від їх централізованого регулювання в бік пріоритету прав 

працівника. Зростаюча кількість ризиків у сфері праці, що притаманні 

ринковій економіці свідчить, що українська держава, реформуючи трудове 

законодавство має охороняти й захищати права та інтереси працівників. 

Список використаних джерел: 

1. Кодекс законів про працю України // Відом. Верховної Ради УРСР. 

1971. № 50. Ст. 375. 

 

 

 

 

Купіна Людмила Францівна 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

факультет політології та права, 

канд. юрид. наук, доцент, 

професор кафедри галузевих юридичних дисциплін 

Цілі норм трудового права як критерій їх ефективності 

Оцінка ефективності правових норм неможлива без чіткого розуміння 

поняття критеріїв такої ефективності, які б охоплювали найбільш проблемні 

питання реалізації правових норм, та дозволяли під час визначення 

ефективності встановити слабкі сторони правового регулювання з метою його 

подальшого вдосконалення. 

Найбільш поширеним та загальноприйнятим в юридичній науці є підхід, 

в рамках якого, виходячи з розуміння права як основного регулятора 

суспільних відносин, ефективність норм права визначається як 

співвідношення між фактичним результатом застосування норми права та 

тими соціальними цілями, для досягнення яких норма була прийнята.  

Дана думка була викладена Кудрявцевим В.М., Нікітінським В.І., 

Самощенком І.С. та Глазиріним В.В. в колективній монографії «Ефективність 

правових норм» [4, с. 22] і являє собою цільовий або інструментально-

позитивістський підхід до визначення поняття ефективності норм права. 

Тобто, ефективність норм права на думку авторів [4, с. 22], визначається 

тим, на скільки реалізація правової норми сприяє досягненню цілі, 

поставленої перед правовим регулюванням тих чи інших правовідносин. 

Таким чином, ціль, задля досягнення якої була прийнята правова норма, 

визнається критерієм ефективності правової норми. 

Дану думку підтримує О.С. Лустова, визнаючи ціль критерієм 

ефективності правової норми та відзначаючи, що для правильного вирішення 

питання про цілі необхідно виходити із загальнотеоретичних положень про 

цілі. Ціль – це категорія, яка визначає запланований результат свідомої 
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діяльності людини, суспільства в цілому. Досягаючи здійснення поставлених 

цілей, людина вдається до вибору конкретних засобів [1, с. 25].  

В.І. Плохова також вважає, що ступінь ефективності правових норм 

повинен встановлюватись за допомогою критеріїв, під якими необхідно 

розуміти певний вимір повноти досягнення їх цілей [2, с. 15]. 

Слушно зазначено, авторами [4, с. 33-41], що конкретних соціальних 

цілей, які лежать в основі різних норм права, настільки багато, що немає ні 

фактичної можливості, ні реальної потреби перерахувати їх всі. Однак наука 

теорії держави і права може, в самому загальному плані, охарактеризувати 

основні типи цих цілей і визначити їх значення задля дослідження 

ефективності правових норм. Основними типами цілей визначають: 

1. Правові цілі різних рівнів. Система правових цілей повинна 

перекликатись із системою права в цілому, а отже можна розрізнити цілі 

правових норм, які поєднуючись та взаємодоповнюючи одна одну 

трансформуються в цілі правових інститутів, останні в цілі галузей 

законодавства або міжгалузевих правових комплексів та ін.  

Розуміння наявності перелічених цілей різних рівнів має принципове 

значення для розуміння ефективності, оскільки, логічно допустити, що 

визначення ефективності кожної з підсистем права можливе лише на основі їх 

цілей, тобто не можна, наприклад, судити про ефективність конкретної 

правової норми, виходячи з цілей, поставлених для галузі права в цілому. 

В той же час, оцінюючи ефективність закону чи іншого нормативно-

правового акту, треба мати на увазі, що його переваги і недоліки 

визначаються сукупністю об’єднаних у ньому правових норм. При цьому 

малоефективний сам по собі закон може мати окремі досить ефективні норми.  

Доцільним, при аналізі вищевказаної цілі, буде наведення колективної 

наукової думки практичного характеру щодо правового значення та 

ефективності окремих положень, Кодексу законів про працю Української 

Радянської Соціалістичної Республіки, що був затверджений Постановою 

Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 2 грудня 1922 року та 

який був замінений 1971 році новим Кодексом з такою самою назвою, але 

багато його норм без істотних змін чи з незначними змінами (переважно 

редакційного характеру) перейшло у новий кодекс. Це свідчить про їхню 

ефективність, перевірену протягом майже 50-річного застосування [4, с. 123-

124]. 

2. Поділ цілей на функціональні та предметні – функціональними цілями 

вважаються такі, які передбачають, в результаті дії норми права, зміни 

виключно в поведінці людей, предметні цілі включають в себе матеріальні 

результати, отримання яких в той же час потребує відповідних дій (тобто 

досягнення одночасно і функціональних цілей) [4, с. 37].  

Виділення таких двох груп цілей дозволяє розмежувати  юридичну та 

соціальну ефективність правових норм. Положення даної теорії можуть 

знайти своє відображення при аналізі норм Кодексу законів про працю 

України, затвердженого Законом України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року, 

зокрема статті 46, якою визначено підстави відсторонення роботодавцем 
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працівника від роботи, фактично це підстави для прийняття роботодавцем 

відповідних рішень, які впливають на обсяг обов’язків працівника, а точніше 

на тимчасове припинення виконання працівником роботи за трудовим 

договором, що позбавляє його можливості отримати винагороду за роботу в 

період відсторонення. Тобто, в результаті реалізації даної норми досягнуто як 

функціональну ціль – роботодавець прийняв адміністративне рішення та 

матеріальну ціль – працівник не отримає винагороду за працю, яка мала бути 

виплачена йому при виконанні роботи за трудовим договором, тим самим 

доведено симбіоз юридичної та соціальної ефективності норми. 

3. Поділ цілей на ступінчасті та неступінчасті – ступінчасті цілі 

передбачають досягнення цілі в більшій чи меншій мірі, тобто це цілі, які не 

мають відповідного числового виразу [4, с. 37]. Доцільним буде навести 

положення Закону України «Про професійний розвиток працівників» №4312-

VI, прийнятого 12 січня 2012 року, якими визначено поняття професійного 

навчання працівників як процес цілеспрямованого формування у працівників 

спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу 

підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати 

функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що 

включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва. Очевидно,  що 

навчання працівників проходить певними етапами в різний період часу, за 

різними програмами, що в цілому сприяє продуктивності праці та, як правило,  

впливає на збільшення прибутку роботодавця, тобто  професійне навчання є 

поступовим, однак цей процес націлений на результат – використання 

здобутих навичок в трудовій діяльності, з метою збільшення прибутку. Разом 

з тим, неступінчасті цілі не завжди передбачають альтернативи в мірі їх 

досягнення, адже вони можуть бути або досягнуті, чи досягнуті частково або 

зовсім не досягнуті [4, с. 37], що на нашу думку, найкраще прослідковується 

при встановленні терміну випробування працівнику, коли у відповідності із 

ст. 26 КЗпП України, при укладенні трудового договору, обумовлюється 

сторонами встановлення випробування, з метою перевірки відповідності 

працівника роботі, яка йому доручається. 

4. Поділ цілей на матеріальні та юридичні – матеріальні цілі стосуються 

відносин в неправовій сфері, такі цілі можуть мати економічний, політичний, 

ідеологічний, культурний та інший характер; юридичними є цілі, в яких 

найважливішим об'єктом правового регулювання та впливу є саме право, 

особливо необхідність його неухильного дотримання та виконання його 

приписів. 

Погоджуємося з авторами даної думки, що даний поділ також сприяє 

більш чіткому розділенню та розумінню юридичної та соціальної 

ефективності правових норм адже, що саме в трудових правовідносинах 

матеріальний аспект є основним для його сторін, що характеризує його 

соціальну, не пов’язану з правом сторону, але повністю відображає мету 

укладення трудового договору, і як наслідок, мету правової норми, яка 
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врегульовала його укладення, тим самим показала взаємне доповнення 

соціальної ефективності норм права юридичною . 

В.О. Сиринько досліджуючи ефективність правозастосовної діяльності 

органів виконавчої влади, стверджує, що можна виділити величезну 

різноманітність конкретних цілей, які лежать в основі різних норм права, 

проте в підсумку всі вони зводяться до справедливої впорядкованості 

суспільних відносин та підпорядковуються тим цілям і завданням, які 

покладає на себе держава. Деякі державні цілі можуть бути досягнуті і без 

допомоги права. Однак, більшість з них досягається шляхом здійснення цілей 

конкретних правових норм, потім на основі досягнутого – цілей правових 

інститутів та, зрештою, цілей галузей права й міжгалузевих правових 

комплексів [3, с. 59]. 

Висновок. Таким чином, цілі правових норм є вихідною точкою, і 

повинні визнаватись одним з основних критеріїв ефективності правових норм. 

Їх різноманіття та наявність чіткої системи, запропонованої дослідниками, 

дозволяє проводити аналіз ефективності правових норм ґрунтовно, з 

отриманням відповідних висновків, які дозволять забезпечити розвиток та 

подальше вдосконалення правової системи держави у відповідності з 

розвитком суспільних відносин та трансформацією тих цілей, які ставить 

перед собою держава, і досягнення яких в подальшому буде свідчити про 

ефективність правових норм. 
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 кримінального права та кримінології 

Передумови розвитку кримінально-правового захисту в умовах 

зародження інституту трудових прав працівника за Київської Русі 

Трудова діяльність є одним з найбільш давніх видів суспільної діяльності 

людей, яка розвивалася протягом практично усього розвитку людини і 

зумовлена її появою. Упродовж відповідних історичних проміжків, трудова 

діяльність набувала різних форм – від рабства до сучасного її вигляду. Як і 

будь-яка сфера суспільного життя, трудова діяльність вимагала нормативно-

правової регламентації. Протягом усієї історії, на законодавчому рівні 

закріплювалися права, свободи та гарантії працівників, які забезпечували їх 

захист та гарантували нормальне виконання своїх трудо-правових обов’язків. 

Найбільш суворими засобами захисту трудових прав працівників є 

кримінально-правові, які також пройшли через широку історію свого 

становлення та розвитку. Формування усієї системи національного 

кримінального законодавство здійснювалося з метою захисту держави у 

цілому, кожного суспільно-правового інституту й безпосередньо суб’єктивних 

прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина. 

У зв’язку з активізацією процесів реформування національного 

законодавства в сфері праці, важливо переглянути етап зародження трудових 

прав працівників, а також механізмів їх кримінально-правового захисту задля 

формування уявлення про тенденцію їх еволюції, а також виділення 

перспектив подальшого їх розвитку та удосконалення. 

Українське кримінальне право «виростало» із звичаю та практики 

правового вирішення конфліктів. Зразки найдавніших кримінально-правових 

норм предків сучасних українців можна знайти в текстах русько-візантійських 

договорів Х століття, які дають уявлення про кримінально-правове 

регулювання в епоху до «Руської правди». Тогочасне кримінальне право мало 

виражений релігійний характер: злочин вважався різновидом гріха, а 

покарання священним обов’язком племені. Згодом кримінальні норми 

запозичувалися Руссю із візантійських правових збірників (головним чином, 

«Закон соудний людьмъ» та «Книга законнія»), зміст яких певним впливом 

позначається на розвитку києво-руського законодавства. Зокрема, норми, що 

містяться у першому документі свідчать про нього як про кодекс 

кримінального права, з характерною особливою суворістю кримінальної 

репресії. Кримінально-правові норми продукувалися в ході законодавчої 

діяльності київських князів (княжі та церковні устави) також значною мірою 

під впливом візантійської правової традиції та місцевих звичаєво-правових 

норм. У сучасній науці історії держави і права України утвердилася думка про 

те, що в цілому розвиток права на Русі здійснювався у напрямку створення 
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норм, які поширювали чи змінювали звичаєві традиції і за своєю формою 

мало чим від них відрізнялися. Яскравий приклад цьому – «Руська                        

правда» [1, с. 3-4]. Як можна побачити, на початку становлення України 

відбувається нормативно-правове закріплення звичаєвого права. Поступово 

виникала необхідність легалізації звичаїв та природних прав людей, що мало 

своїм результатом створення «Руської правди», яка містила в собі як трудо-

правові, так і кримінально-правові норми, що визначали права тогочасних 

працівників та встановлювали засоби кримінально-правової охорони останніх. 

Найдавніша пам’ятка законодавства «Руська Правда», що діяла на 

території сучасної України, ще у ХІ ст. вперше стала гарантом певного 

соціального забезпечення та законодавчо закріпила порядок і оплату праці 

певних верств населення, а саме князівським слугам, що здійснювали 

виконання судових функцій та чиновникам [2, с. 127], що завідували 

«срубкою городов» — городнікам й так само мостникам за будівництво та 

лагодження мостів. Статті 59 та 60 Пространної Правди [3, с. 68] або ж 

відповідна ст. 55 [4, с. 13] (на відміну від інших, які тільки встановлювали 

розмір винагороди за працю), хоч і стосувалися лише закупів, можна вважати 

першими витоками саме кримінальної відповідальності за невиплату 

заробітної плати, передбаченою ст. 175 Кримінального кодексу України. 

«Руська Правда» не тільки вперше законодавчо закріпила обов’язковість 

виплат за певну роботу, адже, важливо, що в той час було панівним саме 

натуральне господарство [5, с. 7], але й вперше встановила кримінальну 

відповідальність за таку невиплату [6, с. 89-90]. Київська Русь була достатньо 

сформованою державою, яка піклувалася про своїх громадян, встановлюючи 

правове регулювання найважливіших сфер суспільного життя і, забезпечуючи 

при цьому, задоволення їх прав, свобод та законних інтересів. Встановленні в 

«Руській Правді» першооснови трудових прав стосовно оплати праці, а також 

безпосередньо закріплені покарання за невиплату заробітної плати є яскравим 

прикладом створення демократичних основ на теренах України.  
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та права соціального забезпечення 

Соціальне забезпечення дітей з інвалідністю: законодавчі колізії 

Право дітей з обмеженими можливостями на державну соціальну 

допомогу є одним із проявів конституційного права на достатній життєвий 

рівень, однак у нинішній формі воно не забезпечує цього рівня, а тому 

потребує належного законодавчого закріплення саме з позиції забезпечення 

кожній дитині-інваліду нормального функціонування організму, зміцнення 

здоров’я, а також створення необхідних умов для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості. Як суб’єктивне право, право 

дітей з обмеженими можливостями на державну соціальну допомогу 

становить можливості, які забезпечують реалізацію інтересів суб’єкта 

суспільних відносин (дитини з обмеженими можливостями), а тому повинне 

мати відповідні достатні державні гарантії [1, с.332]. 

Матеріальне забезпечення дитини з інвалідністю полягає:  

1) у реалізації конституційного права на забезпечення достатнього рівня 

життя;  

2) у матеріальній підтримці сімей, які мають дітей з вадами розумового 

або фізичного розвитку;  

3) у соціальній підтримці сімей, які внаслідок свого матеріального стану 

потребують соціальних допомог для подолання та компенсацій обмежень у 

дитини-інваліда [2, с.376]. 

Коли родина стикається зі страшним діагнозом своєї дитини, вона не в 

змозі оперативно діяти, приймати які-небудь рішення, саме тому порядок 

надання певної допомоги має бути продуманий таким чином, щоби 

максимально делікатно та одночасно ефективно допомогти такій сім’ї, не 

переобтяжуючи її додатковими проблемами щодо збирання якихось 

відомостей, довідок, стояння в чергах, тощо [3, с.17]. 

Законодавство України створює правове поле щодо соціальної політики 

стосовно дітей-інвалідів, спрямоване на забезпечення прав у галузі охорони 

здоров’я, освіти та соціального захисту. Проте, незважаючи на досить велику 

кількість законодавчих актів у цій сфері, права дітей-інвалідів порушуються. 

До основних причин таких порушень можна віднести: невиконання норм 

чинного законодавства, пов’язаного з реабілітацією дітей-інвалідів; ненадання 

їм медичної та грошової допомоги; незабезпечення права на здобуття освіти; 

відсутність дієвих механізмів реалізації законодавства у сфері захисту прав 

дітей-інвалідів тощо [4, с.77]. 

Суперечливі норми законодавства також не сприяють соціальному 

забезпеченню дітей з інвалідністю. 
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Так, частиною четвертою статті 10 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» встановлено, що державна соціальна допомога, яка призначена 

на дитину з інвалідністю віком до 18 років, виплачується незалежно від 

одержання на неї інших видів допомоги. [5].  

Разом з тим, частина п’ята статті 1 вищезгаданого Закону визначає, що 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають 

одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, 

на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю», призначається за вибором осіб з інвалідністю з 

дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних 

недієздатними, та дітей з інвалідністю) державна соціальна допомога 

відповідно до цього Закону або пенсія чи державна соціальна допомога згідно 

із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю». При цьому, якщо особа з 

інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у 

зв'язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині 

померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю») і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці 

виплати призначаються одночасно.  

Проте, частиною четвертою статті 18 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю» визначено, що норми цього Закону поширюються також на осіб, 

які одержують пенсію або державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і за своїм бажанням можуть 

звернутися за призначенням державної соціальної допомоги відповідно до 

цього Закону замість пенсії чи державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю [6]. 

Вважаємо за необхідне усунути протиріччя у законодавчих нормах, 

надавши перевагу нормам, визначених у частині 4 статті 10 Закону України 

«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю». Враховуючи низькі розміри соціальних виплат, а також 

потреби осіб з інвалідністю не тільки у облаштуванні побуту але і підвищені 

потреби у лікуванні, соціальний захист у збільшеному розмірі є нагальним та 

своєчасним. 
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Social policy as one of the key activities of the European Unoin 

Formation, formation and development of the European social idea took place 

at all stages of EU activity.  

Social rights are one of the most urgent problems of the world community and 

individual states.  In modern states there is an increasing trend towards 

«socialization» of the economy, politics, and law. Problems of «social state», 

«social economy», «social policy» are at the center of public attention. And they all 

relate to the recognition and protection of social rights.  The development of social 

rights in the European Union represents an undeniable interest in the review of the 

generally acknowledged achievements of the EU in the field of legal regulation of 

social and labour relations, closely linked to the whole complex of human rights and 

freedoms, an increasing role in ensuring stability and sustainable development of 

society.  

Nowadays, the European social idea, along with economic and foreign policy, 

has been recognised and transformed into an independent activity direction both 

within the EU and outside it. 

The Amsterdam Summit recognised social policy as one of the key activities of 

the European Union. Under the social policy of the EU, starting from this moment it 

is accepted to understand: 1) the development of the concept of EU activities in the 

social sphere; 2) identification of determinants guaranteeing the quality of life, 

sustainable development, competitiveness and other key indicators of the 

comprehensive growth of the EU potential; 3) the creation on this basis of an 

integrated system of measures and programs, social technologies that ensure social 
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stability, overcoming internal contradictions and the struggle between various social 

forces; 4) the formation of a mechanism for ensuring the interests of the EU and the 

solution of relevant tasks in the social sphere; 5) predicting the social future of the 

EU, the ways of social development of a new society, integrating the possible 

consequences of this complex and in many ways contradictory process. 

In Art. 4 (2b) of the Treaty on the Functioning of the European Union, refers 

social policy in the joint competence of the Union and Member States. In Art. 153 

of Section X "Social Policy" of the Treaty, the competence of the Union is limited 

to the following areas: "improving, in particular, the working environment in the 

interests of protecting the health and safety of employees; working conditions; 

social security and social protection of employees; protection of employees in the 

event of termination of the employment contract; informing and consulting with 

employees; representation and collective protection of interests of employees and 

employers (including the participation of employees in the management of the 

enterprise); conditions of employment of third-country nationals legally located on 

the territory of the Union; integration of persons excluded from the labour market; 

equality of men and women in terms of their opportunities in the labour market and 

attitudes in the workplace; the fight against social exclusion; modernisation of 

social protection systems». 

Social policy itself is determined through the following goals: "Increasing 

employment, improving living and working conditions, ensuring their equalisation 

with simultaneous progress, adequate social protection, social dialogue, human 

resource development, allows for a high and stable level of employment, combating 

marginalisation" (art. 151 of the Treaty). 

International benchmarks should become an important reference point for the 

European pillar of social rights. 

The European pillar of social rights will allow us to deal with issues related to 

the economic and social damage caused by the financial crisis. 

The Commission presented the European Pillar of Social Rights on 26 April 

2017. EU leaders proclaimed the Pillar at the Social Summit in Gothenburg, 

Sweden, on 17 November 2017. 

The European pillar must be reliable, concrete and aimed at eliminating the 

imbalance between the economic and social aspects of European governance 

processes. 

The European trade union movement supports the proposed European Pillar of 

Social Rights, but finds it falls well short of what workers and their families need, 

and should be strengthened. 

The Pillar includes 20 key principles and rights in support of fair and efficient 

labour markets and welfare systems, structurally divided into three categories: equal 

opportunities and access to the labour market, fair working conditions and social 

protection and integration. Their implementation will be accompanied by a number 

of activities at the national level and at the EU level, continuous social dialogue, 

policy recommendations and financial assistance, and provides for the creation of a 

"social scoreboard" to measure progress towards the implementation of established 

principles. 
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The most significant importance of the social aspects of the EU was also 

confirmed by its member states in the Rome Declaration. 

Situations and priorities naturally vary, and the analysis takes account of this 

diversity. Areas of particular concerns in some Member States include: the 

provision of adequate skills; persistent gender employment gap; high labour market 

segmentation and the risk of in-work poverty; the low impact of social transfers on 

poverty reduction; sluggish wage growth; and ineffective social dialogue. 

However, there is still an urgent need to strengthen the coherence of social 

policies, labour market policies and general education. 

The forces that form the labour market are being set in motion more quickly 

than ever before, under the influence of demographic changes and changing 

migration flows, technological progress and environmental changes. It's time to 

move from a simple response to the economic crisis to the practical solution of tasks 

related to moving forward along the path of forming a promising, flexible and 

consistent conceptual vision for the future. 

Social policy can not be reduced to employment, although it is a key problem 

in reforming the welfare state. Moreover, the nature of employment has changed. It 

is no longer limited to the full employment of the male population, as a result of 

changes in the structure of the family and the role of women in society. 

The passive policy in the labour market should be replaced by an active one. 

Active policies imply an appropriate balance between opportunities, obligations and 

incentives for people and are aimed at meeting the needs of each individual. 

Social policy should cover not only traditional social risks (unemployment, 

illness, transition to the older age group), but also new ones (single-parent family, 

lack of key competencies that lead to long-term unemployment, etc.). 

Despite significant achievements in the development of social policy at the EU 

level and the emergence of new constraints and challenges for supporting the 

welfare state at the national level, the governments of the EU member states still 

have a number of important policy instruments for regulating and controlling 

development in this area. 
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Історія становлення українського законодавства про соціальний 

захист учасників антитерористичної операції 

З початку оголошення 13 квітня 2014 р. антитерористичної операції на 

Сході України одними з найголовніших завдань держави стало правове 

визначення статусу та розробка механізмів соціально захисту значної 



114 

кількості осіб, що беруть участь у військових діях проти самопроголошених 

Донецької та Луганської «народних республік». Для усвідомлення важливості 

правового регулювання даного питання доцільним є простежити 

закономірності його становлення. Основною метою роботи є дослідження 

розвитку законодавства про соціальний захист учасників АТО задля аналізу 

певних етапів його формування та правильного вибору стратегічного напряму 

вдосконалення. 

Фактичне проведення антитерористичної операції на території України 

обумовило оновлення національного законодавства, його доповнення значним 

переліком нормативно-правових актів різного рівня, які офіційно засвідчують 

визнання державою особливостей правового статусу учасників 

антитерористичної операції, їх сімей, закріплюють права, свободи, механізм їх 

соціального захисту, порядок отримання соціальних виплат, послуг та 

реабілітаційних заходів тощо.  

Конституційне регулювання соціального захисту учасників АТО 

здійснюється на основі ст. 17 Конституції України, яка визначає гарантії 

соціального захисту цієї категорії осіб: «Держава забезпечує соціальний 

захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних силах 

України та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей» [1]. 

Саме ці конституційні положення є правовою основою для інших 

законодавчих актів щодо соціального захисту учасників АТО. 

Незважаючи на те, що норми Конституції України є нормами прямої дії, 

вони не можуть детально врегулювати всі аспекти соціального захисту 

учасників АТО. Тому закріплені Конституцією України норми надалі 

розвинено і конкретизовано в законах, указах Президента України, постановах 

Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та в інших нормативно - 

правових актах, які почали прийматись після анексії Криму 15 квітня 

2014 року з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

людини та правовий режим на тимчасово окупованій території України».  

Важливим кроком на шляху формування законодавчої основи 

соціального захисту учасників АТО стало внесення змін до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які закріпили 

віднесення учасників АТО та добровольців, що перебувають у районах 

проведення АТО до учасників бойових дій, а учасників АТО, що стали 

інвалідами під час участі до інваліда війни.  

На вдосконалення вказаного Закону 14.11.2017 було прийнято зміни 

щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, 

учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб», який 

розширив обсяг соціального забезпечення учасників АТО та їх сім’ї та 

виокремив їх як окремих осіб, що мають право на окремі види соціального 

захисту. [2] 

Ще одним етапом становлення законодавства про соціальний захист 

учасників АТО стало прийняття утворення Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної організації, на яку 
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покладено завдання соціального захисту ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції.  

Наділення учасників АТО правовим статусом учасників бойових дій 

передбачає розповсюдження на них всіх відповідних видів соціального 

забезпечення. Надання статусу учасника бойових дій чи інваліда війни 

передбачає певний порядок, який встановлений постановою Кабінету 

Міністрів України № 413 від 20 серпня 2014 р. [3] 

 У разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого 

врегулювання, рішення про надання статусу учасника бойових дій 

приймається міжвідомчою комісією, яка була створена відповідно до наказу 

Міністерства соціальної політики № 867 від 10 листопада 2014 р. «Про 

затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду 

матеріалів про визнання учасниками бойових дій».  

Тільки після присвоєння статусу учасника бойових дій учаснику АТО, він 

має право на різні види соціального захисту, які визначені низкою 

законодавчих та підзаконних актів. Найбільш повний перелік таких пільг 

містить Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». Однак, його доповнюють наступні Закони України: «Про військовий 

обов’язок та військову службу», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування», «Про поліпшення матеріального становища учасників 

бойових дій та інвалідів війни», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб». Не менш важливим аспектом є 

питання реабілітації  учасників бойових дій, яке закріплено у ст. 11 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», що передбачає зобов’язання військовослужбовців проходити 

психологічну реабілітацію після повернення з районів бойових дій. [4] 

Соціальний захист учасників АТО також регулюється підзаконними 

нормативно-правовими актами. Першим підзаконним актом, покликаним 

вирішити проблему реабілітації, був Указ Президента України № 150/2015 від 

18.03.2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції». На виконання завдань, встановлених 

Президентом, Уряд України затвердив План заходів щодо медичної, 

психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 

АТО, відповідно до якого на органи місцевого самоврядування покладені 

завдання щодо організації допомоги демобілізованим учасникам АТО. [5] 

На сьогодні до системи підзаконних нормативно-правових актів, які 

регулюють соціальний захист учасників АТО належать: укази Президента 

України, акти Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, нормативні акти місцевих 

органів виконавчої влади, зокрема: укази Президента України «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України», «Про заходи щодо створення 

належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та 

оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також 
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учасників бойових дій та інвалідів війни»; постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій 

особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення», «Деякі питання протезування та ортезування 

виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та 

технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій 

громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її 

проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок», 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, 

звільнених у запас або відставку)»; «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих 

учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»; 

«Про утворення Міжвідомчого координаційного центру соціально-трудової 

реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, 

контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній 

операції» тощо. 

Отже, на сучасному етапі в Україні сформована система нормативно-

правових актів, яка регулює питання соціального захисту учасників АТО та 

членів їхніх сімей, що передбачає: конституційне та законодавче 

регулювання; регулювання підзаконними нормативно-правовими актами. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що за період 

проведення антитерористичної операції в Україні національне законодавство 

було досить оперативно та комплексно адаптовано до нових потреб суспільно-

політичної ситуації, серед яких і визначення правового статусу учасників 

антитерористичної операції, їх соціального захисту. Сукупність 

проаналізованих нормативно-правових актів у досліджуваній сфері 

спрямовані на формування ефективної системи забезпечення їх соціальних 

прав та свобод, зокрема щодо психологічної підтримки, матеріальної 

допомоги, санаторно-курортного лікування, гарантій щодо освіти, здійснення 

протезування в разі втрати функціональних властивостей кінцівок, 

забезпечення автотранспортом, пільг у сплаті певних видів послуг, пенсійного 

забезпечення, забезпечення житлом або земельними ділянками та ін.  

Однак, незважаючи на значну кількість існуючих нормативно-правових 

актів, ними врегульовано не всі питання щодо соціального захисту учасників 

АТО, серед яких: відсутність загальнодержавної програми, спрямованої на 

соціальний захист учасників АТО, відсутність чіткого механізму соціально-

психологічної реабілітації учасників АТО і членів їх сімей та його правового 

регулювання, відсутність єдиного механізму обліку учасників АТО та 

пов'язаних із ним проблем тощо. [6] 

Тому, процес розвитку вітчизняного законодавства про соціальний статус 

учасників АТО часто відбувається  хаотично та безсистемно, наслідком чого є 

його розгалуженість, невпорядкованість, колізійність та прогальність. 
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Обрання Україною Європейського вектору розвитку неминуче пов'язано 

із запровадженням соціальних стандартів в національне законодавство. Тому, 

доцільно звернутися до з’ясування семантичного значення поняття 

“стандарт”. Стандарт (від англ. standart), у широкому розумінні, – взірець, 

еталон, модель, норма, зразок, мірило [2] або типовий зразок, якому повинні 

відповідати речі, предмети, явища за розмірами, формою, якістю [3, c.1259]. У 

деяких словниках [8, c.433] поняття «стандарт» ототожнюється з поняттям 

«норма», що, на нашу думку, є неприпустимим, оскільки стандарт — це те, до 

чого потрібно прагнути, а норма — те, що треба виконувати. Таким 

чином, стандарт у контексті нашого дослідження є тим мірилом, що 

забезпечує показник відповідності декларативних та реальних прав і свобод 

громадян у певній країні.  

У національному законодавстві термін “стандарт” використовується у 

багатьох нормативних актах. Наприклад, у Законі України «Про вищу освіту» 

під стандартом вищої освіти розуміють сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за 

кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності [4]. У Заноні 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»  

державними соціальні стандарти визначено встановлені  законами,  іншими 

нормативно-правовими  актами  соціальні  норми  і нормативи або їх 

комплекс,  на базі  яких  визначаються  рівні  основних  державних соціальних 

гарантій. Слід звернути увагу, що в наведеному понятті законодавець 

ототожнює державні соціальні стандарти та нормативи, хоча за своєю 

природою вони не є тотожними, оскільки стандарт — це взірець, якого всі 

прагнуть досягнути, а норматив — це те що відповідно до чинного 

законодавства кожен зобов’язаний дотримуватись. 

З цього погляду вважаємо обґрунтованим, що соціальні стандарти 

повинні відображати бажаний рівень життя населення кожної країни в певний 

період її розвитку. Соціальні стандарти для всіх країн не можуть бути 

однаковими, оскільки у кожній державі формується власне уявлення про 

гідний рівень життя населення. 

Що стосується міжнародних стандартів, то тут можна погодитися з 

думкою А. М. Юшко, яка визначає, що міжнародні стандарти – це загальні 

правила, єдині вимоги, які ставляться до тих чи інших нормативних основ і 

правозастосовної практики з точки зору міжнародного права; певний 

правовий рівень, нижче якого держави опускатися не вправі [1, с. 19]. 

Таким чином, з огляду на підходи до визначення поняття “стандарти” 

доцільно виділити наступні ознаки, які характеризують дану дефініцію: 

1) закріплення на міжнародному чи національному нормативному рівні; 

2) забезпечення належної кількості гарантій щодо регулювання певної сфери 

суспільних відносин; 3) слугування фундаментом для впровадження інших 

подібних чи в подальшому розроблених гарантій.  

Ведучи мову про міжнародні соціальні стандарти слід звернути увагу на 

думку М.М. Шумила, де він пропонує підхід до визначення міжнародних 

стандартів у сфері соціального захисту як соціального мінімуму, що 
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встановлений міжнародними нормативно-правовими актами та є обов’язковим 

для країн-підписантів, наявність якого надає можливість непрацездатним 

особам реалізовувати свої права та свободи у повному обсязі на рівні з 

працездатними [5, с. 243-244]. Слід зазначити, що науковець робить акцент на 

соціальний мінімум, що вирівнює можливості непрацездатних осіб у 

порівнянні із працездатними. Вважаємо, що такий підхід не охоплює усього 

змісту досліджуваної категорії. Більше того, стандарти стосуються усіх 

категорій населення і, в першу чергу, потрібно забезпечити права 

працездатних, оскільки на даний момент не створено належного базису в 

Україні для них. А вже після якісного впровадження стандартів для них 

можна говорити про наступний стратегічний крок та, зокрема, прирівняння 

непрацездатних осіб у правовому статусі до працездатних, а також 

благоустрій інших верств населення. 

Більш ширшого обґрунтування міжнародних соціальних стандартів набув 

підхід С. І. Запари, в якому визначається, що міжнародний соціальний 

стандарт — це впорядкована система універсальних міжнародних норм та 

принципів, розроблених на основі взаємних угод між державами щодо питань, 

пов’язаних із створенням економічного, політичного, соціального, 

культурного і правового середовища, яке б дозволило людям досягати 

соціального розвитку [6, с. 447]. При цьому, на нашу думку, варто 

підкреслити, що важливо, перш за все, щоб таке середовище сприяло 

реалізації всіх прав людини і громадянина та її трудового потенціалу, а також 

забезпечило б соціальний захист і підтримку зі сторони держави. 

Таким чином, міжнародні соціальні стандарти – це сукупність 

універсальних вимог, взаємно узгоджених та укладених на нормативному 

рівні між державами, для досягнення людьми соціального добробуту і 

матеріальної стабільності.   

До основних джерел міжнародних соціальних стандартів відносяться 

міжнародні нормативно-правові акти ООН і МОП, регіональних об’єднань 

Європи, Америки, Африки, а також двосторонні договори, які містять 

відповідні норми. За географічною сферою міжнародні норми, які визначають 

міжнародні соціальні стандарти поділяються на кілька груп. Універсальні — 

ті, що повинні виконуватися у більшості країнах світу — членами таких 

міжнародних організацій, як: ООН, МОП, ВООЗ тощо. Саме вони займають 

найвищий рівень цінності таких стандартів. Регіональні — ті, що чинні тільки 

в межах конкретного регіону, (країни Африки, Європи, Латинської Америки). 

Двосторонні, обов’язкові тільки для країн-підписантів [7, с. 501]. 

Так як наша держава спрямована на європейський рівень розвитку, 

доцільно розглянути таку групу як регіональні угоди, а саме, європейські 

соціальні стандарти. Коли ми говоримо, що рухаємося в Європу, це означає, 

що ми, насамперед, запозичуємо високі стандарти соціальної політики, дбаємо 

про впровадження в Україні справді європейського рівня життя і досягнути 

такого рівня можливо через впровадження європейських соціальних 

стандартів.  Також, слід звернути увагу на те, що соціальне право ЄС досягло 

кращих результатів, ніж право окремих країн у сфері соціального захисту. 
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Європейська система соціального забезпечення, основи якої були сформовані 

в першій половині ХХ ст., зараз є найбільш розвинутою у світі [7, с. 315].  

На нашу думку, європейські соціальні стандарти – це впорядкований 

комплекс єдиних вимог між державами-учасницями ЄС щодо встановлення 

для своїх громадян соціальної безпеки і можливостей соціального розвитку з 

метою реалізації ними соціальних прав та свобод. Розглядаючи вектор 

розвитку України за останні чверть століття, можна говорити про те, що 

законодавство не повною мірою відповідає вимогам конвенцій МОП та інших 

організацій. Згідно Угоди про асоціацію України з ЄС наша держава взяла на 

себе зобов’язання щодо імплементації європейських соціальних стандартів в 

національне законодавство. Тому, першочерговим є виконання галузевих 

положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Варто відмітити, що процес імплементації буде неідентичним з тим, що 

відбувається всередині країн-учасниць ЄС. при імплементації міжнародних 

норм потрібно враховувати характер національної правової системи, стан 

економіки, рівень культури, історичні особливості і традиції, внаслідок чого 

розкривається ефективність міжнародних норм та їх сприятливий вплив на 

відносини (у тому числі, трудові) в державі. 

Висновки. Вищенаведені міркування дали змогу зробити висновок, що 

для уникнення розбіжностей у трактуванні понять «державні соціальні 

стандарти», «міжнародні соціальні стандарти», «державні соціальні 

нормативи» та недопущення їх ототожнення, необхідно на законодавчому 

рівні переглянути їх визначення. 

Механізм імплементації європейський соціальних стандартів в Україну 

складається із різних інституційних та правових засобів, які забезпечать 

формування необхідної моделі соціально-економічного прогресу. Він 

сприятиме перебудові правових і соціальних цінностей нашого народу й 

наблизить їх розуміння до світового, більш демократичного та гуманного. 

Переконані, що основними шляхами імплементації європейських соціальних 

стандартів є наступні: 1) модернізація системи соціального захисту; 

2) оптимізація охорони здоров’я людини як найвищої соціальної цінності 

(встановлення належного медичного обслуговування); 3) підвищення 

прожиткового мінімуму; 4) налагодження податкової системи у всіх сферах 

суспільної діяльності. 
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Правове регулювання діяльності прокуратури АР Крим: позитивні 

та негативні аспекти 

Події лютого – березня 2014 року у Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополі, які мали наслідком анексію цієї частини території України, 

послужили причиною виникнення такої кількості соціальних, економічних, 

правових та інших проблем, яких не було в нашій державі за усі роки 

незалежності. Як наслідок, відбулась «націоналізація» державної власності 

України, підприємств, майна, землі, навчальних закладів, пам’яток 

архітектури тощо, при чому це відбулося без згоди українських органів влади 

та компенсації заподіяної шкоди. У тому числі відбулась націоналізація 

органів державної влади, частина службовців яких перейшла на сторону 

агресора. Не стало винятком і захоплення прокуратури Автономної 

Республіки Крим.  

Разом із тим, як свідчить статистика із відкритих джерел, прокуратура 

Автономної Республіки Крим не призупинила свою діяльність і нею 

проводяться процесуальні дії у низці проваджень щодо злочинів проти 

людяності та воєнних злочинів на тимчасово окупованій території півострова 

Крим, у тому числі відкритих на підставі звернень громадян з тимчасово 

окупованої території, про порушення законодавства України при встановленні 

фактів народження або смерті, про порушення законодавства України під час 

оформлення шлюбних відносин, розлучення або опіки щодо осіб, які 

знаходяться на тимчасово окупованій території півострова, у окремих 

кримінальних провадженнях, які стосуються збройного конфлікту/тимчасової 

окупації території півострова Крим, а також щодо порушення порядку в’їзду 
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та виїзду з цієї території. Тож, актуальність дослідження специфіки правового 

регулювання діяльності прокуратури Автономної Республіки Крим полягає у 

тому, що не зважаючи на усі перешкоди та ситуацію, що склалась, даний 

орган продовжує своє активне функціонування із не окупованої території.  

Специфіка правового регулювання діяльності прокуратури Автономної 

Республіки Крим обумовлює наявність як позитивних, так і негативних 

аспектів. До позитивних нами віднесено наступні: 

1. Не зважаючи на окупацію усієї території Автономної Республіки Крим, 

її прокуратура продовжила свою діяльність, при чому, як свідчать статистичні 

дані, досить успішно; 

2. Вітчизняним законодавцем прийнято низку нормативно-правових 

актів, що обумовлюють специфіку правового регулювання діяльності 

прокуратури Автономної Республіки Крим, які ми пропонуємо поділити на 3 

групи: 1) нормативно-правові акти та документи, які врегульовують діяльність 

прокуратури у цілому – сюди пропонуємо віднести нормативно-правову 

основу функціонування прокуратури, оскільки нами встановлено, що 

відмінностей між регулюванням діяльності прокуратури Автономної 

Республіки Крим, та інших прокуратур, фактично не існує; 2) спеціальні 

нормативно-правові акти та зміни до вже існуючих, прийняті після агресії 

Російської Федерації відносно України, та окупації її територій – нами 

встановлено, що окремі норми законодавства були прийняті саме для 

регулювання діяльності прокуратури Автономної Республіки Крим в умовах 

передислокації; 3) рішення міжнародної спільноти щодо засудження дій 

Російської Федерації та акти вітчизняного законодавства, прийняті як реакція 

на окупацію та анексію території Автономної Республіки Крим – дані норми 

не врегульовують безпосередньо прокурорську діяльність, проте є 

передумовою функціонування прокуратури Автономної Республіки Крим на 

підконтрольній Україні території. Все вищенаведене свідчить про те, що у 

цілому правове регулювання діяльності прокуратури Автономної Республіки 

Крим здійснюється на досить високому рівні, а українською владою здійснено 

чимало позитивних кроків для міжнародного засудження дій Російської 

Федерації; 

3. Існує позитивна тенденція до збільшення кадрового ресурсу 

прокуратури Автономної Республіки Крим та посилення її активності у 

питаннях відкриття провадження щодо правопорушень, поновлення прав 

громадян - мешканців Кримського півострова та виявлення фактів 

незаконного привласнення державного майна, яке знаходиться на тимчасово 

окупованій території Кримського півострова, що у тому числі є наслідком 

належного правового регулювання її діяльності. 

Водночас, варто виділити й негативні аспекти, притаманні правовому 

регулюванню діяльності прокуратури Автономної Республіки Крим: 

1. Не зважаючи на прийняття дійсно великої кількості нормативно-

правових актів, їх зміст мало враховує специфіку діяльності Автономної 

Республіки Крим. Для порівняння, діяльність прокуратури на окупованих 

територіях України Луганської та Донецької областей є врегульованою значно 
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деталізованішим чином. Проте порівнювати складнощі діяльності обох 

органів недоцільно, з огляду на те, що в Луганській та Донецькій областях на 

сьогодні окуповано лише окремі території, в той час як Автономна Республіка 

Крим – повністю, внаслідок чого прокуратурі доводиться функціонувати в 

місті Києві.  

2. Згідно із Постановою Верховної Ради України «Про Заяву Верховної 

Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод» від 21 травня 2015 року 

№ 462-VIII [1], прокуратурам Луганської та Донецької областей було надано 

широкий дозвіл щодо відступу від окремих зобов’язань, визначених 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права [2] та Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод [3]. Водночас відносно 

прокуратури Автономної Республіки Крим лише вказано, що повну 

відповідальність за дотримання прав людини і виконання відповідних 

міжнародних договорів на анексованій та тимчасово окупованій території 

України несе Російська Федерація. Тобто, із однієї сторони прокуратурі 

Автономної Республіки Крим такий відступ не заборонено прямо, проте 

очевидно, що на практиці кожен такий випадок варто буде аргументувати на 

суді. Саме тому, вважаємо негативним надання прокуратурам Луганської та 

Донецької областей більшої кількості повноважень щодо відступу України від 

взяття окремих зобов’язань, аніж прокуратурі Автономної Республіки Крим; 

3. Не зважаючи на позитивні результати діяльності прокуратури 

Автономної Республіки Крим, її вплив на окупаційну владу відсутній. Саме 

тому, виграні Україною справи повністю ігноруються іншою стороною. Тож, 

необхідними є додаткові міжнародно-правові інструменти, які зобов’яжуть 

владу Російської Федерації виконувати рішення судових установ, прийняті на 

користь України. 

Підсумовуючи дослідження специфіки правового регулювання діяльності 

прокуратури Автономної Республіки Крим, варто зазначити, що у цілому воно 

здійснюється на досить високому рівні. Останніх 4 роки вітчизняним 

законодавцем та міжнародною спільнотою здійснюються злагоджені міри 

щодо протидії Російській Федерації як агресору та поверненню Автономної 

Республіки Крим під контроль Української влади. Нами встановлено, що 

специфіка правового регулювання діяльності прокуратури Автономної 

Республіки Крим водночас характеризується як наявністю позитивних, так і 

негативних аспектів. 

Окреслюючи позитивні аспекти, варто відзначити, що головним 

досягненням вітчизняної влади є все ж функціонування даного органу, при 

чому доволі успішне. Вітчизняна нормативно-правова база дозволяє 

прокуратурі Автономної Республіки Крим реалізовувати свою компетенцію із 

Києва, а прийняття низки нормативно-правових актів та змін до законодавства 

обумовлює ефективне вирішення поставлених задач. 

Водночас, до негативних аспектів віднесемо першочергово обмеженість 

можливостей щодо реалізації на практиці своєї компетенції та суттєві 
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відмінності у можливостях, у порівнянні із прокуратурами Луганської та 

Донецької областей. Більше того, важливим є сильніший тиск на країну-

агресора з боку міжнародної спільноти, адже на сьогодні окуповані території 

так і залишають окупованими, не зважаючи на протидію України в особі її 

державних органів, у тому числі й прокуратури Автономної Республіки Крим. 
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Характерною рисою законодавства у сфері соціального захисту 

населення, у тому числі недержавного забезпечення, на сучасному етапі його 

розвитку є активне співробітництво між державами, що знаходить своє 

виявлення у різних міжнародно-правових актах: конвенціях, деклараціях, 

резолюціях, угодах, рекомендаціях, програмних заявах тощо, кожен з яких має 

свої особливості[1, c. 121]. 

Ст. 9 Конституції України містить положення про те, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України.  

З положень Закону України «Про міжнародні договори України» від 

29.06.2004 р. №1906-IV випливає, що Україна для себе визнає пріоритет 

міжнародного права, тобто, якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому законом порядку, встановлено інші правила, 

ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору. 

Загальновідомим є поділ міжнародно-правових актів на універсальні (дія 

яких поширюється на більшість країн світу, які є членами тих чи інших 
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міжнародних організацій) та регіональні (обмежується територією певного 

регіону). Також виділяють двосторонні (партикулярні) – тобто ті, які є 

обов’язковими для виконання лише двома сторонами-країнами, які підписали 

акт[2, с. 501]. 

Вагомим блоком міжнародно-правових актів у сфері захисту прав 

людини є регіональні акти, зокрема, прийняті Радою Європи, членом якої з 

1995 року є Україна. Україною було ратифіковано близько 30 актів Ради 

Європи[3, c. 184], а саме, найважливіші – Європейську конвенцію про захист 

прав людини та основних свобод, Європейську соціальну хартію 

(переглянуту) та Європейський кодекс соціального забезпечення, що значно 

наближує національне законодавство до європейських норм.  

Законом України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії 

(переглянутої)» від 14 вересня 2006 р. №137-V була імплементована у 

законодавство України Європейська Соціальна хартія (переглянута) від 

03.05.1996 р., у якій закріплюються такі важливі для кожної особи права, як: 

право на соціальне забезпечення, медичну допомогу, соціальну допомогу та 

соціальні служби; на користування послугами соціальних служб; на захист та 

соціальну допомогу з боку держави дітям, які позбавлені сімейної опіки; на 

захист від бідності та соціального відчуження; вживання особливих заходів, 

направлених на захист осіб похилого віку, інвалідів, родини, молоді, дітей 

тощо. Щоправда, Україною досі не було ратифіковано низку обов’язкових 

статей, серед якихст. 12 та ст. 13: право на соціальне забезпечення та право на 

соціальну і медичну допомогу[4], незважаючи на закріплення таких прав у   

ст. 46 та ст. 49 Конституції України, у якій, до того ж, Україна 

проголошується соціальною державою. Тому, необхідність приєднання до 

даного міжнародного документу у повному обсязі – тобто разом із 

перерахованими статтями та їх частинами не викликає сумніву та є нагальною 

потребою на сьогоднішньому етапі. 

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Європейської 

соціальної хартії (переглянутої)», Україна зобов’язується забезпечувати 

кожному реалізацію права на житло, закріпленого у ст. 31 Хартії, шляхом 

створення доступу до житла відповідного рівня; профілактикою бездомності 

та її поступовою ліквідацією. Дане положення не реалізується ефективно, 

адже на сьогодні, система закладів соціального захисту (у тому числі 

недержавних) є низько розвиненою, їх кількості бракує для задоволення 

інтересів усіх, хто цього потребує. Пункт 3 даної статті Хартії, в якому 

закріплюється обов’язок державам встановлювати такі ціни на житло, щоб 

воно стало доступним для малозабезпечених осіб, прийнятий Україною досі 

не був. Крім цього, ратифікувавши ст. 30 Хартії, Україна зобов’язалась 

захищати від соціального відчуження та бідності тих людей, які 

зіштовхнулися з даними важкими обставинами, а також членів їх родин, 

шляхом забезпечення ефективного доступу для них житла, роботи, освіти, 

медичної допомоги та ін.  

У Європейській соціальній хартії (переглянутій) є посилання на 

наступний міжнародний акт – Європейський кодекс соціального забезпечення, 
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який містить мінімальні стандарти соціального захисту. Даний акт був 

ратифікований Україною порівняно недавно. Особливої уваги тут також 

заслуговують положення документу, присвячені допомозі особам у старості 

(ст. 25-30). 

Ратифікація Україною міжнародно-правових актів, прийнятих Радою 

Європи, є дуже значимою з огляду на європейський курс розвитку. Згідно зі 

Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом 

Президента України від 11 червня 1998 р. №615/98 з метою поступового 

досягнення європейського рівня соціального захисту та забезпечення 

населення, необхідним є реформування більшості галузей соціальної 

політики. Першочергове значення для досягнення даної мети набуває 

часткова, а згодом і подальша, імплементація норм Європейської соціальної 

хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів, які закріплюють 

спільні з ЄС стандарти[5, с. 145].  

Слушною є думка С. Бичкова про те, що недостатній на даний час рівень 

економічного розвитку позбавляє можливості автоматично перенести 

загальновизнані міжнародні акти в сфері соціального захисту населення у 

законодавство України. Тому, невід’ємним етапом на шляху до реалізації 

даних норм є їх адаптація до економічних можливостей держави[6, с. 194]. 

Розвиваючи цю точку зору, відсутність належних економічних ресурсів у 

державі можна компенсувати за рахунок залучення альтернативних форм 

підтримки, якою є недержавне соціальне забезпечення, засобом недержавного 

пенсійного страхування та соціального обслуговування. 
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Просування України по шляху демократичних перетворень, декларування 

системних соціальних реформ, спрямованих на підвищення ефективності, 

дієвості та доступності соціальних прав [1, с.17-18] вимагає за необхідне 

формування ефективної моделі недержавного соціального захисту. Адже, в 

умовах демократичної, соціальної та правової держави, відстоювання своїх 

прав особами з інвалідністю провадиться, переважно, через об’єднання 

громадян в інститути громадянського суспільства. За змістом ст.36 

Конституції України громадяни України мають право на свободу об'єднання у 

політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і 

свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів [2]. Як засвідчує міжнародний та національний досвід, 

останнім часом зростає роль інститутів громадянського суспільства у 

реформуванні та становленні недержавного соціального захисту, що, 

головним чином, викликано тим, що держава не має можливостей 

підтримувати високий рівень соціальних гарантій та стандартів, особливо в 

умовах загострення тенденції щодо стрімкого зростання чисельності 

соціально вразливих категорій осіб. Подібна  тенденція сьогодні 

спостерігається у нашій державі, ураховуючи зовнішні та внутрішні виклики. 

За окремими даними, в Україні проживає понад двадцять мільйонів осіб, які 

можна віднести до соціально вразливих із них майже три мільйони – особи з 

інвалідністю. Цими та іншими чинниками викликана активізація інститутів 

громадянського суспільства щодо підтримки таких осіб, розвитку 

недержавного соціального захисту. Слід зауважити, що інститути 

громадянського суспільства, об’єднуючи соціально вразливі категорії осіб, 

здатні більш продуктивно вивчати їхні інтереси, потреби, визначати адекватні 

механізми підтримки. Особливо важливою видається розбудова недержавного 

соціального захисту по відношенню до учасників антитерористичної операції, 

осіб з інвалідністю, позаяк чисельність таких осіб зростає, ураховуючи 

різновекторність нозологій, необхідної підтримки, у тому числі механізмів 

реабілітації тощо.   

За змістом Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні»[3] громадські  організації  осіб з інвалідністю, їх 
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спілки створюються з метою  забезпечення рівних прав і можливостей осіб з 

інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і 

бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких 

осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до 

об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з 

урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, 

праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг, 

залучення інвалідів до суспільної діяльності, здійснення громадського 

контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю, представництва їхніх 

інтересів та усунення  будь-яких проявів дискримінації та мають право 

користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством. У 

такому розумінні, інститути громадянського суспільства, покликані розвивати 

та удосконалювати недержавну модель соціального захисту осіб з 

інвалідністю, розвивати з урахуванням індивідуального підходу. Міжнародно-

правові засади та механізми недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю визначені на основі Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю[4][5], норми якої потребують належної імплементації у чинне 

законодавство. 

Таким чином, ключова роль у недержавному соціальному захисті 

належать громадським організаціям інвалідів, з огляду на наступне: по-перше, 

люди з інвалідністю здатні об’єднуватися для спільного вирішення складних 

соціальних питань; по-друге, з правової точки зору, їх діяльність спрямована 

на здійснення представництва, захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю; 

по-третє, громадські організації розвивають соціальні програми покликані 

сприяти підтримці прав осіб з інвалідністю; по-четверте, відповідно до 

статутної діяльності, громадські організації осіб з інвалідністю надають таким 

особам різного роду види  підтримки ( наприклад, допомоги, послуги тощо). В 

умовах сьогодення в Україні активно розвивають такі всеукраїнські 

організації інвалідів як: Національна асамблея людей з інвалідністю України, 

Українську товариство сліпих (УТОС), Українське товариство глухих  

(УТОГ), Союз організацій інвалідів, Інститут реабілітації та соціальних 

технологій тощо  [6],[7],[8]. Слід зауважити, що з правової точки зору, 

інститути громадянського суспільства провадять, передусім, організацію 

соціальних програм з питань прав осіб з інвалідністю, реалізують заходи, 

спрямовані на надання особам з інвалідністю соціальних послуг, засобів 

реабілітації тощо. Разом із тим, в умовах сьогодення інститути 

громадянського суспільства повною мірою, не мають можливостей активно 

розвивати існуючу  модель недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ураховуючи такі чинники як: а) відсутність чіткої стратегії 

розвитку недержавного соціального захисту; б) відсутність належної 

мотивації щодо розвитку недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю; в) неефективність взаємодії громадських організацій  осіб з 

інвалідністю з державою та органами місцевого самоврядування; г) 

відсутність ефективного зв’язку державного та недержавного соціального 

захисту осіб з інвалідністю; г) ситуативність та вибірковість державної 
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підтримки соціальних програм інститутів громадянського суспільства з 

питань прав осіб з інвалідністю; д) відсутність дієвого, сучасного та 

доступного законодавства з питань прав осіб з інвалідністю, а також 

механізмів імплементації міжнародних соціальних стандартів тощо. 

Перспективними напрямами удосконалення недержавного соціального 

захисту осіб з інвалідністю через призму діяльності інститутів громадянського 

суспільства є наступні: 1) формування Національної стратегії розвитку 

недержавного соціального захисту осіб з інвалідністю, а також Національного 

реєстру осіб з інвалідністю; 2) посилення взаємної координації та активізації 

позиції держави та інститутів громадянського суспільства з питань прав осіб з 

інвалідністю; 3) мотивація громадських організацій осіб з інвалідністю, 

спонсорства, меценатства з питань  впровадження соціальних програм 

(заходів) з питань прав осіб з інвалідністю; 4) адресна  державна підтримка 

соціальних програм (заходів) інститутів громадянського суспільства з питань 

прав осіб з інвалідністю; 5) законодавче забезпечення діяльності інститутів 

громадянського суспільства щодо недержавного соціального захисту осіб з 

інвалідністю; 6) запровадження національного громадського Форуму з прав 

осіб з інвалідністю; 7) запровадження публічної звітності інститутів  

громадянського суспільства про стан  реалізації соціальних програм з питань 

прав осіб з інвалідністю; 8) розробка та ухвалення Кодексу про права осіб з 

інвалідністю як кодифікованого закону  з означених питань. 
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До проблеми зміни підходів до підготовки поліцейських в України 

Підготовка поліцейських в Україні сьогодні переважно базується на тих 

самих підходах, що і підготовка колишніх міліцейських кадрів. Так, нині в 

Україні діє розгалужена система вищих навчальних закладів, які у свій час 

готували фахівців до підрозділів міліції, а сьогодні здійснюють підготовку 

поліцейських. Це Національна академія внутрішніх справ, Харківський 

національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, Львівський державний університет внутрішніх 

справ, Одеський державний університет внутрішніх справ, Луганський 

державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Донецький 

юридичний інститут МВС України.  

Перелічені навчальні заклади готували та готують фахівців з вищою 

освітою практично для всіх підрозділів поліції. Основними напрямами, за 

якими здійснюється підготовка поліцейських, є «Право» та «Правоохоронна 

діяльність». Термін навчання за цими напрямами на першому 

(бакалаврському) рівні за денної формою навчання становить  3 – 4 роки 

(приймаються громадяни України з числа цивільної молоді, які зараховуються 

на посади курсантів); за заочною формою навчання –  5 років (приймаються 

поліцейські, які не мають вищої профільної освіти).  

Єдине, що було зроблено по-новому, це підготовка патрульних 

поліцейських, яку запровадили у 2015 р. До патрульної поліції набирали осіб, 

що виявили бажання проходити службу в новостворених підрозділах. Такі 

особи проходили короткострокову підготовку (до 3 місяців) і направлялися на 

службу в підрозділи патрульної поліції. 

На початку 2018 р., тобто через 2,5 роки після створення Національної 

поліції України, Міністерство внутрішніх справ України почало  

запроваджувати кардинально нові підходи у сфері підготовки поліцейських, 

зокрема вводиться трирівнева модель підготовки поліцейських. 

Причини такого кроку викладені у Загальних положеннях Концепції 

запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських, затвердженої 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 № 51 (далі – 

Концепція). Зокрема відзначається, що поступовий перехід Національної 

поліції України до європейських стандартів діяльності, складна ситуація у 

сфері протидії кримінальним правопорушенням, особливо тим, що 

вчиняються з використанням вогнепальної зброї та вибухівки, умисним 

убивствам, розбійним нападам, терористичним актам, загрозам кібербезпеці 

тощо, є тими сучасними викликами, що обумовлюють потребу в новій 

генерації поліцейських. Разом з тим у підготовці майбутніх поліцейських у 

вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських (далі – ВНЗ МВС), є дефіцит практичної 
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складової, у певної частини викладацького складу ВНЗ МВС відсутні 

актуальні знання і навички поліцейської роботи, а цивільна молодь, яка 

вступає сьогодні до цих закладів, недостатньо мотивована, щоб присвятити 

себе службі в поліції. 

Концепція визначає наступні рівні професійного навчання поліцейських: 

1. Базовий рівень професійної освіти. 

2. Початковий та бакалаврський рівні вищої освіти. 

3. Магістерський рівень вищої освіти. 

На базовому рівні поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції, з 

метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень 

патрульного поліцейського, проходять первинну професійну підготовку 

терміном шість місяців. По закінченню первинної професійної підготовки 

поліцейським присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» та 

видається документ установленого зразка, після чого вони повертаються до 

органів поліції, з яких були направлені. Наступні шість місяців поліцейські 

несуть службу на посадах молодшого складу поліції (як правило, у патрульній 

поліції) під керівництвом наставників. 

Після закінчення строку дії дворічного контракту, укладеного згідно з п. 

1 ч. 2 ст. 63 Закону України «Про Національну поліцію», до якого входять 

строки первинної професійної підготовки та служби з наставником, 

поліцейські, які виявили бажання просуватися по службі, мають схильність до 

роботи та відповідні показники за напрямом поліцейської діяльності, можуть 

бути рекомендовані для проходження наступного рівня освіти. 

Підготовка за другим рівнем освіти здійснюється у ВНЗ МВС з 

урахуванням наявного рівня освіти: поліцейські, які мають базову середню 

освіту, здобуватимуть освітньо-професійний ступінь молодшого бакалавра; 

поліцейські, які мають вищу освіту, проходитимуть перепідготовку 

(спеціалізацію) для потреб Національної поліції України. 

Після отримання освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та 

відпрацювання на відповідних посадах не менше двох років поліцейські з 

метою подальшого просування по службі можуть бути рекомендовані для 

підготовки у ВНЗ МВС для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

Поліцейські, які здобули освітній ступінь бакалавра, призначаються на 

відповідні посади в органах поліції. Зазначені поліцейські після 

відпрацювання не менше двох років на цих посадах з метою подальшого 

просування по службі можуть бути рекомендовані для вступу до ВНЗ МВС 

для здобуття освітнього ступеня магістр. 

Отже, принципова відмінність моделі підготовки поліцейських, 

передбаченої Концепцією, полягає в тому, що після здобуття кожного рівня 

освіти поліцейський повинен відпрацювати не менше двох років у практичних 

підрозділах поліції.  

В цілому слід відзначити, що певна доцільність запровадження в Україні 

трирівневої моделі підготовки поліцейських є. Вона дозволяє більш щільно 

поєднати навчання з практичною діяльністю, коли нові знання накладаються 

на вже відпрацьовані практичні навички.  Більше того, така модель діє в 
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окремих європейських країнах та США і позитивно себе зарекомендувала. 

Разом з тим слід звернути увагу на те, що запровадження даної моделі в 

Україні може зіштовхнутися з низкою проблем. Так, сьогодні курсанти ВНЗ 

МВС отримують грошове забезпечення в незначному  розмірі (200 – 400 грн). 

Поліцейському ж, який буде навчатися на тому чи іншому рівні освіти, 

необхідно буде забезпечувати грошове забезпечення на рівні, який він 

отримував за останньою посадою в органі поліції, а це 8 – 15 тис. грн. Якщо 

цього не робити, бажаючих отримувати наступний рівень освіти не буде. 

Отже, витрати держави на фінансування навчання поліцейських значно 

зростуть. І тут постає питання про те, а чи зможе Україна у сучасних умовах 

це собі дозволити. Іншою проблемою може стати небажання керівників 

органів поліції відправляти поліцейських, яких і так сьогодні не вистачає для 

виконання завдань служби, на навчання. 
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Правовий конфлікт як соціальне явище в аспекті трудового права 

Актуальність теми. Соціальність права, його націленість на забезпечення 

комунікативної взаємодії суб’єктів і є основними причинами конфліктності 

правової сфери. Аналіз правових конфліктів, визначення факторів, що їх 

породжують, та причин, що сприяють їх виникненню та розвитку, є важливим 

і актуальним, оскільки спрямований на вдосконалення як форми виразу 

масиву норм права, так і більш ефективне втілення правових велінь у 

суспільну та юридичну практику. Не менш актуальним є дослідження 

юридичного конфлікту на категоріальному рівні. Аналіз ознак та форм вияву 

конфлікту надає можливість пізнати його природу, сутність, різновиди та 

визначити основні шляхи подолання цього феномену правової дійсності. 

Багатоаспектність правового конфлікту, його поліструктурність та 

неоднозначність наукових підходів до його характеристики стали причиною 

деякої фрагментарності наукового аналізу цієї категорії. Певні аспекти її 

вивчення стали предметом наукового пошуку російських учених 

П.О. Астахова, В. П. Запрудського, В. С. Жеребіна, В. П. Казимирчука, 

В.М. Кудрявцева, М. А. Романенко, Ю. О. Тихомирова. Окремі сторони 

прояву правового конфлікту досліджені і вітчизняними вченими на 

монографічному та дисертаційному рівнях. Мова йде про праці 

В.О. Васильченка, В. Д. Бабкіна, В. М. Іванова, В. М. Крівцова, М. І. Козюбри, 

Н. М. Оніщенко, Л. В. Петрової, О. В. Петришина, П. М. Рабіновича, 

В.Д. Ткаченка, О. Ф. Скакун, М. В. Цвіка. 
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У сучасній правовій доктрині відсутня єдність позицій дослідників щодо 

визначення поняття «конфлікт» як родової категорії стосовно правового 

конфлікту. Поширеною є позиція, згідно з якою юридичний конфлікт можна 

визначити як протиборство суб’єктів права у зв’язку із застосуванням, 

порушенням або тлумаченням норм права. 

Слід підтримати позицію С.В. Бобровник стосовно наявності підстав для 

виокремлення вузького та широкого розуміння юридичного конфлікту. Вузьке 

розуміння юридичного конфлікту зводить його до об’єктивно існуючих 

протиріч між двома або кількома правовими нормами, що належать до 

єдиного предмета правового регулювання. Отже, вузьке розуміння 

юридичного конфлікту фактично тотожне поширеному розумінню такого 

правового феномену, як правова колізія. Широке використання зазначеної 

категорії у вузькому розумінні, на нашу думку, є невиправданим через його 

очевидну зайвість та загрозу у хибному тлумаченні широкого розуміння 

категорії. У широкому розумінні С. Бобровник пропонує визначати юридичні 

конфлікти як протиріччя між діючими правовими нормами, актами та 

існуючими інстанціями. Логічний наголос у цьому випадку робиться на 

наявності колізії в рамках будь-якого юридичного конфлікту [3, с. 27]. Слід 

підкреслити певну неповноту зазначеного визначення, адже вказівкою на 

наявність суб’єктів та/або об’єктів — носіїв конфлікту і відповідної колізії 

коло сутнісних ознак цього явища не обмежується. Адже наявні очевидні 

складнощі щодо визначення чітко обмеженого кола таких носіїв правових 

конфліктів. 

Інше визначення юридичного конфлікту у широкому розумінні 

обґрунтовано А.К. Гасановою. Автор пропонує юридичним конфліктом 

визнавати будь-який конфлікт, у якому спір так або інакше пов’язаний із 

правовими відносинами сторін (їх юридично значущими діями або станами) і, 

як наслідок, суб’єкти, або мотивація їх поведінки, або об’єкт конфлікту мають 

правові ознаки, а сам конфлікт тягне юридичні наслідки [4, с. 61]. 

Принциповою особливістю запропонованого визначення є вказівка на зв’язок 

юридичного правовідношення та конфлікту як визначальну сутнісну ознаку 

явища, що відрізняє його від інших видів конфліктів. Слід відзначити, що 

широке розуміння правового конфлікту в запропонованій редакції не 

відповідає вимогам щодо окреслення ним чіткого кола явищ, та їх 

відокремлення від подібних правових феноменів. Це обумовлюється тим, що 

практично кожний конфлікт можна назвати юридичним, адже динаміка 

масиву суспільних відносин значною мірою обумовлена правовим впливом. 

Іншими словами, практично не буває так, щоб не можна було за допомогою 

правових норм та інститутів вплинути на розвиток конфлікту. В той же час 

обмеження кола юридичних конфліктів такими, що вирішуються реалізацією 

захисної функції права, виключає із розгляду коло явищ, що вирішуються 

внаслідок правового впливу на учасників конфліктних відносин. Це, 

наприклад, стосується учасників відносин у сфері формування політичних 

рішень, особливо в частині відносин у рамках механізмів формування та 
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реалізації компромісних засад взаємодії конкуруючих політичних сил, 

представлених у представницьких державних органах. 

Слід підкреслити, що конфлікт є явищем, яке об’єктивно притаманне 

соціальному простору. Різновекторність інтересів учасників суспільних 

відносин є основою для відтворення прояву конфліктів у масиві суспільних 

відносин. У таких умовах питання щодо визначення правового (юридичного) 

конфлікту зводиться до встановлення ознаки, що додатково відрізняє 

зазначений вид конфліктів у рамках сукупності конфліктів у соціумі. Таким 

критерієм нами вбачається специфічний правовий характер соціального 

протиріччя, яке лежить в основі виникнення правового конфлікту. Тобто таке 

протиріччя опосередковується феноменами правової сфери, наприклад, 

колізійністю правового регулювання певних суспільних відносин та ін. Таким 

чином, правовий конфлікт — це стан двостороннього зв’язку суб’єктів, який 

заснований на правовому протиріччі, що характеризується порушенням або 

перешкодою в реалізації ними своїх інтересів і є причиною розвитку або 

кризи суспільних відносин. 

В аспекті правових конфліктів важливе значення має поняття трудових 

спорів (конфліктів). 

Практика показує, що інколи інтереси роботодавця і найманого 

працівника не завжди збігаються. Зіткнення цих інтересів можливе на будь-

якій стадії трудових правовідносин, що в свою чергу призводить до 

виникнення розбіжностей. Отже, поняття трудовий спір є неминучим під час 

існування трудових правовідносин. 

На сьогоднішній день основними нормативно-правовими актами, які 

регулюють трудові спори є: 

– Конституція України [6]; 

– Кодекс законів про працю [7]; 

– Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [5]; 

– Роз’яснення Міністерства юстиції від 11.01.2011 «Колективні трудові 

спори» [8]; 

– Рішення Конституційного суду України тощо. 

Аналізуючи трудове законодавство, ми можемо впевнено говорити про 

те, що воно не розкриває суті і значення «трудові спори». Кодекс законів про 

працю взагалі не дає визначення поняття трудового спору, а Закон України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» лише 

вказує на визначення, що таке колективний трудовий спір. 

Науковці та дослідники трудового права мають свою точку зору щодо 

даного питання. В. П. Толкунова вважає, що трудовий спір – це надіслані на 

розгляд юрисдикційного органу суперечності суб’єктів трудового права з 

питань застосування трудового законодавства чи про встановлення нових 

умов праці в партнерському порядку. Вона також зазначає, що саме таке 

поняття трудового спору вказує на відмінність трудових спорів від протиріч, 

які вирішуються спірними сторонами, і вказує, що спори виникають не лише з 

трудового правовідношення, а й з правовідносин, що безпосередньо з ними 
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пов’язані, у тому числі і з правовідносин організаційно-управлінського 

характеру [10, с. 263-265]. 

Точка зору П. Д. Пилипенко базується на тому, що в процесі трудової 

діяльності між суб’єктами трудових відносин можуть виникнути 

непорозуміння, які і можуть перерости у трудові спори [9, с. 225]. 

В. І Прокопенко також у свою чергу зазначає, що трудові спори – це не 

просто розбіжності між сторонами, а лише ті з них, що передані на розгляд 

відповідного юрисдикційного органу, уповноваженого державою приймати 

обов’язкові для сторін рішення [11, с. 449]. 

При розгляді трудових спорів важливо проаналізувати поняття 

колективні активно протидіючі суб’єкти трудових правовідносин, цей спір 

вирішується лише у встановленому законодавством порядку. Та головною 

особливістю колективного трудового спору є те, що, на відміну від 

індивідуальних трудових спорів, у колективному трудовому спорі (конфлікті) 

роботодавцю або роботодавцям протистоїть колектив працівників або 

уповноважений колективом представник/представники. 

Колективний трудовий спір характеризується тим, що, як мінімум, 

однією з його сторін є колективний суб’єкт. При цьому ця множинність 

обов’язково має бути на стороні працівників – у колективному трудовому 

спорі оспорюються і захищаються права та інтереси всього трудового 

колективу або його частини. Що ж до іншої сторони спору – роботодавця, то 

більшість колективних трудових спорів виникає в рамках однієї організації, 

тобто на виробничому рівні (щодо укладення, зміни та виконання 

колективного договору, відмови роботодавця врахувати думку трудового 

колективу при прийнятті актів, що містять норми трудового права тощо). 

На нашу думку, під трудовим спором варто розуміти неврегульовані 

шляхом переговорів між працівником (або його уповноваженим 

представником) і роботодавцем (або уповноваженим ним органом) 

розбіжності з приводу застосування норм трудового законодавства або 

встановлення чи зміни умов праці. 

Висновки: Дефініцію «правовий конфлікт» необхідно формулювати на 

основі сутнісних ознак базової категорії «конфлікт». Основною ознакою 

поняття «правовий конфлікт», що відмежовує його від інших конфліктів у 

соціумі, є специфічний правовий характер соціального протиріччя, яке лежить 

в основі виникнення правового конфлікту. На підставі виявлених ознак 

здійснено визначення правового конфлікту як стану двостороннього зв’язку 

суб’єктів, який заснований на правовому протиріччі, що характеризується 

порушенням або перешкодою в реалізації ними своїх інтересів і є причиною 

розвитку або кризи суспільних відносин. Трудовий конфлікт є різновидом 

соціального конфлікту, природа виникнення якого пов’язана із застосуванням 

праці, трудовими правовідносинами. Колективні трудові спори (конфлікти) – 

неврегульовані розбіжності, що виникають між трудовими колективами, 

профспілками і роботодавцями щодо: встановлення нових або зміни існуючих 

соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи 
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зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди 

або їх окремих положень; невиконання вимог законодавства про працю. 
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Господарська влада роботодавця і право працівника на свободу 

віросповідання 

В своїй основі трудове правовідношення має характер підпорядкування – 

роботодавець отримує права керувати процесом праці для досягнення цілей і 

завдань своєї організації. [2, с. 10] Дані права узагальнено називають 

господарською владою роботодавця Реалізуючи її, роботодавець неодмінно в 
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тій чи іншій мірі вторгається в сферу інтересів працівника. Існує тенденція, 

згідно з якою ціннісні пріоритети прав людини все більше зміщаються зі 

сфери економічної і фізичної безпеки людини в сферу суб’єктивного 

самопочуття і якості трудового життя. [1, c. 26.] У світлі цієї закономірності 

особливо актуальними являються проблеми співвідношення господарської 

влади роботодавця та права особи на свободу віросповідання.  

При дослідженні були проаналізовані доктрина та судова практика 

західноєвропейських держав, де дана проблематика набула найбільшого 

розроблення. 

Проблема визначення межі, за якою втручання роботодавця в сферу 

релігійних прав працівника є протиправним, являється надзвичайно складною. 

В кожному конкретному випадку необхідно віднайти такий баланс, який би не 

ставив жодну зі сторін в надмірно скрутне становище. Визначаючи 

правомірність втручання у сферу, треба здійснити три операції. По-перше, 

слід встановити, наскільки виправданим є конкретний наказ роботодавця для 

забезпечення нормальної діяльності підприємства чи установи. Іншими 

словами, наскільки постраждає відповідна установа, якщо в роботодавця 

«забрати» таку правомочність. По-друге, необхідно визначити ступінь 

негативного впливу, якого зазнає працівник у зв’язку з реалізацією 

роботодавцем його господарської влади. По-третє, потрібно співставити ці 

величини, тобто визначити, наскільки вигоди роботодавця відповідають 

обмеженням, які переживає працівник, і навпаки. Окрім того, як справедливо 

зазначає Л. Вікерс, при вирішенні даного питання не можна обмежуватись 

індивідуальним відношенням між сторонами, а слід враховувати також 

суспільний аспект, зокрема щодо рівності різних релігійних груп. [4, с. 220] 

Виконання працівником роботи має певні часово-просторові та змістовні 

характеристики, а також характеризується способом виконання. Кожна з цих 

властивостей може в певній мірі вступати в протиріччя з правом особи на 

свободу віросповідання. Далі ми проаналізуємо типові ситуації, які 

вирішували вищі судові інстанції європейських країн та ЄСПЛ, а також та 

оцінимо їх, виходячи з наведеної вище моделі. 

Однією з правомочностей права на свободу віросповідання є право 

відвідувати церкву. Водночас, згідно з розпорядком робочого дня 

роботодавець має право вимагати від працівника виконання трудової функції, 

зокрема і в час богослужінь. Наявне очевидне протиріччя, яке можна 

вирішити лише віддавши перевагу одному з прав. Застосовуючи нашу модель, 

бачимо, що, дозволивши працівникам відвідувати церкву в будь-який час, 

роботодавець зазнає значних втрат, адже порушується нормальна діяльність 

його установи. І вигоди, які отримають працівники є аж ніяк не співмірними з 

такими втратами. Тому, очевидно, вимога роботодавця працювати за 

визначеним графіком в цьому випадку не переходить межі втручання в 

релігійні права працівника. Англійський суддя лорд Деннінг, вирішуючи 

справу щодо надання вчителю-мусульманину 45-хвилинної перерви в 

п’ятницю для відвідання мечеті, зазначив, що роботодавець не вимушений 
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надавати таку перерву, якщо це означає порушення роботи школи і 

благополуччя учнів (Ahmad, I. v Inner London Education Authority). 

Складнішими є випадки, коли в протиріччя з релігійними переконаннями 

вступають не просторово-часові характеристики роботи, а її зміст. Наприклад, 

працівниця органу реєстрації актів цивільного стану у Великобританії 

відмовилась реєструвати одностатеві шлюби, адже це робило її причетною до 

«гріховної справи». Апеляційний суд Англії та Уельсу визнав таку відмову 

незаконною і заперечив існування порушення права на свободу 

віросповідання (Ladele v London Borough of Islington). Ідентичну позицію 

зайняв також Касаційний суд у Франції, вирішуючи справу про 

мусульманина-м’ясника, який відмовлявся різати свинину. Суд вказав, що 

релігійні переконання працівників не захищаються трудовим договором, якщо 

тільки в ньому не передбачено інше. [3] Таким чином, господарська влада 

роботодавця в таких випадках повністю «виключає» суперечливі їй релігійні 

погляди. Отже, роботодавець має право вимагати від працівника виконання 

певної роботи, незважаючи на те, що зміст цієї роботи може суперечити 

переконанням особи, за умови, що така робота є законною, не протирічить 

публічному порядку і якщо в договорі відсутні відповідні застереження. 

Третю типову групу випадків складають ситуації, за яких працівник, 

виконуючи трудову функцію, проявляє свої релігійні переконання, наприклад, 

шляхом носіння відповідної релігійної символіки. Чи має роботодавець право 

заборонити працівнику носити ці речі? Як вже зазначалось, абстрактно не 

можна дати відповідь на це питання. Виходячи з умов конкретної ситуації, 

слід оцінити, наскільки така символіка завдає шкоди ефективності установи, а 

також, наскільки її носіння є необхідним для реалізації особою свого права на 

свободу віросповідання. Тому ЄСПЛ, на противагу англійським судам, 

правильно визначив, що заборона носіння працівницею авіакомпанії 

невеликого християнського хреста поверх уніформи є неправомірною (Eweida 

та інші проти Сполученого Королівства). Натомість, ситуація дістала б іншу 

оцінку, якби цей символ був великих розмірів, оскільки тоді більшої шкоди 

зазнавали б інтереси роботодавця (зокрема, щодо створення та підтримання 

образу компанії). В цьому аспекті видається правильною визнання 

англійським судом правомірності наказу роботодавця щодо заборони носіння 

хіджабу помічнику вчителя. Оскільки даний елемент одягу закриває рот та 

обличчя працівника, чим створює перешкоду для ефективного навчання, то 

роботодавець для досягнення цілей своєї діяльності може заборонити його 

носіння на час виконання роботи (Azmi v Kirklees Metropolitan Borough 

Council). 
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Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: порівняльно-правовий аспект 

Постановка проблеми. У 2017 році в ефірі "5 каналу" Уповноважений 

президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що в Україні 71 тисяча 

дітей мають статус сироти [1]. Разом з дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, в Україні їх кількість становить понад 115 тис. людей. Існують 

такі причини даного явища: соціально-економічні (безробіття обох або одного 

з батьків), морально-етичні (асоціальний спосіб життя батьків), медичні 

(наявність хвороб у батьків, що унеможливлюють виконання батьківських 

обов’язків) та інші [2;с. 4]. На жаль, очевидним є те, що ця проблема була і 

буде наявна протягом усього існування людства. Саме тому доречно 

проаналізувати досвід зарубіжних країн та оновити регулювання цієї 

проблеми в Україні.  

Основна частина. Варто зазначити, що заходи соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гарантуються, 

забезпечуються та охороняються державою. В Україні існує розгалужена 

мережа державних органів, на яких покладено обов’язок піклуватися про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та створювати 

соціальні умови для життєдіяльності, гармонійного й різнобічного розвитку 

дітей і молоді, захисту їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, 

задоволення культурних та духовних потреб. 

Згідно зі ст. 1 ЗУ ,,Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування’’ (далі – закону) до форм влаштування цієї категорії дітей 

відносять: усиновлення; встановлення опіки, піклування; передача до 

прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазначається, що в останні 

роки через проведення політики деінституалізації і, як наслідок, розвитку 

сімейних форм виховання значно зменшилася кількість дітей, влаштованих у 

заклади для дітей-сиріт [3;с. 74].  
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В теорії права соціального забезпечення існують різні підходи до 

класифікації видів соціальної допомоги цій групі дітей. Найбільш 

універсальною класифікацією, на нашу думку, є їх розподіл за формою 

допомоги. Це, зокрема, може бути допомога у грошовій формі (повне 

державне забезпечення в навчальних закладах, стипендія, одноразова грошова 

допомога випускникам) або ж у натуральній формі (забезпечення житлом, 

дитячими речами).  

Слід підкреслити, що сучасне реформування системи інституційного 

догляду і виховання дітей (згідно з Національною стратегією реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки)  

полягає у розвитку сімейних форм виховання дітей, зменшенні кількості 

спеціалізованих закладів, вжитті заходів щодо запобігання розлученню дітей 

зі своїми батьками, ранньому виявленні проблем у сім’ї і надання їй допомоги. 

Ці функції будуть здійснюватися Центрами допомоги сім’ям і дітям. Отож, 

мета реформи полягає у відмові від інтернатів та запровадження допомоги 

родинам у боротьбі з такими негараздами, як бідність і складні життєві 

обставини.  

В цьому аспекті цікавим буде проаналізувати досвід зарубіжних країн. 

Насамперед, слід зазначити, що в Західній Європі та Америці в останні роки 

дитячі будинки та притулки припиняють своє існування. В останніх 

залишаються діти, котрі через медичні показання не можуть перебувати у 

сім’ях [4;с. 160-161].  

 Поширеною в США та Англії є фостерна сім’я (foster care (англ.) – 

патронажне виховання), яка є тимчасовим місцем проживання дитини на 

період втручання в біологічну родину. В Англії 85 відсотків дітей після 

перебування у патронатній сім’ї повертаються додому. Окрім цього, 

закордоном поширеною формою допомоги дітям є, в принципі, як і в Україні, 

опіка й піклування (private kinship care). Пріоритетним завданням соціальних 

служб у Європі та США є возз’єднання сім’ї, тому акцент робиться на 

психологічній допомозі дітям та підтримці сім’ї. Що стосується усиновлення, 

то для цього майбутнім батькам необхідно довести свою спроможність у 

фінансовому, моральному та фізичному аспектах. Крім того, у США 

соціальний супровід дітей-сиріт та дітей з їх числа передбачає попереднє 

ліцензування потенційних батьків або вихователів; влаштування дітей в сім’ю 

та безпосередній контроль за виконанням опікунами своїх обов’язків. На 

відміну в Україні крім механізму влаштування дітей-сиріт в сім’ї існує досить 

розгалужена система закладів соціального спрямування, на які покладено 

навчання, виховання та утримання таких дітей.  

Підтримкою сімей у країнах ЄС, окрім спеціалізованих установ, 

займаються також релігійні організації. Наприклад, в Польщі майбутні 

прийомні батьки можуть отримувати допомогу від релігійних організацій у 

підготовці до прийому дітей. Особливістю функціонування соціальних служб 

у Швеції є те, що працівники цих установ мають спеціалізовану освіту та 

створюють доброзичливу атмосферу у місцях тимчасового перебування дітей. 

В Японії дитина взагалі визнається головним скарбом нації. Саме через це 
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допомога дітям розглядається як одна з основних функцій держави. В цій 

країні, на відміну від європейських, дитячі будинки (90 відсотків яких є 

приватними) є пріоритетною формою допомоги дітям. Це пояснюється 

великим рівнем довіри до держави.  

Висновок. Таким чином, за результатами проведеного наукового аналізу, 

можна зробити висновок, що проблема сирітства в Україні є дуже актуальною. 

Незважаючи на те,  що майже всі форми допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, що наявні в зарубіжних країнах, 

закріплені й в Україні, існує необхідність поширення та впровадження  

міжнародного досвіду у систему соціального захисту України. В Україні 

необхідно запозичити досвід зарубіжних країн щодо посилення соціальної 

реклами по сприянню сімейних форм виховання. Разом з тим багато положень 

чинного законодавства України мають декларативний характер, а 

ефективність механізмів реалізації правових норм на практиці ще є досить 

слабкою. Залишається сподіватися, що в найближчі часи реформу буде вдало 

проведено і вона не тільки формально, а й фактично зблизить Україну з 

зарубіжними країнами.  
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Фундаментальна роль та значення правових принципів в механізмі 

правозастосування і ефективністі його функціонування 

Конституція України, як і належить Основному Закону, посідає найвище 

місце в національній правовій системі. Її положення є первинними і 

основоположними. Якщо уявити правові акти, які діють у державі, у вигляді 
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певного організованого і взаємопов’язаного цілого, системи, єдиного 

комплексу, то Конституція – це основа, стрижень і одночасно вершина всього 

права, фундамент його розвитку [1, с. 13]. Закріплене у ст. 43 Конституції 

України право на труд є одним із головних соціально-економічних прав 

людини, що гарантує їй можливість заробляти собі на життя працею, яку вона 

вільно обирає або на яку вільно погоджується [2, с. 101]. Держава створює 

умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 

програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки 

кадрів відповідно до суспільних потреб. Уперше Конституція заборонила 

використання примусової праці. Кожен має право на належні, безпечні і 

здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Це 

також закріплено вперше. Стаття 44 Конституції України вперше закріпила 

право тих, хто працює, на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів. У Конституції України знайшли відображення такі права: право на 

відпочинок (ст. 45), на соціальний захист (ст. 46), на достатній життєвий 

рівень для себе і для своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло 

(ст. 48) та багато інших [3, с. 45]. Розбудова України як демократичної, 

правової, соціальної держави з розвиненим громадянським суспільством 

неможлива без всебічного зміцнення та захисту зазначеного права. Досягнути 

цього можна різними шляхами, один із яких – це вдосконалення механізму 

реалізації правозастосовної діяльності у трудовому праві. Враховуючи, що 

правозастосування за своєю сутність є владно-організуючою діяльністю, 

тобто її реалізують суб’єкти, наділені відповідними владними 

повноваженнями, очевидно, що вона має здійснюватись згідно із певними 

правилами (вимогами, нормами, стандартами тощо), оскільки це цілком 

відповідає природі та загальносоціальному призначенню правової держави і є 

необхідною гарантією захисту осіб, щодо яких виконується 

правозастосування, від зловживань владою з боку суб’єкта, що здійснює 

безпосереднє застосування норм трудового права. Особливе місце серед таких 

правил (норм) посідають принципи, які буквально пронизують весь механізм 

правозастосування і значним чином визначають ефективність його 

функціонування [4, с. 75]. 

Право як особливе, специфічне явище також має свої принципи, що 

являють собою керівні засади, ідеї, які зумовлені об’єктивними 

закономірностями існування, рівнем розвитку суспільства і визначають зміст 

та спрямованість правового регулювання. Значення принципів права полягає в 

тому, що вони у стислому вигляді, концентровано відображають найсуттєвіші 

риси комплексу правових норм у конкретній сфері суспільних відносин. За 

допомогою юридичних принципів виявляються закономірності та властивості 

права як самостійного соціального явища, удосконалюються система, 

структура права і правове регулювання. Правові принципи важливі для 

нормотворчої і правозастосовної діяльності [5, с. 86]. Без встановлення 

конкретних, чітко визначених принципів здійснення діяльності у будь-яких 

правовідносинах призведе до хаотичного розвитку. 
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Щодо принципів безпосередньо трудового права, то найчастіше у 

юридичній літературі вони визначаються як основоположні керівні ідеї, які 

виражають сутність норм трудового права і головні напрями політики 

держави в галузі правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані із 

застосуванням та організацією праці людей [6, с. 164]. Під принципами 

правозастосування у сфері трудового права слід розуміти систему 

основоположних вимог, керівних ідей та засад, що пред’являються на певному 

етапі суспільного розвитку до діяльності повноважних органів та посадових 

осіб під час реалізації ними норм трудового права у кожній конкретній 

ситуації. 

Застосування норм трудового права – це одна із форм державної 

діяльності, спрямованої на впорядкування суспільних відносин у сфері 

здійснення громадянами свого права на труд через реалізацію компетентними 

органами відповідних вказівок норм трудового законодавства. Відтак 

правозастосуванню властиві як загальні управлінські принципи, так і 

специфічні, тобто ті, що зумовлені особливостями трудової галузі                      

права [7, с. 98]. 

Так як правозастосування має владний характер, то перш за все слід 

назвати принцип верховенства права. Принцип верховенства права полягає в 

тому, що кінцевою (вищою) метою правозастосування у трудовому праві є 

забезпечення та захист трудових і тісно пов’язаних із ними прав людини, 

гарантованих національним та міжнародним законодавством, а також 

створення сприятливих умов для їх вільного і повного здійснення. 

В якості наступного принципу застосування норм трудового права слід 

вказати принцип законності, який, до речі, тісно пов’язаний з попереднім 

принципом і в певному розумінні є похідним від нього, тому, як правило, коли 

говорять про роботу принципу законності у демократичній правовій державі, 

то обов’язково мають на увазі і принцип верховенства права. Проте аж ніяк не 

слід ці два принципи ототожнювати, оскільки сутністю принципу законності є 

обов’язок усіх суб’єктів суспільних відносин будувати свою поведінку згідно 

з вимогами законодавства, однак не кожен закон є правовим, тобто таким, що 

відповідає загальному духу права. Принцип законності полягає в тому, що 

суб’єкти, здійснюючи правозастосування, повинні діяти строго в межах норм 

трудового законодавства. 

Тож дані два принципи є гарантією того, що, так би мовити, міра (сила) 

правозастосування відповідатиме конкретним існуючим реаліям і буде 

достатньою для ефективного вирішення відповідної ситуації. Виходячи із 

того, що наша держава позиціонує себе як правову, очевидно, що 

універсальним мірилом справедливості є право, яке, об’єктивуючись у 

відповідних джерелах, встановлює певні критерії справедливості. Особливого 

значення принципи обґрунтованості та справедливості набувають під час 

реалізації правозастосовної діяльності, пов’язаної з притягненням осіб до 

відповідальності за порушення норм трудового законодавства. 

Принцип підпорядкування волі, це якраз той принцип, який відрізняє 

правозастосування від інших форм реалізації норм трудового права. Його 
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сутність полягає в тому, що права та (або) обов’язки особи не можуть 

виникнути чи бути здійсненими з її власної волі і вимагають наявності 

владного розпорядження (припису, вказівки тощо).  

Висновки. Отже, принципи відіграють надзвичайно важливу роль у 

правозастосовній діяльності у сфері трудового права, адже вони вносять у 

процес її здійснення організованість (впорядкованість) та послідовність, 

ґрунтовність і справедливість, вимагають від її суб’єктів необхідного рівня 

професійності та відповідального ставлення до її виконання. Крім того, 

принципи правозастосування гарантують, що всі суб’єкти, щодо яких 

здійснюється правозастосування, знаходяться у рівному становищі перед 

законом, однак у той же час мають право на індивідуальний підхід з боку 

правозастосовного органу в межах вимог, встановлених законодавством. Тому 

жодна держава, яка сповідує демократичні та гуманістичні цінності й 

позиціонує себе як правову, не може нехтувати вищезазначеними 

принципами, оскільки це неодмінно призведе до зловживань владою та 

порушень прав і законних інтересів осіб, стосовно яких реалізується 

правозастосування. Зазначимо, що для того щоб дані принципи були більш 

ефективними, реально дієвими, вони мають якомога повніше та чіткіше 

відображатися у нормах чинного законодавства, і чим вище рівень юридичної 

сили нормативно-правового акта, в якому закріплені досліджувані принципи, 

тим краще. 
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Падалка Антоніна Олександрівна 

канд. юрид. наук 

Поняття відповідальності за порушення внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні та її недоліки 

Юридична відповідальність за порушення норм внутрішнього трудового 

розпорядку – це важіль впливу на працівника, встановлена законодавством 

міра покарання порушника трудової дисципліни, що виражається у вигляді 

дисциплінарного, майнового або інших видів стягнень. Досі правове 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку розвивалося шляхом 

збільшення та посилення безпосередньо норм дисциплінарної 

відповідальності за дисциплінарний проступок. Але враховуючи перехід 

держави до ринкової економіки потрібно робити ставку на більш чітке 

правове регламентування взаємних прав працівника та роботодавця. Також з 

метою забезпечення якісної роботи працівника потрібно встановити певну 

систему  стимулювання праці, яка б передбачала на різних рівнях правового 

регулювання види заохочень та порядок і умови їх застосування. А також, 

чіткий перелік та розмежування відповідальності працівника за порушення 

положень внутрішнього трудового розпорядку, вказавши особливість самого 

порушення та визначивши суб’єкта із його особливими ознаками. 

На нашу думку юридична відповідальність це наслідок еволюції 

суспільства та держави. Юридична відповідальність виокремилась в 

самостійний вид лише тоді коли була вперше унормована та застосована 

державою як важіль впливу та засіб примусу.  

На думку С.С. Алексєєва, юридична відповідальність – це обов’язок 

конкретної особи зазнати визначених заходів державного примусу, покарання 

за протиправну поведінку [1, с. 266]. Заходи державного примусу, які чітко 

визначені в законі, забезпечують виконання та дотримання суб’єктами 

правовідносин існуючих норм права. Протиправною поведінкою особи слід 

вважати дії  або бездіяльність які порушують існуючи юридичні норми. Тобто 

особа при порушені визначених в законі юридичних норм несе юридичну 

відповідальність, яка забезпечується завдяки заходам державного примусу. 

C. М. Братусь пояснює, що юридична відповідальність це – заходи 

примусу, що визначаються державою або суспільством  [2, 115]. Як правило 

юридична відповідальність за порушення юридичних норм визначається 

суб’єктом їх встановлення. Оскільки їх встановлює держава то й заходи 

примусу будуть встановлюватись виключно державою. За порушення ж 

суспільних норм особа буде зазнавати заходів примусу встановлених і 

санкціонованих суспільством. Підставою притягнення особи до юридичної 

відповідальності є вчинення останньою порушення визначених законом норм 

права. Порушення полягає в діянні, яке виражається в дії або бездіяльності, 

тобто в умисному протиправному вчинку особи що порушує норми права або 

ж  в умисній протиправній бездіяльності, не виконання норм права.  
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Однією з основних умов притягнення особи до юридичної 

відповідальності є наявність складу правопорушення. До складу 

правопорушення входять:  

1. Об’єкт правопорушення. Охоронювані законом суспільні відносини, 

яким завдано шкоди; 

2. Об’єктивна сторона правопорушення, яка складається із сукупності 

елементів протиправної поведінки, що характеризують її, як акт зовнішнього 

прояву об’єктивної дійсності. 

3. Суб’єкт правопорушення, яким може бути фізична або юридична 

особа, що вчинила правопорушення. Фізична особа характеризується такими 

ознаками, як дієздатність та наявність певного віку, з якого настає юридична 

відповідальність за конкретне правопорушення.   

4. Суб’єктивна сторона правопорушення.  Полягає у психологічному 

ставленні особи до вчинюваного нею діяння та наслідків. До її ознак належить 

вина, мотив, ціль та особливий психологічний стан особи [3, с. 9-10]. 

Підсумовуючи вищесказане потрібно дати наступне визначення 

юридичної відповідальності. Юридична відповідальність це: 

– один із видів соціальної відповідальності, який закріплений в 

законодавстві держави, забезпечується самою державою та настає у випадку 

наявності складу правопорушення;  

– юридичний обов’язок особи, яка порушила встановлені державою 

норми права, відповісти перед суспільством та державою, зазнавати заходів 

державного примусу та понести визначене за певне  правопорушення 

конкретний вид покарання. 

Враховуючи те, що трудове право є складовою частиною вітчизняного 

законодавства, особа за порушення його норм повинна нести юридичну 

відповідальність, встановлену нормами закону. Отже відповідальність за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку настає у випадку коли особа 

не дотримується або ж порушує передбачений законом, підзаконними 

нормативно-правовими актами, актами договірного характеру та локальними 

нормативно-правовими актами правила, які регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок на підприємстві, установі або організації. 

Відповідальність за порушення правових норм внутрішнього трудового 

розпорядку це один із видів юридичної відповідальності та підвидів трудової 

відповідальності, що встановлена законом України. Вона, як і трудова 

відповідальність ґрунтується на принципах справедливості, законності, не 

відворотності, доцільності, обґрунтованості та гуманізму. Основною 

підставою для притягнення працівника до юридичної відповідальності за 

порушення норм внутрішнього трудового розпорядку є вчинення ним 

трудового правопорушення. Трудовим правопорушенням слід вважати винне, 

протиправне діяння (дія або бездіяльність), яке полягає у не виконанні або ж 

неналежному виконанні працівником своїх трудових обов’язків.  

Отже відповідальність за порушення внутрішнього трудового розпорядку – 

це встановлені державою, уповноваженими органами, трудовим колективом та 

роботодавцем види юридичних стягнень, які особа повинна понести у випадку 
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порушення або ж не виконання норм внутрішнього трудового розпорядку 

встановлених на конкретному підприємстві установі чи організації.  

Аналізуючи вітчизняне законодавство на предмет порядку, умов та підстав 

притягнення особи до юридичної відповідальності за порушення норм трудового 

законодавства та провівши дослідження зазначеної потрібно зазначити наступне. 

Вітчизняна система юридичної відповідальності за порушення норм внутрішнього 

трудового розпорядку є далеко не досконалою. Зокрема існують такі недоліки: 

1. покращення якості роботи здійснюється за рахунок збільшення видів 

дисциплінарних стягнень та кількості осіб притягнених до відповідальності, а не 

за рахунок збільшення заохочень та матеріальних винагород працівників; 

2. відсутність в КЗпП чіткої регламентації підстав, порядку та умов 

притягнення особи до відповідальності за порушення норм внутрішнього 

трудового розпорядку; 

3. не здійснене розмежування видів відповідальності за діяння яке порушує 

норми внутрішнього трудового законодавства та норми інших законів.  

4. дисциплінарні стягнення зазначені в правилах внутрішнього трудового 

розпорядку  не визначають особливостей процедури притягнення особи до 

відповідальності, а лише повторюють та декларують уже прийняті законами 

норми. 

5. законом не визначено юридичні наслідки повторного притягнення особи 

до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності протягом чітко визначеного 

періоду. 

Отже, провівши дослідження наявних в правовій доктрині видів 

відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку та 

аналізуючи вітчизняну правову систему на предмет дисциплінарної та майнової 

відповідальності за порушення внутрішнього трудового розпорядку ми прийшли 

до наступних висновків. 

Інтереси роботодавця та працівника не завжди збігаються, що призводить до 

виникнення різного роду конфліктних ситуацій. Для того аби зменшити кількість 

даних спорів держава, уповноважені органи та роботодавець повинні чітко 

регламентувати права, обов’язки, умови роботи працівника та встановити норми 

юридичної відповідальності за порушення визначених правил внутрішнього 

трудового розпорядку.  
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Окремі аспекти характеристики механізму правового регулювання 

юридичної відповідальності 

Механізм правового регулювання юридичної відповідальності, в тому числі у 

трудовому праві, відображає як функціонує (працює) дана система в цілому, а 

також кожна з її ланок зокрема: як вони приводяться у дію, яку роботу виконують 

та які під час неї етапи проходять, яким чином взаємодіють структурні елементи 

системи між собою. У даному контексті доречним буде навести точку зору М. І. 

Матузова та О. В. Малька, які зазначають, що механізм правового регулювання: 

- показує, як працює та чи інший ланка при досягненні його цілей, дозволяє 

виділити основні, ключові, опорні юридичні інструменти, що займають певне 

ієрархічне становище серед усіх інших [1, c.471]; 

- має формалізований характер, тобто структура даного механізму та порядок 

його роботи є досить чіткими й конкретизованими; 

- його функціонування відбувається за певними стадіями (етапами), кожній з 

яких притаманний свій набір правових засобів (інструментів) та режим їх роботи 

(реалізації); 

- належне функціонування даного механізму забезпечується державою.  

Далі, задля з’ясування сутності механізму правового регулювання юридичної 

відповідальності звернемося до розгляду його мети. Мета – це ідеальне 

передбачення у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії. Мета 

виступає безпосереднім свідомим мотивом, що спрямовує та регулює дії [2, c.496]. 

Ю. П. Сурмін зазначає, що мета являє собою ідеальне передбачення результату 

діяльності, що виступає її регулятором. Дослідник виокремлює такі основні 

особливості мети: є моделлю майбутнього результату, початковим образом, до 

якого рухається об’єкт; виступає як варіант задоволення потреби, сформований з 

кількох альтернатив [3, c.385]. Мету системи Ю. П. Сурмін охарактеризував як 

бажаний результат діяльності системи, який формулюється як найкращий для неї 

стан. Мету системи звичайно виражають у вигляді цільової функції, яка 

відображає кілька цілей, що творять ієрархію. Під метою системи розуміють певні 

переважаючі стани, до яких рухається система. Це можуть бути стани рівноваги 

або деякі функціональні дії системи та її перетворення до певних якісних станів [3, 

c.385]. 

Отже, мета виступає з одного боку орієнтуючим та мотивуючим фактором 

для діяльності механізму правового регулювання юридичної відповідальності – 

вона (мета) відображає (уособлює у собі) той результат, якого даний механізм має 

досягнути у своєму функціонуванні; а з іншого – є важливим системоутворюючим 

фактором. Адже для того, щоб усі різноманітні за своїм характером і змістом 

правові засоби, що входять до зазначеного механізму, функціонували як єдине 

злагоджене ціле, вони повинні, окрім іншого, мати спільну мету.  
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Слід зазначити, що дослідники, як правило ведуть мову про мету та завдання 

правового регулювання, а не його механізму. Так, наприклад, О. Ф. Скакун пише, 

що мета правового регулювання суспільних відносин – отримання 

передбачуваних і бажаних для творця правових норм результатів їх здійснення 

(впорядкування суспільних відносин, їх закріплення, охорони, захисту і розвитку) 

[4, c.249]. Далі науковець справедливо зауважує на тому, що мета правового 

регулювання розкривається через його завдання: визначення сукупності відносин, 

які є предметом правової дії у певній сфері суспільних відносин; ідентифікація 

(уподібнення) певної сукупності правових норм, що регулюють однорідні 

суспільні відносини; за допомогою правових норм прогнозування складу 

учасників суспільних відносин, компромісний характер їх комунікації, 

співвідношення поведінки; встановлення межі поведінки учасників 

правовідносин; передбачення ціннісно-нормативного результату правового 

регулювання (правомірну поведінку суб’єктів права; виникнення відносин, 

ситуацій, запрограмованих в нормах права та вигідних суспільству в різних 

сферах – економічній, політичній, культурній, екологічній тощо) [4, c.249]. 

А. Н. Соколов вбачає мету правового регулювання у наступному: 

підтримання законності і правопорядку як основи і неодмінної умови 

нормального життя цивілізованого суспільства; оптимальна побудова державних 

структур, їх результативне функціонування; реалізація прав і свобод людини, 

виконання ним своїх обов’язків, ефективна охорона законних інтересів і прав 

громадян і організацій; формування у членів суспільства прогресивної 

правосвідомості і правової культури [5, c.108].  

М. І. Матузов та О. В. Малько пишуть, що мета механізму правового 

регулювання – забезпечити впорядкування суспільних відносин, гарантувати 

справедливе задоволення інтересів суб’єктів. Це головна, змістовний ознака, яка 

пояснює значимість даної категорії і показує, що роль механізму правового 

регулювання полягає в організації соціального життя, здійсненні інтересів людей. 

Механізм правового регулювання – специфічний «канал», що з’єднує інтереси 

суб’єктів з цінностями і доводить процес управління до логічного результату [1, 

c.470–471]. Науковці відмічають, що прийнято вважати, що пряма і безпосередня 

мета механізму правового регулювання – регулювати суспільні відносини, 

поведінку людей і діяльність колективів, а вже в процесі цього регулювання 

опосередковуються (захищаються, охороняються, досягаються) різноманітні цілі, 

інтереси, потреби, які присутні скрізь, у всіх правових явищах [1, c.470–471]. 

На наше переконання, розмірковуючи про мету механізму правового 

регулювання, слід враховувати те, що правове регулювання та його механізм – це, 

як ми вже зазначали вище по тексту, не тотожні, хоча й тісно пов’язані один із 

одним поняття. Якщо правове регулювання розглядати як процес чи діяльність, то 

його механізм характеризує організацію, структуру цього процесу (діяльності) та 

порядок його руху. Саме тому, на наше думку, впорядкування суспільних 

відносин, ствердження режиму правозаконності та забезпечення правопорядку, 

хоча й є кінцевою метою механізму правового регулювання, втім вона має, так би 

мовити, опосередкований характер. Безпосередня ж мета механізму правового 

регулювання полягає у забезпеченні належного рівня якості, ефективності та 
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дієвості правового регулювання, шляхом найбільш оптимального поєднання 

різних правових засобів. Тобто призначення механізму полягає у тому, щоб 

забезпечити логічний, послідовний та ефективний рух правової матерії, під час 

відповідного регулювання.  
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Взаємодія трудового права Європейського Союзу та трудового права 

держав-членів ЄС 

Численні політичні та економічні кризи, з якими зіткнулись європейські 

держави, загострили увагу щодо вирішення соціально-економічних питань. 

Усвідомлюючи значимість спільних дій для вирішення глобальних проблем, на 

рівні ЄС розроблено стратегію Європа 2020. Згідно з нею зростання соціальної 

ринкової економіки Європи повинно бути розумним, сталим та всеохоплюючим, 

а підвищення рівня зайнятості населення та збільшення кількості робочих місць - 

постійним. У цьому контексті, Стратегія породжує важливі питання про роль 

трудового права ЄС та країн-членів для вирішення поставлених амбітних цілей. 

Відомий дослідник трудового права Європейського Союзу Філ Сірпіс (Phil 

Syrpis) пропонує три основні причини для втручання Європейського Союзу у 

регулювання внутрішніх ринків праці країн-членів [1, p. 61]. Першою причиною 

він бачить економічну та стверджує, що ціллю трудового права ЄС є покращення 

продуктивності європейської економіки, і, як наслідок, зниження рівня 

безробіття, підвищення конкурентоздатності та розвиток ринку праці.  

Друга причина – соціальна. Вона тісно пов’язана із економічною, адже 

обумовлює розподіл благ, котрі отримані від (такої) поліпшеної економіки, на 
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покращення становища працівників, підвищення рівня їхнього правового 

захисту, а також розширення кола гарантій трудових прав.  

Основною причиною, на думку Ф. Сірпса (Phil Syrpis), що зумовлює 

запровадження правового регулювання відносин найманої праці на рівні 

Європейською Союзу, є інтеграційна. Тобто, інтеграційні процеси він тлумачить 

як засіб досягнення економічного зростання та покращення соціального 

добробуту. 

Інтеграційна причина втручання ЄС у правове регулювання внутрішніх 

ринків праці країн-членів невіддільна від побудови спільного внутрішнього 

ринку ЄС. Адже відмінності правового регулювання відносин найманої праці у 

національному трудовому законодавстві країн-членів спричинюють перешкоди 

для вільного руху людей та товарів, а також спотворюють економічну 

конкуренцію.  

Первинно передбачалось, що внутрішній ринок ЄС сформується поступово 

під впливом природніх факторів, а саме, у результаті запровадження вільної 

торгівлі без обмежень. Усунення економічних та соціально-трудових 

невідповідностей між державами-членами мало б бути обов’язковим наслідком 

інтеграційної діяльності. 

Розвиток та розширення інтеграції засвідчив, що втручання ЄС в правове 

регулювання найманої праці є необхідним, однак таке повинно здійснюватись 

при дотриманні чітких правил. 

Нагадаємо, що згідно зі ст. 149 Договору про функціонування 

Європейського Союзу Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі 

звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з 

Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів, можуть ухвалювати 

стимулюючі заходи, що заохочують співпрацю між державами-членами та 

підтримують їхні дії у сфері зайнятості за допомогою ініціатив, спрямованих на 

розвиток обміну інформацією та найкращими практиками, забезпечення 

порівняльного аналізу й рекомендацій, а також на поширення інноваційних 

підходів та досвіду оцінювання, зокрема з використанням пілотних проектів. 

Тобто інститути ЄС відіграють роль так званих координаційних інстанцій у 

сфері найманої праці. У своїй діяльності вони використовують відкритий метод 

координації, згідно з яким ЄС встановлює лише мінімальний рівень соціально-

трудових гарантій. Для цього інститути ЄС вживають заходів для сприяння 

співпраці між країнами-членами, а також ухвалюють директиви щодо 

мінімальних вимог у сфері найманої праці з метою їхньої наступної 

імплементації. Водночас зауважимо, що існує низка обмежень щодо 

запровадження правового регулювання трудових відносин на рівні ЄС. А саме, 

відповідні норми права ЄС не повинні порушувати право держав самостійно 

визначати основи національної системи соціального забезпечення; держави 

можуть встановлювати більш жорсткі заходи захисного характеру, сумісні з 

положеннями установчих договорів; ухвалені норми не поширюються на 

питання, котрі пов'язані з оплатою праці, свободою об'єднання, правом на страйк 

і локаут [2, c. 120-121]. 
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Наведене засвідчує тісний взаємозв’язок трудового права ЄС та країн-

членів. Більше того, формування трудового права Європейського Союзу не 

можна розглядати незалежно від розвитку національного трудового права. Адже 

часто норми трудового права держав-членів ставали прототипом чи моделлю для 

удосконалення права ЄС. Наприклад, проект директиви Парламенту та 

Європейської Ради про умови праці тимчасових працівників [3], що у підсумку 

став основою для ухвалення Директиви ЄС про працю в агенствах тимчасової 

зайнятості від 19 листопада 2008 р [4]. Розробники відповідних проекту та 

директиви намагалися узагальнити те, що вже існувало в більшості європейських 

країн на рівні національного законодавства. Хоч принцип недискримінації 

відповідної категорії працівників був невідомий правовому регулюванню 

Німеччині до 2003 року. Водночас він був закріплений як частина діючого 

законодавства в десяти інших країнах-членах ЄС [5, p. 2]. 

Поєднання національної та наднаціональної складових у правовому 

регулюванні відносин найманої праці уже незаперечне. У зв’язку із цим 

потребує вирішення питання способів та правил їхнього поєднання.  

Роль Європейського Союзу полягає у встановленні єдиних трудових 

стандартів. При цьому необхідно зважати, що такі повинні враховувати чинні 

трудові стандарти в найбільш розвинених державах ЄС і не можуть бути 

підставою для їхнього зниження. Тому країнам-членам ЄС з низькими 

соціально-економічними показниками необхідно поступово «підтягувати» своє 

національне трудове законодавство. Адже після масштабного розширення 

Євросоюзу в 2004 році держави з високими соціально-трудовими стандартами 

почали побоюватися зниження уже напрацьованих ними досягнень. 

З цього приводу Суд Європейського Союзу вказав на неможливість 

застосування регресивних наслідків для розвиненого національного трудового 

законодавства через ухвалення після 2004 року низки директив зі зниженими  

мінімальними стандартами у сфері найманої праці [6]. Водночас наголошуємо на 

тому, що відповідно до принципу верховенства права ЄС норми права 

Європейського Союзу завжди матимуть пріорітет над нормами внутрішнього 

законодавства країн-членів ЄС, незалежно від часу ухвалення відповідних норм. 

Наведені положення не лише скеровують правове регулювання трудових 

відносин на рівні ЄС, вони також визначають тенденції розвитку трудового 

права Європейського Союзу. А також, безумовно, характеризують основи 

співпраці та взаємодії норм наднаціонального та національного трудового права. 

Адже характерні особливості трудового права ЄС безумовно відображають 

загальні тенденції розвитку національного трудового права країн-членів ЄС. 

Трудове право ЄС, у певній мірі, є висвітленням тих процесів, що відбуваються у 

сфері трудового права в окремих державах-членах. Європейський Союз повинен 

брати до уваги, наприклад, роль соціальних партнерів, спільне прагнення до 

більш гнучких рішень у сфері трудового права або необхідність боротьби з 

безробіттям. 

Більше того, конкретні інтереси держав-членів ЄС впливають на напрямки 

розвитку та формування конкретних вирішень проблем трудового права ЄС. 

Доцільно згадати про положення щодо рівної оплати праці чоловіків і жінок, 
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котре з'явилося в Договорі про заснування Європейської спільноти, за 

ініціативою Франції, яка вже застосовувала подібні норми і боялася конкуренції 

з підприємств інших держав-членів. Крім цього, у 80-х роках двадцятого 

століття, Великобританія заблокувала розробку регулювання трудового 

законодавства на наднаціональному рівні, що в підсумку пришвидшило розвиток 

соціальної політики Європейського Союзу уже за Маастрихтським договором. 

Сформоване таким чином трудове право ЄС є сукупністю національних 

зразків та стандартів правового регулювання відносин найманої праці, що 

переформатовані на європейському рівні. На теперішній час трудове право ЄС є 

взірцем для країн-членів ЄС. 

Співпраця наднаціонального та національного трудового права  

розвивається разом із розвитком європейської інтеграції і невіддільна від 

еволюції Європейського Союзу. Часто право ЄС впливає на національне трудове 

законодавство, частково його перекриває та  заміщає.  

Процеси, що відбуваються в Європейському Союзі і поступовий розвиток 

трудового права на наднаціональному рівні, мають практичні наслідки для 

українського трудового права. Вони суттєво визначають процесс його 

європеїзації. 
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та права соціального забезпечення 

Юридичні гарантії забезпечення рівності та недискримінації 

працівників за ознакою віку 

Стаття 3 Конституції України  регламентує, що права людини, а також їх 

гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави. Ця норма має 

важливе значення для реалізації суб’єктивних прав, адже без належного 

гарантування вони носять декларативний характер. У трудовому праві, крім 

гарантій, що поширюються на всіх працівників, існують і спеціальні, що діють 

стосовно окремих, вразливих категорій, зокрема молоді та осіб старших 

вікових груп. Їх існування зумовлене тим, що держава повинна забезпечувати 

не тільки рівність прав, але й рівність можливостей працівників.  

Дискримінація за віком у сфері праці в сучасний період набула значного 

поширення та за масштабами наближається до гендерної нерівності, і не лише 

в Україні, але й в світі. Зокрема, в доповіді, опублікованій МОП ще у 

2007 році на тему «Рівність у сфері праці: відповіді на виклики», присвяченій 

новим формам дискримінації при працевлаштуванні, особлива увага 

звертається на проблеми дискримінації за віком (ейджизм). В останні роки 

проводиться також ряд досліджень громадськими організаціями в Україні, 

направленими на виявлення дискримінації, у тому числі за ознакою віку. 

Зокрема, за даними фокус-груп, проведених у рамках дослідження 

Харківської правозахисної групи, серед дискримінаційних практик найбільш 

поширені вікові обмеження при прийомі на роботу [1].  

Аналізуючи дискримінацію за віком, можна виділити дві найбільш 

уразливі категорії працівників, що зазнають утисків та обмежень в сфері праці 

– молодь та особи старших вікових груп. Що стосується останніх, то на 

сьогодні дискримінації піддаються не тільки особи передпенсійного віку, але 

й працівники 40-45 років. Представники саме цієї вікової категорії, часто, 

незважаючи на наявність досвіду та значного трудового стажу, все більше 

піддаються трудовій дискримінації. За офіційною статистикою, на кінець 

2017 року загальна кількість безробітних працездатного віку становила 1698 

тис. осіб, серед яких 789 тис. – молодь від 15 до 34 років (46% від усіх 

безробітних), 701,8 тис. – особи віком 40-59 років (41%) [2]. Тобто, 87% 

безробітних в Україні становить молодь та особи старших вікових груп 

(навіть не передпенсійного віку), що показує значну актуальність обраної 

теми дослідження. 

Забезпечення рівності та недопущення дискримінації за ознакою віку в 

трудових правовідносинах випливає із загального принципу рівності та 

недискримінації, що знайшли відображення в міжнародних актах та 

національному законодавстві, зокрема, в нормах Загальної декларації прав 
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людини, Конвенції МОП про дискримінацію в галузі праці та занять 1958 р., 

Декларації МОП основоположних принципів та прав у сфері праці 1998 р., 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р., Конституції України 

(ст. 24), Кодексу законів про працю України (далі - КзпП) (ст. 2-1) тощо. 

Аналізуючи вказані правові акти, необхідно відзначити, що більшість з них не 

визначають вік як окрему ознаку, дискримінація за якою забороняється. 

Звичайно, перелік антидискримінаційних ознак в них не є вичерпним, проте, 

враховуючи поширеність дискримінації саме за віком, цю ознаку доцільно 

виділяти окремо. Лише Європейська соціальна хартія (переглянута) містить 

положення, що зобов’язують держави створювати певні переваги для окремих 

груп населення (зокрема, і молоді) з метою забезпечення фактичної рівності. 

Крім того, внаслідок внесення змін до ст. 2-1 КЗпП від 12.11.2015 року, вік як 

антидискримінаційну ознаку було закріплено і в національному законодавстві. 

Аналогічне положення міститься і в ст. 3 проекту Трудового кодексу № 1658 

(доопрацьований текст від 24.07.2017 р.). 

Відповідно до ст. 197 КЗпП працездатною молоддю є громадяни України 

віком від 15 до 28 років, а ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в  Україні» від 5.02.1993 р. молоддю 

визначає осіб віком від 14 до 35 років. Вважаємо більш правильним друге 

визначення, адже, хоча дієздатність 14-річних працівників часткова, вони 

можуть вступати у трудові відносини. Проте, не тільки громадяни України, 

але й іноземці та особи без громадянства є суб’єктами правовідносин у сфері 

праці, тому обмеження категорії молоді лише громадянами невиправдане 

(хоча щодо й існують певні обмеження у сфері праці іноземців та осіб без 

громадянства). 

Аналіз міжнародних актів дозволяє зробити висновок, що захист молоді 

від дискримінації практично залишається поза увагою міжнародного 

співтовариства. Схожа ситуація спостерігається і в національному 

законодавстві. Лише в Законі «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» визначено, що держава гарантує працездатній 

молоді рівне з іншими громадянами право на працю.  

Аналізуючи вакансії при прийомі на роботу, можна зробити висновок, що 

більшість з них містить вікові обмеження – 25-40 років. Небажання 

роботодавців укладати трудові договори з особами, молодше 25 років, 

частково зумовлене тим, що такі працівники, як правило, не мають 

практичного досвіду, потребують додаткового навчання, а також певного часу 

для адаптації до нових умов. Водночас, ч. 3 ст. 22 КЗпП встановлює, що 

вимоги щодо віку працівника можуть встановлюватися законодавством 

України, що не дозволяє встановлювати їх роботодавцем на власний розсуд. 

У молодих фахівців також часто відсутня моральна готовність до 

конкуренції на ринку праці, що створює додаткові перешкоди при 

працевлаштуванні. Тому, цілком закономірними є встановлені щодо праці 

молоді додаткові законодавчі гарантії, регламентовані, зокрема, ХІІІ розділом 

КЗпП. Проте, більшість норм цього розділу направлені на правовий захист 

неповнолітніх працівників, які становлять лише одну групу в рамках 
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соціальної категорії «молодь». При цьому, високий рівень правового 

регулювання правовідносин щодо працевлаштування неповнолітніх, що надає 

їм додаткові гарантії в трудових відносинах, хоча й сприяє захисту від 

дискримінації, часто може стати і перешкодою для працевлаштування. Адже 

роботодавцю, з економічної точки зору, наприклад, невигідно укладати 

трудовий договір з особами, що будуть працювати неповний робочий день з 

оплатою праці як за повний. Тому, необхідно передбачати також додаткові 

пільги, такі як зменшення розміру податків, надання державних дотацій тощо 

для роботодавців, які забезпечують роботою молодь, зокрема і неповнолітніх. 

Що стосується додаткових гарантії для молоді після 18 років, то 

відповідно до ст. 26 КЗпП для молодих спеціалістів після закінчення вищих 

навчальних закладів при прийнятті на роботу випробування не 

встановлюється. Ст. 196 КЗпП та ст. 14 Закону України «Про зайнятість 

населення» від 05.07.2012 року передбачає існування броні прийняття молоді 

на, а ст. 197 КЗпП, - надання першого робочого місця (при цьому, механізм 

реалізації вказаної норми не визначено). Крім того, Закон України «Про 

зайнятість населення» серед заходів, направлених на сприяння зайнятості 

населення передбачає «сприяння забезпеченню молоді першим робочим 

місцем» (ст. 24), хоча механізму реалізації вказаного положення Законом не 

встановлено. Ст. 29 Закону визначає важливу гарантію підвищення 

конкурентоспроможності молоді – стажування під час навчання із внесенням 

запису про нього до трудової книжки. Оскільки однією з причин небажання 

роботодавців приймати на роботу молодих працівників є відсутність досвіду, 

така законодавча новела є важливою гарантією для молоді. При цьому, 

оскільки стажування згідно із Законом здійснюється у вільний від навчання 

час, не зрозумілим є встановлення обмеження для його тривалості – 6 місяців. 

В сучасний період необхідним є також внесення змін до законодавства 

про освіту для покращення організації навчального процесу з метою більш 

ефективного набуття студентами практичних навичок та вмінь. Так, у 

Програмі гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки наголошено, що 

«система підготовки трудових ресурсів в Україні в своїх основних аспектах 

досі зорієнтована на потреби планової економіки..., а відсутність зав’язків між 

закладами освіти та інституціями ринку праці створює ситуацію, де менше 

40 відсотків випускників вищих навчальних закладів знаходять роботу у тій 

галузі знань, за якою вони навчалися» [3]. Дійсно, сьогодні випускники ВНЗів, 

як правило, не мають навичок роботи, так як вища освіта фактично обмежена 

наданням теоретичних знань. З огляду на це, при розробці навчальних планів 

важливим є залучення роботодавців, які формують вимоги до працівників на 

ринку праці, які не завжди узгоджені з вимогами ВНЗ до своїх випускників.  

Рекомендація Міжнародної організації праці №162 щодо літніх 

працівників встановлює, що вона поширюється на всіх працівників, які з віком 

можуть відчувати труднощі в галузі праці та занять. Тобто Рекомендація не 

містить чітких вікових критеріїв щодо віднесення особи до категорії літніх 

працівників. Водночас, національне законодавство виділяє лише осіб 

похилого віку, відносячи до них чоловіків та жінок, які досягли пенсійного 
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віку, або яким до його досягнення залишилось не більше півтора року (Закон 

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р.). Лише в Проекті Закону 

України «Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в 

Україні» № 10486 від 18.05.2012 р. вживається термін «особи літнього віку» - 

чоловіки і жінки віком старше 50 років, і які не є особами похилого віку. І 

хоча різниця між особами похилого та літнього віку згідно з законопроектом 

незначна, виокремлення категорії «літні працівники» є обґрунтованим. Адже в 

сучасних умовах дискримінації у сфері праці піддаються не лише працівники                               

55-60 років, але й набагато молодшого віку. Саме тому, наряду з особами 

похилого та літнього віку важливо виокремити ще одну категорію, яка 

потребує додаткового захисту  – працівники 40-50 років, – які також часто 

зазнають дискримінаційних утисків з боку роботодавців. 

Складнощі в працевлаштуванні осіб старших вікових груп викликані 

рядом причин, які часто не пов’язані з діловими якостями потенційного 

працівника. Негативний вплив справляють упередження, які існують в 

суспільстві щодо вказаної категорії осіб, їх обмеженої працездатності тощо. 

При виконанні окремих трудових обов’язків у працівників цієї вікової 

категорії можуть виникати проблеми внаслідок відсутності достатніх знань в 

сфері інформаційних технологій, інших нових сфер застосування праці. Такі 

особи в багатьох випадках потребують додаткового навчання, підвищення 

кваліфікації чи перекваліфікації, витрати на які для роботодавця можуть бути 

економічно невигідними. Водночас, можемо виділити ще одну можливу 

підставу дискримінації осіб після 40 років – небажання, або навіть невміння 

керівника, якщо він є молодшим, управляти такими працівниками. Посилити 

дискримінаційну політику щодо населення старших вікових груп може також 

заплановане підвищення пенсійного віку для працівників. 

З метою подолання дискримінації осіб літнього віку важливе значення 

має ефективна державна політика та вдосконалення законодавства у вказаній 

сфері. Перші важливі кроки в даному напрямку було зроблено. Так, ст. 3 

Проекту Трудового кодексу №1658 серед ознак, за якими не може 

проводитись дискримінація, окремо виділяє вік. Проект також регламентує 

право працівника при допущенні щодо нього дискримінації звертатись до 

суду за захистом своїх прав. Крім того, розроблено Проект Закону України 

«Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку в 

Україні», який визначає основні напрямки державної політики у вказаній 

сфері та заходи, що повинні проводитись з метою недопущення 

дискримінації. Водночас, основним недоліком вказаного законопроекту є 

відсутність чітких механізмів реалізації його норм та конкретних санкцій за 

порушення останніх.  

Правове регулювання заборони дискримінації щодо літніх працівників 

має важливе значення для захисту порушених прав. Проте, прийняття окремих 

законодавчих актів щодо заборони дискримінації за різними ознаками, в 

подальшому, може негативно позначитись на їх застосуванні на практиці (в 

Україні вже було прийнято Закон «Про забезпечення рівних прав та 
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можливостей жінок і чоловіків», направлений на боротьбу з гендерною 

дискримінацією). Часто дискримінація має множинний характер, тобто 

проводиться за кількома ознаками одночасно. Тому, необхідним є прийняття 

комплексного законодавчого акту щодо недопущення дискримінації, який би 

передбачав як загальні заходи щодо боротьби з дискримінацією, так і 

спеціальні, направлені на боротьбу з дискримінацією за окремими ознаками. 

При цьому, діючий Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. не виконує необхідних функцій, 

оскільки містить в більшості загальні норми, не визначаючи механізму їх 

реалізації в контексті боротьби з трудовою дискримінацією, а також чіткі 

санкції для порушників антидискримінаційного законодавства. 

Отже, трудове законодавство містить ряд норм, направлених на 

забезпечення рівних прав та можливостей молоді та осіб старших вікових 

груп у сфері праці. Проте, в сучасних умовах для забезпечення гарантій 

рівності та недискримінації молоді на ринку праці необхідно розробити 

комплексну програму забезпечення зайнятості молоді, яка б передбачила не 

лише основні напрямки політики держави щодо додаткового захисту молоді, 

але й переваги для роботодавців, що сприяють працевлаштуванню останніх. 

Крім того, необхідно визначити механізм реалізації встановлених державою 

гарантій щодо надання молоді першого робочого місця, а також реформувати 

систему навчання та професійної підготовки фахівців із залученням до цього 

процесу роботодавців. Щодо літніх працівників, важливе значення має 

розробка спеціальних програм професійної орієнтації і перепідготовки саме 

для осіб старших вікових груп.  

Подолати дискримінаційну практику лише шляхом її законодавчої 

заборони неможливо. Необхідним є комплексний підхід до боротьби з цим 

явищем, який би включав, крім детальної законодавчої регламентації, 

економічне заохочення роботодавця за працевлаштування молоді та осіб 

старших вікових груп, а також інформаційну політику в суспільстві, 

спрямовану на підвищення рівня правосвідомості та правової культури 

населення, формування толерантного ставлення в суспільстві до різних 

соціальних груп. 
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Розірвання трудового договору у зв’язку з припиненням 

повноважень посадових осіб: погляд крізь призму судової практики 

Минуло майже чотири роки з моменту доповнення частини першої статті 

41 КЗпП пунктом 5, що передбачає можливість розірвання трудового 

договору у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб. Можемо 

констатувати доволі поширене застосування роботодавцями цієї підстави для 

звільнення працівників. Про це свідчить і судова практика.  

Треба відзначити, що на початку 2018 року Верховний Суд ухвалив 

кілька судових рішень, які матимуть важливе значення для формування 

усталеної практики застосування цієї норми закону. 

Що ж потрібно враховувати під час застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП? 

Передусім слід чітко визначити – чи належить працівник до категорії 

посадових осіб, а також чи може він бути звільнений із займаної посади.  

Кодекс законів про працю України не визначає працівників, що належать 

до категорії «посадова особа». Законом також не передбачено переліку 

підприємств і організацій, посадові особи яких могли бути звільнені у зв'язку 

з припиненням повноважень.  

Крім господарських товариств і приватних компаній в Україні 

зберігається велика кількість державних і комунальних підприємств, 

директори яких за своїм статусом нічим не відрізняються від керівників 

господарських товариств. 

Як визначено у роз’ясненні Державної інспекції України з питань праці 

від 24.07.2014 р., у законодавстві про працю визначення поняття «посадова 

особа» відсутнє. Службова особа наділена певним обсягом повноважень і в їх 

межах має право вчиняти дії, що породжують, змінюють або припиняють 

конкретні правовідносини (наприклад, право прийняття та звільнення 

працівників, застосування дисциплінарних чи адміністративних стягнень 

тощо). Перелік посадових осіб, з якими може бути припинений трудовий 

договір на підставі п. 5 ст. 41 КЗпП України та обмеження щодо застосування 

звільнення працівника на підставі п. 5 ст. 41 КЗпП України в залежності від 

виду трудового договору (строковий чи безстроковий), законодавством не 

передбачено. 

Як зазначає Верховний Суд у постанові від 07.02.2018 р. у справі 

№ 711/5711/16-ц, тлумачення п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України та ч. 3 ст. 99 ЦК 

України свідчить, що припинення повноважень члена виконавчого органу 

може відбутися у будь-який час та з будь-яких підстав. При цьому 

припинення повноважень члена виконавчого органу гарантується нормами 

цивільного права для припинення або запобіганню негативного впливу на 

управлінську діяльність товариства. Необхідність таких правил обумовлена 
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специфічним статусом члена виконавчого органу, який отримав від 

уповноваженого органу товариства право на управління. 

Згідно ст. 92 ЦК України дієздатність юридичної особи здійснюється 

через її органи. Поняття дієздатності є цивілістичним, а отже, формування, 

зміна та припинення органів юридичної особи регулюються цивільним 

законодавством. Той факт, що члени колегіального виконавчого органу 

господарського товариства чи одноособовий його керівник перебувають у 

трудових відносинах із товариством, не встановлює пріоритет трудового 

регулювання над цивілістичним, оскільки до цих відносин не може 

застосовуватися модель «роботодавець - працівник», властива трудовим 

відносинам. Правовий статус членів колегіального виконавчого органу 

господарського товариства чи одноособового його керівника значно 

відрізняється від статусу інших працівників, що обумовлено специфікою його 

трудової діяльності, яка полягає у виконанні ним функцій по управлінню 

товариством. Таким чином, передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України підстава 

розірвання трудового договору не передбачає необхідності попереднього 

повідомлення про звільнення, з'ясування вини працівника, доцільності та 

причини звільнення, врахування попередньої роботи та інших позитивних 

результатів. 

Для правильного застосування вказаної підстави для звільнення треба 

з’ясовувати, чи наявна підстава для звільнення працівника, тобто факт 

припинення його повноважень. 

За п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України підставою для розірвання трудового 

договору з працівником (посадовою особою) є рішення органу управління, 

наділеного правом прийняття (призначення) та звільнення відповідного 

працівника, яким припинено його повноваження як посадової особи. 

Так, Верховний Суд у постанові від 23.01.2018 р. у справі № 273/212/16-ц 

визначив, що передбачена п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України підстава розірвання 

трудового договору не передбачає необхідності з'ясування вини працівника, 

доцільності та причини звільнення, врахування попередньої роботи та інших 

позитивних результатів. Законність звільнення за цією підставою 

обумовлюється лише правозгідністю рішення вищого органу управління або 

виконавчого органу, що наділений повноваженнями з прийому/звільнення 

працівників. 

Також важливим є дотримання процедури звільнення працівника. 

Відповідно до ст. 47 КЗпП України, власник або уповноважений ним 

орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену 

трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 

цього Кодексу. У разі звільнення працівника з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу  він зобов'язаний також у день звільнення видати 

йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення 

копія наказу видається на вимогу працівника.  

На звільнення за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП поширюється обмеження для 

розірвання трудового договору, передбачене ч. 3 ст. 40 КЗпП. Тому воно не 
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допускається протягом строку тимчасової непрацездатності, а також у період 

перебування працівника у відпустці. 

Вважаємо, що сформовані Верховним Судом правові позиції щодо 

застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП цілком відображають головну ідею, 

закладену законодавцем під час доповнення Кодексу цією нормою. Закон має 

захищати інтереси інвестора - власника, який повинен мати можливість 

здійснювати управління створеним господарським товариством на власний 

розсуд. Тому зміна ключових менеджерів не може бути зумовлена будь-якими 

додатковими умовами і причинами окрім волі власника юридичної особи. 

 

 

 

 

Сіньова Людмила Миколаївна 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка,  

юридичний факультет, 

канд. юрид. наук, асистент кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення 

До питання про консолідуючу функцію права соціального 

забезпечення в сучасних умовах 

Актуальність теми дослідження обумовлена, що консолідуюча функція 

права соціального забезпечення в сучасних умовах в Україні, має 

вдосконалюватись щодо соціально-забезпечувального  законодавства України 

та піднімати питання доцільності  прийняття Соціального кодексу України як 

головного кодифікаційного акту у сфері соціального захисту. 

Консолідація – це дія за значенням консолідувати й консолідуватися. 

ХХ століття розпочалося у нас досить значним піднесенням духу, зростом 

праці на різних полях, виясненням мети, консолідацією сил; розвиток 

української мови в другій половині XVI  –  першій половині XVII ст. був 

могутнім фактором консолідації української народності й посилення опору 

зовнішнім ворожим силам, які намагалися денаціоналізувати її; сучасна епоха 

є епохою небаченого зростання й консолідації міжнародного робітничого й 

комуністичного руху [1; с. 264]. Консолідація – спосіб (форма) систематизації, 

який полягає в об'єднанні кількох нормативно-правових актів, що діють в 

одній і тій самій сфері суспільних відносин, в єдиний нормативно-правовий 

акт, як правило, без зміни змісту. Інакше: консолідація виражається в 

підготовці і прийнятті укрупнених актів на основі об'єднання норм 

розрізнених актів, виданих з одного питання. Вона використовується там, де 

відсутня можливість кодифікації; є уніфікацією нормативних актів; усуває їх 

численність; позбавляє їх надмірної роздробленості; сприяє об'єднанню 

загальних положень поточної правотворчості в родинні групи; є проміжною 

ланкою між поточною правотворчістю і кодифікацією. Результатом 

консолідації нормативного матеріалу є видання Зводу законів. Історії 



162 

законодавства відомий Звід законів Юстиніана. Є й вітчизняна практика їх 

створення: Збори місцевих законів західних губерній – в Україні ХІХ ст., Звід 

законів Російської Імперії в 16-ти томах, Звід законів СРСР. Останнім часом 

консолідовані збірники законів набули популярності в країнах Заходу: Звід 

законів США, Зібрання федерального права ФРН та ін. [2; с. 17] 

Консолідувати – зміцнювати, укріплювати що-небудь; об’єднувати, 

згуртовувати когось. Консолідуватися – зміцнюватися, укріплюватися, 

об’єднуватися, згуртовуватися [1; с. 264]. В економічній енциклопедії 

консолідація – зміцнення, згрупування, об’єднання навколо певної великої 

ідеї, реалізації програми [3]. У соціально-педагогічному словнику 

консолідація трактується як вид об'єднавчих процесів, злиття близьких за 

мовою і культурою етносів у більш великі спільноти, налагодження між ними 

соціально-економічних та культурно побутових зв'язків [4; с. 116]. У 

Політичній енциклопедії консолідація визначається як процес об'єднання, 

зміцнення єдності й згуртованості соціальних і політичних сил з метою 

ефективного вирішення загальних завдань [5]. 

Метою консолідації є збір у єдине ціле нормативно-правових актів різної 

юридичної сили і прийняття їх в єдиний консолідований акт за предметом 

регулювання [6; с. 6]. Основним позитивом під час проведення консолідації є 

здійснення внутрішнього опрацювання приписів для того, щоб усі норми були 

викладені єдиним стилем; використовувалася уніфікована термінологія; 

усунути суперечності, повтори; виправити застарілу термінологію; норми, 

близькі за змістом, об’єднати в одну статтю. Як слушно наголошує 

Ю.В. Васільєва, консолідація у сфері соціального забезпечення дає змогу 

мінімізувати можливі помилки, яких неможливо уникнути за такої 

масштабної роботи як кодифікація [7; с. 33]. Консолідація є зведенням у 

єдиний нормативно-правовий акт декількох актів, що регулюють певну сферу 

суспільних відносин без зміни їх змісту. З наведеного визначення випливають 

такі ознаки консолідації: по-перше, вона завжди є офіційною 

систематизацією, що здійснюється виключно в межах нормотворчої 

діяльності; по-друге, нові норми права внаслідок її здійснення не з’являються, 

втручання в тексти нормативно-правових актів можливе лише на рівні 

редакційної правки; по-третє, результатом консолідації є видання нового 

нормативно-правового акта; по-четверте, з моменту набуття чинності 

консолідованим нормативно-правовим актом втрачають чинність попередні 

акти, що входять до його складу [8;  с. 320].  

Соціальна політика тоді є консолідуючою, коли за її допомогою 

вирішуються соціальні проблеми. Соціальна проблема – це суперечність, яка 

виникає в процесі функціонування й розвитку суспільства, його підсистем, 

сфер; комплекс питань, які вимагають вирішення засобами соціального 

управління. Соціальні проблеми діляться: на локальні (торкаються окремих 

соціальних аспектів суспільного життя на рівні індивіда, соціальної групи); на 

ті, що виникають на рівні суспільних інститутів; на ті, котрі вимагають 

структурних перетворень суспільної системи в цілому [9]. Практика 

систематизації законодавства шляхом консолідації нормативно-правових актів 
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є поширеною в багатьох країнах. Саме консолідованими, а не кодифікованими 

актами є, наприклад, Соціальний кодекс Німеччини, французькі Кодекс про 

працю, Кодекс ощадних кас, Дорожній, Сільськогосподарській, Податковий 

кодекси, Звід законів США, англійські консолідовані статути. В Україні 

консолідація нормативно-правових актів не практикується, наслідком чого є 

громіздкість вітчизняного законодавчого масиву, повторюваність у ньому 

низки положень у різних актах [8;  с. 320]. Соціологічні дослідження, 

проведені соціологами останніми роками, фіксують в українському 

суспільстві низьку оцінку громадянської ідентичності, амбівалентність 

політичних уподобань, низький рівень довіри до влади, тенденцію 

ізоляціонізму серед окремих етносів, низький рівень задоволеності життям 

[10; с. 445-459], що гальмує процес національної консолідації. Слід відзначити 

особливу роль міжнародних організацій в забезпеченні національної 

консолідації суспільства.  

Реалізація політичної, культурної і соціальної єдності українського 

суспільства передбачає пошук моделі консолідації, яка б базувалася на 

демократичних цінностях і відповідала очікуванням громадян. Корегування 

вектора соціального й етнополітичного розвитку суспільства до більш 

консенсусних європейських варіантів розвитку передбачає використання 

ресурсу міжнародних організацій, здатних підвищити консенсус і                           

злагоду [11; с. 68]. 

Втілюється соціальна політика через соціальні програми, у тому числі 

державні. Соціальна програма – це зміст і план діяльності з викладенням 

основних цілей і завдань вирішення соціальних проблем, характера заходів, 

уточнення терміну виконання й визначення учасників процесів та їх рольових 

функцій. Типологія соціальних програм до цього часу є неусталеною, вони 

різняться залежно від соціальних проблем, що підлягають вирішенню, від 

термінів реалізації тощо. Соціальні програми відіграють консолідуючу роль 

тільки за умови, якщо правильно визначені пріоритети соціальної політики. 

Пріоритети соціальної політики – це базові напрями цільових дій, 

орієнтованих на вирішення найбільш значущих соціальних проблем у 

конкретному просторово-часовому вимірі. Такі пріоритети зазвичай 

розробляються для окремих сфер життєдіяльності суспільства: у сфері 

зайнятості; у сфері політики доходів; у сфері соціального захисту населення; у 

сфері охорони здоров’я населення; у сфері охорони навколишнього 

середовища; у сфері формування соціокультурного середовища; для розвитку 

комплексу галузей соціального обслуговування населення. Існують кілька 

типів подій, настання яких має захищатися відповідними соціальними 

програмами: старість, інвалідність або втрата годувальника; хвороба або 

пологи; нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання; 

безробіття; збіднілість; нужденність сімей з дітьми; втрати (моральні та 

фізичні) через стихійне лихо або катастрофу. При розробці соціальних 

програм особливого значення набувають такі моменти: логіка розробки 

соціальної програми; специфічні методологічні принципи та підходи; системи 

показників, що використовуються в процесі розробки й виражають завдання 
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та цілі соціальних програм [11; с. 70]. Слід зазначити, що одним з 

пріоритетних напрямів удосконалення законодавства про соціальний захист в 

Україні є систематизація чинної нормативно-правової бази, які мають 

регламентувати соціальний захист громадян.  

Соціальний кодекс України покликаний ство¬рити єдину державну 

систему соціального забезпе¬чення, а також вирішити наступні завдання в цій 

сфері: закріплення соціаль¬них прав громадян; кодифі¬кація чинного 

законодав¬ства; усунення колізій між різними законодавчими актами; 

забезпечення взаємозв’язку з актами ін¬ших галузей законодав¬ства; 

врегулювання макси-мально можливої кількос¬ті нормативно-правових 

положень у законах, норми яких є нормами прямої дії; усунення 

декларативності в регулюванні відносин со¬ціального забезпечення; 

впорядкування існуючих видів соціального забезпечення без встановлення 

но¬вих видів (задля уникнен¬ня збільшення витрат на його фінансування з 

бю¬джетів усіх рівнів) та збе¬реження всіх нині чинних соціальних пільг; 

транс¬формація окремих соціаль¬них пільг у грошові випла¬ти (пенсії, 

допомоги, ком¬пенсації, субсидії, позики) та соціальне обслуговуван¬ня 

(соціальні послуги та со¬ціальну допомогу); закрі¬плення фінансування 

соці¬ального забезпечення за тим рівнем бюджетної сис¬теми, на якому було 

при¬йнято рішення про його встановлення; встановлен¬ня фінансування 

професій¬них пільг і гарантій пра¬цівникам за рахунок ко¬штів роботодавців, 

органів державної влади та місце¬вого самоврядування, що виділяються на їх 

утриман¬ня з відповідних бюджетів; досягнення максимальної прозорості в 

реалізації пра¬ва громадян на соціальне забезпечення; вдоскона-лення 

соціального законо¬давства на підставі уза¬гальнення практики його 

застосування [12]. 10.11.2016 р. в Стразбурзі був підписаний Європейський 

кодекс соціального забезпечення. Підписання Кодексу підтверджує, що Уряд 

України спрямовує свої зусилля на повну адаптацію національного 

законодавства у соціальній сфері до європейських стандартів, визначених 

багатосторонніми міжнародними інструментами Ради Європи, якими є 

Європейська соціальна хартія (переглянута) та Європейський кодекс 

соціального забезпечення [13].   

Висновки. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що 

консолідуюча функція права соціального забезпечення полягає у створенні 

дієвої бази національного соціально-забезпечувального законодавства, яке 

відповідатиме вимогам Європейського Союзу і узгоджуватиме суспільні 

інтереси щодо захисту прав соціально вразливих верств населення.  

Ефективними напрямками  реалізації консолідуючої функції має стати 

впорядкування законодавства шляхом його кодифікації як найвищої форми 

систематизації. Це сприятиме захисту прав і  свобод населення в соціально-

захисній сфері.  
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Роль потреб працівників у правовому стимулюванні 

трудової діяльності 

На сьогодні в житті суспільства змінюється ставлення до стимулюючого 

законодавства, що формується на основі системи правових стимулів, які 

надають можливість досягати максимального соціального ефекту в інтересах 

людини.  Проблемам правового стимулювання привертали та привертають 

увагу вчені з цивільного, господарського, адміністративного, кримінального 

права та з теорії держави і права. Між тим недостатня увага приділяється 

проблемам правового стимулювання працівників у науці трудового права, що 

не тільки не сприяє розвитку трудового законодавства, а й негативно 

позначається на правозастосовній діяльності. Особливого значення в сучасних 

умовах набуває дослідження ролі потреб працівників у правовому 

стимулюванні трудової діяльності. 

У Великій радянській енциклопедії потреби визначаються як нужда або 

недолік в чому-небудь необхідному для підтримки життєдіяльності організму, 

людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому; внутрішній 

стимул активності [1, c. 439]. У  філософському словнику потреби 

визначаються як стан, обумовлений незадоволеністю вимогам організму, 

необхідних для його нормальної життєдіяльності, і спрямоване на усунення 

цієї незадоволеності [2, с. 374]. В економіці потреби розглядаються як 

необхідність у чомусь, що є бажаним для підтримання життєдіяльності 

людини, розвитку організму, особистості соціальної групи [3, c. 12]. У 

психології потреби розглядаються як особливий психічний стан індивіда, що 

відчувається або усвідомлюється ним в якості «напруги», «незадоволеності», 

«дискомфорту», – відображення в психіці людини невідповідності між 

внутрішніми і зовнішніми умовами діяльності. Всі ці визначення вказують на 

те, що потреби є джерелом трудової активності людини, що спрямована на їх 

задоволення. Тому цілком зрозуміло, що потреби займають найголовніше 

місце у процесі  правового стимулювання працівників.  

За твердженням українського вченого М. Туган-Барановського існує 

п’ять груп потреб: фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти і потреби, 

альтруїстичні та потреби, що не ґрунтуються на практичних інтересах [4, с. 9]. 

Дійсно, у трудових відносинах потреби працівників можуть бути різними, але  

найчастіше у працівників виникають індивідуальні потреби щодо умов праці, 

матеріальні, оздоровчі, медичні, статусні, творчі, соціально-психологічні, 

духовні та культурні. Найбільше виникають у працівників потреби 

матеріального характеру. Працівники завжди прагнуть жити краще й мати 

певний достаток. Важливу роль мають у трудових відносинах статусні 
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потреби працівників. Це виражається у прагненні працівників до кар’єрного 

зростання, здобуття авторитету та поваги у трудовому колективі. При 

укладанні трудового договору працівники звертають увагу на умови праці. Ці 

потреби пов’язані зі змістом роботи та режимом роботи працівника. Потреби 

у творчості пов’язані з прагненням працівника виконувати нестандартні 

завдання і брати участь в інноваційних проектах підприємства. Велику увагу 

працівники приділяють соціально-психологічним потребам. Вони прагнуть 

працювати в атмосфері довіри та допомоги, тому заінтересовані у 

доброзичливих взаємовідносинах в трудовому колективі.  

Потреби працівників можуть змінюватись з часом, а також розвиватися. 

При задоволенні одних потреб у працівників можуть виникнути інші потреби. 

Працівники для себе самостійно визначають важливість тієї чи іншої потреби. 

На виникнення потреб впливають певні умови стосовно до кожного 

працівника: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх умов можна віднести 

виховання, компетентність, соціальний статус, ціннісні орієнтації, 

психологічні характеристики. До зовнішніх умов – побутові, соціальні, 

економічні та політичні. У трудовій діяльності спостерігається різне 

ставлення до потреб в залежності від віку працівників. Молоді працівники 

прагнуть кар’єрного зростання, тому у них домінують потреби у конкуренції 

та досягнень у праці. Працівники з досвідом віддають перевагу стабільним 

трудовим відносинам, сприятливому соціально-психологічному клімату та 

корпоративній культурі у трудовому колективі. 

Характеризуючи потреби працівників необхідно зазначити, що існує 

взаємозв’язок потреб та трудової діяльності. Потреби породжують трудову 

діяльність, але і трудова діяльність може впливати на появу нових потреб 

працівника. 

Потреби працівників, що виникають у трудовій діяльності найчастіше 

носять повторювальний характер. Якщо потреби працівника були задоволені, 

то у процесі виконання трудової функції вони знову можуть виникнути. При 

цьому можлива зміна форми їх вияву, так і важливість їх для працівника. 

Тому цілком зрозуміло, що працівники можуть неоднаково реагувати на їх 

потреби. Для одних працівників буде важливо задовольнити будь-яким 

способом свої потреби, а для других працівників буде нехтування ними задля 

задоволення зовсім інших потреб. 

Крім потреб у людині існують відповідні цінності. Незважаючи на тісний 

взаємозв’язок потреб і цінностей між ними існують відмінності. Так, при 

наявності потреб працівник за допомогою виконання своїх трудових 

обов’язків задовольняє індивідуальні бажання. А  цінності у людини 

формуються на основі об’єктивно бажаних норм, моделей поведінки з позицій 

суспільства.  Цінності орієнтують людину на ту чи іншу потребу та формують 

її норми поведінки. Працівник при виконанні своєї трудової функції обирає 

певний напрямок цілеспрямованої поведінки, що задовольняє його потреби. 

Отже, за допомогою правових стимулів можливе формування передумов 

для найбільш повного задоволення потреб працівників у трудових відносинах. 
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Правові стимули можуть приносити позитивний результат тільки володіючи 

якістю соціальної цінності. 
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До питання сутності юридичних гарантій трудових прав працівників 

Загальновідомою в юридичній літературі є теза про те, що права людини 

забезпечуються системою гарантій в державі.  

Конституція України не тільки проголошує право на працю, але й 

забезпечує його реалізацію за допомогою економічних, матеріальних, 

політичних, ідеологічних та юридичних гарантій. Право громадян на працю 

може бути реалізовано, якщо всі перераховані гарантії приводяться в дію, 

тобто коли держава виконує свої обов'язки по забезпеченню громадян 

підходящою роботою. У Конституції передбачаються загальні та спеціальні 

гарантії забезпечення проголошених прав. До загальних гарантій належать 

засоби, що мають загальне значення і стосуються не лише трудових прав, а й 

інших громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних прав 

людини і громадянина. Спеціальні гарантії стосуються безпосередньо 

забезпечення трудових прав. Значення загальних гарантій полягає і в тому, що 

вони слугують продовженням спеціальних гарантій, зокрема у сфері праці, 

оскільки без їх реального існування не може належним чином здійснюватися 

юридичне забезпечення права на працю. 

Водночас, Конституцією України передбачено основні формування 

якісно нового національного трудового законодавства, закладено основні 

соціально – економічні права людини, але, водночас не закріплено всієї 

цілісної системи гарантій прав і свобод людини, у тому числі соціально – 

економічних прав працівників, що впливає на рівень розвиненості 

українського суспільства та держави [1, с. 66-67]. Адже проголошення 

державою прав та свобод є важливою, але не єдиною ознакою правопорядку в 

суспільстві. Необхідно також створити умови для реалізації відповідних прав, 
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що може бути забезпечено надійною системою гарантій у цій сфері. Йдеться, 

зокрема, про соціально-економічні, організаційні, правові, духовні та інші 

гарантії[2, с. 401]. 

Так, І.І. Яцкевич досліджуючи в науково-практичному аспекті окремі 

юридичні гарантії трудових прав працівника у процесі виконання трудового 

договору зауважив, що  через відсутність в Україні ефективного та дієвого 

ринку праці, належної моделі зайнятості та працевлаштування, сучасного 

законодавства трудовий договір відіграє, переважно, формально-декларативну 

роль. Очевидним кроком на шляху оптимізації трудового договору видається 

за необхідне переосмислення юридичних гарантій у процесі його виконання 

[3, с.1 ]. 

Як підкреслюється в юридичній літературі поняття «гарантії» є одним з 

ключових не лише в теорії права але й в галузевих науках, про що свідчать 

численні публікації з цієї тематики [4, с.15 ]. 

Якщо проаналізувати певні підходи до поняття «гарантія», то можна 

зробити висновок, що у широкому розумінні поняттям гарантії охоплюється 

вся сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, що спрямовані на 

реалізацію прав і свобод громадян, на усунення можливих причин і перешкод 

їх неповного або неналежного здійснення й захист прав від                              

порушень[ 5, с. 83-84]. 

Як об’єктивні так і суб’єктивні фактори є досить різноманітними, але 

якщо вести мову про реалізацію прав і свобод, то вони виступають у якості 

різного роду засобів, способів, прийомів, умов їх здійснення. Як зауважується 

в юридичній літературі одну групу гарантій доцільно іменувати умовами 

реалізації прав і свобод, а другу - засобами. Перша група гарантій спрямована 

на створення сприятливих обставин для користування основними правами й 

свободами та виконання обов'язків. Друга група забезпечує органи держави, 

органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, самих громадян 

ефективним інструментом у боротьбі за належне здійснення прав і свобод. 

Механізм гарантій прав і свобод має таку особливість: його ефективне 

функціонування буде порушено, якщо втратиться злагоджена взаємодія обох 

груп гарантій. 

Як підкреслює В. І. Гойман, держава забезпечує охорону права і 

пануючих правових відносин. Державний примус є постійно існуючою 

гарантією, яким підкріплюється право. За ним завжди стоять сила та авторитет 

держави. Уже сама погроза державного примусу охороняє право. Тим самим 

усталюється правопорядок, створюється режим найбільшого сприяння для 

конструктивних дій соціальних суб'єктів [6, с. 46]. З цих позицій О.А. Антон 

також зауважує, що прийняття правових норм само по собі ще не може 

повністю забезпечити реалізацію трудових прав працівників. На практиці 

досить часто виникають ситуації, за яких суб’єктивні права, що встановлюють 

конкретні юридичні гарантії, не можуть бути реалізовані. В таких випадках, 

як правило, необхідним є втручання відповідних уповноважених державних, 

громадських органів чи їх посадових осіб, яке спрямоване на усунення 

можливих перешкод щодо реального забезпечення передбачених нормою прав 
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[ 7, с.186]. Однак ми не можемо погодитися з положенням про те, що погроза 

державного примусу охороняє право держава, в особі її органів і посадових 

осіб повинна втручатися з метою забезпечити реалізацію трудових прав 

працівників. В соціальній, правовій державі, де панує верховенство права, 

держава всіма методами і засобами повинна забезпечувати і сприяти реалізації 

не тільки трудових прав, а й виконанню обов’язків. Бо як відомо, невиконання 

обов’язків може негативно позначитися на реалізації прав іншої особи, 

зокрема працівника чи роботодавця. А в сучасних умовах господарювання 

суспільству необхідна така юридична система, яка б відображала не просто 

регулювання, а права самої людини (людини-праці) і задоволення її законних 

інтересів. Тому саме з цих позицій необхідно змінити напрямок правового 

регулювання і прослідкувати будь-які зміни у правовому                             

регулюванні [8, с.13].  

Яким би важливим не було значення окремих видів гарантій у справі 

охорони, забезпечення та захисту прав, свобод і обов'язків людини й 

громадянина, їх загальний правоохоронний ефект багаторазово зростає, коли 

так чи інакше гарантія діє в комплексі і з необхідною повнотою. 

Комплексність і повнота гарантій - є неодмінною вимогою (принципом), якою 

повинні керуватися у своїй правоохоронній діяльності всі структури 

суспільства й держави, адже вона є основною. Іншою неодмінною вимогою 

(принципом) щодо гарантій, є їх дієвість, ефективність. Її суть перебуває, 

зокрема, у тому, що гарантії в усіх випадках в решті решт повинні забезпечити 

людині й громадянину реальне користування наданими законом благами. 

Необхідно зауважити, що не всі правові норми є юридичними гарантіями 

прав і свобод громадян, а лише ті, що містять визначені умови і засоби, за 

допомогою яких досягається безперешкодне користування правами й 

виконання обов'язків, захист прав і свобод та відновлення у випадку їхнього 

порушення. Так, І.І. Яцкевич, досліджуючи у науково-практичному аспекті 

окремі юридичні гарантії трудових прав працівника у процесі виконання 

трудового договору підкреслює, що за своєю суттю, юридичні гарантії 

трудових прав працівника спрямовані на забезпечення їх належної реалізації 

через призму: 1) забезпечення належного виконання умов трудового договору; 

2) забезпечення належних умов реалізації працівником трудових прав, які 

випливають безпосереднього із змісту трудового договору щодо: а) робочого 

часу; б) часу відпочинку; в) оплати праці; г) охорони праці; г) забезпечення 

трудової дисципліни тощо. До певної міри питання юридичних гарантій 

трудових прав працівника охоплюються новаціями трудового                          

договору [3, с.3]. Як бачимо, абсолютна більшість гарантій у вигляді умов 

забезпечує сприятливу обстановку, в атмосфері якої працівник може 

ефективно користуватися своїми трудовими правами і виконувати покладені 

на нього трудовим договором обов'язки. Такі умови утворюють зовнішнє 

середовище діяльності кожної працюючої людини і не залежать від її волі, 

оскільки створюються об’єктивно і закономірно суспільством, державою, 

колективом з метою реалізації її трудових прав і законних інтересів.  
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Отже, метою встановлення юридичних гарантій є створення і 

забезпечення умов для найбільш повної реалізації трудових прав і законних  

інтересів працівників. 
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До питання про обов’язковість укладення колективних договорів 

Важливим у теоретичному та прикладному аспектах є питання про 

обов’язковість укладення колективних договорів. В актах МОП 

проголошується принцип добровільності та свободи колективних переговорів 

та укладення колективних договорів. У ст. 4 Конвенції МОП №98 про 



172 

застосування принципів права на організацію і ведення колективних 

переговорів 1949 року зазначається: «Там, де це потрібно, вживають заходів, 

що відповідають умовам країни, з метою заохочення й сприяння повному 

розвиткові й використанню процедури ведення колективних переговорів на 

добровільних засадах між роботодавцями чи організаціями роботодавців, з 

одного боку, та організаціями працівників, з другого боку, з метою 

регулювання умов праці шляхом укладення колективних                               

договорів» [1, с.530-531].  

Європейська соціальна хартія (переглянута) також виходить з принципу 

добровільності укладання колективних договорів. Право на укладання 

колективних договорів закріплено у ст. 6 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) [2]. З метою забезпечення ефективного здійснення права на 

укладання колективних договорів Сторони зобов’язуються відповідно до 

частини другої ст. 6 сприяти, коли це необхідно i доцільно, створенню 

механізму переговорів на добровільній основі між роботодавцями або 

організаціями роботодавців та організаціями працівників з метою 

регулювання умов праці за допомогою колективних договорів. 

Європейський суд з прав людини також зазначив, що частина друга ст. 6 

Хартії не передбачає «реального права» на укладення колективних договорів. 

Більше того, зазначена стаття підтверджує добровільний характер переговорів 

про укладення колективних договорів і самих таких договорів.  

Водночас держави зобов’язані активно сприяти укладанню колективних 

договорів, якщо без їхнього втручання цей процес йде незадовільно, і, 

зокрема, забезпечити, щоб кожна сторона була готова до переговорів з іншою 

стороною на предмет укладення таких договорів.  

Європейський комітет з соціальних прав – комітет незалежних експертів, 

роз’яснюючи положення частини другої ст. 6 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), акцентує увагу на таких аспектах: і) роботодавці та працівники 

повинні бути вільні відповідно до законодавства або промислової практики 

укладати колективні договори; іі) держава зобов’язана активно сприяти 

укладенню таких договорів, якщо без її втручання цей процес відбувається 

незадовільно, і, зокрема, забезпечити, щоб кожна сторона була готова до 

переговорів з другою стороною на предмет укладення таких договорів.  

У законодавстві України питання про добровільність колективних 

переговорів і укладення колективних договорів вирішується неоднозначно, 

враховуючи положення частин першої та другої ст. 2 Закону України «Про 

колективні договори і угоди», частини сьомої ст. 65 Господарського кодексу 

України, частини першої ст.14 Закону України «Про оплату праці».  

Позиція законодавця щодо обов’язковості укладення колективних 

договорів заслуговує на підтримку. Необхідність укладення колективних 

договорів у сучасних умовах господарювання зумовлена двома основними 

чинниками. По-перше, укладення колективного договору є об’єктивно 

необхідним для визначення умов праці, зайнятості, соціальних гарантій для 

працівників, що прямо передбачається чинним законодавством. По-друге, 

повинна існувати можливість нормативного визначення більш сприятливих 
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умов і гарантій для працівників порівняно з тими, що встановлюються 

законодавством. Це прямо передбачено ст.9-1 КЗпП України, частиною 

третьою ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди». Зокрема, в 

останній йдеться про те, що колективний договір може передбачати додаткові 

порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові 

пільги. 

Враховуючи важливість і об’єктивну потребу укладання колективних 

договорів, особливо у сучасних соціально-економічних умовах, необхідно 

використовувати всі передбачені законодавством можливості для активізації 

колективно-договірного процесу. Одна з таких можливостей – ефективне 

здійснення профспілками, їх об’єднаннями права на ведення колективних 

переговорів та укладання колективних договорів і угод, закріплене ст. 20 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

Поширенню колективно-договірної практики має всіляко сприяти й держава 

на виконання зобов’язань, передбачених Конвенцією МОП №154 про 

сприяння колективним переговорам 1981 року. 

У проекті Трудового кодексу України №1658 від 24.07.2017 р. [3] 

відсутні норми про ведення колективних переговорів та укладення 

колективних договорів і угод. Не можна погодитися з позицією розробників 

законопроекту про включення до Книги шостої «Колективні трудові 

відносини» тільки однієї ст. 336 «Колективні переговори та укладення 

колективного договору та угоди», в якій закріплена бланкетна норма про те, 

що порядок розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з 

метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 

інтересів працівників і роботодавців визначаються законом.  

У такій ситуації недоліки чинного законодавства у частині регулювання 

колективних переговорів та укладення колективних угод і договорів має 

усунути проект Закону України «Про колективні угоди та договори». Втім, що 

стосується обов’язковості укладення колективних договорів, то відповіді на це 

питання у законопроекті немає. Слід звернути увагу на те, що у законопроекті 

відсутні норми про сферу укладення колективних договорів, угод, які 

закріплені у ст.2 чинного Закону України «Про колективні договори і угоди» 

[4]. Зокрема, відповідно до частини першої зазначеної статті колективний 

договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - 

підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які 

використовують найману працю і мають право юридичної особи. Замість 

цього в окремій ст. 5 проекту Закону України «Про колективні угоди та 

договори» закріплені норми про сферу дії колективних угод і договорів. На 

нашу думку, норму про сферу укладення колективних договорів слід 

передбачити й у новому Законі. 

Заслуговує на підтримку норма, закріплена у частині другій ст. 11 

проекту Закону України «Про колективні угоди та договори», згідно з якою 

колективні переговори з укладення колективної угоди, угоди розпочинаються 

за ініціативою будь-якої сторони у терміни, визначені діючою колективною 

угодою, договором, але не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення її (його) дії, а 
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у разі відсутності діючої колективної угоди чи договору – за домовленістю 

сторін. Останнє положення не передбачено у частині другій ст. 10 Закону 

України «Про колективні договори і угоди», відповідно до якої будь-яка із 

сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного 

договору, угоди або у строки, визначені цими документами, письмово 

повідомляє інші сторони про початок переговорів. Тобто зазначена норма 

розрахована тільки на ситуацію, в якій укладено колективний договір, угоду. 

Дата початку переговорів у разі відсутності зазначених актів чинним Законом 

не встановлюється.  
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Проблеми запровадження пенсійної реформи в Україні 

Понад 20 років в Україні тривають спроби провести пенсійну реформу. 

Однак, прийнята в Україні пенсійна реформа не вирішила всіх проблемних 

питань функціонування пенсійної системи. У працюючих українців немає 

жодних стимулів платити пенсійні внески; хронічно дефіцитний Пенсійний 

фонд, що тисне на держбюджет; при цьому Україна витрачає на пенсії чи не 

найбільше за всіх у світі (у відсотках до ВВП), і до недавнього часу мала дуже 

високі «трудові податки», стимулюючі бізнес до відходу в тінь.  

У Національному банку України вважають, що в Україні необхідно 

запустити накопичувальну систему пенсійного страхування з початку 

2019 року. Також фахівцями з Національного банку висловлюється 

пропозиція, що з початку 2019 року потрібно створити реєстр одержувачів 

соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, а також інших виплат за рахунок 

бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів. На сьогодні результат 
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проведеної реформи поки що не втішний. Втілення реформи в життя 

ускладнюється чималою наявністю об’єктивних та суб’єктивних факторів, 

зокрема таких, як складна демографічна ситуація, розбалансованість бюджету, 

високий рівень тіньової економіки, політичний популізм. По завершенню 

революції Гідності ми спостерігаємо нову хвилю спроб вдосконалити існуючу 

пенсійну реформу, яка здійснюється в умовах пильної уваги з боку світової 

спільноти, в першу чергу – МВФ, а також в умовах жорсткої політичної 

конкуренції. 

Нинішні зміни в пенсійній системі, згідно з позицією НБУ, нададуть 

можливість знизити нерівність в розмірі пенсійних виплат в результаті різного 

часу виходу на пенсію або за різними програмами, посилити стимули до 

працевлаштування населення в формальному секторі економіки та сплату 

пенсійних внесків. Означені фактори повинні сприяти посиленню фінансової 

стійкості Пенсійного фонду. Потребують до себе уваги та необхідності 

врегулювання  ризики негативного впливу на пенсійну систему 

демографічних і міграційних тенденцій. 

Так, законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 9.07.2003 № 1058-IV (далі – Закон № 1058), який набув 

чинності з 1 січня 2004 року, було введено нове поняття - «страховий стаж» 

[1]. З того ж періоду поняття «страховий стаж» замінило собою поняття 

«трудовий стаж» та стало одним із базових факторів, який впливає на розмір 

майбутньої пенсії та на можливість її отримання взагалі. Під страховим 

стажем, відповідно до ст.1 Закону № 1058, розуміють період (строк), протягом 

якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку 

сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із 

законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і за який сплачено 

страхові внески [1]. 

Щодо правового регулювання страхового стажу, то весь страховий період 

можна поділити на внесковий та невнесковий. Внесковий період – це період, 

під час якого стягуються страхові внески з працівників і роботодавців. За 

окрему категорію працівників внески сплачуватимуться з державного 

бюджету. В свою чергу невнесковий період буде складатися з таких періодів, 

коли особа не працювала з поважних причин. Тобто кошти на рахунок не 

відраховуються, але до страхового стажу цей період зараховується. Це час 

перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, а при 

наявності медичного висновку – до шести років. 

Відповідно до запропонованої урядом реформи, пенсійний вік 

підвищуватися не буде і залишається на рівні 60 років для людей, які 

матимуть страховий стаж 25 років. Натомість змінюються вимоги до 

трудового стажу, тобто того періоду, за який людина, або її роботодавець 

сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Наразі право на 

пенсію за віком мають ті, кому виповнилося 60 років. При цьому в законі 

зазначається, що ці особи повинні мати страховий стаж 15 років. До кінця 
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2017 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залишається 

незмінним – 15 років. Але уже з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії 

матимуть ті, у кого буде 25 років страхового стажу. Надалі він з кожним 

роком буде збільшуватися на 1 рік і у 2028 році повинен сягнути 35 років. Так, 

мінімальний розмір пенсії за віком буде нараховуватися за наявності 

страхового стажу в чоловіків – 35 років, а у жінок – 30 років. На сьогодні мова 

йде про отримання та збільшення страхового стажу. Що це означає? 

Припустимо, ви наближаєтеся до пенсійного віку, однак необхідного 

страхового стажу у вас немає. Щоб не отримувати мінімалку, ви будете 

змушені доопрацювати стільки років, скільки у вас не вистачає. Навіть 

незважаючи на те, що згідно із законом вже можете вийти на пенсію. Тобто 

доведеться добирати необхідний страховий стаж, щоб пенсію вам 

нараховували за звичайним коефіцієнтом. Отoж фактично, збільшення 

страхового стажу - це не що інше, як приховане підвищення пенсійного віку. 

Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для осіб, які мають страховий 

стаж 25 років. Але є люди, які не мають стажу роботи. І це велика проблема. 

Такі люди матимуть можливість виходу на пенсію в 63 роки, а якщо у людей є 

менше 15 років стажу або 15, то, відповідно, 65. Підвищення страхового стажу 

з 15 до 25 років це, фактично, додаткові 10 років, які людина повинна 

заробити чи «придбати», як зазначається в новому Законі [1]. Трудовий стаж 

до 1 січня 2004 року зараховується як страховий стаж. Для того, щоб до 

страхового стажу було зараховано один робочий місяць, сума внеску до 

Пенсійного фонду повинна бути не меншою, ніж та, що обчислена із 

мінімальної заробітної плати, тобто не менше розміру мінімального 

страхового внеску.  

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, 

зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума 

сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний 

страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових 

внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період 

зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення 

відповідної доплати. В окремих випадках для підтвердження страхового стажу 

застрахованої особи крім трудової книжки потрібні додаткові документи, що 

підтверджують періоди, впродовж яких застрахованою особою страхові 

внески не сплачувались, але які відповідно до законодавства про соціальне 

страхування, зараховуються до страхового стажу. 

Заслуговує на увагу той факт, що в Україні на сьогоднішній момент 

близько 20 тисяч осіб пенсійного віку не отримують пенсії через відсутність у 

них мінімально необхідного 15-річного страхового стажу [2]. В Україні є 

майже 20 тисяч осіб, які не отримують пенсію, будучи людьми пенсійного 

віку. Їм не сплачується пенсія, їм платиться спеціальна допомога, яка 

сплачується особі, яка не має права на пенсію [3]. Не важко уявити, яким 

чином може змінитися такий показник, враховуючи новації сучасного етапу 

реформування пенсійної системи України. Загалом експерти одностайні, що 

для того, щоб вирішити пенсійну проблему, впровадити пенсійну реформу 
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недостатньо. Перш за все людей необхідно забезпечити робочими місцями, 

щоб вони могли набувати страхового стажу, надати гарантії, що кошти не 

зникнуть, пояснити відповідальність сплати податків, покращити медичне 

забезпечення. Подолати неминучий пенсійний коллапс вдасться лише 

комплексом реформ та безперервним економічним зростанням країни. 
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Забезпечення гідної зайнятості громадян України в умовах 

посилення процесів трудової міграції 

Стан ринку праці в Україні викликає занепокоєння, а певною мірою 

виглядає катастрофічним. Так, за даними Євростату, у 2014 році до ЄС 

офіційно виїхали, отримавши перший дозвіл на проживання, 291,4 тис. 

українців, це на 87% більше від середньої річної кількості українських 

мігрантів у 2010-2013 роках. У 2015 році виїхали вже 455,6 тис., це на 192% 

перевищило середній показник років до конфлікту на Донбасі [ 1]. Такий же 

темп трудової міграції серед українців зберігався протягом 2017 та 2018 років. 

У ці Польща роки стала основною країною в ЄС, що приймає трудових 

мігрантів з України. За заявою Національного банку Польщі до кінця 

2020 року на польський ринок праці буде перебувати 200-300 тисяч українців 

щорічно [ 2]. У 2016 році Міжнародна організація з міграції звітувала, що 

надходження від українських трудових мігрантів допомагають їхнім сім’ям 

покрити споживчі витрати (25% опитаних), заощадити (43%) чи інвестувати в 

житло (17%) [ 3]. Наведені показники свідчать про те, що українська держава 

не може впоратись із завданням забезпечення гідною зайнятістю своїх 
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громадян, а державна політика у сфері зайнятості населення повинна бути 

переглянута.  

Насамперед, слід відзначити, що за роки незалежності українській 

державі так і не вдалось повною мірою відмовитись від патерналістських 

підходів в правовому регулюванні питань зайнятості населення. Концепції 

зайнятості населення, що приймались урядом протягом багатьох років, 

базувались на пасивних заходах до регулювання сфери зайнятості населення,  

що принципово протилежне ринковій моделі функціонування вітчизняної 

економіки. Пасивні заходи забезпечення зайнятості, такі як державне 

замовлення, квотування робочих місць, обмеженість гнучких форм зайнятості 

і т.п., законсервували ринок праці, зробили його жорстким та  інвестиційно 

непривабливим. Це, у свою чергу, не стимулювало вітчизняних роботодавців 

переоснащувати виробництво, підвищувати заробітну плату, опікуватись 

конкурентоспроможністю та утриманням своїх працівників. Правила гри, які 

склались у правовому регулюванні зайнятості населення, тяжіють більшої 

мірою до адміністративно-командної системи управління, коли конкуренція 

обмежена (чи зовсім відсутня), а держава контролює усі питання навчання, 

розподілу та перерозподілу робочої сили й опікується питанням контролю за 

мірою соціальних витрат. Однак в умовах ринкової економіки такий підхід є 

анахронічним, він віддаляє реальні потреби підприємств та населення від 

правового забезпечення, заганяє до тіньових схем механізми підвищення 

ефективності виробництва. Як наслідок, вітчизняний продукт перестав бути 

конкурентоспроможний подекуди навіть на внутрішньому ринку споживання, 

а відсутність матеріальних та нематеріальних стимулів для отримання гідної 

зайнятості посилили міграційні процеси серед українських працівників. 

Видається, що виправлення ситуації, що склалася на українському ринку 

праці, чи хоча б мінімізація її наслідків, можливе виключно при 

формулюванні та втіленні нової доктрини зайнятості населення, котра 

повинна базуватись на активні державній політиці зайнятості, націленої 

передусім на підвищення рівня конкурентоспроможності населення, його 

адаптованості до структурних змін, скорочення періоду вимушеної 

незайнятості завдяки здійсненню професійної орієнтації та перепідготовки, 

сприянню розвитку самозайнятості та впровадженню гнучких форм 

зайнятості.  

Крім того, в основу активної політики зайнятості має бути покладена 

концепція гідної зайнятості. Основою гідної праці є повна і продуктивна 

зайнятість, здорові умови і справедлива оплата праці працівників. 

Безпосередньої у сфері зайнятості населення сутність концепції гідної праці 

визначається у формуванні такої активної державної політики у сфері 

зайнятості, яка б органічно забезпечила загальне зростання якості життя 

всього суспільства. У даному аспекті концепція гідної праці тісно 

переплітається із правом на зайнятість як суб’єктивного права кожного 

громадянина на сприяння в одержанні такої роботи, котра б забезпечила усі 

життєві (вітальні, соціальні, культурні і т.п.) потреби людини на високому 

цивілізованому рівні. В умовах впровадження концепції гідної праці право на 
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зайнятість здобуває новий орієнтирів та напрямків розвитку. У цьому сенсі 

для України визначальною є Програма гідної праці МОП для України на 2016-

2019 роки [ 4], положення якої спрямовують вектор державної політики до 

найбільш повної реалізації права громадян на зайнятість. Програма гідної 

праці передбачає, що активні заходи сприяння реалізації права на зайнятість 

мають формуватись у сферах забезпечення сталого розвитку підприємництва 

в Україні, створення сприятливих інвестиційних умов для створення гідних 

робочих місць, підвищення конкурентоздатності вітчизняних працівників, 

удосконалення роботи Державної служби зайнятості України. 

Таким чином, розв’язання проблеми забезпечення гідної зайнятості 

громадян України в умовах посилення процесів трудової міграції 

представляється можливим у світлі впровадження нової доктрини зайнятості, 

заснованої на активних заходах сприяння та забезпечення гідної зайнятості 

населення. 
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доцент кафедри трудового права 

До питання про захист прав роботодавця під час страйку 

Традиційно вважається, що роботодавець є більш сильною стороною 

трудових правовідносин, оскільки володіє засобами виробництва. І в 

суспільстві сформувався усталений стереотип, що роботодавець надійно 

законодавчо захищений у взаємовідносинах з працівником (працівниками). 

Водночас, коли між роботодавцем та найманими працівниками, інтереси яких 
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на виробничому рівні представляє первинна профспілка, виникає колективний 

трудовий спір, що переростає у страйк, подекуди роботодавець опиняється у 

непривабливому становищі через порушення його прав з боку найманих 

працівників. 

Часом працівники свідомо затягують примирні процедури, сподіваючись 

на виконання роботодавцем якомога більшої кількості своїх вимог (до того ж, 

не завжди виправданих вимог), внаслідок чого роботодавець несе значні 

збитки. Працівники у такий спосіб намагаються привернути увагу 

громадськості, журналістів, які приїздять на підприємство для проведення 

журналістського розслідування. Світовій практиці (Італійська Республіка, 

Королівство Іспанія, Республіка Казахстан тощо) відомі випадки, коли 

працівники вдаються до крайнощів у перебігу страйку, грубо порушуючи 

громадський порядок, завдаючи шкоди майну роботодавця, перекриваючи 

в’їзди на територію підприємства, заважаючи роботодавцю залучити до 

роботи інших працівників замість страйкарів тощо. Подібний формат 

відносин між роботодавцем та страйкарями не є цивілізованим, засвідчує 

протиправність дій страйкарів, потребує засудження та спонукає до наукових 

розробок у напрямку запровадження механізму захисту прав роботодавця у 

перебігу страйку. 

Там, де є крайнощі з боку страйкуючих працівників, де відсутня 

адекватна координація дій страйкарів з боку органу (особи), що очолює 

страйк, доцільно ставати на бік роботодавця, оскільки у перебігу подібної 

конфронтації негативні наслідки торкнуться обох сторін колективного 

трудового спору. 

Аналіз законодавства, яким регламентуються процедурні аспекти 

організації та проведення страйку (ст. 44 Конституції України; статті 17-28, 

30, 32-34 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР (далі – Закон № 137); 

Наказ Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), яким 

затверджено Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур 

під час страйку від 18.11.2008 р. № 131 та ін.), свідчить, що реально діючого 

інструментарію для захисту прав роботодавця у випадку їх порушення 

страйкарями у перебігу організації та проведення страйку бракує.  

Слід віддати належне профспілкам, які стоять на сторожі захисту права 

на страйк працівників. Так, Федерація професійних спілок України розробила 

Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників від 11.08.2015 р. 

Відповідно до положень Закону України «Про організації роботодавців, 

їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VI серед 

завдань організацій роботодавців, об’єднань організацій роботодавців – 

забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів 

роботодавців у відносинах з профспілками; сприяння вирішенню колективних 

трудових спорів, сприяння максимальному дотриманню інтересів 

роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) тощо. 
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Права та інтереси роботодавця у взаємовідносинах з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування та професійними спілками 

потужно відстоює Об’єднання організацій роботодавців України (далі – 

ООРУ). Так, у пункті 4.2. статті 4 Статуту ООРУ, з-поміж іншого, закріплено, 

що основними завданнями організацій роботодавців України є сприяння 

максимальному дотриманню інтересів своїх членів при вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння вирішенню колективних 

трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих 

конфліктів. 

Для відстоювання прав та інтересів роботодавця, зокрема під час страйку, 

вважаємо за доцільне Об’єднанню організацій роботодавців розробити 

Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів) з метою захисту прав роботодавця (далі – Методичні 

рекомендації). 

Розглянемо, якими пунктами потенційно можна наповнити текст цих 

Методичних рекомендацій у частині страйкових дій. 

Так, серед інструментарію роботодавця – вимагати від страйкарів 

дотримання законності і правопорядку під час страйку у прийнятний спосіб (у 

тому числі за допомогою звукопідсилюючої апаратури чи розміщення на 

інформаційному стенді плакатів для інформування осіб з вадами слуху). Там, 

де у процесі страйку має місце порушення громадського порядку, 

роботодавцеві слід діяти радикально – повідомляти в органи Національної 

поліції про адміністративні правопорушення або події на підприємстві, 

викликати наряд поліції з метою своєчасного реагування (на виконання 

положень п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 р. № 580-VIII) й попередження переростання сутичок у масове 

безладдя з потенційно можливими негативними наслідками для здоров’я та 

життя людей. 

На випадок страйку, якщо страйкуючий персонал перебуває на 

підприємстві, роботодавець має тримати під постійним контролем градус 

напруги серед учасників страйку. Для цього служба охорони, якщо така 

передбачена у складі структурного підрозділу підприємства (або представник 

охорони), має діяти відповідно до відпрацьованого плану: попереджати 

знищення (пошкодження) майна власника; запобігати рукоприкладству; 

запобігати застосуванню страйкарями піротехнічних виробів, сумішей, 

вибухових речовин, щоб унеможливити спричинення шкоди здоров’ю, життю 

персоналу, навколишньому середовищу; контролювати від блокування 

страйкуючими в’їзди-виїзди на територію підприємства спецтранспорту 

(пожежні автомобілі, машини невідкладної медичної допомоги, поліції, 

аварійних служб тощо).  

Слід пам’ятати, що роботодавець і фахівці НСПП – партнери у перебігу 

врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його етапах, 

включаючи крайню страйкову форму. Роботодавець не має зволікати з 

повідомленням висококваліфікованих фахівців НСПП про страйк на своєму 

підприємстві. Співробітники служби виробили унікальну практику роботи зі 
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страйкарями, можуть реально послабити невиправданий у деяких випадках 

тиск на роботодавця і запобігти негативним наслідкам, до яких призводить 

затягування страйку. Незалежні посередники, трудові арбітри, позаштатні 

радники НСПП, завідувачі інформаційно-консультаційних центрів НСПП 

успішно сприяють вирішенню колективних трудових спорів, влаштовують 

узгоджувальні зустрічі, мають реальний вплив на страйкарів влучним 

роз’ясненням, яскравими резонансними прикладами й іншими компетентними 

діями. Таким чином, у Методичних рекомендаціях окремий розділ доцільно 

присвятити захисту прав роботодавця у перебігу страйку за сприяння фахівців 

НСПП. 

Роботодавцю рекомендовано розробити План заходів щодо запобігання 

колективним трудовим спорам (конфліктам) на підприємстві, а також Правила 

поведінки під час страйку. Наявність цих локальних актів як додатків до 

колективного договору, з текстами яких усі працівники мають бути 

ознайомлені при працевлаштуванні, може як попереджати страйки, так і 

тримати під контролем ситуацію на підприємстві на випадок проведення 

страйку, захищаючи у такий спосіб і права роботодавця. 

Роботодавець має проводити роз’яснювальну роботу з метою 

попередження страйків на підприємстві (запрошувати на підприємство 

фахівців НСПП, організовувати тренінги, практикувати анкетування 

працівників підприємства з приводу факторів, що можуть спровокувати 

страйк), оскільки нерідко персонал має досить узагальнене уявлення про цей 

крайній засіб вирішення колективного трудового спору. Працівники повинні 

розуміти, що існують й інші засоби врегулювання конфліктної ситуації – від 

інформаційних (підписання петицій, які у подальшому адресуються 

роботодавцю; розміщення карикатур на інформаційних стендах; прикріплення 

до одягу персоналу символів (значків) невдоволення стратегічною політикою 

роботодавця) до реально потужних інструментів впливу на несумлінного 

роботодавця (тимчасова (на період страйку) відмова працівників купувати 

товари, які випускає роботодавець; акції протесту, вдаючись до яких 

працівники привертають увагу до вирішення нагальних проблем не лише 

керівника підприємства, а й органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування). 

Роботодавець у законний спосіб вправі збирати інформацію, необхідну 

для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) із залученням 

компетентного персоналу (висококваліфікованих фахівців та експертів НСПП 

– на виконання положень ч. 9 ст. 15 Закону № 137). Чим краще буде 

інформований роботодавець про потреби своїх працівників (у підписному 

листі про висунення вимог працiвникiв підприємства до роботодавця вимоги 

найманих працівників можуть бути сформульовані нечітко), чим швидше 

зрозуміє мотивацію припинення роботи страйкарями та затягування 

страйкового руху, тим конструктивнішим буде діалог між сторонами 

колективного трудового спору за столом переговорів з метою врегулювання 

розбіжностей. 
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Найпотужнішим засобом захисту порушених страйкарями прав 

роботодавця є звернення останнього до суду з метою визнання страйку 

незаконним, якщо на те будуть законно встановлені причини (ст. 22 Закону 

№ 137). 

Роботодавець вправі на будь-якому етапі конфліктної ситуації підписати 

угоду про вирішення колективного трудового спору, що стане фінальною 

крапкою. 

У будь-якому разі всі конфлікти між роботодавцем та найманими 

працівниками мають вирішуватися у цивілізованому правову форматі. 

І, насамкінець, щоб роботодавцю не доводилося захищати свої права у 

випадку їх порушення страйкарями, слід намагатися тримати баланс інтересів 

роботодавця і працівників підприємства, дослухатися до проблем персоналу, 

прагнути зберігати мир та стабільність у взаємовідносинах, створювати 

сприятливий клімат для комфортної та результативної роботи сторін 

соціально-трудових відносин. 

 

 

 

 

Шишлюк Вікторія Русланівна 

Одеська національна академія харчових технологій, 

канд. юрид. наук, асист. кафедри економічної теорії  

та фінансово-економічної безпеки 

Розірвання трудового договору у зв’язку зі змінами в організації 

виробництва і праці за законодавством України і Польщі 

Через кризові явища в економіці останнім часом значного поширення 

набули випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і 

праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілюванням 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

підприємств на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України [1]. 

Законодавство про працю передбачає низку гарантій для працівників, 

трудовий договір з якими припиняється на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.  

По-перше, у ст. 492 КЗпП України міститься вимога, яка передбачає 

обов’язок роботодавця повідомити персонально працівників про наступне 

вивільнення працівників не пізніше ніж за два місяці. Це означає, що власник 

або уповноважений ним органу не може розірвати трудовий договір з 

працівником раніше закінчення двомісячного строку з моменту 

попередження, за винятком випадків передбачених законодавством. 

Також ст. 43 КЗпП України передбачено обов’язок отримання 

роботодавцем попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації при розірвання трудового договору на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП 

України. Виняток становить випадок ліквідації підприємства, установи, 

організації (ст. 431 КЗпП України). 
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До числа гарантій при припиненні трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП 

України відноситься також обов’язок роботодавця враховувати переважне 

право працівників на залишення на роботі, передбачене ст. 42 КЗпП України. 

Крім того, ст. 421 КЗпП України закріплено, що за працівником, 

звільненим на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України (крім випадку ліквідації 

підприємства, установи, організації) протягом одного року зберігається право 

на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, 

якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу 

працівників аналогічної кваліфікації. 

КЗпП України передбачає обмеження щодо розірвання трудового 

договору на підставі п. 1 ст. 40 з певними категоріями осіб, які визначені в 

статтях 184, 186-1 цього Кодексу. Звільнення цих категорії осіб з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу не допускається, за винятком 

випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли 

допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. 

Можна стверджувати, що з метою забезпечення прав працівників при 

припиненні трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП України законодавчо 

передбачений досить широкий перелік гарантій, пільг та компенсацій. 

За законодавством Польщі рішення про ліквідацію роботодавця 

незалежно від причин, що його викликали, створює різні наслідки у трудових 

відносинах.  

Верховний Суд Польщі у рішенні від 05.09.2001 зазначив, що саме по 

собі припинення роботодавця не може вважатись подією, яка буде 

автоматично викликати припинення трудового договору з працівниками. Для 

цього роботодавцю необхідно прийняти рішення про припинення трудових 

відносин та вчинити ряд конкретних дій, спрямованих на його реалізацію [2].  

Відповідно до ст. 8 Закону «Про спеціальні правила припинення 

трудових відносин з причин, не залежних від працівників» роботодавець, який 

припиняє свою діяльність зобов'язаний виплатити вихідну допомогу.  

Вихідна допомога залежить від стажу працівника у розмірі: 

- заробітної плати за один місяць, якщо стаж роботи працівника 

становить менше двох років; 

- заробітної плати за два місяці, якщо стаж роботи працівника становить 

від двох до восьми років; 

- заробітної плати за три місяці, якщо стаж роботи працівника становить 

понад 8 років [3]. 

Відповідно до ст. 13 Закону Польщі «Про інформування працівників та 

проведення консультацій з ними» [4] про своє рішення щодо ліквідації 

компанії, роботодавець повинен інформувати трудовий колектив 

підприємства. Роботодавець повинен проінформувати трудовий колектив з 

питань, що стосується економічної ситуації роботодавця. 

Статтею 19 зазначеного Закону також передбачено, що у випадку, якщо 

роботодавець не виконує зобов'язання щодо проведення консультацій з 

трудовим колективом, з питань, зазначених у законі, то такі дії тягнуть за 

собою відповідальність у вигляді штрафу або обмеженням волі. 
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У випадку розірвання трудового договору у зв'язку з ліквідацією 

роботодавець може зменшити встановлений законом строк повідомлення, але 

не менше як до одного місяця (§ 1 ст. 361 ТК Польщі [5]). 

Відповідно до § 1 ст. 411 ТК Польщі у разі припинення трудового 

договору у зв’язку з ліквідацією скасовуються гарантії зайнятості окремих 

категорій працівників, передбачені ст. ст. 38, 39 і 41. Перш за все, 

роботодавець не зобов'язаний повідомляти про намір припинення трудового 

договору з профспілками. Він може також припинити трудовий договір під 

час перебування працівника у відпустці або у разі відсутності працівника на 

роботі з інших поважних причин. 

Таким чином, законодавство України передбачає більш сприятливий для 

працівника порядок припинення трудового договору у зв’язку зі змінами в 

організації виробництва і праці, ліквідації, реорганізації, банкрутства 

підприємства шляхом встановлення певних процедурних заборон для 

роботодавця. Це стосується обмеження щодо розірвання трудового договору в 

період відпустки працівника, його тимчасової непрацездатності, а також 

заборони звільнення окремих категорій працівників. 

Натомість законодавством про працю Польщі при припиненні трудового 

договору за зазначеними підставами наділяє роботодавця більш широкими 

можливостями, скасовуючи певні гарантії для працівників при припиненні 

трудового договору з ініціативи роботодавця, передбачені ТК Польщі, 

встановлюючи при цьому вищий рівень грошових компенсацій. 

У проекті ТК України у зв’язку зі змінами в організації виробництва і 

праці, ліквідації, реорганізації, банкрутства підприємства використана 

польська модель припинення трудового договору. 

При скороченні працівників ст. 87 встановлюється вимога щодо 

проведення роботодавцем консультацій із профспілковими органами 

(представниками) про заходи щодо запобігання звільненню чи зведення їх 

кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого 

звільнення. Натомість, на відміну від законодавства Польщі, проект ТК 

України не передбачає відповідальності роботодавця за ухилення від 

проведення консультацій із профспілковими органами (представниками). 

У ст. 88 проекту ТК України визначено обов’язок роботодавця письмово 

попередити працівника про наступне звільнення не пізніше ніж за два місяці, 

натомість для суб’єктів малого підприємництва даний строк є скороченим і 

становить один місяць. Встановлюється також можливість зменшення 

двомісячного строку попередження до одного місяця за згодою сторін 

трудового договору. У такому випадку, аналогічно польському законодавству, 

за невідпрацьований до закінчення двомісячного строку попередження час на 

роботодавця покладається обов’язок виплатити працівникові грошову 

компенсацію у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

Статтею 107 проекту ТК України передбачається скасування заборони 

звільнення працівника у період тимчасової непрацездатності, відпустки у разі 

ліквідації юридичної особи – роботодавця або припинення фізичною особою 

виконання функцій роботодавця. 



186 

Відповідно до ст. 109 проекту ТК України встановлена заборона 

звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, та 

одиноких матерів як гарантія прав працівника не застосовується у випадку 

ліквідації юридичної особи   роботодавця без правонаступництва, припинення 

фізичною особою виконання функцій роботодавця. 

Також у ст. 90, за аналогією з чинним КЗпП України, зберігається 

переважне право на залишення на роботі при проведенні скорочення та 

визначаються категорії працівників, яким надається така гарантія. 

Використання польської моделі припинення трудового договору за даною 

підставою у поєднанні з існуючими гарантіями для працівників, 

передбаченими КЗпП України, є позитивним моментом, оскільки дозволяє 

збалансувати інтереси як працівників, так роботодавця у випадку розірвання 

трудового договору за даною підставою. 
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Проблеми реалізації молоддю права на працю 

Невід’ємним сектором ринку праці України є молодіжний ринок, який 

представлений людьми вікової категорії до 35 років. Молодь — це соціально-

демографічна група, яка характеризується сукупністю вікових ознак, 

особливістю соціального стану та зумовлених певним набором соціально-

психологічних якостей, які визначаються суспільним ладом, закономірностями 

соціалізації, вихованням в умовах певного суспільства  [1, с.749]. При цьому вік 

є найбільш важливим та водночас дискусійним критерієм для виділення молоді в 

окрему соціально – економічну групу. Так, у Законі України «Про сприяння 
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соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» № 2998-XII від 

05.02.1993 р. (далі – Закон № 2998-XII), молодь визначається як громадяни віком 

від 14 до 35 років [2].  ООН визначає молодість, як «період між закінченням 

дитинства і початком трудової діяльності», при цьому молоддю визнаються 

особи віком від 15 до 24 років без обмеження права іншого визначення 

державами-членами [3]. За останніми даними ВООЗ збільшила граничні вікові 

межі молодих людей до 44 років. Як зазначає Т. Буда, на сучасному етапі 

розвитку людства істотно розсунулись умовні соціально-психологічні межі 

молодості. З одного боку, процес акселерації прискорив фізичний, зокрема, 

статевий розвиток дітей і підлітків, який традиційно вважається нижньою межею 

юності, з іншого – ускладнення трудової й суспільно-політичної діяльності, в 

якій повинна брати участь людина, викликає подовження суспільно необхідного 

терміну підготовки до життя, зокрема збільшення періоду навчання, з яким 

асоціюється отримання соціального статусу [4, с.72]. Як справедливо стверджує  

Головатий М.Ф, вікові межі молоді, зокрема і в Україні, повинні постійно 

змінюватись враховуючи соціально – економічні,  політичні, а також ряд інших 

факторів та умов розвитку української державності  [5, с.40]. 

Право кожного на працю закріплене у статті 43 Конституції України. Воно 

включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Крім того, дана стаття закріплює за 

державою обов’язок створення умов для повної реалізації кожним права на 

працю за принципом рівності можливостей обирати професію та рід трудової 

діяльності. Вказані положення відповідають статті 24 Конституції України, що 

зрівнює всіх громадян перед законом та наділяє рівними конституційними 

правами та свободами. Слова «кожен», «громадянин», «особа», що 

зустрічаються в нормах Конституції, які регламентують право населення на 

працю, свідчать про те, що даними правами на рівні з іншими віковими 

категоріями населення наділяється і молодь.  

Процес соціального становлення молоді способом різнобічного включення 

в життєдіяльність суспільства як його складової регламентовано Законом 

№2998-XII. Держава виступає гарантом реалізації права на працю працездатної 

молоді на рівні з іншими громадянами. Так, працездатна молодь наділяється 

наступними правами: отримання першого робочого місця 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; одержання  безоплатної  інформації  та професійної консультації з 

метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи; забезпечення 

працевлаштування шляхом створення молодіжних центрів та громадських 

організацій; правом на підтримку підприємницької ініціативи та діяльності через 

надання органам місцевого самоврядування можливості встановлювати за 

рахунок коштів, що надходять до місцевого бюджету, пільгову плату за 

реєстрацію підприємств, створених молодими громадянами та молодіжними 

громадськими організаціями [2].   
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В Кодексі законів про працю (далі – КЗпП) норми, що регулюють працю 

молоді містяться в Главі XII. Для всіх підприємств і організацій встановлюється 

квота  прийняття на роботу і на професійне навчання молоді, яка закінчила 

загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також у інших 

передбачених КЗпП випадках. Квота робочих місць для забезпечення 

працевлаштування молоді для підприємств (об’єднань), установ і організацій 

незалежно від форми власності та організаційних форм визначається в розмірі, 

встановленому Законом України «Про зайнятість населення». 

Роль молоді в сфері формування попиту та пропозиції на робочу силу є 

досить неоднозначної. Брак досвіду впливає на ринкову 

конкурентоспроможність молодих робітників, проте це компенсується їх 

мобільністю, здатністю швидко пристосовуватись до змін та стрімким 

прагненням кар’єрного росту.  

Аналіз показників економічної активності населення Державної служби 

статистики України свідчить про те, що кількість молоді відповідно до 

загального обсягу безробітних за останні 5 років не зазнає суттєвих змін та 

становить близько 45% від загального числа зареєстрованих безробітних станом 

на березень 2018 року. При цьому 20,7% безробітної молоді є учнями та 

студентами денної форми навчання, а приблизно 2% - маргінальна група 

(зневірені, ті, хто не знає де шукати роботу чи вважають, що підходящої роботи 

для них немає) [6] .  

Причинами безробіття сучасної молоді  є небажання переважної більшості  

роботодавців  працевлаштовувати людину без досвіду роботи, що можна 

пояснити відсутністю належних стимулів; невідповідність навчальних програм 

закладів освіти вимогам роботодавців; незацікавленість молоді працювати через 

малий розмір заробітної плати, який не перевищує законодавчо встановлений 

розмір мінімальної заробітної плати. Крім того, відмова молодих фахівців 

зайняти певне робоче місце пояснюється амбіційністю й рівнем трудової 

мотивації останніх. До числа безробітних можуть потрапити й 

висококваліфіковані спеціалісти, здатні до конкурентних умов праці, які не 

бажають виконувати запропоновану роботу, яка не вимагає здобутого ними 

рівня освіти та не цікава за змістом [7, с. 31]. 

Нещодавні дослідження Міністерства молоді та спорту України в рамках 

проекту «Соціальна ізоляція молоді в Європі» (EXCEPT) показують, що у 

порівнянні з попередніми поколіннями, сьогоднішня молодь матиме нижчі 

пенсії, ніж сучасні пенсіонери. Крім того, їх нинішня невизначеність у зайнятості 

не дає їм змоги робити додаткові заощадження для компенсації цих втрат. Через 

це молодь наражається на більш високий ризик бідності в довгостроковій 

перспективі [8] . 

 Підвищення показників економічної активності молоді в Україні повинне 

відбуватись в наступних напрямах: 1)посилення співпраці між ринком освітніх 

послуг та ринком праці шляхом удосконалення програм стажування, збільшення 

тривалості виробничої практики молоді під час навчання у ВНЗ, залучення 

потенційних роботодавців до навчального процесу, зокрема у проведення лекцій, 

зустрічей та інших заходів; 2)впровадження додаткових засобів державного 
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регулювання в системі зайнятості на прикладі шведської моделі державної 

підтримки молоді, які мали б на меті стимулювання регулярного оновлення 

галузевих знань та підвищення професійної компетентності молодих робітників: 

популяризація освіти для дорослих, законодавче закріплення оплачуваної 

учбової відпустки; 3)економічного стимулювання роботодавців до найму 

молодих працівників без досвіду роботи шляхом впровадження системи 

пільгового оподаткування для підприємств, що активно залучаються до 

програми працевлаштування молоді, відновлення раніше існуючих дотацій у 

розмір витрат на заробітну плату нарахувань на неї за працевлаштування 

безробітних з числа соціально вразливих категорій громадян, а також молоді; 

4)проведення постійних досліджень ринку праці з метою визначення професій,  

на які буде поширюватись попит найближчих п’ять років, а також тих, що на 

даний момент потребують висококваліфікованих галузевих  спеціалістів з 

урахуванням специфіки регіонів, та формування відповідної кваліфікаційно – 

освітньої структури пропозиції; 5) забезпечення достатнього фінансування вже 

існуючих заходів державної підтримки підприємницьких ініціатив молоді задля 

створення сприятливого бізнес - клімату. 

Вважаємо, що важливість значення молодих працівників серед стратегічних 

ресурсів України , повинна сприяти найбільш ефективному розвитку молодіжної 

політики зайнятості як елементу соціальної політики держави. 
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та права соціального забезпечення 

Практична роль теоретичної категорії «функції трудового права» 

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 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 
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(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 
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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 (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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права соціального забезпечення 

Актуальні питання застосування новел ст. 14 Закону України 

«Про зайнятість населення» 

Одним з основних принципів, на яких ґрунтується вітчизняна державна 

політика зайнятості населення є принцип забезпечення рівних можливостей 

населення у реалізації конституційного права на працю. 

За останніми статистичними даними найбільш потерпають від порушень 

належного ним права на вільно обрану зайнятість особи передпенсійного віку. 

За останніми статистичними даними сьогодні в Україні мешкає приблизно 

6,5 мільйонів громадян віком від 50 до 60 років. Враховуючи середні 

показники економічної активності цієї категорії населення, під державні 

гарантії в сприянні працевлаштуванню підпадають 3,8 мільйонів осіб. Частка 

осіб передпенсійного віку серед зареєстрованих безробітних є абсолютно 

найбільшою та складає 25% або 97700 осіб. Звідси питання ефективного 

законодавчого забезпечення права на працевлаштування даної категорії осіб в 

умовах перманентної економічної кризи в Україні є безперечно актуальними. 

Для забезпечення належного соціального захисту даної категорії осіб 

пунктом 5 частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість 

населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (надалі – «Закон України «Про 

зайнятість населення») осіб, яким до настання права на пенсію за віком 

відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року N 1058-IV залишилося 10 і 
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менше років (вище та надалі – «особи передпенсійного віку»), віднесено до 

категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню. 

Спеціальну квоту з працевлаштування осіб передпенсійного віку 

встановлено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII 

яким частину другу статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» 

доповнено абзацом другим наступного змісту: «Для працевлаштування осіб, 

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, підприємствам, установам та організаціям з 

чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у 

розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних 

працівників». 

Статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09 вересня 2003 року № 1058-IV встановлено, що особи 

мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років. 

Отже, пенсійний вік, за окремими винятками, встановлений на рівні 60 років. 

Що стосується жінок то лише для тих які народилися по 30 вересня 1956 року 

включно пенсійний вік встановлений на рівні 55 років. Відносно жінок які 

народилися після 01 жовтня 1956 року то їхній пенсійній вік поступово 

збільшується, що потрібно бути враховано роботодавцем при визначенні 

виконання ним спеціальної квоти з працевлаштування осіб передпенсійного 

віку. Отже, фактично додатковими гарантіями при працевлаштуванні зможуть 

скористатися виключно наступні категорії осіб передпенсійного віку: жінки та 

чоловіки від 50 до 60 років та частина жінок у віці від 48 років, яким 

можливість виходу на пенсію до досягнення 60 років передбачена пенсійним 

законодавством України. 

Норма, що встановила спеціальну квоту з працевлаштування осіб 

передпенсійного віку вступила в дію з 1 січня 2018 року. Таким чином, від 

початку 2018 року юридичні особи з середньообліковою чисельністю штатних 

працівників від 8 до 19 осіб включно мають забезпечити працевлаштування не 

менше однієї особи передпенсійного віку. 

Зазначаємо, що зараз одночасно діють дві квоти для працевлаштування 

осіб передпенсійного віку. Спеціальна, про яку вже зазначалося вище та 

загальна, встановлена у відповідності до частини першої статті 14 Закону 

України «Про зайнятість населення» згідно з якою підприємства, установи та 

організації з середньообліковою чисельністю штатних працівників за 

попередній календарний рік понад 20 осіб, як і раніше, мають забезпечувати 

5-відсоткову квоту з працевлаштування осіб що неконкурентоспроможні на 

ринку праці (до складу яких включено й осіб передпенсійного віку). Тобто 

спеціальної квоти з працевлаштування осіб передпенсійного віку для даної 

категорії роботодавців не встановлено. 

Надамо стислий прикладний аналіз правових новел абзацу другого 

частини другої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». 
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Вимога щодо виконання спеціальної квоти з працевлаштування осіб 

передпенсійного віку поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-

правову форму господарської діяльності яких можна визначити як 

підприємство, установа та організація (загалом юридичні особи). Тобто на 

фізичних осіб - підприємців зазначена норма не поширюється. Дана позиція є 

загальновизнаною та неодноразово підтверджувалась Міністерством 

соціальної політики України та підпорядкованими йому установами у своїх 

листах (лист від 25 березня 2014 року № ДЦ-01-1816/0/6-14; лист від 

16 листопада 2017 року № 718/0/126-17/241, тощо). 

Фактично спеціальна квота з працевлаштування осіб передпенсійного 

віку діє в межах від до 29 чоловіків включно. При цьому ми виходимо з того, 

що 5% квота для юридичних осіб на яких середньооблікова чисельність 

штатних працівників за минулий рік складає від 20 до 28 працівників буде 

також складати 1 особу. У даному контексті більш логічним виглядає 

зрівняння кількісних меж середньооблікової чисельності штатних працівників 

за яких діє спеціальна квота для працевлаштування осіб передпенсійного віку 

з нормативом робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, 

визначених у статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року N 875-XII, а саме від 

8 до 25 працівників. Пропонуємо внести відповідні зміни до абзацу другого 

частини другої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». 

Згідно до діючої редакції абзацу другого частини другої статті 14 Закону 

України «Про зайнятість населення» спеціальна квота з працевлаштування 

осіб передпенсійного віку встановлюється із врахуванням середньооблікової 

чисельності штатних працівників. Проте не є зрозумілим необхідність 

врахування середньооблікової чисельності штатних працівників при 

розрахунку спеціальної квоти з працевлаштування осіб передпенсійного віку 

яка встановлена не у відсотках, а у незмінному показникові – 1 одна особа. 

Пропонуємо з діючої редакції абзацу першого частини другої статті 14 Закону 

України «Про зайнятість населення» фразу «у середньообліковій чисельності 

штатних працівників» видалити. 

Припускаємо, що встановлення спеціальної квоти для працевлаштування 

осіб передпенсійного віку для підприємства з середньообліковою чисельністю 

штатних працівників за попередній календарний рік від 8 до 20 осіб у 

одночасному застосуванні щодо них нормативу працевлаштування осіб з 

інвалідністю призведе до погіршення стану даної категорії роботодавців, які 

наприклад при середньооблікової чисельності штатних працівників за 

попередній календарний рік на рівні 8 осіб повинні бути мати у штаті одну 

особу з інвалідністю та одну особу передпенсійного віку (тобто 25% від 

загальної кількості працівників). У даному контексті припускаємо, що треба 

пом’якшити диспозицію абзацу другого частини другої статті 14 Закону 

України «Про зайнятість населення» та надати можливість роботодавцям з 

середньообліковою чисельністю штатних працівників у межах від 8 до 25 осіб 

(виходячи з попередньої пропозиції) заповнювати квоту за рахунок будь-яких 

категорій осіб, що неконкурентоспроможні на ринку праці. 
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Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями спеціальної квоти 

вважається не тільки працевлаштування осіб передпенсійного віку а й 

подальше інформування роботодавцями Державної служби зайнятості в 

установленому нею порядку (частина третя статті 14 Закону України «Про 

зайнятість населення»). Така інформація подається роботодавцями щороку не 

пізніше 1 лютого після звітного року до будь-якого зручного для відвідування 

органу Державної служби зайнятості незалежно від місцезнаходження за 

формою, наведеною у додатку до Порядку надання роботодавцями державній 

службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, 

що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року 

№ 271. Першим звітним роком щодо подання вищезазначеної інформації буде 

2018 рік. 

Зазначаємо, що на виконання підпункту 3 пункту 9 Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року 

№ 2148-VIII Кабінет Міністрів України було зобов’язано привести свої 

нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону у тримісячний строк 

з дня набрання ним чинності (тобто до 01 квітня 2018 року). Проте на даний 

час ні Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості 

інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений Наказом 

Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271 ні 

додатки до нього не передбачають процедур та форм звітування 

роботодавцями щодо заповнення спеціальної квоти з працевлаштування осіб 

передпенсійного віку. Останнє фактично унеможливлює подання 

роботодавцями відповідної інформації та подальше притягнення їх до 

відповідальності. Проте якщо більш формально підійти до цієї проблеми то 

обов’язок роботодавця інформувати Державну службу зайнятості щодо 

заповнення квоти з працевлаштування осіб котрі неконкурентоспроможні на 

ринку праці не є тотожним обов’язку щодо подання роботодавцями звітів, 

передбачених чинним законодавством. Та звідси будь-які адміністративно-

господарські та інші санкції до роботодавців за неподання інформації про 

зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню взагалі не можуть застосовуватися. 

Щодо соціальної дійовості спеціальної квоти з працевлаштування осіб 

передпенсійного віку, то вона викликає певні сумніви і, навпаки, на ринку 

праці може виникнути зворотна тенденція, спрямована на уникнення 

роботодавцями обов’язку заповнення спеціальної квоти з працевлаштування 

осіб передпенсійного віку. Припускаємо, що в скрутній економічній ситуації 

що склалася в країні значна кількість юридичних осіб – роботодавців сегменту 

малого й середнього бізнесу почнуть дробитися на декілька мікропідприємств 

з численністю штатних працівників меншою за 8 осіб; переводити працівників 

до штату фізичних осіб – підприємців та у подальшому фактично 

використовувати працю даних осіб за договорами аутстафінгу; приймати осіб 
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передпенсійного віку на неповний робочий час (за суміщенням, або 

сумісництвом, у тому числі внутрішнім). Зазначаємо, що діюче законодавство 

України не забороняє заповнювати квоту з працевлаштування осіб, що 

неконкурентоспроможні на ринку праці шляхом працевлаштування 

відповідних категорій осіб на умовах неповного робочого часу (за 

суміщенням, або сумісництвом). Також вважаємо, що належним виконанням 

обов’язку роботодавця щодо працевлаштування в рахунок спеціальної квоти 

та нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю 

повинне визнаватися укладання трудового договору (у тому числі на умовах 

неповного робочого часу) з однією особою, котра одночасно є особою 

передпенсійного віку та особою з інвалідністю. 

Таким чином може значно нівелюватися позитивна мета, що 

переслідувалася законодавцем при впровадженні спеціальної квоти – 

забезпечити належу трудову соціалізацію осіб передпенсійного віку. Виходом 

із даною ситуації може стати акцент на посиленні державної політики 

стимулювання роботодавців з працевлаштування осіб передпенсійного віку. 

Наприкінці тез зазначимо, що статтею 53 Закону України «Про зайнятість 

населення» встановлено, що за невиконання роботодавцем протягом року 

квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 

вищезазначеного Закону України з нього стягується штраф за кожну 

необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної 

квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 

момент виявлення порушення. 

Згідно до роз’яснень Міністерства соціальної політики України та 

підпорядкованих йому установ (лист від 25 березня 2014 року № ДЦ-01-

1816/0/6-14 та лист від 16 листопада 2017 року № 718/0/126-17/241) 

відповідальність роботодавця за невиконання протягом року квоти для 

працевлаштування громадян, що неконкурентоспроможні на ринку праці 

настає за обов’язкової наявності двох складових: необґрунтована відмова у 

прийнятті на роботу відповідних осіб та наявність, станом на дату відмови, 

незаповненої квоти з працевлаштування даних категорій осіб. Погодимось, що 

таке формулювання законодавцем юридичного складу, що дозволяє 

притягнути роботодавця до відповідальності за невиконання квоти для 

працевлаштування громадян, що неконкурентоспроможні на ринку праці 

фактично унеможливлює реалізацію даної норми. Перш за все через 

складність доказування факту необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. 

Проте системно аналізуючи діючи правові норми вважаємо, що 

відповідальність передбачена статтею 53 Закону України «Про зайнятість 

населення» взагалі не може застосуватися до роботодавців за недотримання 

спеціальної квоти з працевлаштування осіб передпенсійного віку у зв’язку із 

наступним: 

- статтею 53 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено, що 

з роботодавця стягується штраф у разі невиконання роботодавцем протягом 

року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій 

статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Тобто змістовний та 
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формальний аналіз даної норми дозоляє стверджувати, що мова у даній 

частині Закону України «Про зайнятість населення» йде лише по загальну 5-

відсоткову квоту, а не про спеціальну квоту з працевлаштування осіб 

передпенсійну віку; 

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII до 

статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року 

№ 5067-VI не вносилися, що дозволяє стверджувати, що законодавець не мав 

на меті застосування відповідного штрафу при невиконанні спеціальної квоти 

з працевлаштування осіб передпенсійну віку. 

Сподіваємось, що майбутня судова практика буде також виходити з 

викладеного вище. На даний час згідно з відкритими даними Єдиного 

державного реєстру судових рішень штрафи передбачені статтею 53 Закону 

України «Про зайнятість населення» жодного разу не стягувалися. 
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Консолидация определений понятия «коллективный трудовой спор» 

государств-членов евразийского экономического союза 

В условиях рыночной экономики коллективные трудовые споры неизбеж-

ны, однако следует стремиться к тому, чтобы возникающие разногласия не 

перерастали в масштабные конфликты. Процессы ускорения экономической 

интеграции, со всей неизбежностью указывают на необходимость взаимного 

изучения правоотношений по разрешению коллективных трудовых споров в 

контексте консолидации правовых интересов государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС). Для этого необходима система, 

построенная на взаимных уступках и консультациях, предоставляющая собой 

широкий набор услуг, с помощью которых наниматели и работники могут 

находить консенсус и не допускать возникновения споров.  

Правовая основа разрешения коллективных трудовых споров в государ-

ствах-членах ЕАЭС – жизненно важный элемент системы регулирования 

трудовых отношений. У социальных партнеров государств-членов ЕАЭС имеются 

варианты выбора способов разрешения коллективных трудовых споров: от 

неформальных переговоров до вмешательства судебных органов в разрешение 

разногласий для защиты работниками своих экономических и социальных 

интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, 

заключение коллективных договоров (соглашений), право на заба-стовку во всех 

государствах-членах ЕАЭС.  

Проведем сравнительный анализ понятия «коллективный трудовой спор» в 

законодательстве ЕАЭС.  
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Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) 

дает следующее определение коллективного трудового спора. «Коллективный 

трудовой спор (конфликт) – это неурегулированные разногласия сторон 

коллективных трудовых отношений по поводу установления, изменения 

социально-экономических условий труда и быта работников, заключения, 

изменения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, со-

глашений» [1].  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК Российской Федера-

ции) устанавливает дефиницию коллективного трудового спора. Это 

неурегулированные разногласия между работниками (их представителями) и 

работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения 

условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя 

учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии 

актов, содержащих нормы трудового права, в организациях [2].  

Трудовой кодекс Республики Армении (далее – ТК Республики Армении) 

закрепляет положение о том, что коллективный трудовой спор – разногласия 

между профессиональным союзом и работодателем или сторонами, имеющими 

право на заключение коллективного договора, по предъявленным и 

неудовлетворенным требованиям сторон, возникающим в ходе переговоров в 

связи с заключением коллективного договора, а также изменения условий, 

установленных законодательством, иными нормативными правовыми актами или 

коллективным договором, либо установления новых условий труда, заключения и 

выполнения коллективного договора [3]. 

Трудовой кодекс Кыргызской Республике (далее ТК Кыргызской 

Республики) представляет понятие коллективного трудового спора – 

неурегулированные разногласия между работниками (их представителями) и 

работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения 

условия труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя 

учесть мнение выборного представительного органа работников при согласовании 

и принятии актов, содержащих нормы трудового права, в организациях[4]. 

В законодательстве Республики Казахстан не содержится определения 

коллективного трудового спора, при этом в положениях Трудового кодекса 

Республики Казахстан (далее – ТК Республики Казахстан) содержится 

определение трудового спора. Трудовой спор – разногласия между работником 

(работниками) и работодателем (работодателями) по вопросам применения 

трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения 

условий соглашений, трудового и (или) коллективного договоров, актов 

работодателя [5]. Есть необходимость обратить внимание на тот факт, что в 

Республике Казахстан в законодательстве было закреплено и содержится сейчас 

единое понятие трудового спора, которое объединяет в себе индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. 

Исходя из приведенных определений понятия «коллективный трудовой 

спор» можно выделить следующие общие для государств-членов ЕАЭС при-знаки 
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коллективного трудового спора: первый признак – это коллективный характер; 

второй признак – это нарушение работодателем норм трудового законодательства; 

третий признак – это особый предмет разногласий; чет-вертый признак – это 

субъект, который может выступить инициатором коллективного трудового спора 

– работники организации (и их представители); пятый признак – это 

количественный состав – сторона работников не должен быть менее половины от 

общей численности всех работающих. 

Коллективный трудовой спор возникает при расхождении интересов сто-рон: 

нанимателя и работников, если в ходе коллективных переговоров стороны не 

смогли прийти к взаимному согласию. В трудовых кодексах всех пяти госу-

дарств-членов ЕАЭС трудовые споры подразделяются на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. 

При этом в ТК России, Армении и Кыргызстана вразбивку закреплены 

определения понятий: «индивидуальный трудовой спор» и «коллективный 

трудовой спор», нет единого обобщающего понятия «трудовой спор» (ст. 381 и ст. 

398 ТК Российской Федерации, ст. 263 и ст. 64 ТК Республики Армении, ст. 411 и 

ст. 428 ТК Кыргызской Республики).  

ТК Республики Казахстан, прямо противоположно, предусматривает 

определение только родового понятия «трудовой спор» (ст. 1), хотя при этом 

оперирует двумя понятиями и категориями, как индивидуальный трудовой спор, 

так и коллективный трудовой спор, но определение понятий их не представлено в 

кодексе.  

В ст. 377 ТК Республики Беларусь содержится определение понятия 

«коллективный трудовой спор», зато определение понятия «индивидуальный 

трудовой спор» не приводится.  

Имеющиеся различия в государствах-членах ЕАЭС в определении понятия 

индивидуального трудового спора и коллективного трудового спора в 

дальнейшем могут негативно сказаться на отношениях по их разрешению. В связи 

с этим в государствах-членах ЕАЭС предстоит корректировка (изменение) норм 

национального законодательства в направлении их сближения, а в перспективе – 

создание единого правового механизма регулирования отношений по разрешению 

коллективных трудовых споров, системы упорядоченных, взаимосвязанных норм 

законодательных актов. 

На основании этого для государств-членов ЕАЭС в положениях модель-ного 

Трудового кодекса предлагается общее определение понятия коллективный 

трудовой спор - это разногласия, которые возникли между сторонами 

(работниками (их представителями) и наниматели (их представителями)) 

коллективно-трудовых отношений по поводу: 1) установления новых либо 

изменения существующих социально-экономических условий труда; 2) 

заключения, изменения, дополнения и исполнения коллективного договора 

(соглашения) на основе принципов и требований актов законодательства о труде; 

3) отказа нанимателя учесть экономические и социальные интересы работников, 

мнение выборного представительного органа работников при принятии 

локальных нормативных актов.  
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При этом следует отметить, что принципы разрешения коллективных тру-

довых споров не нашли надлежащего закрепления в законодательстве госу-

дарств-членов ЕАЭС и теоретическое исследование их не проводилось, при этом 

они являются важным инструментом анализа регулирующего воздействия норм. 

Установление принципов в положениях модельного Трудового кодекса, на 

которых может осуществляться разрешение коллективных трудовых споров, не 

исключает возможности внесения изменений и дополнений в трудовое 

законодательство государств-членов ЕАЭС в целях выражения исходных 

нормативных начал и восполнения имеющегося пробела. Основой для их 

разработки и введения в законодательство государств-членов ЕАЭС по 

коллективным трудовым спорам являются нормы и принципы международного 

трудового права, а именно положения, которые предусмотрены в конвенциях и 

рекомендациях Международной организации труда. 

Взаимоотношения государств-членов ЕАЭС и Украины строятся 

исключительно на экономическом сотрудничестве, на хозяйственно-правовых 

договорах, что не отбрасывает в перспективе возможность становление и развитие 

в рамках транснациональных корпораций трудовых отношений. Собственно 

государства-члены ЕАЭС, несмотря на события последних двух лет, остаются 

важнейшими экономическими партнерами, в связи с этим Украине можно и 

следует стремиться на евразийский рынок.  
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