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Світлій пам`яті видатного вченого о.І. Процевського

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПРОЦЕВСЬКИЙ – 
ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ 

Юридична наука сформувала цілу плеяду великих імен представників 
галузі трудового права. Серед них найбільш видатною фігурою є пред-
ставник харківської школи трудового права Олександр Іванович Про-
цевський – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки 
України, академік Міжнародної Кадрової Академії; член-кореспондент 
Національної академії правових наук України.

Процевський Олександр Іванович народився 28 березня 1929 р. у се-
лищі Мальцівка Корочанського району Курської області. Олександр Іва-
нович був останньою дев’ятою дитиною у великій, дружній родині Івана 
Івановича і Марії Василівни Процевських. Батько був шорником, а мати 
виховувала дітей. У 1930 р. сім’я Процевських переїхала до селища Ве-
ликий Бурлук Харківської області, де й пройшли всі дитячі роки Олексан-
дра Івановича: навчання в школі, важка селянська праця у колгоспі. 

У віці 16 років Олександр Іванович стає наймолодшим членом екіпа-
жу - юнгою - на мінному тральщику ТЩ - 19 Чорноморського військового 
флоту, який очищував Чорне море від мін. За це він потім отримав статус 
учасника бойових дій. У 1956 р. Олександр Іванович закінчив Харківсь-
кий юридичний інститут імені Л.М. Кагановича (нині - Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Упродовж 1956-1958 рр. 
працював помічником прокурора м. Севастополь. З 1959 по 1987 рр. трудо-
ва діяльність Олександра Івановича Процевського пов’язана із Харківським 
юридичним інститутом, де він пройшов шлях від аспіранта до професора. 

У 1959 р. Олександр Іванович, навчаючись в аспірантурі Всесоюзного 
інституту юридичних наук, готує і захищає у 1961 р. кандидатську дисер-
тацію з трудового права на тему: «Правове регулювання робочого часу за 
радянським трудовим правом». Із 1964 р. стає доцентом кафедри трудово-
го, колгоспного та земельного права. Із 1968 р. працює завідувачем кафе-
дри трудового права Харківського юридичного інституту. А вже в 1970 р. 
стає наймолодшим в СРСР доктором юридичних наук з трудового пра-
ва. Докторську дисертацію на тему «Трудові відносини і метод їх право-
вого регулювання» він захистив у Харківському юридичному інституті. 
У 1972 р. йому присуджується вчене звання професора, у 1980 р. - почес-
не звання Заслуженого діяча науки України. З 1979 по 1987 рр. працює 
проректором з навчальної роботи Харківського юридичного інституту. 

Від 1991 р. творчий шлях Олександра Івановича назавжди поєд-
нався із Харківським державним педагогічним університетом 
ім. Г. С. Сковороди (нині Харківський національний педагогічний універ-
ситет ім. Г. С. Сковороди), де він працював професором на кафедрі пра-
вознавства, від 1994 р.- директором новоствореного Інституту економіки 
і права цього ВНЗ, а потім - деканом юридичного факультету, у засну-
ванні якого він брав активну участь. В останні роки свого життя працю-
вав завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського 
та трудового права цього ВНЗ. У 1999 р. Олександр Іванович став ака-
деміком Міжнародної Кадрової Академії, а з 2010 р. – член-кореспонден-
том Національної академії правових наук України.

Внесок Олександра Івановича у правову науку та у розвиток галузі 
трудового права, яка стала сенсом його життя, є безцінним. За час своєї 
роботи, – а його науково-педагогічний стаж складає майже 60 років, – 
у науковому доробку цього видатного вченого 399 праць. Із них 9 моно-
графій, 2 підручники, 15 навчальних посібників, а також 2 коментарі до 
Кодексу законів про працю України. 

Олександр Іванович підготував понад 40 кандидатів юридичних наук 
та 8 докторів наук. Він був членом редколегії низки науково-популярних 
видань, головним редактором Збірнику наукових праць Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Право», 
який внесено до переліку фахових видань з юриспруденції. Нагородже-
ний 6 державними медалями, зокрема «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 2 нагородами МОН України: «За наукові 
досягнення» та «Петро Могила», почесними грамотами Харківської об-
лдержадміністрації, «За вагомий особистий внесок у розбудову правової 
держави, захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення за-
конності та правопорядку, високий професіоналізм і з нагоди дня юри-
ста» та іншими відомчими нагородами.

Все своє нелегке життя Олександр Іванович Процевський, не дивля-
чись на життєві труднощі, важкі втрати, зраду, вірив в людей, намагав-
ся генерувати в них найкращі якості: людяність, порядність, чесність, 
справедливість, принциповість, відданість справі, відповідальність за 
свої вчинки. Всі ці якості гармонійно поєднувались у його яскравій, не-
ординарній натурі. Олександр Іванович був вимогливим до себе і вчив 
цьому своїх учнів, надихаючи своїм прикладом та заряджаючи життєвою 
енергією. Він був не просто талановитим викладачем, вченим який здійс-



Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

4 5

Світлій пам`яті видатного вченого о.І. Процевського

ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ПРОЦЕВСЬКИЙ – 
ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ 

Юридична наука сформувала цілу плеяду великих імен представників 
галузі трудового права. Серед них найбільш видатною фігурою є пред-
ставник харківської школи трудового права Олександр Іванович Про-
цевський – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки 
України, академік Міжнародної Кадрової Академії; член-кореспондент 
Національної академії правових наук України.

Процевський Олександр Іванович народився 28 березня 1929 р. у се-
лищі Мальцівка Корочанського району Курської області. Олександр Іва-
нович був останньою дев’ятою дитиною у великій, дружній родині Івана 
Івановича і Марії Василівни Процевських. Батько був шорником, а мати 
виховувала дітей. У 1930 р. сім’я Процевських переїхала до селища Ве-
ликий Бурлук Харківської області, де й пройшли всі дитячі роки Олексан-
дра Івановича: навчання в школі, важка селянська праця у колгоспі. 

У віці 16 років Олександр Іванович стає наймолодшим членом екіпа-
жу - юнгою - на мінному тральщику ТЩ - 19 Чорноморського військового 
флоту, який очищував Чорне море від мін. За це він потім отримав статус 
учасника бойових дій. У 1956 р. Олександр Іванович закінчив Харківсь-
кий юридичний інститут імені Л.М. Кагановича (нині - Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Упродовж 1956-1958 рр. 
працював помічником прокурора м. Севастополь. З 1959 по 1987 рр. трудо-
ва діяльність Олександра Івановича Процевського пов’язана із Харківським 
юридичним інститутом, де він пройшов шлях від аспіранта до професора. 

У 1959 р. Олександр Іванович, навчаючись в аспірантурі Всесоюзного 
інституту юридичних наук, готує і захищає у 1961 р. кандидатську дисер-
тацію з трудового права на тему: «Правове регулювання робочого часу за 
радянським трудовим правом». Із 1964 р. стає доцентом кафедри трудово-
го, колгоспного та земельного права. Із 1968 р. працює завідувачем кафе-
дри трудового права Харківського юридичного інституту. А вже в 1970 р. 
стає наймолодшим в СРСР доктором юридичних наук з трудового пра-
ва. Докторську дисертацію на тему «Трудові відносини і метод їх право-
вого регулювання» він захистив у Харківському юридичному інституті. 
У 1972 р. йому присуджується вчене звання професора, у 1980 р. - почес-
не звання Заслуженого діяча науки України. З 1979 по 1987 рр. працює 
проректором з навчальної роботи Харківського юридичного інституту. 

Від 1991 р. творчий шлях Олександра Івановича назавжди поєд-
нався із Харківським державним педагогічним університетом 
ім. Г. С. Сковороди (нині Харківський національний педагогічний універ-
ситет ім. Г. С. Сковороди), де він працював професором на кафедрі пра-
вознавства, від 1994 р.- директором новоствореного Інституту економіки 
і права цього ВНЗ, а потім - деканом юридичного факультету, у засну-
ванні якого він брав активну участь. В останні роки свого життя працю-
вав завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського 
та трудового права цього ВНЗ. У 1999 р. Олександр Іванович став ака-
деміком Міжнародної Кадрової Академії, а з 2010 р. – член-кореспонден-
том Національної академії правових наук України.

Внесок Олександра Івановича у правову науку та у розвиток галузі 
трудового права, яка стала сенсом його життя, є безцінним. За час своєї 
роботи, – а його науково-педагогічний стаж складає майже 60 років, – 
у науковому доробку цього видатного вченого 399 праць. Із них 9 моно-
графій, 2 підручники, 15 навчальних посібників, а також 2 коментарі до 
Кодексу законів про працю України. 

Олександр Іванович підготував понад 40 кандидатів юридичних наук 
та 8 докторів наук. Він був членом редколегії низки науково-популярних 
видань, головним редактором Збірнику наукових праць Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Право», 
який внесено до переліку фахових видань з юриспруденції. Нагородже-
ний 6 державними медалями, зокрема «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 2 нагородами МОН України: «За наукові 
досягнення» та «Петро Могила», почесними грамотами Харківської об-
лдержадміністрації, «За вагомий особистий внесок у розбудову правової 
держави, захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення за-
конності та правопорядку, високий професіоналізм і з нагоди дня юри-
ста» та іншими відомчими нагородами.

Все своє нелегке життя Олександр Іванович Процевський, не дивля-
чись на життєві труднощі, важкі втрати, зраду, вірив в людей, намагав-
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нює науково-педагогічну діяльність, – хоча й у цьому йому важко знайти 
рівних, – кожна лекція, кожне заняття, кожна наукова робота О. І. Про-
цевського перетворювались не просто на передачу знань від викладача до 
слухача, а на безцінні уроки життя, – а Людиною з великої літери, втрата 
якої буде завжди віддаватися гострим болем у серцях його рідних, близь-
ких, колег та студентів.

Учні і послідовники Олександра Івановича продовжують справу його 
життя – служіння науці. Свідченням цьому є проведення науково-прак-
тичної конференції, присвяченій його світлій пам’яті, на якій обговорю-
ються актуальні проблеми трудового права.

Ректор Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С.Сковороди, академік НАПН України 
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доктор юридичних наук, доцент

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ-ПРАЦІ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…

Зазвичай кажуть, що життєвий шлях людини, його професійне станов-
лення в значній мірі визначається особистістю його вчителя, наставника, 
який був поруч. В цьому відношенні мені, доценту, доктору юридичних 
наук кафедри приватного права Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича, Гетьманцевій Ніні Дмитрівні, пощастило. По-
щастило з тих причин, що саме під керівництвом Олександра Івановича 
Процевського я захистила докторську дисертацію «Правове регулювання 
трудових відносин в сучасних умовах» і мала можливість співпрацюва-
ти, спілкуватися з цією чудовою Людиною, Людиною-праці, адже саме 
такою дефініцією насичений зміст його фундаментальних праць з трудо-
вого права. 

Ім`я Олександра Івановича Процевського відоме не тільки в наукових 
колах України, а й далеко за її межами. Впродовж багатьох років він при-
святив себе одній із цікавих галузей – трудовому праву та доклав багато 
зусиль для її розвитку. Він сформував чудову школу науковців, які сьогод-
ні реалізовують ідеї свого Вчителя.

Наукову співпрацю з О.І. Процевським я відношу до 2013р. і можу з 
впевненістю сказати, що фантастична працездатність, щирість, людяність 
і відданість науці трудового права були винятковими рисами великого 
вченого. Олександр Іванович був дуже пунктуальний при читанні про-
ектів дисертацій, статей, принциповий в оцінці результатів. Не завжди 
легко погоджуватися було у професійному аспекті з точками зору Олек-
сандра Івановича, проте розуміння цього приходить з досвідом.

Незважаючи на складний і тернистий шлях, який пройшов Олександр 
Іванович Процевський, він до останньої хвилини свого життя був відда-
ний обраній справі, викладав, писав, активно сприяв розвитку правничої 
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науки, працював у складі спеціалізованої вченої ради із захисту дисерта-
цій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виступав 
науковим консультантом, опонентом і рецензентом по науковим роботам, 
був членом редакційних колегій низки фахових видань. Він не уявляв своє 
життя без правової науки і глибоко усвідомлював, що таке трудове право 
для кожної людини. Саме тому всі без винятку - студенти, науковці, коле-
ги - із величезним задоволенням та інтересом відвідували його яскраві й 
потужні виступи на лекціях, конференціях, захистах дисертацій [1]. 

Коло наукових інтересів О. І. Процевського було надзвичайно широ-
ким [2], особливу увагу вчений приділяв питанням доктрини трудового 
права і його парадигми. За О. І. Процевським доктрину трудового права 
необхідно розглядати не тільки як систему науково-правових концепцій, 
висновків науки, зроблених на основі правової ідеології, не як синонім 
науки трудового права чи школи в межах науки чи філософії трудового 
права, навіть не як систему наукових знань, а як правову категорію трудо-
вого права[3, с.347 ]. Абсолютно закономірно, пише вчений, що доктрину 
трудового права, як категорію права, як правове явище можна визнача-
ти тільки на основі наукових концепцій, ідей, теорії права, наукових по-
глядів, шкіл науки. Але доктрина трудового права, на думку вченого, має 
бути згустком ідей, теорій, концепцій, у якому відбивається сама сутність 
правового явища, що свідчить про закономірність існування самостійної 
галузі права. Саме такий підхід до доктрини трудового права дає мож-
ливість зрозуміти чому трудове право має об’єктивні підстави займати 
самостійне місце в системі права України[4, с.547-548]. 

Однією із останніх робіт О.І. Процевського є фундаментальна мо-
нографічна праця: «Методологічні засади трудового права» (2014). За 
О.І. Процевським, винесене в заголовок сполучення слів «Методологічні 
засади трудового права» пояснюється необхідністю науково – теоретич-
ного обґрунтування висновку про те, що ця галузь системи права Украї-
ни, хоча у своїй основі і має коріння приватного права, але одночасно 
містить тільки їй притаманні якості, що об’єктивно потребують застосу-
вання норм публічного права, а тому і визначають її самостійність. Од-
нією із таких особливостей є природою обумовлена суспільна організація 
праці, що тягне вторгнення в систему трудового права правових норм, 
що мають імперативну форму правових приписів на користь того чи ін-
шого суб’єкта соціально-трудових відносин під час трудового процесу. 

І це є абсолютно оправданою необхідністю правового регулювання со-
ціально-трудових і тісно з ними пов’язаних відносин як в інтересах самих 
суб’єктів цих відносин, так і цивілізованої, суверенної, незалежної, де-
мократичної, правової і соціальної держави, якою є Україна. Посилання 
на те, що ця галузь права штучно створена якоюсь особою за радянських 
часів чи тією владою тут ні до чого [5, с.3]. 

Результати наукових досліджень Олександра Івановича, нові ідеї і 
проблеми зробили і роблять значний вплив на розвиток сучасної науки і 
доктрини трудового права. Вони стимулювали і продовжують стимулю-
вати дослідження багатьох сучасних науковців як в Україні так і за її 
межами. Наукові монографії, доповіді на міжнародних і всеукраїнських 
конференціях Олександра Івановича відіграли важливу роль в розгортан-
ні досліджень в нових наукових напрямках.

Багато, хто знав Олександра Івановича, згадують його з теплотою і 
з повною повагою, виділяючи різні позитивні риси його характеру. Ча-
сто характеризують його як людину високопрофесійну, людяну. «Талано-
витий вчитель і авторитетний науковець, прекрасна та чуйна людина, ... 
взірець працелюбства і любові до науки трудового права» [1]. 

Олександр Іванович володів аналітичним розумом, спостережливі-
стю, аж до дрібниць, був відкритим. Його можна було слухати годинами. 
Колеги часто розпитували про його роботу, життя. До нього не просто 
прислуховувалися, з ним рахувалися. Він був прекрасним оратором, мав 
прекрасний дар переконання. Його виступи на спеціалізованих Вчених 
радах заворожували, завжди були яскравими, змістовними і конструктив-
ними. Як людина багатогранна він любив читати, якщо книга викликала 
у нього інтерес, він міг її прочитати у досить короткий термін і, навпаки, 
якщо не викликала, за його словами: «начал читать и бросил…». 

Олександру Івановичу не було знайоме почуття заздрості, напевне 
це властиве всім тим, хто пережив жахіття війни. Він щиро, з радістю і 
гордістю (особливо, коли це були його учні) сприймав успіхи і перемоги 
колег.

Стежачи за життям великих людей, високо оцінюючи значимість, 
перш за все, їх професійного внеску в розвиток науки, ми часом не підо-
зрюємо, що в душі у них приховувалися не менші за значимістю для них 
емоції і особисті переживання, життєві проблеми, про які можна іноді 
тільки побічно здогадуватися, адже жити і працювати Олександру Івано-
вичу приходилося у різні і непрості періоди часу. 
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Написані наукові праці Олександра Івановича Процевського за багато 
років не втратили актуальності і тепер, його правничі ідеї і результати 
плідно працюють в юриспруденції, є аксіомою науки трудового права. 
Плідно працюють у сфері науки трудового права учні, учні учнів і ті, на 
кого він здійснював вплив як видатний вчений. Він сформував чудову 
школу науковців, які сьогодні реалізовують ідеї свого Вчителя. 

Вшановуючи світлу пам’ять О.І. Процевського, колектив кафедри 
цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, під 
керівництвом завідувача кафедри, доктора юридичних наук, професора 
Москаленко Олени В’ячеславівни юридичного факультету, Харківського 
педагогічного університету імені Г.Г. Сковороди проводить міжнародну 
науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми трудового права 
та права соціального забезпечення», яка присвячена 90-річчю член-ко-
респондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, 
Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора і 
просто Великої Людини: Процевського Олександра Івановича.

Світла пам’ять про Олександра Івановича Процевського, мого Вчи-
теля, завжди зберігається в моєму серці і наступне наукове видання буде 
присвячене його пам’яті. 
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ІСТОРИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Правове регулювання праці на вітчизняних теренах має своїми ви-
токами першу половину 19-го століття, коли було видано декілька нор-
мативних актів із обмеження тривалості робочого часу, правових форм 
закріплення осіб за підприємствами, впровадження найму праці тощо. Із 
розвитком законодавства та аналізу потреб у правовому регулюванні від-
носин у сфері праці почало формуватися наукове бачення проблем, що 
виникали у цьому складному процесі. 

Зазвичай зародження трудового права як галузі наукових знань пов’я-
зують із впливом, у першу чергу, дисертаційних та монографічних робіт 
Л.С. Таля [1]. 

Між тим, ця загальновизнана позиція потребує уточнення: поряд 
з глибокими й змістовними науковими працями Л.С. Таля слід від-
значити роботи фахівців-практиків, які суміщували роботу із науко-
вою діяльністю, та яких не можна віднести до «чистих трудовиків» 
(М.Х. Бунге, Л.Я. Еліассон, В. Зомбарт, В.П. Литвинов-Фалінський, 
Ф.Г. Тернер, Л. Тихомиров, Р.А. Тютримова, І.І. Янжул та багато ін-
ших). Крім того, не можна залишити поза увагою величезний внесок у 
розбудову теорії праці, зроблений В.Г. Яроцьким. За вірним висновком 
А.М. Лушнікова, В.Г. Яроцький аргументовано довів, що наймана пра-
ця не може бути предметом господарського обороту. Його аргумента-
ція може бути визнана обґрунтованою навіть в умовах сучасності [2, 
C. 281-291]. 

На початку нового століття з’явилися перші дослідження наслідків 
організації праці у промисловості. Наприклад, В. Зомбарт дійшов звер-
нув увагу на те, що розподіл праці не тільки зумовлює її спеціалізацію й 
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підвищує продуктивність, але й створює можливість експлуатації праці 
неповнолітніх, жінок і т.д. [3, с. 46 ]. 

У роботі І.С. Войтинського 1911 року можна знайти примітний висно-
вок із аналізу статті 145 Статуту промислового: від відрахувань із заробіт-
ної плати за час прогулу робітник звільняється у ряді випадків, у тому 
числі якщо неявка робітника відбулася внаслідок позбавлення його волі 
[4, с. 39]. Тобто, у законодавстві середини 19-го століття вже містилася 
норма, яку на початку 20-го століття вважали принциповим положенням: 
юридичний факт прогулу як правопорушення за цих обставин відсутній, 
оскільки у його складі немає суб’єктивної сторони. Та чомусь ця вірна 
правова конструкція, методологічне значення якої не втрачено й на сьо-
годні, пройшла повз увагу Пленуму Верховного Суду України, який у по-
станові № 9 від 6.11.1992 р. визнав прогулом знаходження працівника у 
медвитверезнику.

На зростанні ролі держави у регулюванні питань праці зосередився 
Л. Тихомиров. На його думку, у протиріччя із старими ліберальними ідея-
ми, держава втручається у всі сторони трудових відносин, а тому регулює 
більшою чи меншою мірою робочий час неповнолітніх, жінок та деякою 
мірою і дорослих; робить обов’язковим святковий відпочинок; встанов-
лює правила захисту робітників від небезпек при роботі, дотримання 
санітарних умов, правила видачі заробітної плати; захищає робітників 
від зловживання штрафами; забезпечує долю робітників через державне 
страхування від хвороби, каліцтва, інвалідності та старості (зароджуєть-
ся навіть страхування від безробіття); визначає норми громадських ор-
ганізацій робітників та підприємців та ін. Привертає увагу аналітичний 
висновок Л. Тихомирова, який застеріг від такого надмірного втручання. 
На його переконання, свобода особи у праці та свобода самих угод є необ-
хідною умовою прогресу у трудових відносинах, у розвитку виробництва 
і у розвитку особистої енергії [5, с. 156-158]. Уявляється, у сучасних на-
укових дискусіях з приводу формування засад розвитку трудового права 
цей аргумент має бути проаналізовано. 

Врешті решт, слід згадати й цікаву наукову працю професора Хар-
ківського університету (а згодом, і Харківського інституту народного го-
сподарства) О.А. Раєвського [6], у якій було здійснено не тільки аналіз 
розвитку законодавства країн Європи щодо працевлаштування, але й 
теоретично обґрунтовано необхідність створення ефективної системи 
забезпечення роботою нужденних як напряму державної діяльності. Зо-

крема, спираючись на законодавство (починаючи з актів 17-го сторіччя) 
і практику Франції, нормативні акти (від 1535-36 р.р. й далі) і їх реалі-
зацію в Англії, укази 1701 та 1708 років та подальше акти у Німеччині, 
О.А. Раєвський зробив висновок щодо змін у підходах провідних держав 
Європи до соціальної політики. Відповідні реформи пропонувалися він 
пропонував й на вітчизняних теренах: слід не віддавати пріоритет «тру-
довій допомозі» як засобу підтримки безробітних, а всебічно розвивати 
працевлаштування як системну діяльність. Цікаво, що він одним із пер-
ших серед науковців зробив порівняння між такими категоріями, як право 
на працю, право на існування, право на допомогу [6, с.52-53].

Бурхливий розвиток законодавства у ті часи зумовив необхідність 
просвітницької діяльності у правовій сфері й видання довідникової літе-
ратури, що містила відповідний нормативний матеріал [7]. 

Паралельно з аналізом питань організації праці та її правового супро-
воду досліджувалися проблеми положення робочого класу та його захи-
сту, що створили підґрунтя створення законодавства про соціальне за-
безпечення. Серед перших науковців у цій сфері були В.Г. Яроцький [8], 
П.І. Георгіївський [9], А.М. Горовцев [10], А.М. Нолькен [11]. 

Після подій 1917 р. наукові дослідження активізувалися з прийнят-
тям нових трудових кодексів 1922 року. З’явилися цікаві роботи, у яких 
містилися не тільки коментарі до нового законодавства, а й теоретичні 
узагальнення, що не втратили свого методологічного значення навіть на 
сьогодні. 

Наприклад, Ф.Р. Дунаєвський, аналізуючи сутність професійного до-
бору, у його соціальному значенні виокремив два підходи до визначення 
професії, що відображають дві протилежні соціальні позиції: позицію 
індивіда і позицію суспільства. Вони втілюють епоху збирання соціаль-
ної єдності та епоху зібраної соціальної єдності. Надалі він назвав три 
основні труднощі на шляху здійснення професійного підбору (технічна, 
соціальна й біологічна) і запропонував шляхи їх вирішення [12, с. 11].

У свою чергу, С. Глікин доволі сміливо для тих часів заявив, що норма 
статті 44 КЗпП 1922 р. «перехід установи, підприємства або господарства 
від одного відомства чи власника до іншого не припиняє дію трудового 
договору» є прикладом примусового укладення договору, який зводить 
нанівець договірну свободу. Радянський трудовий договір представляє 
собою суттєво ущерблену правову форму, є відхиленням від класики до-
говірного регулювання, але вимушеним. Методологічно важливим є його 
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підвищує продуктивність, але й створює можливість експлуатації праці 
неповнолітніх, жінок і т.д. [3, с. 46 ]. 

У роботі І.С. Войтинського 1911 року можна знайти примітний висно-
вок із аналізу статті 145 Статуту промислового: від відрахувань із заробіт-
ної плати за час прогулу робітник звільняється у ряді випадків, у тому 
числі якщо неявка робітника відбулася внаслідок позбавлення його волі 
[4, с. 39]. Тобто, у законодавстві середини 19-го століття вже містилася 
норма, яку на початку 20-го століття вважали принциповим положенням: 
юридичний факт прогулу як правопорушення за цих обставин відсутній, 
оскільки у його складі немає суб’єктивної сторони. Та чомусь ця вірна 
правова конструкція, методологічне значення якої не втрачено й на сьо-
годні, пройшла повз увагу Пленуму Верховного Суду України, який у по-
станові № 9 від 6.11.1992 р. визнав прогулом знаходження працівника у 
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лює правила захисту робітників від небезпек при роботі, дотримання 
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укових дискусіях з приводу формування засад розвитку трудового права 
цей аргумент має бути проаналізовано. 

Врешті решт, слід згадати й цікаву наукову працю професора Хар-
ківського університету (а згодом, і Харківського інституту народного го-
сподарства) О.А. Раєвського [6], у якій було здійснено не тільки аналіз 
розвитку законодавства країн Європи щодо працевлаштування, але й 
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просвітницької діяльності у правовій сфері й видання довідникової літе-
ратури, що містила відповідний нормативний матеріал [7]. 

Паралельно з аналізом питань організації праці та її правового супро-
воду досліджувалися проблеми положення робочого класу та його захи-
сту, що створили підґрунтя створення законодавства про соціальне за-
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П.І. Георгіївський [9], А.М. Горовцев [10], А.М. Нолькен [11]. 

Після подій 1917 р. наукові дослідження активізувалися з прийнят-
тям нових трудових кодексів 1922 року. З’явилися цікаві роботи, у яких 
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узагальнення, що не втратили свого методологічного значення навіть на 
сьогодні. 

Наприклад, Ф.Р. Дунаєвський, аналізуючи сутність професійного до-
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висновок: реалії слід враховувати. Під такою реалією він дипломатично 
розумів комуністичне гасло про поступове відмирання права на шляху до 
розгорнутого будівництва соціалізму [13, с. 23].

Про можливість існування «третього» варіанту договору про працю у 
1927 році розмірковував В. М. Догадов. На підставі аналізу швейцарсько-
го кодексу зобов’язального права 1912 р., позицій В. Ендемана щодо мож-
ливості відходу від традиційних правових форм та Ф. Лотмара з приводу 
корінного перегляду поняття трудового договору він дійшов висновку 
про необхідність виділення, поряд з договором підряду і з трудовим до-
говором, особливого договірного типу. Він має охопити змішані проміжні 
категорії праці, що не вкладаються у звичайні шаблони трудових чи під-
рядних відносин [14, с. 139]. Як на мене, ця позиція може стати на нагоді 
у сучасних наукових дискусіях з приводу перспектив правового регулю-
вання новітніх форм організації праці. 

У межах цієї публікації неможливо зробити навіть короткий нарис 
розвитку науки трудового права з відповідними посиланнями на робо-
ти дослідників. Більш детально їх здобутки аналізуються у спеціаль-
них виданнях, підготовлених А.М. Лушніковим [2], Є.Б. Хохловим [15], 
І.Д. Копайгорою [16], В.І. Богданом [17] та іншими вченими. 

Уявляється, цікавим моментом у розвитку науки трудового права є 
тематика наукових досліджень, що ставала панівною у певні періоди ро-
звитку галузі. Якщо у першій третині 20-го століття вона охоплювала в 
основному проблеми трудового договору, то у середині та другій поло-
вині століття основні теоретичні зусилля закономірно були зосереджені 
на феномені трудового правовідношення. 

Закладену Л.С. Талем теорію трудового правовідношення розвива-
ли у загальновідомих монографічних дослідженнях М.Г. Александров 
(1948 р.), М.П. Карпушин (1958 р.), Л.Я. Гінцбург (1977 р.), Р.З. Лівшиць 
(1978 р.), В.І. Попов (1983 р.), А.Р. Мацюк (1984 р.) та інші науковці. 
Відносини у сфері праці є предметом докторських дисертацій сучасного 
періоду Пилипенка П.Д. (2001 р.), Чанишевої Г.І. (2002 р.), С.В. Венедік-
това (2011 р.), Мельника К.Ю. (2011) й інших фахівців. 

Звичайно, не пройшла ця проблема і повз увагу О.І. Процевського, 
який у монографії «Метод правового регулювання трудових відносин» 
1972 року зробив якісний прорив у теорії трудового права, виокремивши 
у сфері праці первинні трудові правовідносини та похідні від них (зао-
хочувальні й охоронні) [18]. Як відомо, така концепція знайшла як пал-

ких прихильників, так і опонентів, зумовивши дискусію про широке та 
вузьке розуміння трудового правовідношення. Вона не могла не привести 
О.І. Процевського до аналізу більш широкої за змістом наукової категорії 
– предмета трудового права, якій було присвячено монографію «Предмет 
радянського трудового права» 1979 року [19]. Він переконливо довів, що 
складним є не саме трудове правовідношення, а предмет трудового права, 
у структурі якого виділив чотири групи відносин. 

Уявляється, у цих та інших роботах видатного вченого О.І. Процевсь-
кого яскраво втілено сутність наукової діяльності у сфері праці – здатність 
охопити розумом зміст об’єктивно існуючих процесів, що відбуваються 
у державі й суспільстві, визначити момент їх актуальності та сформувати 
обґрунтовані пропозиції вирішення проблем їх розвитку. 

Постать О.І. Процевського як Науковця і Вчителя заслуговує на окремі 
дослідження. У цій публікації дозволю собі зупинитись на основних мо-
ментах. Перш за все, слід відзначити не тільки природні здатності до на-
укової діяльності, а й наукову сміливість (взятися за розкриття предмета і 
метода в окремих монографіях не кожен зможе і фактично мало хто здат-
ний). Крім того, вчений такого рівня не міг бути простим коментатором 
наукової літератури; він був генератором ідей, теоретичних конструкцій 
та методологій наукового пошуку. Учитель послідовно йшов у дослід-
женнях від простого до складного, відгукуючись на потреби не тільки 
практики, суспільного життя, а й науки (дослідження в межах інституту 
оплати праці – правовідносини у сфері праці – предмет і метод галузі – її 
гуманістична сутність – методологічні засади – правова доктрина [20]). 
Він був зарядженим на творчість, прагнув постійно розвиватися, відріз-
нявся величезною працездатністю – себе не жалів і не лінувався; багато 
читав й охоче йшов на контакт. З ним було легко спілкуватися і досвід-
ченим науковцям, і початківцям, бо він всіх поважав і цінував. Великим 
було й бажання Науковця й Вчителя передавати свій творчий та життєвий 
досвід всім, хто його оточував, за що ми йому безкінечно вдячні.
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ГУМАНІЗМ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА: НАУКОВІ ІДЕЇ 
О. І. ПРОЦЕВСЬКОГО, ЩО ВИПЕРЕДЖАЛИ ЧАС

Історія виникнення та розвитку галузі та науки трудового права, галузі 
трудового законодавства що відбувалися паралельно, традиційно пов’я-
зані з революційною боротьбою класу найманих працюючих за свої пра-
ва та ідеями науковців того часу. Боротьба як безпосередня рушійна сила 
змін на краще у житті робітничого класу стала можливою саме завдяки 
науковим ідеям щодо людської гідності найманих працівників, необхід-
ності враховувати думку працюючих при встановленні умов праці, осо-
бливостей регулювання найманої праці тощо, які генерували вчені-юри-
сти, громадські діячі того часу. Ідеї і боротьба, теорія та практика, що 
перепліталися між собою, проростали одне в одному та живилися один 
від одного забезпечили суспільний розвиток та визначили нові - гумані-
стичні орієнтири розвитку людської цивілізації та одного з її значущих 
продуктів - трудового права. 

Такий дивний, на перший погляд, симбіоз пояснювався дуже просто, 
адже вчені-трудовики того часу (на жаль, на відміну від сучасності) грали 
якщо не головні, то, принаймні, перші ролі у державному управлінні та 
громадському житті. «Багато з них, крім посад фабричних інспекторів 
і фабричних ревізорів, були парламентаріями, міністрами, прокурорами, 
суддями, державними чиновниками різних рівнів, партійними лідерами, 
профспілковими діячами. На цих посадах вони реалізовували свої знан-
ня, займалися правотворчої діяльністю в сфері правового регулювання 
праці, вивчали трудоправову проблематику в силу посадових обов’язків, 
захищали права працівників і роботодавців, відправляли правосуддя. За-

галом, вони ставили науку трудового права на службу суспільству та дер-
жаві.» (Переклад мій – О.К.) [1]

Наразі зараз, на жаль, говорити про служіння науки трудового права 
суспільству та державі дуже важко з різних причин. Це і причини об’єк-
тивні: коли наука та правотворчість йдуть різними шляхами у різних 
напрямках і слушні думки науковців не сприймаються державними дія-
чами, які займаються нормотворенням або мають змогу впливати на ньо-
го та на виконання цих норм. Це і причини суб’єктивні: коли особи, що 
йдуть в науку, своєю метою обирають не творчість, наукові дослідження 
(які начебто є, але насправді нічого корисного в них і нема), а отримання 
наукового ступеня і, як наслідок, високої посади.

Загалом, висока посада, яку займає людина, звичайно, спроможна до-
помогти у донесенні своїх думок до широкого загалу. Однак, як показує 
досвід, якщо не людина прикрашає місце, а навпаки, - втрата посади 
призводить до забуття і багатотомні видання стають нікому непотрібним 
мотлохом. І як тут не згадати відоме висловлювання Короля з казки «По-
пелюшка»: «Зв’язки зв’язками, але треба ж врешті-решт і совість мати. 
Коли-небудь запитають: «А що ви, власне кажучи, можете пред’явити?» 
І жодні зв’язки не допоможуть зробити ніжку маленькою, душу великою, 
і серце – справедливим»…

 Якщо ж людина талановита, обдарована, то ні наявність високої по-
сади, ні її відсутність, ні її злети, ні її падіння не здатні впливати на якість 
її творчої спадщини та її сприйняття майбутніми поколіннями, - її ро-
боти навіки стають непохитним фундаментом науки, що здатні пускати 
паростки нової наукової думки навіть після її смерті… 

Такою людиною – непересічною, талановитою, обдарованою був 
Олександр Іванович Процевський. Трудове право було невід’ємною ча-
стиною його буття, а можливість проводити на сторінках наукових робіт 
свою головну думку, що зараз є стрижнем державо- та правотворення, 
- «Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність визнаються найвищою 
соціальною цінністю» - сенсом його життя. У всіх працях Олександра 
Івановича можна наочно простежити цю думку, не зважаючи на час їх 
написання. Про значущість та принциповість цієї його позиції говорить і 
той факт, що головною своєю працею він називав «Гуманізм норм радян-
ського трудового права» 1982 р. 

Прикметною відправною позицією саме такої призми розгляду змісту 
норм трудового права – призми гуманізму, видається, є те, як О.І. Про-
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цевський розумів працю, процес праці та їх значення для суспільства. 
А саме: «в основі побудови всієї системи трудового права лежить праця, 
як природна здатність людини створювати матеріальні і духовні цінності 
для задоволення потреб своєї сім’ї і суспільства в цілому”[2, с.161].

У свою чергу про процес праці, О.І. Процевський ще у радянські часи 
писав: «Процес праці у відомому сенсі виступає як система людського 
спілкування» (тут і далі переклад мій – О.К.) [3, с.13]. То яке ж спряму-
вання, як не гуманістичне, має бути у норм, що регулюють цей процес? 
Відповідь однозначна: тільки гуманістичне. При чому цей висновок є ло-
гічним як для робіт О.І. Процевського як радянського, так і вже незалеж-
ного українського періоду. 

Не зважаючи на гучні фрази про відмінності соціалістичного та ка-
піталістичного суспільства, які зустрічаються із початку першої глави 
роботи «Гуманізм норм советского трудового права» [4], міркування про 
досягнення держави щодо побудови соціалістичного суспільства, осно-
вою якого Олександр Іванович визначав «знищення експлуатації люди-
ни людиною та затвердження громадської власності на засоби виробни-
цтва» [4, с.3], цей видатний науковець віднаходить витоки втілення ідей 
гуманізму в нормах радянського трудового права у ставленні до людини 
– носія здатності до праці [4, с.4]. Таким чином, ставлячи на перше міс-
це саме політичні досягнення держави, Олександр Іванович, виборював 
право досить мудро, у глибинних подальших роздумах, донести істинну 
сутність розуміння призначення трудового права у суспільстві: «врахову-
вати такі категорії, як гідність, честь, свобода тощо» [4, с.10]. 

Тобто ще у далекому 1982 р. Олександр Іванович Процевський, до-
сліджуючи призначення трудового права та його спрямованість, прово-
див у своїх роботах відомий сьогодні, передбачений ст. 3 Конституції 
України, принцип сучасної соціальної та правової держави: «Людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю». 

Таким чином, очевидно, що для тих часів праці О.І. Процевського 
можна назвати революційними. Адже, не зважаючи на панівні ідеї про 
першочергову роль держави та другорядну – людини, глибинний зміст 
норм трудового права, ним розумівся як такий, що має формулюватися 
таким чином, щоб на першому місці була людина, а не держава. 

Зміст норм трудового права як права позитивного – тобто такого, яке 
створюють люди і для людей, повинен створювати умови для ефектив-

ного розвитку природних прав, а не вигадувати штучні правила, які су-
перечать природним законам. Вони мають впорядковувати природні пра-
ва так, щоб останні мали можливість здійснитися та збагатити людську 
особистість. Саме тоді права людини отримають можливість ефективної 
реалізації, а право і держава, яка його санкціонує, досягнуть своєї мети 
існування: служіння людині.

Варто погодитись, що категорії честі, гідності, свободи знаходять своє 
найбільш концентроване вираження у праві, в якому вони фактично ма-
теріалізуються, об’єктивуються, трансформуються в конкретні інститути. 
Крім того, за характером права в суспільстві, його розвиненістю завжди 
можна судити про сутність і широту свободи, яку юридично визнає і до-
пускає держава. Таким чином, право служить офіційним мірилом існую-
чої свободи, способом її охорони та захисту. Правові норми і є нормами 
юридично визнаної свободи, оформленої державою у вигляді норматив-
но-правових актів, прийняття яких має на меті захист індивіда від свавіл-
ля. У цьому, до речі, полягає основна цінність права для особистості. У 
праві свобода отримує необхідну основу і гаранта, а особистість - мож-
ливість задоволення свого інтересу. Без права, поза правом свобода зали-
шається нереалізованою і незахищеною. Саме в цій якості право, насам-
перед, необхідно людині. 

У сучасному світі, трудове право є інструментом соціального управ-
ління та контролю, який апробовано століттями історичного досвіду люд-
ства. Трудове право має широкий спектр дії, багатоцільове призначення 
і являє собою велику цінність для будь-якої цивілізованої держави. Тру-
дове право – найвеличніше надбання та завоювання людської цивілізації, 
яка втілює у своїх нормах уявлення людини про свободу, вільну реаліза-
цію своїх прав у власних інтересах. 

Ось чому міркування О.І. Процевського про те, що втілена у праві 
воля народу у кінцевому рахунку проявляється у поведінці, діях людей; 
звідси, з одного боку, щоденна турбота про постійне вдосконалення та ро-
звиток законодавства про працю, а з іншої – підвищення вимогливості до 
його суворого дотримання [4, с.146], - є актуальними у всі часи, а пошук 
витоків втілення ідей гуманізму в нормах трудового права у ставленні до 
людини – носія здатності до праці, - прогресивною ідеєю, що виперед-
жала час.
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Не зважаючи на гучні фрази про відмінності соціалістичного та ка-
піталістичного суспільства, які зустрічаються із початку першої глави 
роботи «Гуманізм норм советского трудового права» [4], міркування про 
досягнення держави щодо побудови соціалістичного суспільства, осно-
вою якого Олександр Іванович визначав «знищення експлуатації люди-
ни людиною та затвердження громадської власності на засоби виробни-
цтва» [4, с.3], цей видатний науковець віднаходить витоки втілення ідей 
гуманізму в нормах радянського трудового права у ставленні до людини 
– носія здатності до праці [4, с.4]. Таким чином, ставлячи на перше міс-
це саме політичні досягнення держави, Олександр Іванович, виборював 
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вати такі категорії, як гідність, честь, свобода тощо» [4, с.10]. 
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України, принцип сучасної соціальної та правової держави: «Людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в 
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створюють люди і для людей, повинен створювати умови для ефектив-

ного розвитку природних прав, а не вигадувати штучні правила, які су-
перечать природним законам. Вони мають впорядковувати природні пра-
ва так, щоб останні мали можливість здійснитися та збагатити людську 
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звиток законодавства про працю, а з іншої – підвищення вимогливості до 
його суворого дотримання [4, с.146], - є актуальними у всі часи, а пошук 
витоків втілення ідей гуманізму в нормах трудового права у ставленні до 
людини – носія здатності до праці, - прогресивною ідеєю, що виперед-
жала час.
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НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Сьогодні загальновизнаним є той факт, що О. І. Процевський є одним 
з ключових представників харківської школи трудового права. Більше 
того, його можна вважати одним з фундаторів доктринальних положень 
науки трудового права України. Науковий спадок цього видатного нау-
ковця включає: дослідження проблем робочого часу (1963), предмету та 
методу трудового права (1972), заробітної плати та ефективності суспіль-
ного виробництва (1975), гуманізму норм трудового права (1982). У не-
залежній Україні О. І. Процевський зосередив свої наукові дослідження 
на проблемах формування та розвитку трудового права України в нових 
умовах господарювання. Він присвятив свої наукові праці: проблемі фор-
мування нового Кодексу законів про працю України (1995), трансформа-
ції прав профспілок та шляхам їх розвитку (1996, 1997, 2011, 2012), пред-
мету трудового права України (2001), правовим проблемам оплати праці 

(2005, 2006, 2008), функціям трудового права (2009, 2011), забезпеченню 
балансу інтересів сторін трудового договору (2006), гарантуванню пра-
ва громадян на працю (2013), методологічним засадам трудового права 
України (2013, 2014) особливостям юридичної відповідальності у сфері 
трудового права (2014), ідеології Трудового кодексу України (2015) та ін.

О. І. Процевський зазначав, що «доктрину трудового права можна роз-
глядати як правову категорію, що втілює в собі найважливіші властивості 
природних прав і свобод людини, які й обумовлюють самостійність га-
лузі трудового права… Доктрина трудового права як правове явище уосо-
блює юридично гарантовану, державою забезпечену можливість людини 
вільно реалізовувати свою природну здібність до праці у соціально-тру-
дових, партнерських з роботодавцем відносинах, з метою створення ма-
теріальних і духовних цінностей для всього суспільства та досягнення 
справедливого розподілу результатів трудової діяльності, що забезпечу-
вали б достатній життєвий рівень для працівника і його сім’ї» [1, с. 6; 
2, с. 546-547]. Тобто право на працю повинно гарантуватися державою, 
і є нерозривно пов’язаним з рівнем добробуту населення країни, котрий 
необхідно вимірювати не лише за кількістю грошей, отриманих як вина-
города за працю, а й як доступ до соціальних благ працівників та членів 
їхніх сімей. 

Щодо права на працю громадян та можливості реалізовувати свої при-
родні здібності до праці в межах трудових правовідносин О. І. Процевсь-
кий писав так: «свою регулятивну функцію право здійснює шляхом вста-
новлення правил поведінки, через передбачення їх суб’єктивних прав і 
обов’язків, які й визначають зміст правовідносин… Чомусь до цього часу 
ми не зрозуміли або не хочемо зрозуміти, що судова гілка влади володіє 
унікальною можливістю у своїй правозастосовній діяльності встановити 
гармонію між приписами норм права і практикою їх застосування від-
повідно до потреб громадянського суспільства» [3, с. 65, 69]. «Не мож-
на забувати і про те, що захист суб’єктивних прав і законних інтересів 
працівників є об’єктивною необхідністю держави, оскільки саме рівнем 
захисту прав людини оцінюється ступінь демократичності держави» [4, 
с. 172].

О. І. Процевський піддавав критиці фактичну поведінку сучасних ро-
ботодавців, які своєю діяльністю руйнують гармонію інтересів працівни-
ка, держави й роботодавця у сфері суспільно корисної праці. Він писав: 
«негативне ставлення окремих роботодавців до прав працівників і гро-
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мадських організацій свідчить про те, що вони сприймають людину лише 
як працівника, що має реалізовувати свою природну здібність до праці на 
його виробництві. За бажанням задовольнити свої захмарні інтереси ро-
ботодавці не бачать об’єктивної необхідності соціального розвитку люди-
ни і суспільства» [4, с. 174]. Залишивши у спадок ґрунтовне наукове до-
слідження гуманізму норм трудового права та соціального партнерства, 
О. І. Процевський наголошував, що прояв гуманізму в нормах трудово-
го права відбувається не тільки в увазі і повазі до людської праці, а й у 
широкому демократизмі, що виявляється в трудових правах і обов’язках, 
точніше, у їхній єдності [5, с. 147]. При цьому науковець стверджував, що 
«правовий механізм реалізації принципів дійсного соціального партнер-
ства насамперед має передбачати реальну участь трудового колективу в 
розподілі чистого прибутку підприємства» [6, с. 9]. Загалом гуманізація 
правової регламентації процесу праці і місця людини в ньому приводить 
до формування високої правової культури і свідомості, наближує юри-
дичні норми із сенсом соціальних законів [5, с. 146].

Залишаючи у спадок майбутніх поколінь, фундаментальні дослід-
ження соціальної природи та цінності трудового права, О. І. Процевсь-
кий сформував доктринальні постулати трудового права України, які 
продовжують розвиватися в сучасні науці. Наукові ідеї Олександра Іва-
новича Процевського не втрачають своєї актуальності до сьогодні. Тому 
сподіваємось, що його дослідження проблем правового регулювання 
соціально-трудових відносин, знайдуть своє належне відображення не 
лише в наукових працях наступних поколінь науковців в галузі трудово-
го права, а й допоможуть відновити в трудовому законодавстві України 
втрачену, у процесі постійних реформ, соціальну природу, цінність та со-
ціальне призначення трудового права України.
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Олександр Іванович Процевський був одним із тих небагатьох геніаль-
них людей, які не просто володіють талантом блискуче бачити та дослід-
жувати сьогодення, але й можуть передбачати майбутнє: за окремими 
деталями, яких не помічають інші, розглядати перші паростки прийдеш-
нього. 

У період трансформації соціально-економічних відносин у нашій дер-
жаві Олександр Іванович першим вказав на змінення змісту права на пра-
цю. Він зазначав, що людина вільно обирає чи погоджується не на працю, 
як це визначено у ст. 43 Конституції України, а на роботу, яку для неї 
створює та пропонує держава. Сама можливість заробляти собі на життя, 
як правило, залежить від людини, яка природно має здатність до праці та 
здатна до роботи, а не від держави, яка створює умови для реалізації цієї 
можливості. Обирати можна лише з того, що є, погоджуватися можна на 
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те, що пропонується. Держава повинна створювати робочі місця і пропо-
нувати роботу, яку людина може обирати чи на яку вільно погоджуватися. 
Саме роботу, а не працю, бо здатністю до праці володіє людина, а роботу 
створює держава [1, c. 102]. 

Цим справедливим твердженням О.І. Процевський розклав новий 
зміст права на працю на дві частини. Перша частина стосується само-
го права на працю. Право на працю – природне право людини, але воно 
знаходить закріплення в Основному Законі держави. Керуючись змістом 
ст. 3 Конституції України, можна з упевненістю стверджувати, що мета 
такої редакції – це скоріше наголосити про обов’язок держави гарантува-
ти забезпечення своїх громадян роботою, завдяки якій і будуть створю-
ватися матеріальні та духовні цінності для існування суспільства і самої 
держави. Відповідно у другій частині змісту права на працю мова йде не 
про право як таке, а про наслідки для працівника, який буде застосовува-
ти свою унікальну природну здатність до праці – «можливість заробляти 
собі на життя працею». І саме тут підкреслюється, що ця можливість за-
робляти собі на життя позбавлена примусу – «вільно обирати собі роботу 
або вільно погоджуватися на ту, яку громадянину запропонують». Редак-
ція ч. 2 ст. 43 Конституції України «Держава створює умови для повного 
здійснення громадянами права на працю ...» [2] у системному аналізі зі 
змістом ст.ст. 3 і 22 Основного Закону є не що інше, як обов’язок держави. 

У цьому контексті Олександр Іванович, по суті, передбачив появу у 
юридичній доктрині права на зайнятість, по-перше, як суб’єктивного пра-
ва кожного громадянина, що належить до категорії економічно активного 
населення, на державне сприяння в одержанні роботи або необхідної про-
фпідготовки для цього, якому відповідає обов’язок держави в особі його 
компетентних органів здійснити таке сприяння, і, по-друге, як правочину 
реалізувати свої можливості на одержання роботи і державного сприяння 
в різних організаційно-правових формах та вимагати від відповідних ор-
ганів і посадових осіб належного виконання цього обов’язку. Варто від-
значити, що О.І. Процевський, хоч і бачив перспективи розвитку права на 
зайнятість, але вбачав потребу у збереженні регулювання правовідносин, 
які виникають у зв’язку з його реалізацією, у лоні предмета трудового 
права. Дуже негативно він ставився до штучного створення таких псев-
догалузей права, як право зайнятості. 

Як вдало зазначав Олександр Іванович, міжнародні, європейські та 
національні норми трудового права, особливо після прийняття Закону 

України «Про зайнятість населення України», не містять теоретичних і 
практичних критеріїв для обґрунтування пропозиції щодо «формування 
найближчим часом замість трудового права нового комплексного пра-
вового утворення – права зайнятості». Мова має йти про ефективність 
державної політики у сфері зайнятості, про створення робочих місць 
для громадян, які бажають працювати, про стимулювання роботодавців 
у створенні нових робочих місць, про соціальний захист безробітних. 
Усі ці питання вписуються у норми трудового права, права соціального 
забезпечення, а також Цивільного та Господарського кодексів України. 
Щодо цінності права на працю та принципів правового регулювання со-
ціально-трудових відносин, то проблеми, що виникають при їх реаліза-
ції, мають розглядатися в межах галузі трудового права з урахуванням їх 
сутності і значення [3, c. 127]. Тобто, згідно із вченням О.І. Процевсько-
го, право на зайнятість є суб’єктивним правом, закріплюваним з метою 
втілення у дійсність права на працю, додержуючись принципів трудового 
права.

Варто відзначити, що наш шановний вчитель Олександр Іванович 
Процевський зробив неймовірний та неперевершений внесок в існуючу 
науку трудового права. Однак його багатьом учням слід пам’ятати про 
пророцький дар Олександра Івановича та досліджувати його наукову 
спадщину не лише ретроспективно, але й уважно приглядаючись до явищ 
сьогодення та зазираючи у майбутнє.
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здійснення громадянами права на працю ...» [2] у системному аналізі зі 
змістом ст.ст. 3 і 22 Основного Закону є не що інше, як обов’язок держави. 

У цьому контексті Олександр Іванович, по суті, передбачив появу у 
юридичній доктрині права на зайнятість, по-перше, як суб’єктивного пра-
ва кожного громадянина, що належить до категорії економічно активного 
населення, на державне сприяння в одержанні роботи або необхідної про-
фпідготовки для цього, якому відповідає обов’язок держави в особі його 
компетентних органів здійснити таке сприяння, і, по-друге, як правочину 
реалізувати свої можливості на одержання роботи і державного сприяння 
в різних організаційно-правових формах та вимагати від відповідних ор-
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права. Дуже негативно він ставився до штучного створення таких псев-
догалузей права, як право зайнятості. 

Як вдало зазначав Олександр Іванович, міжнародні, європейські та 
національні норми трудового права, особливо після прийняття Закону 

України «Про зайнятість населення України», не містять теоретичних і 
практичних критеріїв для обґрунтування пропозиції щодо «формування 
найближчим часом замість трудового права нового комплексного пра-
вового утворення – права зайнятості». Мова має йти про ефективність 
державної політики у сфері зайнятості, про створення робочих місць 
для громадян, які бажають працювати, про стимулювання роботодавців 
у створенні нових робочих місць, про соціальний захист безробітних. 
Усі ці питання вписуються у норми трудового права, права соціального 
забезпечення, а також Цивільного та Господарського кодексів України. 
Щодо цінності права на працю та принципів правового регулювання со-
ціально-трудових відносин, то проблеми, що виникають при їх реаліза-
ції, мають розглядатися в межах галузі трудового права з урахуванням їх 
сутності і значення [3, c. 127]. Тобто, згідно із вченням О.І. Процевсько-
го, право на зайнятість є суб’єктивним правом, закріплюваним з метою 
втілення у дійсність права на працю, додержуючись принципів трудового 
права.

Варто відзначити, що наш шановний вчитель Олександр Іванович 
Процевський зробив неймовірний та неперевершений внесок в існуючу 
науку трудового права. Однак його багатьом учням слід пам’ятати про 
пророцький дар Олександра Івановича та досліджувати його наукову 
спадщину не лише ретроспективно, але й уважно приглядаючись до явищ 
сьогодення та зазираючи у майбутнє.
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В центрі наукових інтересів Олександра Івановича домінуючими век-
торами досліджень були сутність та зміст права на працю: «Про значення 
права на працю, про його фундаментальність серед інших соціально-е-
кономічних прав і свобод людини свідчать дві його найважливіші харак-
теристики: по-перше, в цьому праві відображена потреба держави і су-
спільства у необхідності створення матеріальних і духовних цінностей 
для життєдіяльності окремої людини і суспільства в цілому. Праця - дже-
рело існування людини … По-друге, саме тому право на працю закрі-
плено міжнародними правовими актами і визнано Конституцією України. 
Завдяки реалізації права на працю людина розвиває свій природний твор-
чий потенціал і тим виражає свою особистість» [1, С. 52].

Так, на думку О. І. Процевського, щоб зрозуміти зміст права на працю, 
що закріплено в Конституції України, треба розкласти його на частини. 
Перша частина стосується самого права на працю. Цікава річ, право на 
працю – природне право людини, але воно знаходить закріплення в Ос-
новному Законі держави. Керуючись змістом ст. 3 Конституції України, 
можна з упевненістю стверджувати, що мета такої редакції – це скоріше 
наголосити про обов’язок держави гарантувати забезпечення своїх гро-
мадян роботою, завдяки якій і будуть створюватися матеріальні і духовні 
цінності для існування суспільства і самої держави. Тому у другій ча-

стині змісту права на працю мова іде не про право як таке, а про наслідки 
для працівника, який буде застосовувати свою унікальну природну здат-
ність до праці – «можливість заробляти собі на життя працею». І саме 
тут підкреслюється, що ця можливість заробляти собі на життя позбавле-
на примусу – «вільно обирати собі роботу, або вільно погоджуватися на 
ту, яку громадянину запропонують» [2, С. 252-253]. Таким чином, автор 
стверджував, що право на працю передбачає кореспондуючий обов’язок 
держави гарантувати забезпечення своїх громадян роботою.

Зв’язок дослідження та аналізу «права на працю» в контексті рефор-
мування пенітенціарної системи в Україні зумовлене взаємозв’язком 
категорій «обов`язок працювати», «примусова праця» із такими анти-
суспільним явищем як економічна експлуатація людини. Відповідаючи 
на питання «Чи дійсно держава не гарантує громадянам право на пра-
цю?» у 2014 році у відповідній науковій праці вчений-юрист зазначив, 
що Конституція України вперше в історії держави встановила заборону 
примусової праці і визначила види трудової діяльності, які не вважають-
ся примусовою працею. Це – військова або альтернативна (невійськова) 
служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи 
іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про над-
звичайний стан. Без сумніву, це суттєва конституційна гарантія свободи 
праці. Термін «примусова чи обов’язкова праця» означає будь-яку роботу 
чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось 
покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. 
З цим погоджується О. І. Процевський, який вважав, що право на працю 
не підлягає жодним обмеженням, крім передбачених законом, і які не-
обхідні в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки чи 
громадського порядку або для захисту прав і свобод інших [3, c. 102, 103].

У науковій праці «Заборона примусової праці як складова принципу 
свободи праці» (2014 р.)вчений зазначив, що «…трудова повинністьмі-
стить у собі негативне ставлення до вільного вибору конкретного виду 
праці.Повинність у будь-якій формі посягає на свободу волі людини, а 
тому, перш за все, принижує її гідність. Трудова повинність за своєю сут-
ністю є примусовою чи обов’язковою роботою, яка в принципі забороне-
на Конституцією України»[4, С. 39,40].

Ураховуючи вищевказане, до примусової праці слід віднести також 
роботу і послуги, здійснювані із умисним порушенням роботодавцем 
вимог законодавства про охорону праці та її оплату. Виділяючи особ-
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теристики: по-перше, в цьому праві відображена потреба держави і су-
спільства у необхідності створення матеріальних і духовних цінностей 
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можна з упевненістю стверджувати, що мета такої редакції – це скоріше 
наголосити про обов’язок держави гарантувати забезпечення своїх гро-
мадян роботою, завдяки якій і будуть створюватися матеріальні і духовні 
цінності для існування суспільства і самої держави. Тому у другій ча-

стині змісту права на працю мова іде не про право як таке, а про наслідки 
для працівника, який буде застосовувати свою унікальну природну здат-
ність до праці – «можливість заробляти собі на життя працею». І саме 
тут підкреслюється, що ця можливість заробляти собі на життя позбавле-
на примусу – «вільно обирати собі роботу, або вільно погоджуватися на 
ту, яку громадянину запропонують» [2, С. 252-253]. Таким чином, автор 
стверджував, що право на працю передбачає кореспондуючий обов’язок 
держави гарантувати забезпечення своїх громадян роботою.

Зв’язок дослідження та аналізу «права на працю» в контексті рефор-
мування пенітенціарної системи в Україні зумовлене взаємозв’язком 
категорій «обов`язок працювати», «примусова праця» із такими анти-
суспільним явищем як економічна експлуатація людини. Відповідаючи 
на питання «Чи дійсно держава не гарантує громадянам право на пра-
цю?» у 2014 році у відповідній науковій праці вчений-юрист зазначив, 
що Конституція України вперше в історії держави встановила заборону 
примусової праці і визначила види трудової діяльності, які не вважають-
ся примусовою працею. Це – військова або альтернативна (невійськова) 
служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи 
іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про над-
звичайний стан. Без сумніву, це суттєва конституційна гарантія свободи 
праці. Термін «примусова чи обов’язкова праця» означає будь-яку роботу 
чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось 
покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. 
З цим погоджується О. І. Процевський, який вважав, що право на працю 
не підлягає жодним обмеженням, крім передбачених законом, і які не-
обхідні в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки чи 
громадського порядку або для захисту прав і свобод інших [3, c. 102, 103].
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ливості юридичної відповідальності у сфері трудового права(2014 р.). 
О.І. Процевський зазначив: «Якщо свобода як і час є буття людини, якщо 
суспільне буття визначає суспільну свідомість, то свобода детермінується 
соціальними і природними умовами життя людини, в межах яких цій лю-
дині може знадобиться працювати. Тому за Конституцією України кожна 
людина має свободу трудової діяльності. Уклавши трудовий договір з ро-
ботодавцем, людина набуває можливості проявити свої інтелектуальні і 
фізичні здібності по створенню матеріальних і духовних цінностей. При 
цьому слід пам’ятати, що тільки праця без примусу приносить задово-
лення людині. Але у логічному силогізмі є і друге посилання – «немає 
свободи без відповідальності, як відповідальності без свободи». Тому 
не можна розуміти свободу без відповідальності за свої дії та вчинки, 
що порушують правові норми і принципи, що історично складаються у 
процесі трудової діяльності. Саме тому відповідальність має іти поруч зі 
свободою, особливо в трудових відносинах, завдяки яким людина своєю 
працею створює матеріальні і духовні цінності для себе і всього суспіль-
ства, в якому вона існує як жива істота [5, С. 15, 16].

Повертаючись до тверджень О. І. Процевського з приводу дослід-
жуваної проблематики, відзначимо, що ідею про суб’єктивний характер 
права на працю він не заперечує, у зв’язку з чим зазначає: «Якщо праву 
людини у сфері праці кореспондує обов’язок конкретного суб’єкта – дер-
жави або роботодавця, то таке право є суб’єктивним. З огляду на це нау-
ковець 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 [1, с. 65-67].

В контексті реформування пенітенціарної системи України і досі є акту-
альним питання та відповідь на нього у праці О.І. Процевського «Чи дійсно 
сучасному трудовому праву притаманні «каральна і «репресивна» функції? 
» (2010 р.): «.. існують також об’єктивні речі, притаманні закономірностям 
зв’язку праці й капіталу, які виявляють як їх єдність, так і протиріччя. Ці 
риси зв’язку об’єктивно трансформуються у зміст трудових відносин, а 
тому визначають їх складність і суперечності. Роботодавець володіє капіта-
лом, працівник – здатністю до праці. З одного боку, обидва вони заінтере-
совані у стабільності виникаючих між ними трудових відносин, оскільки 
один без одного існувати не можуть, а з другого – їх інтереси протилежні: 
працівник заінтересований у зростаннізаробітної плати, покращанні умов 

праці, збільшенні часу відпочинку тощо, а роботодавець – у збільшен-
ні прибутку, зростанні продуктивності праці працюючих та ін.[6, c. 6, 7]. 
Повна рівність працівників і роботодавців неможлива, оскільки пріори-
тет має віддаватися захисту прав та інтересів працівника, а тому функція 
виробнича не повинна реалізовуватися за рахунок обмеження соціальної. 
Основна функція трудового права як соціальної галузі має полягати в охо-
роні трудових прав, свобод і законних інтересів працівника як слабшої в 
економічному плані сторони трудових правовідносин».

Пророчими були твердження О.І. Процевського ще у 1999 році щодо 
нових викликів в трудовому законодавстві, їх внутрішню узгодженість, 
зокрема, про новації укладання трудових договорів з засудженими в умо-
вах реформування пенітенціарної системи у науковій статті «Новий зміст 
права на працю - основа реформування трудового законодавства Украї-
ни»: «Саме право на працю і умови його реалізації визначають зміст усіх 
норм трудового права як галузі права України і їх внутрішню узгодженість 
відповідно до об`єктивних потреб розвитку трудових відносин; «…нове 
трудове законодавство і практика його застосування свідчать про те, що 
трудовий договір (контракт) в умовах ринкової економіки слід розгляда-
ти не тільки як форму реалізації права на працю, а й як дійовий спосіб 
правового регулювання трудових відносин, захист прав і свобод людини, 
громадянина. Порушення прав і свобод працівників, які, на жаль, ще ма-
ють місце, викликані не тільки змінами соціально-економічних умов, а 
головним чином, невідповідністю чинних норм трудового законодавства 
новим суспільним та економічним відносинам, послабленням державно-
го нагляду і контролю за додержанням роботодавцем перш за все права на 
працю»; «…фундаментальний характер права на працю полягає в тому, 
що воно є підґрунтям для інших трудових прав: права на оплату праці, 
права на відпочинок, права на безпечні та здорові умови праці, забезпе-
чення рівних можливостей без всякої дискримінації у просуванні по ро-
боті та ін.» [7, С. 101–104].

Далекоглядно О.І. Процевський у науковій праці «Чи є підстави для пе-
регляду системи права України?»(2009 р.) описав принцип відповідності 
цілей і характеру кодифікації рівню соціально-економічного розвитку су-
спільства: «…норми трудового законодавства, які підлягають кодифікації, 
повинні відповідати сучасним умовам життя, рівню розвитку суспільних 
відносин. Відтак у Трудовому кодексі мають бути відображені зміни, які 
відбулися після проголошення незалежності України. Принцип наукової 



Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

30 31

Світлій пам`яті видатного вченого о.І. Процевського

ливості юридичної відповідальності у сфері трудового права(2014 р.). 
О.І. Процевський зазначив: «Якщо свобода як і час є буття людини, якщо 
суспільне буття визначає суспільну свідомість, то свобода детермінується 
соціальними і природними умовами життя людини, в межах яких цій лю-
дині може знадобиться працювати. Тому за Конституцією України кожна 
людина має свободу трудової діяльності. Уклавши трудовий договір з ро-
ботодавцем, людина набуває можливості проявити свої інтелектуальні і 
фізичні здібності по створенню матеріальних і духовних цінностей. При 
цьому слід пам’ятати, що тільки праця без примусу приносить задово-
лення людині. Але у логічному силогізмі є і друге посилання – «немає 
свободи без відповідальності, як відповідальності без свободи». Тому 
не можна розуміти свободу без відповідальності за свої дії та вчинки, 
що порушують правові норми і принципи, що історично складаються у 
процесі трудової діяльності. Саме тому відповідальність має іти поруч зі 
свободою, особливо в трудових відносинах, завдяки яким людина своєю 
працею створює матеріальні і духовні цінності для себе і всього суспіль-
ства, в якому вона існує як жива істота [5, С. 15, 16].

Повертаючись до тверджень О. І. Процевського з приводу дослід-
жуваної проблематики, відзначимо, що ідею про суб’єктивний характер 
права на працю він не заперечує, у зв’язку з чим зазначає: «Якщо праву 
людини у сфері праці кореспондує обов’язок конкретного суб’єкта – дер-
жави або роботодавця, то таке право є суб’єктивним. З огляду на це нау-
ковець 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 [1, с. 65-67].

В контексті реформування пенітенціарної системи України і досі є акту-
альним питання та відповідь на нього у праці О.І. Процевського «Чи дійсно 
сучасному трудовому праву притаманні «каральна і «репресивна» функції? 
» (2010 р.): «.. існують також об’єктивні речі, притаманні закономірностям 
зв’язку праці й капіталу, які виявляють як їх єдність, так і протиріччя. Ці 
риси зв’язку об’єктивно трансформуються у зміст трудових відносин, а 
тому визначають їх складність і суперечності. Роботодавець володіє капіта-
лом, працівник – здатністю до праці. З одного боку, обидва вони заінтере-
совані у стабільності виникаючих між ними трудових відносин, оскільки 
один без одного існувати не можуть, а з другого – їх інтереси протилежні: 
працівник заінтересований у зростаннізаробітної плати, покращанні умов 

праці, збільшенні часу відпочинку тощо, а роботодавець – у збільшен-
ні прибутку, зростанні продуктивності праці працюючих та ін.[6, c. 6, 7]. 
Повна рівність працівників і роботодавців неможлива, оскільки пріори-
тет має віддаватися захисту прав та інтересів працівника, а тому функція 
виробнича не повинна реалізовуватися за рахунок обмеження соціальної. 
Основна функція трудового права як соціальної галузі має полягати в охо-
роні трудових прав, свобод і законних інтересів працівника як слабшої в 
економічному плані сторони трудових правовідносин».

Пророчими були твердження О.І. Процевського ще у 1999 році щодо 
нових викликів в трудовому законодавстві, їх внутрішню узгодженість, 
зокрема, про новації укладання трудових договорів з засудженими в умо-
вах реформування пенітенціарної системи у науковій статті «Новий зміст 
права на працю - основа реформування трудового законодавства Украї-
ни»: «Саме право на працю і умови його реалізації визначають зміст усіх 
норм трудового права як галузі права України і їх внутрішню узгодженість 
відповідно до об`єктивних потреб розвитку трудових відносин; «…нове 
трудове законодавство і практика його застосування свідчать про те, що 
трудовий договір (контракт) в умовах ринкової економіки слід розгляда-
ти не тільки як форму реалізації права на працю, а й як дійовий спосіб 
правового регулювання трудових відносин, захист прав і свобод людини, 
громадянина. Порушення прав і свобод працівників, які, на жаль, ще ма-
ють місце, викликані не тільки змінами соціально-економічних умов, а 
головним чином, невідповідністю чинних норм трудового законодавства 
новим суспільним та економічним відносинам, послабленням державно-
го нагляду і контролю за додержанням роботодавцем перш за все права на 
працю»; «…фундаментальний характер права на працю полягає в тому, 
що воно є підґрунтям для інших трудових прав: права на оплату праці, 
права на відпочинок, права на безпечні та здорові умови праці, забезпе-
чення рівних можливостей без всякої дискримінації у просуванні по ро-
боті та ін.» [7, С. 101–104].

Далекоглядно О.І. Процевський у науковій праці «Чи є підстави для пе-
регляду системи права України?»(2009 р.) описав принцип відповідності 
цілей і характеру кодифікації рівню соціально-економічного розвитку су-
спільства: «…норми трудового законодавства, які підлягають кодифікації, 
повинні відповідати сучасним умовам життя, рівню розвитку суспільних 
відносин. Відтак у Трудовому кодексі мають бути відображені зміни, які 
відбулися після проголошення незалежності України. Принцип наукової 
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обґрунтованості кодифікаційних робіт означає, що кодифікація трудового 
права має ґрунтуватися на наукових засадах, які опрацьовані як у теорії пра-
ва, так і у науці трудового права. При цьому слід використовувати теоретич-
ні положення щодо предмету і методу трудового права, його системи» [8].

На сьогодні актуальною залишається проблема правового регулюван-
ня засуджених до праці, що потребує подальшого дослідження в умовах 
реформування пенітенціарної системи України. Підпорядкування праці 
засуджених меті кримінально-виконавчого законодавства та наявність 
специфіки правовідносин в організації праці осіб, позбавлених волі обу-
мовлює особливість правового регулювання трудових відносин засудже-
них до позбавлення волі нормами як трудового, так і кримінально-вико-
навчого законодавства. Слід визнати, що практично без змін залишився 
підхід законодавця про окреслення сфери дії законодавства про працю на 
регламентування праці засуджених до позбавлення волі, в якому закрі-
плено, що їх праця регулюється трудовим законодавством з особливостя-
ми, визначеними КВК України.

Тому особливості праці засуджених до позбавлення волі мають бути 
врегульовані безпосередньо в КЗпП України (у майбутньому Трудовому 
кодексі України), позаяк трудові відносини з такими засудженими по-
ступово переміщуються зі сфери публічно-правової у приватноправову. 
Зокрема, із прийняттям у 2014 р. Закону України «Про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового 
статусу засудженого до європейських стандартів» визначилося, що праця 
засуджених регламентується КЗпП України, що було спрямовано більше 
на захист їх права на працю й на створення механізму реалізації остан-
нього. Особливо ці зміни стали суттєвими та кардинальними із новація-
ми кримінально-виконавчого законодавства у 2016 році: визнанням права 
засуджених на працю, а не обов’язку, що відповідало не лише статті 43 
Конституції України, а також міжнародним та європейським норматив-
но-правовим актам. У 2018 Законом України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов 
для посилення захисту права дитини на належне утримання № 2475-VIII 
від 03.07.2018 доповнено принциповими новаціями Кримінально-вико-
навчий кодекс України, зокрема, з питань праці засуджених, а саме:

1) щодо добровільної праці: засуджені до позбавлення волі мають 
право працювати. Праця здійснюється на добровільній основі на підставі 
договору цивільно-правового характеру або трудового договору, який 

укладається між засудженим та фізичною особою - підприємцем або 
юридичною особою, для яких засуджені здійснюють виконання робіт чи 
надання послуг (нова редакція частини першої статті 118);

2) щодо обов’язкової праці: засуджені до позбавлення волі, які ма-
ють заборгованість за виконавчими документами, зобов’язаніпрацювати 
в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, до по-
гашення такої заборгованості (нова редакція частини другої статті 118). 
Отже, праця засуджених до позбавлення волі на сьогодні – це і право, і 
обов`язок одночасно.

У 2015 році однією з останніх наукових робіт та своєрідним апогеєм 
наукового відзначення та наслідування великого вченого стала його праця: 
«Якою має бути правова ідеологія Трудового кодексу України ХХІ століт-
тя?». Своєрідним заповітом Олександр Іванович Процевський звернувся 
до нас: «Трудовий кодекс України як основний нормативно-правовий акт, 
що покликаний регулювати суспільні відносини у сфері праці, природно 
має відповідати загальнолюдським цінностям. Зміст правових норм, що 
мають регулювати процес застосування людиною своєї здатності до праці 
як однієї із її істотних якостей в інтересах всього суспільства, об’єктивно 
мусить віддзеркалювати ідеали гуманізму, свободи, справедливості, рів-
ності, тобто ідеї сучасної правової ідеології держави.

…Саме людина, її права і свободи та гарантії їх реалізації визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави.

…Посадові особи державних органів, а також роботодавці, незалежно 
від того, на якій формі власності засновані їх підприємства, організації чи 
установи, мають усвідомлювати свою відповідальність перед людиною 
за власну діяльність. Праця і її результати – ось основа існування та ро-
звитку кожної людини, суспільства і держави. Все інше похідне».
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СТАЛІСТЬ І СУЧАСНІСТЬ ПОГЛЯДІВ 
ПРОФЕСОРА О.І. ПРОЦЕВСЬКОГО НА РОЛЬ 

ПРОФСПІЛОК У ЗАХИСТІ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 
В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Наука трудового права як галузь національної юридичної науки не 
може повноцінно розвиватися без відповідного теоретичного напрацю-
вання із галузевої проблематики. Проблематика правового регулювання 
діяльності профспілки, зокрема, у якості учасника соціального діалогу,-
щодо захисту прав та інтересів працівників в сучасних умовах дефіциту 
гідної праці актуалізована у наукових доробках професора Олександра 
Івановича Процевського. Його широкі погляди щодо розвитку законодав-
ства про професійні спілки як важливої ланки громадянського суспіль-
ства характеризуються сталістю та сучасністю і як мудрої досвідченої 
людини та трудівника, й як видатного вченого та організатора науки тру-
дового права.

О.І. Процевський не лише досліджувавтрансформацію погляду дер-
жави і судовихорганів на права профспілок за останні майже 50років.
Він був ще й безпосереднім учасником робочих груп з підготовки, об-
говорення і прийняття Основзаконодавства Союзу РСР про працю 
(1970 р.), чинного Кодексу Законів про працюУкраїни (1971 р.) та Кон-
цепції проекту Трудового кодексу незалежної України(2004 р.), норми 
яких пов’язані з правовим положення профспілок [1, С. 11] й ін. Тому, 
його бачення ролізазначених громадських організацій у захисті прав пра-
цівників є завжди авторитетним й далекоглядним, не втрачає сенс з рока-
ми у науковій спільноті. 

Відразу слід зауважити, що сталість наукових поглядів Олександра 
Івановича про важливість ролі професійних спілок у захисті трудових, 
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соціально-економічних прав та інтересів працівників випливає з його по-
зитивного ставлення до виробничої демократії, поборником якої він був 
усе життя. Вчений вважав, що зміст виробничої демократії визначає воля 
людей праці, воля трудового колективу, воля профспілок, які створені 
працівниками. На його думку, ця воля повинна отримувати дієве юридич-
не значення у демократичній, правовій і соціальній державі, якою себе 
проголосила Україна [1, С. 14].

Також, варто зауважити, що О.І. Процевський завжди наполегливо у 
своїх працях відстоював значимість й цінність думки профспілкового ор-
гану, що є формою вираження думки найбільш численної організації гро-
мадянського суспільства нашої держави, й особливо у тих випадках, коли 
вона проявляється у згоді чи незгоді щодо звільненні працівника за ініціа-
тивою власника підприємства. Вчений постійно у своїх працях закликав 
законодавця, державні органи й роботодавця не нехтувати нею [2, С. 6].

Після розпаду СРСР розбудова в незалежній Україні ринкової еко-
номіки із соціальною направленістю вимагала як створення передумов 
для розширеного виробництва, так і стабільності громадської системи. 
На той час, Олександр Іванович одним із перших вчених в країні заува-
жив, що у таких кризових умовах у профспілок і органів держави повин-
но бути прагнення до соціальної рівноваги, до соціального партнерства 
[3, С. 105].

Проте, у своїх подальших роботах він зазначає про численні факти 
ігнорування прав профспілок як законних представників (трудового ко-
лективу підприємства) на вітчизняному виробництві. О.І. Процевський 
вказував на те, що нестабільність і непередбачуваність господарської 
діяльності, ситуація непрозорої виробничої атмосфери впливає на діяль-
ність правотворчих і судових органів, у рішеннях яких спостерігається 
відхід від принципів, закладених статтями 1, 3, 36, 43 та ін. Конституції 
України щодо захисту прав працівників і їх профспілок [1, С. 7]. 

Отже, професійні спілки за своєю правовою природою,на думку 
О.І. Процевського, з якою цілком погоджується і автор, є громадськими 
організаціями, метою яких є здійснення представництва та захисту тру-
дових, соціально-економічних прав працівників, які об’єднані спільними 
інтересами за родом їх професійної діяльності і виявили бажання бути 
її членами. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу 
будь-яких державних органів, її члени мають рівні права, а обмеження 
щодо членства у професійних спілках може бути встановлено виключно 

Конституцією або законом України[4, С. 6]. Таким чином, запропоноване 
Олександром Івановичем визначення професійних спілок є сталим, все-
осяжним, й таким, що базується на конституційних нормах і положеннях 
чинного законодавства. 

О.І. Процевський за роки незалежності України констатував поступо-
ве зниження ефективності захисту професійними спілками трудових прав 
та інтересів працівників, обумовлене трансформацією погляду держави і 
судових органів на права профспілок в бік їх все більшого ігнорування та 
послаблення, всезростаючим дефіцитом гідних умов праці на вітчизня-
ному виробництві. 

Зазначене цим вченим цілком підтверджується і статистичними да-
ними Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) 
за 2006-2017 роки. Так, упродовж вказаного періоду в Україні понад 
353 тис. найманих працівників, 1591 підприємство, установа, організа-
ція провели 827 акцій соціального протесту, 202 страйки [5, С. 17]. Вив-
чення НСПП реального стану соціально-трудових відносин у трудових 
колективах підприємств засвідчує, що на сьогоднішній день, серед при-
чин, які перешкоджають ефективному вирішенню колективних трудових 
спорів (конфліктів) є: відсутність довіри на підприємствах до профспіл-
кових лідерів; зневіра найманих працівників у можливостях правового 
і соціального захисту через процедури соціального партнерства, де їх 
інтереси представляють, в першу чергу, професійні спілки; непристосо-
ваність чинної законодавчої бази про вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів) до реалій та потреб сучасної України та ін. [5, С. 24]. 
Щодо вимог, висунутих найманими працівниками, профспілками у ко-
лективних трудових спорах (конфліктах) за вказаний період, то вони тор-
калися:1) невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю 
(47,6 %, зних 42% – вимог законодавства про оплату праці); 2) невиконан-
ня колективного договору – 34,9%; 3) встановлення нових або зміни існу-
ючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 14,5%; 
укладення або зміни колективного договору – 3% [5, С. 9].

О.І. Процевський, аналізуючи чинне вітчизняне законодавство про 
колективні договори і угоди, про соціальний діалог дійшов ще одного 
важливого висновку щодо причин послаблення ролі профспілок у за-
хисті трудових прав та інтересів працівників. Він констатував відхід від 
положень Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії», Закону України «Про соціальний діалог в Україні» 
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в бік обмеження безпосередньої участі профспілок у здійсненні захи-
сту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників [4, 
С. 14]. Адже, під час консультацій і вироблення пропозицій учасниками 
соціального діалогубудь-якого рівня (національного, галузевого, тери-
торіального і локального), серед яких одним з учасників, як правило,є 
профспілка, що нерідко має власну думку з проблемного питання,до 
органів держави чи органів місцевого самоврядування така думка про-
фспілки у її первинному вигляді практично не доходить.Замість неї вка-
заним органам пропонуєтьсярішення, вже узгоджене всіма сторонами 
соціального діалогу.

Таким чином, все вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки 
і пропозиції. Погляди професора О.І. Процевського на роль профспілок у 
захисті прав працівників в умовах дефіциту гідної праці в Україні не втра-
тили своєї актуальності на сьогоднішній день. Результати його наукових 
праць, що стосуються удосконалення правового регулювання діяльності 
професійних спілок, підвищення ефективності ними захисту трудових 
прав і інтересів працівників, є компасом для нових наукових розвідок за 
темою дослідження у зазначеній сфері.
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Где нет труда, сады там не цветут.
Где нет любви к труду, там мир – пустыня.

(С. Сергеев-Ценский).

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА 
В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Неожиданно ушел из жизни известный ученый, доктор юридических 
наук, профессор, член-корреспондент Процевский Александр Иванович. 
Очень трудно в это поверить. Он расстался с этой жизнью так быстро, что 
не успел даже проститься с нами, с кем он проработал более 60-ти лет.

Его любимая фраза была такая: «Как хорошо, что мы собрались вме-
сте». Я готова повторить эту фразу сегодня. Как хорошо, что мы собра-
лись сегодня вместе, чтобы почтить память о нем, а главное, пожелать но-
вому молодому поколению продолжить его научные изыскания, развить 
дальше его идеи, которые он не успел реализовать.

Он пришел в юридический институт в 1958 году и поступил в аспи-
рантуру по специальности «трудовое право». Тогда отрасль право-соци-
ального обеспечения еще не сформировалась. И вся последующая жизнь 
его была связана с трудовым правом. Это его кредо.

Выбор был не случайным. Он служил во флоте, знал цену труда, часто 
вспоминал как драил палубу. И уже в 1961 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Рабочее время и рабочий день по совесткому тру-
довому праву». Он ценил человека труда. Лодырей не признавал. Он до-
казал всем, что основа всей жизни, главное – это труд. И все его работы, 
от первой до последней, пронизаны заботой о человеке труда.
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Одной из первых научных трудов была его статья «Сверхурочная ра-
бота». Казалось бы чем она интересна. Обогатил ли он этой статьей науку 
трудвого права? А на самом деле, он уже тогда интересовался физиоло-
гией труда, работой сердца. Он знал, что сердце стучит равномерно 8 ча-
сов, а после производительность снижается, а потому нужно ограничить 
рабочее время и сверхурочные часы. Вот теперь нужно углублять знания 
о физиологии труда и при помощи трудового права создавать такие усло-
вия, о которых записано в Конвенции ООН: «только лишь та экономиче-
ская деятельность важна и достойна, которая не вредит здоровью». 

И он быстро перешел к анализу предмета трудового права. Это глав-
ная фундаментальная часть трудового права. Всем известно, что предмет 
сложен, состоит из трудовых и смежных, связаных отношений. Но почему 
существует эта связь он один впервые написал, что между ними существу-
ет преференциальная связь. Я не буду здесь объяснять суть этой связи, 
разберитесь сами. Для этого и проводится эта конференция, чтобы дове-
сти вам его положение. Чтобы вы продолжили его исследование. Действи-
тельно ли это так? Он не сдерживал молодых. Он призывал: критикуйте, 
дерзайте, изучайте, продвигайтесь далее! Хотя на Украине он был первым 
доктором наук и оставался в единственном числе долгое время. Следом за 
ним защитили диссертацию Прокопенко В.И., Иванов С.А., Смолярчук, 
Венидиктов и другие. Сережа Венедиктов очень способный и талантли-
вый специалист, но он относится к новому молодому поколению.

Правильно понимая и оценивая суть и сущность труда в обществе и 
для каждого человека он сразу же приступил к исследованию фундамен-
тальной части трудового права – к предмету отрасли. Все знают, что он 
состоит из различных отношений, а вот почему они имеют преферен-
циальную связь, никто не исследовал так глубоко как он. Ведь трудятся 
люди и в производственных кооперативах, и в акционерных обществах, 
и в различных обществах с ограниченной отвественностью, и в воинских 
частях, и в религиозных организациях и заключают нестандартные тру-
довые договора и т.д. Хотя, один американский ученый отметил, что не-
стандартные формы – конец трудовому праву, что они лишают многих 
гарантий работников. Может быть он и прав? Изучите вы этот вопрос. 
Это сделал бы Александр Иванович, но коварная болезнь не позволила 
ему успеть сделать правильные выводы. А он бы это сделал. Торопитесь, 
потому что жизнь коротка, а наука вечна. Он создал школу трудовиков, 
а вы ее ученики. Учитесь так, как Платон учился у Сократа. 

А с предметом связан и метод, и зарплата. А как активно и принципи-
ально отстаивал свои позиции при издании Кодекса 1971 года. Вы замети-
ли, что у нас и 40, и 41 ст.ст. расположены рядом. А в Кодексе Российской 
Федерации уже тогда наша 41 ст. была вынесена в конец Кодекса, т.е. в 
особенную часть. В те времена нас еще активно приглашали в комисси по 
разработке новых кодексов. И я слушала выступление Н.Г. Александрова 
(учителя всех учителей). Я вспомнинаю эти минуты, как самые счастли-
вые в своей профессиональной жизни. Он был и ученый, и музыкант, и 
дережировал оркестром, и высокоморальный человек, но он рано умер от 
рака горла. Он фактически создал трудовое право бывшего Союза ССР. Он 
отметил, что статья 40 (в России ст. 33) должна быть помещена в общей 
части, а основания изложенные в статье 41 КЗоТ УССР в конце Кодекса 
ибо эти основания являются сингулярными. Но тут выступил А.И. Процев-
ский и предложил эти статьи поместить рядом. Это создавало удобство для 
читателей Кодекса. Работники не должны искать где эти сингулярные ос-
нования. Я тогда не знала, что означает это слово. Но посмотрев в словарь, 
я поняла, что одни нормы применяются регулярно, а другие нерегулярно. 
И Процевский отстоял свою позицию. А как вы думаете, правильно ли это? 
Но, позиция Процевского была направлена на службу рабочего человека. 
Рассуждайте, кто прав. Мы являемся свидетелями коллизий между прак-
тическим значением Кодекса и фундаментальными проблемами. Давайте 
подумаем вместе. Я не намерена говорить очень долго. Ведь я его знала 
очень долго, а вы читайте его труды и продолжайте его дело. 

В конце я отмечу, что его интересовало не только трудове право. Он 
был очень разносторонним человеком. Любил музыку, уговаривал всю 
кафедру послушать Высоцкого, послушать молодую певицу Пугачеву, 
любил песни и любил петь. Часто останавливался и просил, чтобы ему 
спели любимые песни. Он хотел запомнить их слова. Но особенно он лю-
бил про ледоход на реке. Я помню слова этой песни: на реке ледоход, 
парход белый-беленький черный дым над трубой, мы на палубе бегали 
целовались с тобой. Ах ты палуба-палуба ты меня раскачай, ты печаль 
мою, палоба, расколи о причал. Я долго искала эту песню, ведь, тогда 
компьютеров еще не было. Но нашла ее в одном сборнике и успела под-
рать ему. Но ни песни, ни искусства не влияли на его преданность науке 
трудового права, хотя, жизнь его была не устлана розами, были и колюч-
ки. Он был прекрасным отцом. Любил трудовое право и женщин нежно и 
уважительно. Ни одна женщина не утоила на него обиду.
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ВЧЕНИЙ-ГУМАНІСТ

Нинішні викладачі юридичного факультету прекрасної половини 
людства – жіноцтва – згадують навесні приклад традиційного привітан-
ня О. І. Процевським усіх студенток і викладачок із Міжнародним жі-
ночим днем 8 березня. Він зустрічав їх на вході до навчального корпусу 
і кожній дарував квітку з куплених за власні кошти великих квіткових 
наборів. 

Приклад вирізняється на тлі новомодних віянь-«трендів» відмови 
від традицій як джерела права на догоду законодавчим чи підзаконним 
нав’язуванням українському народу не властивого йому протестантсь-
кого індивідуалізму. Але такій противній верховенству права практиці 
позитивістського етатизму піддаються лише легковірні люди, дезорієн-
товані в глобальному інформаційному просторі заданими його творцями 
стратегіями денаціоналізації і тактиками мультикультуризації суспільств.

Навпаки, наведений один показовий приклад із життєвої позиції 
О. І. Процевського основується на фундаментальній енциклопедичній 
освітній ерудиції та академічній науковій кваліфікації людини з бага-
тодітної селянської сім’ї, яка поєднала весь набутий нею інтелектуальний 
багаж із вихованою з дитинства народною, колективістською традицією 
людяності у суспільних стосунках. Підтвердженням цьому являється 
остання з фундаментальних праць Олександра Івановича «Методологічні 
засади трудового права» (2014).

Праця носить фундаментальний характер в силу використаної для її 
написання бібліографічної бази, яка включає етимологічну і словарно-ен-
циклопедичну, тлумачну словникову літературу; філософську, теорети-
ко-правову, історико-правову, порівняльно-правову, конституційно-пра-
вову літературу та джерела різних галузей права України і зарубіжних 
країн. Водночас праця є класичною в сенсі принципового відстоювання 

і розвитку автором антропоцентричної позиції європейської цивілізації, 
вираженої в першій його монографії 1982 року «Гуманізм норм радян-
ського трудового права». У назві і часі написання тієї першої роботі уже 
проявився характер особистості людини і вченого, яка знаходила мож-
ливість утверджувати гуманізм за умов тоталітарного режиму. 

Здавалося б, що в сучасних умовах трансформування України на єв-
ропейських цивілізаційних цінностях така позиція не актуальна і не по-
требує інтелектуально-вольових зусиль. Так ні ж! О. І. Процевському 
при розробці нового трудового кодексу сучасної України приходиться 
вести гостру полеміку з такими вузько профільними фахівцями з трудо-
вого права, які відносять робочу силу людини до товару (як, наприклад, 
український фахівець П. Д. Пилипенко чи російський – А. М. Курінний). 
Як у такому розумінні будуть застосовуватися принципи міжнародного 
права до людини як «специфічного товару» і чому «тепер ніхто не хоче 
подумати як далеко можна зайти з такими наслідками», ставить запитан-
ня Олександр Іванович?1 

І дійсно, як сумістити гуманістичний зміст ст. 3 Конституції України 
про людину як найвищу соціальну цінність із розглядом людини як то-
вару, тобто всього, що становить предмет торгівлі, навіть тварини? Але 
ж є і в уже далекій від радянського минулого в Україні псевдоосвітньої 
ерудиції і псевдоакадемічної кваліфікації, які, прямуючи до Європи, ке-
руються неймовірно далекими від сучасних її цінностей ідеями XVIII – 
XIX століть. І таких багато, і вони впливові, якщо досі новий трудовий 
кодекс в Україні не прийнято, а щоб приховати основну проблему його 
прийняття у відношенні до захисту трудових прав людини поширюються 
ідеї про відмову взагалі від такого кодексу і такої галузі права.

Вчений-гуманіст О. І. Процевський своєю особистістю у науці, у 
викладацькій роботі зі студентами і у керівництві аспірантами та доктор-
антами є взірцем того рівня освіти і наукової кваліфікації у зв’язку з наро-
дом, що його зростив, який зобов’язує тих, хто вважає себе його учнями, 
досягати того ж і вищого рівня та формувати в собі той же незламний 
стрижень гуманіста і вольові якості борця за соціальну правову державу 
в Україні, а не за суспільство, де «людина людині вовк».
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The state policy of development of labour potential is aimed at creating 
legal, economic, social, organisational bases for its preservation and 
development, conditions for ensuring the protection of rights and guarantees 
of citizens in the sphere of labour relations by strengthening supervision and 
monitoring compliance with labour legislation.

The development of labour legislation also takes place in the direction 
of strengthening the protection of human rights in the fi eld of labour. In the 
scientifi c literature, the fundamental principles of modern labour law are the 
ensuring of the right of an employee to protect labour rights and freedoms.

The State, through its labour administration system, bears a heavy 
responsibility in the social fi eld, most importantly to safeguard the fundamental 
human rights of workers and, in particular, to ensure respect of the minimum 
age for admission to employment, abolition of forced labour, freedom of 
association, the right to collective bargaining, non-discrimination, and equal 
remuneration for work of equal value.

Labour administration is a tool at the disposal of governments to achieve 
the ILO’s Decent Work objectives, to enforce labour legislation, and to offer 
solutions to the various and complex problems the world of work faces. To 
have the maximum impact, labour administration must act in consultation and 
cooperation with employees, employers and their respective organizations, in 
order to foster social dialogue. A better knowledge of the role, functions and 
organisation of labour administration will enable the public to understand the 
relationship between social policy and economic policy, and to identify the vast 
array of services to which most people have access during their working lives.

The critical importance of ensuring the labour right by supervisory 
authorities.

In this context, it should be emphasised that state supervision and control 
over observance of labour legislation can be defi ned as a special form of 
legal activity of the system of authorized bodies based on legislation, the 
purpose of which is the protection of human rights in the world of work. As 
the activities of special authorized bodies, state supervision and monitoring 
of compliance with labour legislation belongs to the jurisdictional forms of 
protection of labour rights and interests of employees. The types of supervision 
and control are: preliminary or preventive (its purpose is to check the legality 
and expediency of the employer’s decisions, to prevent the adoption of an 
illegal decision); current (it can be preliminary, if the relevant decision has 
not yet been taken, or the subsequent one, if the decision has already been 
implemented), the subsequent one (its purpose is to identify the violations of 
labour legislation and recovery the rights of the employee).

In fact, the institution of labour inspection has a dual character. This is 
evidenced by the powers defi ned in the Regulations on the State Service of 
Ukraine on Labour. On the one hand, it allows you to monitor the implementation 
of the provisions of the law, in particular those relating to employees’ rights. 
This is not limited to the conditions of work and employment, occupational 
safety and health. Labour inspectors ensure compliance with the provisions of 
the law relating to social services, labour migrants, training, social security and 
other issues. On the other hand, labour inspection bodies provide information 
and conduct consultations, as well as organise training. This dual nature of 
labour inspection means that it plays a key role in the world of work and must 
be able to effectively solve a wide range of problems in the world of work.

In exercising control functions, the State Labour Service of Ukraine 
emphasized the formation of partnerships with business, defi ning as a priority 
direction of explanatory work, providing consultations. On the other hand, the 
State Labour Service of Ukraine holds a principled position on violators of the 
law, defending the interests of the employee in the safe and healthy working 
conditions, timely and full payment of wages and social guarantees. 

Labour inspectors play an important role in the prevention of disputes 
on labour rights issues. They must take timely measures to ensure that: 
a) employees and employers are informed about the content of laws and by-
laws; b) employees and employers received advice on what they need to do in 
order to properly comply with relevant laws and by-laws; c) the laws and by-
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laws were enforced, and in the event that, despite the information provided and 
consultations, the law was not respected, sanctions were applied.

One of the main objective of the State Service of Ukraine on Labour is 
to tackle undeclared work, which also referred to as ‘illegal employment’, 
‘illicit work’ or ‘moonlighting’, is negatively defi ned as infringement of tax 
and social security provisions.

From a labour law perspective, undeclared work is usually considered as a 
work without a employment contract. Offi cials of the State Service of Ukraine 
on Labour in accordance with the tasks assigned have the right to impose fi nes 
for violation of the law in cases provided for by law.

For instance, labour inspectors of the Main Department of State Service of 
Ukraine on Labour in the Kharkiv region carried out a number of inspection 
visits, during which time illegally employed employees were identifi ed.

During inspection visits, twenty two unformed employees were found in 
two individual entrepreneurs engaged in trade.

On a limited liability company that works in the construction industry, 15 
illegal workers were involved.

According to the results of inspection visits, authorized persons of the 
Main Department of the State Labor Department reviewed cases and issued 
decisions on imposing penalties in the total amount of UAH 4,600,000.

In fact, in appliance with the Law «On the State Budget of Ukraine for 
2019», the minimum wage in 2019 is UAH 4,173.

For violation of labour legislation, legal entities and individuals-
entrepreneurs will be fi nancially liable in the following amounts:

100 minimum wages - UAH 417,300 in case of an employer’s obstacle in 
carrying out state supervision measures (control) regarding the identifi cation 
of employees without proper registration.

30 minimum wages for each employee, it is 125 190 UAH for the 
following violations: the actual admission of an employee to work without 
the employment contract; registration of an employee for part time in case 
of actual performance of work full time; payment of wages (remuneration) 
without accrual and payment of a single fee for obligatory state social 
insurance;

10 minimum wages for each employee is 41 730 UAH for failure to 
comply with the minimum state guarantee for wages (for example, for non-
payment of work at night, work on a holiday, overtime work and other issues 
of remuneration);

10 minimum wages for each employee is 41 730 UAH (for non-observance 
of the statutory guarantees and benefi ts for employees who are involved in the 
fulfi llment of their duties under the laws of Ukraine «On Military Duty and 
Military Service», «On Alternative (Non-Military) service», « On Mobilisation 
Training and Mobilisation».

Андріїв Василь Михайлович,
професор кафедри трудового права та 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА З БЕЗПЕКИ 

ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ

Найбільший розвиток законодавство з безпеки й гігієни праці от-
римало в країнах, що мають розвинутий промисловий потенціал. Дане 
законодавство включає в себе велику кількість правил, техніко-юри-
дичних стандартів щодо вимог до виробничих приміщень, запобіжних 
пристроїв для верстатів і машин, сидінь для робітників, електро- і ви-
бухобезпеки, змісту і експлуатації парових котлів, захисту від радіо-
активного випромінювання, небезпеки пожеж, засобів індивідуального 
захисту, режиму температури і вологості, стану повітряного середо-
вища, шуму і вібрації, освітлення, питного режиму, їдалень і буфетів, 
санітарно-побутових приміщень і пристроїв. Також, встановлено кри-
терії класифікації підприємств за ступенем їх шкідливості для здоров’я 
працюючих, відповідальності виробників і постачальників виробничо-
го обладнання, норми з навчання працівників безпечним методам праці 
[1, с. 88].

У багатьох країнах існують обґрунтовані, з точки зору науки і тех-
ніки, правила, що забезпечують підтримку чистоти і дотримання вимог 
санітарії, які визначають мінімальний обсяг виробничих площ на одного 
працівника, конструкції сходів, проходів і проїздів, персональних шаф 
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According to the results of inspection visits, authorized persons of the 
Main Department of the State Labor Department reviewed cases and issued 
decisions on imposing penalties in the total amount of UAH 4,600,000.
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100 minimum wages - UAH 417,300 in case of an employer’s obstacle in 
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для одягу, організацію колективних і індивідуальних засобів захисту від 
виробничих ризиків. 

У другій половині минулого століття з’явилися нормативи, що стосу-
ються захисту від іонізуючого і радіоактивного випромінювання. Вони 
включають гранично допустимі дози опромінення, а також порядок збері-
гання радіоактивних матеріалів та заходи щодо захисту працівників від 
шкідливого впливу іонізуючої та радіоактивної радіації, гранично допу-
стимі нормативи вмісту в повітрі шкідливих речовин, а також виробничо-
го шуму в приміщеннях, детальні і ретельно розроблені норми пожежної 
безпеки. В деяких країнах прийняті закони щодо заборони застосування 
в будівництві азбесту, як канцерогенного матеріалу.

У всіх країнах створені спеціальні державні органи, які покликані 
забезпечувати реалізацію законодавства з охорони праці, техніки безпе-
ки, приймати відповідні правила і стандарти, координувати роботу в цій 
галузі державних органів та неурядових установ. Такими є, наприклад, 
Федеральна адміністрація з техніки безпеки і виробничої санітарії в 
США, Управління з техніки безпеки та гігієни праці в Швеції [2, с. 124]. 
У Швейцарії застосування законодавства про охорону праці контролює 
Федеральне бюро промисловості, мистецтв і ремесел. У ньому існує від-
діл захисту працівників, що складається з чотирьох інспекцій, кожна з 
яких займається одним із чотирьох регіонів країни. Цьому відділу надано 
дві служби трудової медицини в Берні та Цюріху. Практичний контроль 
за застосуванням законодавства про охорону праці здійснює кантональна 
влада, що має в своєму розпорядженні власні служби санітарії та захисту 
від пожеж [3, с. 40].

Незважаючи на те, що законодавство відіграє вирішальну роль у 
визначенні норм з техніки безпеки і виробничої санітарії, деякі положен-
ня з цих питань містяться в колективних договорах, які конкретизують, 
а іноді і доповнюють відповідні законодавчі норми, зокрема регулюють 
процедурні питання реєстрації виробничих травм, виплати компенсації 
постраждали працівникам та ін.

Зазначені договірні обов’язки діють незалежно від зобов’язань робо-
тодавця з безпеки й гігієни праці. Законодавство, в принципі, допускає 
передачу (делегування) обов’язків роботодавця з безпеки й гігієни праці 
на керівний склад (менеджерів) організацій. Порядок такого делегування 
різниться в законах різних країн, однак, це аж ніяк не звільняє роботодав-
ців більшості країн від договірної (цивільно-правової) відповідальності 

за порушення обов’язків забезпечення працівників, здорових і безпечних 
умов праці.

Також, в законодавстві, в тій чи іншій формі, зафіксовано обов’язок 
працівників дотримуватися інструкцій з безпеки й гігієни праці, визначе-
но ступінь їх відповідальності з безпеки праці. Наприклад, у французь-
кому законі про гарантії проти професійних ризиків 1991 року, встанов-
лено обов’язок працівників, відповідно до отриманих від адміністрації 
інструкцій і правил внутрішнього трудового розпорядку, піклуватися про 
свою безпеку і здоров’я, а також про безпеку інших осіб. За порушення 
такого обов’язку, на працівників можуть бути накладені штрафи. Разом з 
цим, в США тільки роботодавці виплачують штрафи за порушення пра-
вил безпеки та гігієни праці [ 4, с. 220].

З кінця ХХ - початку ХХІ ст., в сфері безпеки й гігієни праці про-
слідковується низка нових тенденцій. Перш за все, зросла кількість країн, 
де передбачено створення служб з виробничої санітарії, призначення за-
водських лікарів. У Бельгії служби з охорони здоров’я створюються при 
наявності понад 50 працівників, а в Іспанії - понад 100. В деяких європей-
ських країнах (Данія, Швеція, Норвегія) створення таких служб передба-
чено тільки в разі реальної необхідності, в інших державах робота таких 
служб охоплює всі підприємства (Бельгія, Фінляндія, Франція). У біль-
шості розвинених країн фінансування служб з охорони здоров’я, здійс-
нюється за рахунок коштів роботодавця, хоча в деяких з них, фінансу-
вання може здійснюватися, безпосередньо державою або через соціальне 
страхування. Однак, слід зазначити, що в цілому, навіть в Європі, доступ 
до служб з охорони здоров’я, які відповідають вимогам ВООЗ та МОП, 
мають тільки від 20 до 50% працівників.

Нововведенням в законодавстві стали і приписи про створення на ве-
ликих і середніх підприємствах комітетів з техніки безпеки і виробничої 
санітарії, сформованих на двосторонній основі з представників робото-
давця і працівників, які наділені, як правило, консультативними функ-
ціями. Членам цих комітетів надається, на певній нормативній основі, 
кредит оплачуваних годин. Вони захищені від непередбачуваних звіль-
нень. Комітети з техніки безпеки і виробничої санітарії планують і коор-
динують роботу в даній сфері, забезпечують працівників інформаційним 
матеріалами, навчають їх безпечним прийомам праці [1, с. 89].

В деяких країнах, разом з державною інспекцією праці введений гро-
мадський контроль з безпеки й гігієни праці. У Данії, Фінляндії праців-
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ники обирають громадських інспекторів праці; в Великобританії, Швеції 
інспекторів праці виділяють (висувають) профспілки; в ФРН, Австрії, 
Іспанії їх призначає адміністрація з числа працівників. Британським про-
фспілковим інспекторам надано право розслідувати причини виробничо-
го травматизму, здійснювати подання адміністрації, захищати інтереси 
працівників в спорах, які виникають з питань гігієни й безпеки праці, 
проводити періодичні перевірки робочих місць. Адміністрація зобов’я-
зана консультуватися з профспілковими інспекторами з питань гігієни 
й безпеки праці. Вони отримують оплачуваний час для виконання своїх 
функцій.

Наступною тенденцією є посилення відповідальності роботодавців за 
порушення правил техніки безпеки. Слід зазначити, що у всіх європей-
ських країнах порушення правил техніки безпеки й інших правил охо-
рони праці, зумовлює дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову 
(майнову), а також кримінальну відповідальність у вигляді штрафу або 
тюремного ув’язнення. Так, кримінальні кодекси багатьох країн містять 
спеціальну статтю (або кілька статей), що встановлюють відповідальність 
за порушення правил охорони праці, у низці випадків, досить значну (на-
приклад, згідно із ст. 437 КК Італії - до 10 років тюремного ув’язнення). 

Відповідні концептуальні зміни торкнулися і традиційного трактуван-
ня охорони праці, як сукупності техніки безпеки й гігієни праці, стосовно 
охорони здоров’я в процесі трудової діяльності або охорони професій-
ного здоров’я. Ще в 1994 році, Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) розробила Загальну глобальну стратегію у сфері професійного 
здоров’я, що стала основою Рекомендацій Міжнародної організації праці 
у вигляді «Керівництва з систем управління професійною безпекою та 
здоров’ям» і була схвалена в 2003 році на 91-й сесії МОП. Згідно з цим 
документом, забезпечення професійної безпеки та збереження здоров’я 
працівників, має відбуватися на основі системного й превентивного під-
ходу, який враховує фізичне, духовне й соціальне благополуччя працівни-
ка, загальний стан його здоров’я та особистого розвитку.

Найважливішою складовою сучасної охорони праці є створення спри-
ятливого психологічного виробничого середовища або виробничого пси-
хологічного клімату. Це необхідно для запобігання виникнення на роботі 
стресів, психічного або фізичного насильства із сторони керівництва або 
колег, травматизму або професійних захворювань. І якщо раніше, зазна-
чені проблеми могли бути віднесені тільки до кадрового менеджменту та 

дисципліни праці, то на сьогодні вони є складовою частиною проблема-
тики охорони праці.
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бується переосмислення, а в деяких випадках й переоцінка окремих під-
ходів висвітлених в проекті ТК України.

Правова доктрина дотримання трудових прав працівників відображає 
систему методів оцінки стану забезпечення трудових прав через призму 
відповідності духу закону.

Правову доктрину дотримання трудових прав працівників не є мо-
нолітним утворенням. Як показав її аналіз означену доктрину можливо 
розглядати у трьох значеннях.

У першому значенні під правовою доктриною дотримання трудових 
прав працівників розуміється загальні наукові правові концепції забезпе-
чення трудових прав працівників. Вони формуються науковими школами 
трудового права. У цьому ключі в Україні можна виділити Київську, Хар-
ківську, Львівську, Одеську школи трудового права. В Україні, як прави-
ло, означене не виділяється у якості джерела права, адже розглядається 
у межах методологічних координат принципів трудового права. Довгий 
час вважалося, що загальні концепції забезпечення трудових прав праців-
ників притаманні не англосаксонській, а лише континентальній системі 
права. Втім, Ван Ерп спростовує такий підхід, вказуючи, що у данному 
значені (загальної концепції) доктрина у якості джерела права характерна 
для правових систем обох типів. [1, p. 369]

У другому значенні під правовою доктриною дотримання трудових 
прав працівників розуміється правові концепції забезпечення трудових 
прав працівників, що сформовані судами. В одному випадку, суди беручи 
за основу так названі «каучукові норми», використовують право на судо-
вий розсуд та формують ту чи іншу концепцію забезпечення трудових 
прав. В іншому випадку суд формує концепцію забезпечення трудових 
прав на підставі імперативних норм закону. Останнім часом в українсько-
му трудовому законодавстві впроваджується безліч недосконалих, а іноді 
недолугих імперативних норм, що не належним чином інтегровані в нор-
мативно-правове полотно, що призводить до паралельної регламентації 
забезпечення трудових прав, невідповідності змісту норм різних норма-
тивно-правових актів. Прикладом, законодавець на рівні трьох законів 
фіксує різні визначення поняття «працівник» (ст. 1 Закону України «Про 
охорону праці», ст. 1 Закону України «Про професійніспілки, їх права та 
гарантії діяльності», підп. 14.1.195 ст. 14 Податкового кодексу України), 
що є не допустимим з точки зорузаконодавчої техніки, адже ускладнює 
правозастосування не лише учасниками трудових відносин, але й судами. 

 Як у першому так й в другому випадках Верховний Суд може встано-
вити межі тієї чи іншої судової концепції забезпечення трудових прав, що 
кристалізує сталість відповідної концепції. Таким чином, суди блокують 
помилки інших органів державної влади, зловживання при забезпеченні 
трудових прав. 

У третьому значенні правова доктрина забезпечення трудових прав 
працівників віддзеркалює точки зору вчених-трудовиків з приводу окре-
мих питань, проблем механізму забезпечення трудових прав. Вказані точ-
ки зору можуть бути підґрунтям судової доктрини у цій сфері.

Помилково вважати, що доктрина дотримання трудових прав праців-
ників не може знаходити вираз й у трудовому законодавстві. Безумовно, 
що цьому сприяють напрацювання науковців та узагальнена практика 
судів. Однак, слід констатувати, що законодавець, як правило, обмежує 
сферу застосування доктрини у законодавстві із врахуванням норматив-
них принципів та трудо-правових свобод трудового права. На рівні за-
кону розглядувана доктрина має відображатися у нормах, що не викли-
кають сумніву як з боку науковців трудового права, так й з боку суду. 
Тобто, нормативні положення доктрини дотримання трудових прав ма-
ють бути ограновані в одному ключі як наукою трудового права, так і 
судовою практикою, що останнім часом рідко спостерігається. Яскравим 
прикладом розбалансованості підходів виступає Проект Трудового кодек-
су України, де не врахована наукова та судова доктрина захисту трудових 
прав (зокрема, не відображено систему способів захисту трудових прав, 
механізм захисту трудових прав у разі невиконання або неналежного ви-
конання договору аутсорсингу або договору аутстафінгу тощо). 

Підсумовуючи, можливо зазначити, що правову доктрину дотримання 
трудових прав працівників можливо розглядати у трьох значеннях: 1) як 
загальні наукові правові концепції забезпечення трудових прав праців-
ників; 2) як правові концепції забезпечення трудових прав працівників, 
що сформовані судами; 3) з точки зору вчених-трудовиків з приводу окре-
мих питань, проблем механізму забезпечення трудових прав. Виявлено 
недоліки Проекту ТК де не врахована наукова та судова доктрина захисту 
трудових прав.

Список використаних джерел
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ПРАВОВА ПРИРОДА ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ

У науці трудового права відсутня єдність думок щодо правової при-
роди локального правового регулювання. Зокрема, не всіма вченими ло-
кальні нормативні правові акти розглядаються як різновид підзаконних 
нормативних правових актів, висловлюються сумніви щодо правового 
характеру локального регулювання.Отже, існує проблема відсутності 
чіткості розуміння локального регулювання, його правового характеру, а 
також його місця в механізмі правового регулюваннявідносин, які скла-
дають предмет трудового права.

Однією з основних ознак нормативного правового акту є закріплення 
процедури його створення у відповідних нормативних правових актах [1, 
с. 158-159].Система локальних нормативних актів і процедура їх створен-
ня у чинному КЗпП України нормативно не закріплені, крім деяких про-
цедурних моментів. Наприклад, КЗпП України зобов’язує роботодавця 
ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпоряд-
ку та колективним договором. Таке положення, на думку деяких вчених, 
ставить під сумнів правомірність віднесення локальної нормотворчості 
до різновидів правотворчості, а локального нормативного акту – до різ-
новиду правових.

До речі, у ст. 10 проекту ТК України «Система нормативно-правових 
актів та інших актів, що регулюють трудові відносини» локальні норма-
тивні правові акти взагалі не згадуються. Окрім колективного договору 
вказуються нормативні акти роботодавця.

Немає єдності й у виборі критеріїв для класифікації локальних актів.Так, 
розмежовуючи локальні нормативні акти за порядком прийняття, Р. І. Кон-
дратьєв пропонує виокремлювати акти, прийняті в погоджувально-договірно-
му порядку, і акти, прийняті в односторонньому порядку [2, с. 36].

Г. В. Хникін за нормотворчим органом, тобто за суб’єктами, які бе-
руть участь у розробці та прийнятті локальних актів, класифікує їх на 
єдиноначальні, тобто ті, які приймаються безпосередньо роботодавцем 
без участі представницького органу працівників (посадові інструкції); 
спільні, тобто які приймаються роботодавцем спільно з представницьким 
органом працівників (колективний договір); погоджувально-договірні, 
тобто які приймаються роботодавцем за згодою чи з урахуванням думки 
представницького органу працівників; акти, що приймаються безпосе-
редньо працівниками на зборах, або профспілковим органом, – тобто у 
створенні яких не бере участь роботодавець [3, с. 18].

К. Л. Томашевський залежно від характеру процедур, що використо-
вуються під час прийняття акту виділяє такі їх види: 1) єдиноначальні, 
тобто такі, що приймаються безпосередньо роботодавцем без участі 
представницьких органів працівників (наприклад, посадові інструкції, 
положення про персонал); 2) погоджувальні, тобто такі, що приймаються 
роботодавцем за погодженням з профспілкою (наприклад, графіки робіт 
і змінності, положення про нестандартні режими робочого часу, графіки 
відпусток) [4, с. 94-95].

У зв’язку з тим, що немає єдності у розумінні правової природи ло-
кального правового регулювання дискусійним є питання про належність 
колективного договору до локальних нормативних актів.

Заслуговує підтримки позиція К. Л. Томашевського, який розмежо-
вує соціально-партнерські угоди, до яких належать колективні договори 
і угоди, і локальні нормативні правові акти. Так, на думку вченого, якщо 
колективні договори і угоди – результат колективних переговорів і погод-
женого волевиявлення декількох суб’єктів соціального партнерства (пра-
цівників, роботодавців, а в тристоронніх угодах – і державних органів), 
то локальні нормативні правові акти – це завжди волевиявлення однієї 
особи – роботодавця, прояв його нормативної влади. Причому процедура 
погодження чи повідомлення профспілки під час прийняття деяких ло-
кальних актів не перетворює ці акти в соціально-партнерські, оскільки 
участь профспілки є вторинною; прийняття акту і в цих випадках відбу-
вається в односторонньому порядку. Локальні нормативні акти за визна-
ченням регулюють відносини у конкретного роботодавця (виняток стано-
влять лише корпоративні акти в транснаціональних корпораціях). У цій 
ознаці локальні нормативні правові акти мають схожість з колективними 
договорами, але цим же відрізняються від актів законодавства про пра-
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цю і угод, які мають більш широку сферу дії, що виходить за рамки од-
нієї організації. Соціально-партнерські угоди мають специфічний зміст, 
оскільки включають не тільки норми права, а й зобов’язання сторін по 
регулюванню трудових та інших соціально-економічних відносин, що не 
властиво локальним нормативним правовим актам. Локальні нормативні 
правові акти відрізняються від колективних договорів і угод сферою дії 
за колом осіб, оскільки перші характеризуються універсальною дією сто-
совно всіх працівників даного роботодавця, незалежно від їх членства у 
профспілці. Колективні ж договори за загальним правилом поширюють 
свою дію на працівників – членів профспілки, від імені якої вони були 
укладені [4, с. 83].

Є й інші відмінності соціально-партнерських угод від локальних 
нормативних правових актів [5, с. 101-108; 6, с. 20-25]. Як підкреслює 
Г. В. Хникін, колективний договір та інші локальні нормативні акти, що 
містять норми трудового права, – дві різні моделі регулювання трудових 
відносин на рівні організації [5, с. 102].

До речі, білоруський законодавець відносить колективні договори і 
угоди до локальних нормативних правових актів. Натомість у літературі 
слушно зауважувалось, що угоди не є локальними нормативними актами 
[7, с. 38-39]. Дійсно, соціально-партнерські угоди мають іншу правову 
природу (є не нормативними правовими актами, а нормативними угода-
ми), складний порядок прийняття і іншу сферу дії, а, отже, локальними 
нормативними правовими актами не є. Більше того, аналіз правової при-
роди колективного договору також не дозволяє віднести його до локаль-
них нормативних правових актів. Колективні договори і угоди є видами 
нормативних правових договорів (угод), але не актів.

А. М. Лушніков і М. В. Лушнікова запропонували юридичні акти в 
трудовому праві поділяти на дві групи: односторонні акти і договори про 
працю, до яких вони, зокрема, відносять і колективний договір [8, с. 754].

Заслуговує на увагу позиція М. О. Пряженнікова, з точки зору якого 
можна говорити про декілька підвидів локального правового регулюван-
ня [9, с. 14-15]: локальне нормативне регулювання і локальне норматив-
не договірне регулювання. Локальне нормативне регулювання є формою 
вираження волі роботодавця (у визначених законом випадках – разом з 
працівниками) і використовує як основний правовий засіб локальний 
нормативний акт роботодавця, а також наказ (розпорядження) норматив-
ного характеру. Локальне нормативне договірне регулювання є формою 

вираження погодженої волі роботодавця і працівників і використовує як 
основний правовий засіб колективний договір.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що локальне правове ре-
гулювання має нормативну (правову) природу. Локальні нормативні пра-
вові акти, що приймаються на конкретному підприємстві, є різновидом 
підзаконних нормативних правових актів, які містять локальні норми 
права.В сучасних умовах господарювання значна увага повинна бути 
приділена ролі локальної правотворчості, розвитку локальних норматив-
них актів, які є важливим регулятором трудових і пов’язаних з ними від-
носин в організації. Водночас локальне регулювання включає в себе не 
лише правові, а й соціальні регулятори.
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ – 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Останніми роками в Україні ми маємо можливість спостерігати за 
досить інтенсивним розвитком відносин соціального партнерства. Серед 
законів України, якими ці відносини регулюються, провідне значення має 
Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010р., адже 
призначенням саме цього закону є визначення правових засад організації 
та порядку ведення соціального діалогу в Україні. 

Термін “соціальне партнерство” було використано законодавцем у 
процесі розробки і прийняття перших нормативно-правових актів, при-
свячених регулюванню даного явища. Так, Указом Президента України 
«Про Національну раду соціального партнерства» від 27.04.1993р. було 
утворено відповідний орган, як постійно діючий консультативно-дорад-
чий при Президентові України, для узгодженого вирішення питань, що 
виникають у соціально-трудовій сфері. У травні 2001 року було прийнято 
Закон України «Про організації роботодавців», що включав поняття со-
ціальне партнерство, як систему колективних відносин між такими сто-
ронами, як наймані працівники, роботодавці, виконавча влада. 

Але, вже починаючи з 2005 року, щодо зазначеної термінології у до-
сліджуваній сфері констатуємо появу іншого терміну. Зокрема, Указ Пре-
зидента України від 29.12.2005р. вже має назву «Про розвиток соціаль-
ного діалогу в Україні», хоча спрямовується на регулювання тих самих 
відносин, що і норми з питань розвитку соціального партнерства. При 
цьому окремо зауважимо, що з прийняттям даного Указу утворюється 
Національна тристороння соціально-економічна рада, як консультатив-
но-дорадчий орган при Президентові України, для сприяння узгоджен-
ню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку 
соціально-економічних і трудових відносин, укладанню угод з питань 

регулювання таких відносин; розроблення та внесення Президентові 
України пропозицій з питань формування та реалізації державної со-
ціально-економічної політики. Національна ж рада соціального партнер-
ства, відповідно до п. 7 вказаного Указу, була ліквідована. 

Як бачимо, поняття «соціальне партнерство» було замінено на «со-
ціальний діалог». В цьому сенсі прийняття Закону України «Про соціаль-
ний діалог в Україні» у 2010 році є закономірним у процесі розвитку за-
конодавства про працю. Зрозумілим є наявність положень про соціальний 
діалог і у змісті проекту Трудового кодексу України.

Існує точка зору, що поняття соціальне партнерство та соціальний 
діалог є синонімами. Наприклад, А.А. Сілін впевнений, що в юридич-
ній практиці слід застосовувати термін «соціальний діалог», який є більш 
прийнятним застосуванню терміну «соціальне партнерство». Замість по-
няття «соціальне партнерство» науковець вважає доцільним введення і 
використання поняття «механізм соціального партнерства» для позначен-
ня відносин, які виникають під час визначення юридичного статусу про-
фспілок і організацій підприємців (роботодавців), процедури врегулю-
вання колективних конфліктів, створення постійних органів на дво- або 
тристоронній основі для проведення консультацій між суб’єктами трудо-
вих відносин та інших [1, с. 17-22]. 

Водночас, щодо співвідношення досліджуваних понять існує й інша 
точка зору, відповідно до якої ці поняття вважаються різними за змістом. 
В.Жуков вважає, що соціальний діалог – це процес активізації соціальної 
взаємодії, спрямованої на узгодження та врегулювання інтересів сторін 
з нагальних економічних і соціальних проблем. Розвиток цих відносин 
є особливо актуальним, коли на зміну індустріалізованому суспільству 
приходить більш гнучке, проте й більш фрагментоване постіндустріальне 
суспільство, в якому на перший план висувається «наукомістка» праця і є 
менше згоди щодо соціальних структур та цінностей. Наслідком активно-
го і конструктивного соціального діалогу буде досягнення стану соціаль-
ного партнерства, про існування якого в Україні, яка хоч і йде шляхом 
соціальної ринкової економіки, стверджувати зарано [2, с. 76]. 

О. С. Арсентьєва також з цього приводу вказує, що в національному зако-
нодавстві України відбувається некоректне застосування понять «соціальне 
партнерство» та «соціальний діалог», як синонімів, в той час, як соціальне 
партнерство є метою врегулювання соціально-трудових відносин, а соціаль-
ний діалог є лише елементом системи соціального партнерства [3, с. 226-227]. 



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

58 59

УДК 349.22:331.1
Гришина Юлія Миколаївна,

професор кафедри
 трудового права та права соціального забезпечення

Київського національного університету ім. Т.Шевченка,
доктор юридичних наук, професор

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ – 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Останніми роками в Україні ми маємо можливість спостерігати за 
досить інтенсивним розвитком відносин соціального партнерства. Серед 
законів України, якими ці відносини регулюються, провідне значення має 
Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010р., адже 
призначенням саме цього закону є визначення правових засад організації 
та порядку ведення соціального діалогу в Україні. 

Термін “соціальне партнерство” було використано законодавцем у 
процесі розробки і прийняття перших нормативно-правових актів, при-
свячених регулюванню даного явища. Так, Указом Президента України 
«Про Національну раду соціального партнерства» від 27.04.1993р. було 
утворено відповідний орган, як постійно діючий консультативно-дорад-
чий при Президентові України, для узгодженого вирішення питань, що 
виникають у соціально-трудовій сфері. У травні 2001 року було прийнято 
Закон України «Про організації роботодавців», що включав поняття со-
ціальне партнерство, як систему колективних відносин між такими сто-
ронами, як наймані працівники, роботодавці, виконавча влада. 

Але, вже починаючи з 2005 року, щодо зазначеної термінології у до-
сліджуваній сфері констатуємо появу іншого терміну. Зокрема, Указ Пре-
зидента України від 29.12.2005р. вже має назву «Про розвиток соціаль-
ного діалогу в Україні», хоча спрямовується на регулювання тих самих 
відносин, що і норми з питань розвитку соціального партнерства. При 
цьому окремо зауважимо, що з прийняттям даного Указу утворюється 
Національна тристороння соціально-економічна рада, як консультатив-
но-дорадчий орган при Президентові України, для сприяння узгоджен-
ню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку 
соціально-економічних і трудових відносин, укладанню угод з питань 

регулювання таких відносин; розроблення та внесення Президентові 
України пропозицій з питань формування та реалізації державної со-
ціально-економічної політики. Національна ж рада соціального партнер-
ства, відповідно до п. 7 вказаного Указу, була ліквідована. 

Як бачимо, поняття «соціальне партнерство» було замінено на «со-
ціальний діалог». В цьому сенсі прийняття Закону України «Про соціаль-
ний діалог в Україні» у 2010 році є закономірним у процесі розвитку за-
конодавства про працю. Зрозумілим є наявність положень про соціальний 
діалог і у змісті проекту Трудового кодексу України.

Існує точка зору, що поняття соціальне партнерство та соціальний 
діалог є синонімами. Наприклад, А.А. Сілін впевнений, що в юридич-
ній практиці слід застосовувати термін «соціальний діалог», який є більш 
прийнятним застосуванню терміну «соціальне партнерство». Замість по-
няття «соціальне партнерство» науковець вважає доцільним введення і 
використання поняття «механізм соціального партнерства» для позначен-
ня відносин, які виникають під час визначення юридичного статусу про-
фспілок і організацій підприємців (роботодавців), процедури врегулю-
вання колективних конфліктів, створення постійних органів на дво- або 
тристоронній основі для проведення консультацій між суб’єктами трудо-
вих відносин та інших [1, с. 17-22]. 

Водночас, щодо співвідношення досліджуваних понять існує й інша 
точка зору, відповідно до якої ці поняття вважаються різними за змістом. 
В.Жуков вважає, що соціальний діалог – це процес активізації соціальної 
взаємодії, спрямованої на узгодження та врегулювання інтересів сторін 
з нагальних економічних і соціальних проблем. Розвиток цих відносин 
є особливо актуальним, коли на зміну індустріалізованому суспільству 
приходить більш гнучке, проте й більш фрагментоване постіндустріальне 
суспільство, в якому на перший план висувається «наукомістка» праця і є 
менше згоди щодо соціальних структур та цінностей. Наслідком активно-
го і конструктивного соціального діалогу буде досягнення стану соціаль-
ного партнерства, про існування якого в Україні, яка хоч і йде шляхом 
соціальної ринкової економіки, стверджувати зарано [2, с. 76]. 

О. С. Арсентьєва також з цього приводу вказує, що в національному зако-
нодавстві України відбувається некоректне застосування понять «соціальне 
партнерство» та «соціальний діалог», як синонімів, в той час, як соціальне 
партнерство є метою врегулювання соціально-трудових відносин, а соціаль-
ний діалог є лише елементом системи соціального партнерства [3, с. 226-227]. 



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

60 61

Підсумувати означені трактування співвідношення понять «соціаль-
не партнерство» і «соціальний діалог» можливо тезою, що соціальний 
діалог виступає елементом соціального партнерства. Конкретизувати цю 
тезу можливо за допомогою досліджень Г.А.Трунової, яка соціальний діа-
лог визначає формою соціального партнерства, і ці поняття співвідносить 
між собою як частину і ціле, зазначаючи, що все ж таки для соціального 
партнерства притаманні й інші організаційно-правові форми діяльності 
сторін – організація контрольних механізмів, участь працівників в управ-
лінні підприємством, примирно-посередницькі процедури по вирішенню 
колективних трудових спорів (конфліктів) [4, с. 48].

Підтримуємо позицію доцільності прийти до застосування єдиної 
термінології у галузі соціально-трудових відносин, а саме, вживання по-
няття «соціальне партнерство» у всіх нормативно-правових актах, що 
регламентують соціально-трудову сферу, незважаючи на той факт, що за-
конодавець тлумачить «соціальний діалог» широко. 

На наш погляд, при розробці і прийнятті актів для ефективного пра-
вового регулювання взаємовідносин суб’єктів трудового права, слід по-
годитись з В.Жуковим, що більшість вчених влаштовує для умовного 
позначення моделі соціально-трудових відносин, що була притаманна 
індустріальному суспільству, доктрина «соціального партнерства» як ме-
неджеральна технологія і модель з відповідною назвою. [5, с. 74]. 

В цьому контексті зауважимо, що у Модельному законі про соціаль-
не партнерство, прийнятому Постановою №27-14 від 16.11.2006 р. на 
27-му пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учас-
ників СНД, також безпосередньо вжито поняття «соціальне партнер-
ство». При цьому принципи останнього у вказаному модельному законі 
і принципи соціального діалогу, визначені у ст. 3 Закону України «Про 
соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010р., за змістом у більшості ви-
падків співпадають.Це ще раз свідчить про недоцільність заміни устале-
ного поняття – «соціальне партнерство» на таке, як «соціальний діалог». 

Звернемо увагу, що у законодавстві про працю Російської Федерації, 
Республіки Білорусь та деяких інших пострадянських країн закріпле-
но поняття «соціальне партнерство». Так, у ст. 352 Трудового кодексу 
Республіки Білорусь від 26 липня 1999р. соціальне партнерство визна-
чається, як форма взаємодії органів державного управління, об’єднань 
наймачів, професійних спілок та інших представницьких органів праців-
ників, уповноважених відповідно до актів законодавства представляти їх 

інтереси (суб’єктів соціального партнерства) при розробці та реалізації 
соціально-економічної політики держави, заснована на врахуванні ін-
тересів різних верств і груп суспільства в соціально-трудовій сфері по-
середництвом переговорів, консультацій, відмови від конфронтації і со-
ціальних конфліктів. 

У ст. 23 Трудового кодексу Російської Федерації соціальне партнер-
ство у сфері праці розкривається, як система взаємовідносин між праців-
никами (представниками працівників), роботодавцями (представниками 
роботодавців), органами державної влади, органами місцевого самовря-
дування, спрямована на забезпечення узгодження інтересів працівників і 
роботодавців з питань регулювання трудових відносин та інших безпосе-
редньо пов’язаних з ними відносин.

Отже, вважаємо, що для позначення відносин, в рамках яких про-
фесійні спілки здійснюють представництво інтересів працівників, до-
цільно використовувати термін «соціальне партнерство» з розкриттям 
його змісту, як відносин між роботодавцями, їх організаціями і об’єднан-
нями та найманими працівниками, профспілковими організаціями та їх 
об’єднаннями й органами виконавчої влади, що складаються у процесі 
співробітництва, пошуку компромісів і підготовки ними рішень з питань 
соціально-трудових відносин на основі узгодження та захисту інтересів 
працівників, роботодавців, органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування. 

Саме термін «соціальне партнерство», на наш погляд, найточніше ха-
рактеризує відповідне правове явище, адже партнерство – це організація 
співпраці, за якою дві або більше сторін домовляються про спільні дії з 
метою досягнення спільної мети. В той час, як діалог означає розмову 
між двома або декількома особами.
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МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ 
РОБОТОДАВЦІВ НА НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Маніпулятивні методи впливу роботодавців на найманих працівників 
залишаються доволі поширеними в різних сферах трудової діяльності. 
Дійсно, впливати на працівників прямо і відверто, наприклад, застосову-
ючи адміністративний ресурс, не завжди вигідно, тому у таких випадках 
роботодавці віддають перевагу прихованим методам впливу в цілому і 
маніпуляціям зокрема.

Наявні в арсеналі роботодавців маніпулятивні прийоми стосуються 
раціональної або емоційної складової діяльності найманого працівника. 
Йдеться про відповідну гру на почуттях та використання засобів аргу-
ментативно-логічного або вольового тиску для досягнення тих чи інших 
ситуаційних цілей, які розглядає, зокрема, Е. Шостром [5]. 

Взагалі дослідженням проблематики маніпулювання найманими 
працівниками з боку роботодавців в контексті теми зловживання суб’єк-
тивними трудовими правами та повноваженнями керівника займалися 
Т. Барбашова, С. Головіна, Є. Кримова, О. та М. Лушнікови [1-4].

Розглянемо послідовно емоційне та раціонально-вольове маніпулю-
вання, яке може мати місце у трудових правовідносинах без будь-яких 
порушень норм чинного трудового законодавства. Тим не менш, неза-

лежно від відсутності порушень норм закону або договірних зобов’язань, 
маніпулювання не стає від цього менш небезпечним, адже йдеться про 
завуальований вплив на свідомість іншої людини.

1. Емоційне маніпулювання
1.1. Тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією почуття 

жалю
Модель: «Звичайно, ви зараз у відпустці, але у нас важливий проект… 

Ми без вас не справимось. Навіть не знаю, як нам бути…»
В такій моделі начальник імітує роль та позицію дитини, пропоную-

чи підлеглому виконати роль «батька». Самому підлеглому пропонується 
стати рятівником для керівника, який, тим самим, спонукає його пережи-
ти почуття жалю та співчуття. Ця штучна позиція «слабкого» є маніпуля-
тивною і приховується за визнанням значущості підлеглого. Підлеглий, 
звісно, не може відмовити керівнику у виконанні його прохання. 

1.2. Тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією почуття 
провини

Модель 1: «Ви і так у відпустці, а у нас гарячий сезон, працюємо по 10 
годин. У вас вийде хоча б на один день вийти на роботу?»

Виробнича ситуація є тотожньою попередній, проте, підлеглому від-
водиться позиція розбещеної і неслухняної дитини, яка отримує насолоду 
в той час, коли всі напружено працюють. У цьому випадку позиція на-
чальника штучно моделюється як «батьківська». Звичайно, щоб заслужи-
ти любов і визнання «батька», «дитина-підлеглий» має відмовиться від 
зручного часу відпустки, вийти на роботу із її перериванням і попрацю-
вати понадурочно.

1.3. Прихований тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією 
почуття страху та тривоги

Модель 1: Якщо Ви не виконаєте наші вказівки, Ви чудово розумієте, 
чим це може завершитися…

В цьому випадку роботодавець відверто шантажує працівника нега-
тивними наслідками. Адже йдеться про дисциплінарні стягнення різно-
го змісту, починаючи від догани, позбавлення преміальних, і закінчуючи 
звільненням з роботи. Що цікаво, в таких випадках, як правило, конкрет-
ні варіанти можливих негативних наслідків не окреслюються.

1.4. Тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією почуття 
марнославства

Модель 1: «Я не можу довірити це важливе завдання нікому, крім вас».



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

62 63

4. Трунова Г. А. Правове регулювання соціального партнерства в 
Україні : [монографія]. Чернівці: Рута, 2009. 200 с.

5. Жуков В. Міф соціального партнерства, який може стати реальні-
стю. Профспілки України. № 2. 2005. С. 73−77.

УДК: 349.2
Занфірова Т.А.

професор кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 

доктор юридичних наук, професор

МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ 
РОБОТОДАВЦІВ НА НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Маніпулятивні методи впливу роботодавців на найманих працівників 
залишаються доволі поширеними в різних сферах трудової діяльності. 
Дійсно, впливати на працівників прямо і відверто, наприклад, застосову-
ючи адміністративний ресурс, не завжди вигідно, тому у таких випадках 
роботодавці віддають перевагу прихованим методам впливу в цілому і 
маніпуляціям зокрема.

Наявні в арсеналі роботодавців маніпулятивні прийоми стосуються 
раціональної або емоційної складової діяльності найманого працівника. 
Йдеться про відповідну гру на почуттях та використання засобів аргу-
ментативно-логічного або вольового тиску для досягнення тих чи інших 
ситуаційних цілей, які розглядає, зокрема, Е. Шостром [5]. 

Взагалі дослідженням проблематики маніпулювання найманими 
працівниками з боку роботодавців в контексті теми зловживання суб’єк-
тивними трудовими правами та повноваженнями керівника займалися 
Т. Барбашова, С. Головіна, Є. Кримова, О. та М. Лушнікови [1-4].

Розглянемо послідовно емоційне та раціонально-вольове маніпулю-
вання, яке може мати місце у трудових правовідносинах без будь-яких 
порушень норм чинного трудового законодавства. Тим не менш, неза-

лежно від відсутності порушень норм закону або договірних зобов’язань, 
маніпулювання не стає від цього менш небезпечним, адже йдеться про 
завуальований вплив на свідомість іншої людини.

1. Емоційне маніпулювання
1.1. Тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією почуття 

жалю
Модель: «Звичайно, ви зараз у відпустці, але у нас важливий проект… 

Ми без вас не справимось. Навіть не знаю, як нам бути…»
В такій моделі начальник імітує роль та позицію дитини, пропоную-

чи підлеглому виконати роль «батька». Самому підлеглому пропонується 
стати рятівником для керівника, який, тим самим, спонукає його пережи-
ти почуття жалю та співчуття. Ця штучна позиція «слабкого» є маніпуля-
тивною і приховується за визнанням значущості підлеглого. Підлеглий, 
звісно, не може відмовити керівнику у виконанні його прохання. 

1.2. Тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією почуття 
провини

Модель 1: «Ви і так у відпустці, а у нас гарячий сезон, працюємо по 10 
годин. У вас вийде хоча б на один день вийти на роботу?»

Виробнича ситуація є тотожньою попередній, проте, підлеглому від-
водиться позиція розбещеної і неслухняної дитини, яка отримує насолоду 
в той час, коли всі напружено працюють. У цьому випадку позиція на-
чальника штучно моделюється як «батьківська». Звичайно, щоб заслужи-
ти любов і визнання «батька», «дитина-підлеглий» має відмовиться від 
зручного часу відпустки, вийти на роботу із її перериванням і попрацю-
вати понадурочно.

1.3. Прихований тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією 
почуття страху та тривоги

Модель 1: Якщо Ви не виконаєте наші вказівки, Ви чудово розумієте, 
чим це може завершитися…

В цьому випадку роботодавець відверто шантажує працівника нега-
тивними наслідками. Адже йдеться про дисциплінарні стягнення різно-
го змісту, починаючи від догани, позбавлення преміальних, і закінчуючи 
звільненням з роботи. Що цікаво, в таких випадках, як правило, конкрет-
ні варіанти можливих негативних наслідків не окреслюються.

1.4. Тиск з боку начальника на підлеглого з експлуатацією почуття 
марнославства

Модель 1: «Я не можу довірити це важливе завдання нікому, крім вас».



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

64 65

Модель 2: «Ви відмінно виступили з презентацією, знайшли перекон-
ливу аргументацію, вправно використовували різні джерела. Відразу вид-
но, що добре попрацювали… У мене до Вас, у зв’язку з цим, буде одне 
прохання…».

Виділення підлеглого із сірої маси з боку керівництва має сприймати-
ся як честь. Створюючи підлеглому позитивний образ в очах самого себе 
та оточуючих, керівник демонструє віру в підлеглого та його здібності. 
Насправді, під прикриттям лестощів та апелювання до почуття марнос-
лавства ховається понаднормативна експлуатація працівника. 

Маніпулятивна компонента прийому стосується того, що лестощі 
виступають символічною винагородою і мають замінити істотніші та 
серйозніші винагороди трудової участі підлеглого (наприклад, грошові 
премії, додаткові відпустки тощо). В моделі 2 міститься приховане по-
слання на зразок «якщо Ви так добре працюєте, то попрацюйте ще (буде-
те працювати ще більше!)».

Найефективнішим способом експлуатації почуття марнославства 
виступає той, в якому керівник згадує про досвід минулих заслуг під-
леглого, ретроспективно схвалюючи його продуктивність і натякаючи на 
те, що в поточній ситуації треба зробити дещо подібне (Модель 3).

Модель 3: «Минулого разу ви виручили весь відділ, я так вдячний вам, 
можете поглянути на цей звіт і висловити свою думку?»

Охочіше нам назустріч ідуть ті, хто вже надавав допомогу раніше. Че-
рез це часто виникає ситуація, коли більше термінової роботи звалюється 
на більш лояльних співробітників. Лояльними працівниками роботодавці 
маніпулюють, використовуючи принцип взаємного обміну, який полягає 
в тому, що певна послуга або позитивна дія породжує зустрічне бажання 
виконати позитивну дію у відповідь. Такою позитивною дією в даному 
випадку стає схвалення.

Взагалі схвалення відноситься до прийомів психологічного впливу, 
які педагоги і психологи рекомендують використовувати батькам як за-
сіб морального заохочення дітей. Маніпулятивне схвалення відрізняється 
від звичайного схвалення тим, що відноситься не стільки до оцінки ре-
зультату зусиль, скільки до прихованого спонукання підлеглого докласти 
додаткових зусиль щодо здійснення будь-чого. Логіка маніпулятора така: 
«Я знаю що ти вже робив дещо добре. Може, і цього разу теж зробиш те 
саме, або навіть більше і краще?»

2. Раціонально-вольове маніпулювання

2.1. Порівняння з іншими
Модель 1: «Ваші показники є гіршими за всіх у відділі, вам треба бути 

більш старанним».
Модель 2: Навіть наймолодші на нашому підприємстві (в нашій ор-

ганізації) не допускають подібних помилок. Враховуючи Ваш досвід, для 
мене як для керівника це прикра несподіванка»

Ситуації оцінювання та порівняння, коли вони не говорять на користь 
працівника, є вкрай неприємними. Цей прийом був доволі поширеним ще 
в радянські часи. Тоді для порівняння з іншими використовували дошки 
пошани, на яких розміщували фото найкращих працівників. Нині подібну 
роль виконують соціальні мережі, в яких можливості порівняння особи з 
іншими є набагато більшими, аніж у будь-яких фізичних експозицій.

2.2. Безособові імперативи
Модель 1: «Наше керівництво, схоже, не довіряє (має сумніви) щодо 

Вашого досвіду. Є пропозиція доручити це комусь іншому».
Модель 2: «Ви, мабуть, не справитесь з таким складним проектом. 

Може, пошукати когось іншого для його виконання?»
Маніпулятивний ефект досягається за рахунок раціональних сум-

нівів (скепсису). Скепсис з боку керівника має стимулювати співробітни-
ка діяти від зворотного і доводити свій професіоналізм, наполегливість 
і цілеспрямованість. Такий підхід є доволі брутальним і некоректним, 
тому керівники часто використовують третю особу, щоб донести до спів-
робітника свої сумніви в його компетентності та досвідченості. При цьо-
му керівник на словах може симулювати турботу про підлеглого, зовсім 
не проявляючи її (Модель 2). 

Модель 3: «Якщо ви будете дотримуватися цього плану, зможете 
збільшити продажі на 30%».

Для налагодження ефективного виробничого діалогу роботодавець 
може маскувати власне волевиявлення безособовими рекомендаціями. В 
цьому випадку маніпулятивний ефект досягається за рахунок уникнення 
прямого вольового тиску у вигляді неприхованого імперативу (Варіан-
ти: «Дотримуйтесь цього плану, і тоді продажі збільшаться на 30%», або 
«Я розробив цей план і хочу впровадити його в роботу, розраховуючи на 
30-відсоткове збільшення продажів»).

Висновки. Проаналізувавши основні інструменти (засоби, способи) 
маніпулятивних технологій, до яких найчастіше вдаються роботодавці 
для впливу на працівників, можна виокремити емоційне та раціональ-
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но-логічне маніпулювання. На нашу думку, ефективнішим типом маніпу-
лятивного впливу є емоційне маніпулювання, оскільки емоції за своєю 
природою є ірраціональними і такими, що здатні «блокувати» логіку. Гра 
на почуттях (провини, жалю, марнославства, страху, тривоги тощо) за-
безпечує витончений маніпулятивний ефект, що в цьому випадку є піком 
майстерності.

Натомість, на наше переконання, у разі використання роботодавцем 
раціонально-вольового маніпулювання його наміри досить часто втра-
чають ознаку завуальованості, а отже, можуть наражатися на психічний 
опір працівника у вигляді саботажу, зниження якості виконання доручень 
і т.д. 
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Сучасні трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні спря-
мовані на становлення України як високорозвиненої європейської демо-
кратичної держави, що як наслідок ставить перед українським суспіль-
ством важливу мету – забезпечення сталого економічного розвитку, 
досягнення європейських стандартів життя громадян, створення нових 
форм взаємодії людини й держави, розвиток і вдосконалення вже існую-
чих механізмів та інститутів, що неможливо без налагодженої співпраці 
між роботодавцями та працівниками. Важливе значення в цьому аспекті 
належить соціальному партнерству.

Як певні зародки соціального партнерства і діалогу можна вважати 
утворення в 1817 р. у приватній друкарні (м. Львів) першого «Товари-
ства взаємної допомоги членів друкарської справи». Була організована 
каса взаємодопомоги, завдяки якій працівникам надавалась матеріальна 
та грошова допомога у випадках захворювання та втрати працездатності, 
пільгове кредитування та ін. Одночасно з цим, товариство вирішувало 
проблеми не тільки економічного, але й правового захисту своїх членів. 
Майже до кінця XIX ст. профспілковий рух у цьому регіоні залишався 
роздрібненим, організації були нечисленні, їхня діяльність мала локаль-
ний характер. Водночас, за відсутності галузевої промисловості, промис-
лового пролетаріату в даний історичний період не могло й бути серйозної 
розмови про соціальну політику, соціальний діалог і партнерство [1, c.39].

В подальшому, з метою покращення становища працівників у друкар-
нях великих міст, таких як Київ та Харків, у другій половині ХІХ століття 
почали створюватися товариства взаємодопомоги, організацію яких, у 
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більшості випадків, ініціювали ліберальні власники типографій, лікарі, 
професори університетів. Основні завдання таких товариств полягали у 
виплаті грошової допомоги членам товариства, безповоротних субсидій 
їхнім родичам та сиротам у разі нещасного випадку або загибелі батьків, 
наданні медичної допомоги на пільгових умовах, а також незначне зде-
шевлення продуктів споживання при їх купівлі у певних крамницях.

Однією з первинних форм започаткування практичної реалізації со-
ціального партнерства та діалогу можна вважати утворення в 60-х рр. 
XIX ст. споживчих товариств, кооперативів робітників. 

Одним із перших актів, який став показником зародження соціального 
партнерства став Устав про промисловість Російської імперії 1893 р. Да-
ний акт регламентував порядок створення та діяльності організацій робо-
тодавців, питання прийняття і звільнення працівників, оплату праці, пра-
во дострокового розірвання договору, затвердження правил внутрішнього 
трудового розпорядку, здійснення примирних процедур [2, с.11]. Саме в 
цей періодформується перший перелік щодо умов праці сучасного зразка, 
що дуже відрізнялися від звичайних раніше виробничих умов та прав.

Устав про промисловість уперше визнав та закріпив право праців-
ників обирати і мати своїх представників у відносинах з роботодавцем. 
Так, 10 червня 1903 р. був прийнятий Закон «Про запровадження ста-
рості на промислових підприємствах», який увійшов до складу Уставу 
про промисловість. У ст. 204 Уставу визначалося коло повноважень ста-
рости якінституту представництва працівників, а саме: бути уповнова-
женим представником його розряду для здійснення заяви від імені пра-
цівників, які його обрали, управлінню підприємства, а рівно і установам 
та посадовим особам, які здійснювали місцевий нагляд за благоустроїм і 
порядком в установі і промислі. Через старість робітникам передавалися 
як розпорядження управління підприємства, так і роз’яснення щодо зро-
блених ними заяв. В той же час, введення інституту старість не виключа-
ло можливість окремих робітників особисто представляти свої інтереси 
перед управлінням підприємства [2, с.13].

Актом, який прийшов на заміну Уставу про промисловість, стали тим-
часові Правила про громадські об’єднання і союзи, затверджені 17 жо-
втня 1905 р. Норми встановлені в тимчасових Правилах поширювалися 
на професійні об’єднання, на робітників і на роботодавців. Проаналізу-
вавши зміст тимчасових Правил можна виділити два основних напрямки 
їх діяльності: турбота про робітника і його сім’ю в період вимушеного 

безробіття та турбота про робітника в період перебування його на роботі 
[3, с.53].

Необхідно зазначити, процес соціально-трудових трансформацій у 
Російській імперії заклавпідґрунтя для виникнення договірних відносин 
між працівниками й роботодавцем. В умовах активної страйкової бороть-
би в 1894-1904 рр. та революції 1905-1907 рр. вже на всій території Украї-
ни сформувалися й централізувалися професійні спілки, які набули стату-
су активного суб’єкта колективно-договірного регулювання праці на той 
час. Так, уже в 1905 р. в Харківській області за допомогою профспілок 
були підписані перші в Україні, та й у всій Російській імперії, колективні 
договори між робітниками та власниками паровозобудівного заводу, а та-
кож між власниками харківських типографій та робітниками-друкарями, 
які разом отримали назву «Протоколи угоди» [4, с.169].

Такі колективні договори встановлювали загальні положення про 
порядок прийому на роботу, тарифи оплати праці й інші умови, які по-
винен виконати роботодавець, який уклав договір, по відношенню до 
працівників підприємств, членів профспілки. Проте недоліком колектив-
них договорів того часу було те, що законодавство і судова практика не 
визнавали їх юридичної сили. Вимоги робітників, які випливали з умов 
колективного договору, не забезпечувалися навіть формальним судовим 
захистом [2, с.15-16].

Однак, слід наголосити, що позитивним результатом практики укла-
дання колективних договорів стало формування основних уявлень про 
їхню суть і значення та усвідомлення державою необхідності правового 
регулювання відносин, пов’язаних з укладенням і виконанням колектив-
них договорів.

Діяльність тогочасних профспілок, як одного із суб’єктів соціального 
партнерства полягала в обговоренні висунутих колективних вимог, ви-
борі представників для переговорів з адміністрацією, розгляді завдань 
страйків. Восени 1905 р. в Москві відбулася Всеросійська конференція 
професійних спілок, на якій були присутні представники профспілок 
Харкова та Катеринослава. На цій конференції було сформовано Цен-
тральне бюро професійних спілок та прийнято рішення про підготовку 
Першого Всеросійського з’їзду профспілок[1, с.42].

Таким чином, етап розвитку та становлення соціального партнерства 
до 1917 р. характеризується появою первинних складових цього механіз-
му. На цьому етапі держава починає брати все більшу участь у соціаль-
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но-трудових процесах і досить часто виступає третьою стороною. Саме 
в цей період починають закладатися підвалини тристоронніх трудових 
правовідносин на рівні держава – роботодавець – працівник.Після ре-
волюції 1917 р. в Україні виникли певні передумови демократизації со-
ціально-трудових відносин, були започатковані спроби створення органів 
примирення з метою вирішення трудових конфліктів між роботодавця-
ми та найманими працівниками. До таких органів належали комісаріати 
праці Тимчасового уряду, примирні камери, третейські суди, профспіл-
ки, відділи праці рад робітничих депутатів. При Центральній раді був 
утворений Генеральний секретаріат праці, у програмі якого визначались 
напрями діяльності на засадах свободи коаліцій, примирення сторін та 
забезпечення колективних умов праці. При Генеральному секретаріаті 
праці, який згодом перетворився в Міністерство праці, був створений де-
партамент взаємовідносин між працею та капіталом, який безпосеред-
ньо вирішував конфлікти, що виникали на підприємствах та в установах. 
Регулювання соціально-трудових відносин відбувалося через колективні 
договори між підприємцями та профспілками.

Разом з тим, вище зазначені зміни в соціально-трудових відносинах 
викликані активним законотворчим процесом у сфері таких відносин. Се-
ред новоприйнятих Тимчасовим Урядом актів слід виокремити Постано-
ву «Про збори та спілки» від 12 квітня 1917 р., якою було визнано за всіма 
громадянами право на утворення громадських об’єднань в цілях, які не 
суперечать законодавству країни. Однак реєстраційний порядок створен-
ня зазначених об’єднань залишився досить складним, ним передбачалась 
обов’язкова реєстрація статутів об’єднань у відповідних реєстраційних 
відділах окружних судів, що створювало перешкоди та гальмувало реалі-
зацію положень Постанови.
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Значення та роль зарубіжного досвіду в сфері правового регулювання 
праці та соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запози-
ченої праці є досить важливими для законодавства України, оскільки  із 
проголошенням України соціальною державою, соціальний захист гро-
мадян стає пріоритетним напрямком держави. Зазначимо, що актуальним 
на сьогодні є дотримання норм соціального захисту не тільки осіб, які 
працюють на умовах трудового чи цивільно-правового договорів, а й ін-
ших працівників, які використовують нестандартні форми зайнятості. З 
метою більш детального дослідження праці та соціального забезпечен-
ня осіб, які працюють на умовах запозиченої праці доцільним є розгляд 
правового регулювання соціального забезпечення відносно таких праців-
ників у зарубіжному законодавстві.  

Перш за все, характеризуючи практику європейських держав щодо 
правового регулювання прав та гарантій сфері запозиченої праці, не-
обхідно відзначити, що захист запозичених працівників відбувається 
за трьома основними критеріями. Такі критерії можуть застосовувати 
повністю чи частково окремими державами на практиці, комбінуватись 
чи виокремлюватись. До таких критеріїв відносять: а) обмеження щодо 
часу та причин використання праці запозиченого працівника організації 
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замовником. Наприклад, у Франції не можна наймати позикового праців-
ника довше, ніж на 18 місяців [1, с.860]. Щодо причин заміни основного 
працівника запозиченим, наприклад в Бельгії це заміна тимчасово відсут-
нього постійного працівника, тимчасовий сплеск ділової активності або 
виконання екстраордінарной роботи [2, с. 114];

б) активний захист запозичених працівників та контроль за зловжи-
ваннями з боку роботодавця. До основних прав запозичених працівників 
повинно входити: права на рівні умови праці порівняно з штатними 
робітниками; запозичений працівники повинен отримати той самий со-
ціальний пакет, що і штатний працівник; повинні мати права на вступ 
до профспілки та захисту своїх прав та інтересів. В законодавстві окре-
мих держав зазначається, що на організацію-замовника, як додаткова 
відповідальність, покладається контроль за охороною та гігієною праці, 
а також контроль щодо сплати страхових внесків за працівникам при-
ватними агентствами зайнятості. Основним заходом захист соціальних 
прав та гарантій запозичених працівників є встановлення обов’язкового 
ліцензування діяльності приватних агентств зайнятості. Таким чином, 
законодавець намагається максимальним чином забезпечити контроль за 
діяльністю агентства та зменшити ризик звільнення запозичених праців-
ників; в) обмеження щодо можливості приватного агентства зайнятості 
чи замовника-роботодавця, бути звільненим від відповідальності за свої 
дії перед запозиченим працівником. Відповідно до французького Трудо-
вого кодексу, людина вважається зайнятим фірмою-користувачем за без-
строковим контрактом з першого дня своєї роботи на неї, «якщо термін 
його праці як запозиченого працівника перевищив встановлений законом 
строк або в його відношенні порушені інші положення Кодексу [3, с.9].

Враховуючи викладене, необхідно відзначити, що у зарубіжних 
країнах не має єдиного типу регулювання праці таких працівників. Проте, 
у науковій літературі серед держав ЄС виокремлюють три види правово-
го регулювання соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах 
запозиченої праці, а саме: континентальний, ліберальний та скандинавсь-
кий тип правового регулювання.

До континентального типу правового регулювання відносяться на-
ступні держави: Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Португалія, 
Іспанія та Німеччина. По-перше, в трудовому законодавстві всіх держав 
запозичена праця визначається як окрема форма зайнятості. По-друге, 
правове регулювання запозиченої праці досить жорстко та чітко врегу-

льована на законодавчому рівні. Так, наприклад,  для того, щоб приват-
ні агентства зайнятості мали змогу працювати в сфері запозиченої праці 
вони повинні мати ліцензію на ведення своєї діяльності. У Законі Іспанії 
«Про регулювання діяльності агентств тимчасового праці» у розділі, про 
правовий статусу приватних агентств зайнятості зазначено про необхід-
ність отримання адміністративного дозволу на заняття зазначеним родом 
діяльності [4, с.89]. Аналогічна правова норма міститься у німецькому 
законі, що регулює передачу запозичених  співробітників. 

Відповідно до Закону Італійської республіки «Про приватні агентства 
зайнятості» встановлено, що діяльність з надання послуг з тимчасово-
го працевлаштування може здійснюватися лише фірмами, внесеними до 
відповідного реєстру, створеного Міністерством праці та соціального за-
безпечення [5, с.34-35]. Таким чином, використовувати запозичену пра-
цю мають право виключно ті приватні агентства зайнятості, які мають на 
це відповідну ліцензію та не порушують встановлену на законодавчому 
рівні діяльність. Вважаємо, що така вимога до приватних агентств є до-
сить важливою та необхідною, оскільки встановлюють хоча й невеликі, 
але певні гарантії для осіб, які працюють на умовах запозиченої праці, 
оскільки у випадку порушення прав та законних інтересів таких осіб вже 
буде можливість оскаржувати дії (бездіяльність).

При континентальному типі правового регулювання спостерігається 
активна участь профспілок у захисті прав запозичених працівників. Так, 
наприклад, профспілки в Німеччині борються за рівну оплату за працю 
рівної цінності, за рівне поводження з працівниками, зайнятими на по-
стійній основі, і запозиченим працівниками. Профспілки вважають за 
необхідне: а) ввести для запозичених працівників премії за ризик втрати 
роботи; б) поширити на дану категорію працівників можливості підви-
щення кваліфікації через спеціальні галузеві фонди як у Франції, що ство-
рила спеціальні фонди для цього за рахунок відрахувань роботодавців; 
в) обмежити період, протягом якого працівник є позиковим [6, с.175-176].

Наступний тип правового регулювання у сфері запозиченої праці 
є ліберальний тип, в основу якого покладена англосаксонська модель. 
Представниками даного типу правового регулювання є Великобританія 
і Ірландія. Характерною особливістю правового регулювання цього типу 
є відсутність у законодавстві  окремого акту, який би визначав правовід-
носини, які виникають між роботодавцями та особами, які працюють на 
умовах запозиченої праці. Законодавчі акти містять лише окремі поси-
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законодавець намагається максимальним чином забезпечити контроль за 
діяльністю агентства та зменшити ризик звільнення запозичених праців-
ників; в) обмеження щодо можливості приватного агентства зайнятості 
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льована на законодавчому рівні. Так, наприклад,  для того, щоб приват-
ні агентства зайнятості мали змогу працювати в сфері запозиченої праці 
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щення кваліфікації через спеціальні галузеві фонди як у Франції, що ство-
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Наступний тип правового регулювання у сфері запозиченої праці 
є ліберальний тип, в основу якого покладена англосаксонська модель. 
Представниками даного типу правового регулювання є Великобританія 
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лання щодо прав та обов’язків осіб, які працюють на умовах запозиченої 
праці. Даний тип правового  регулювання має наступні головні вимоги до 
роботодавців в сфері запозиченої праці: а) фінансова стабільність при-
ватних агентств зайнятості та організації-замовника, для забезпечення 
стабільності та боротьби з безробіттям; б) отримання ліцензії на зайняття 
своєю діяльністю; в) гарантування соціальних прав та гарантій запози-
ченим працівникам на рівні із штатними працівниками, з урахуванням 
особливостей запозиченої праці; г)моніторинг за діяльністю приватних 
агентств зайнятості та перевірка відповідності умов праці запозичених 
працівників всім вимогам трудового законодавства. Особливістю даного 
типу регулювання є те, що тут роботодавці-замовники беруть на себе ве-
лику відповідальність щодо гарантування прав та інтересів запозичених 
працівників. Вони навіть можуть відповідати за порушення прав в сфері 
соціального забезпечення та  у випадках незаконного звільнення.

Останнім типом правового регулювання праці запозичених праців-
ників є скандинавський тип. До даного типу правового регулювання від-
носять наступні держави: Данія, Фінляндія та Швеція. Для такого типу 
правового регулювання характерне мінімальне втручання з боку держави 
в сферу запозиченої праці. Однак, це не свідчить про мінімальний рівень 
захищеності прав та інтересів запозичених працівників. Особливістю за-
позиченої праці в даних державах в тому, що даний вид зайнятості не вио-
кремлюються як самостійний вид, а регулюється відповідно до загальних 
форм зайнятості. Тобто, в державах із скандинавським типом правового 
регулювання, запозичені працівники мають ті ж самі права та соціальні 
гарантій, як і інші штатні працівники. Таким чином, в таких державах як 
Данія, Фінляндія та Швеція виконуються всі норми трудового законодав-
ства в незалежності від форми зайнятості. Так, наприклад, у Фінляндії 
та Швеції за законом всім працівникам гарантується високий рівень со-
ціального захисту (соціальних гарантій). Це положення поширюється і 
на осіб, які працюють на умовах запозиченої праці. У Швеції колективні 
угоди поширюються і на сектор запозиченої праці. Згідно цими угодами 
працівникам, які входять до штату агентства зайнятості, мають виплачу-
ватися не менше 80% заробітної плати, незалежно від того зайняті вони 
на підприємстві-замовнику чи ні [5, с.37-38].

Не відповідають жодній моделі правового регулювання такі держави 
як Австрія і Нідерланди, оскільки правове регулювання у цих державах 
здійснюється у поєднанні із декількома типами такого регулювання. Так, 

наприклад, в Австрії спостерігається поєднання ліберальної та скан-
динавської моделей правового регулювання. У цій державі прийнятий 
спеціальний нормативно-правовий акт, який визначає запозичену працю, 
як окремий вид зайнятості. Особливу увагу у державі приділено інформу-
ванню запозичених працівників про умови праці, розмір заробітної плати 
та соціальні гарантії, які вони повинні отримати при виконанні покладе-
них на них функцій. Проте, в Австралії приватні агентства зайнятості не 
заключають повноцінних колективних договорів, однак спроби в даній 
сфері вже існують.

Особливість правового регулювання праці запозичених працівників в 
Нідерландах проявляється в тому, що спочатку голландська модель повні-
стю відповідала континентальній моделі правового регулювання. Проте, 
з 1999 року до законодавства в сфері запозиченої праці були внесенні 
суттєві зміни, внаслідок чого голландську модель правового регулювання 
запозиченої праці не можливо віднести до стандартних типів правового 
регулювання. У результаті змін з’явилась голландська модель “Polder-Мо-
дель” головною метою якої було задоволення інтересів та потреб запози-
чених працівників. Дана модель характеризувалась зниженим контролем 
щодо діяльності приватних агентств зайнятості;  були зняті будь-які забо-
рони щодо використання праці запозичених працівників. Щодо соціаль-
них гарантій осіб, які працюють на умовах запозиченої праці, то вони 
значно збільшились. Так, наприклад, за працівником визначалось право 
на укладення трудового контракту з організацією-замовником та отри-
мання постійного місця роботи в даному підприємстві, якщо він пропра-
цював протягом 18 місяців на цьому підприємстві. Також він мав права 
вимоги тих самих соціальних прав  та гарантій, що і штатний працівник.

Таким чином, проаналізувавши наведені вище типи правового регулю-
вання праці осіб, які працюють на умовах запозиченої праці в державах 
ЄС, можна зробити висновок, що навіть при наявності достатньої прак-
тики в сфері запозиченої праці, все одна дана форма зайнятості не має 
достатньої правової закріпленості. Права та гарантії осіб, які працюють 
на умовах запозиченої праці в усіх державах порушуються або взагалі не 
визначаються. Проте, в деяких державах, все ж таки створенні спеціальні 
нормативно-правові акти, які визначають запозичену працю, як окрему 
форму зайнятості та встановлюють соціальні гарантії для запозичених 
працівників. Важливим напрямком для належного нормативно-правового 
регулювання суспільних відносин у сфері запозиченої праці та соціаль-
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ного забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці варто 
назвати подальші дії щодо створення умов для навчання, перекваліфікації 
та підвищення кваліфікації запозичених працівників відповідно до між-
народних стандартів та визначення основних соціальних прав та гарантії 
осіб, які працюють на умовах запозиченої праці, які повинні відповідати 
міжнародним вимогам та стандартам.
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Демократичні перетворення та укріплення законності з урахуванням 
інтеграції України до Європейського Союзу вимагають перегляду та удо-
сконалення правових засад регулювання дисциплінарної відповідаль-
ності. Так, усе частіше у повсякденному житті лунає критика щодо 
недієвості дисциплінарної відповідальності, і у певній мірі це слушна кри-
тика, зважаючи на соціально-економічні зміни в державі. О.М. Ярошенко 
обґрунтовано стверджує, що «просування України в напрямі ринкових 
перетворень обумовлює необхідність формування якісно нових підходів 
до взаємовідносин найманого працівника та роботодавця. Передусім, це 
стосується обсягу прав і обов’язків, які повинні мати і виконувати сто-
рони трудових правовідносин, а також можливості застосування до них 
юридичної відповідальності» [1, с. 131]. При цьому, досліджуючи питан-
ня притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих категорій 
працівників, науковець наголошує, що «у цій ситуації неконституційною 
вважається практика затвердження статутів і положень про дисципліну 
постановами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України». То-
бто на часі не лише формування нових підходів до дисциплінарної від-
повідальності, а й реалізація конституційних положень стосовно того, що 
підстави та умови дисциплінарної відповідальності мають бути врегульо-
вані на рівні закону. Саме положення п. 22 ст. 92 Конституції Україниви-
магають урегулювання відповідальності працюючих у законах[2]. 

Водночас слід відзначити і той факт, що в трудових правовідносинах 
має місце дисциплінарна відповідальність, яка по своїй суті наділяє ро-
ботодавця дисциплінарною владою над працівником, Обмеження обсягу 
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цієї влади здійснюється через законодавче закріплення умов, процедури 
та правових наслідків притягнення працівника до відповідальності. Цен-
тралізоване та локальне регулювання дисциплінарної відповідальність 
працівника характеризується дублюванням законодавчих положень у ак-
тах соціального партнерства та локальних нормативних актах. Як зазна-
чає О.Є. Костюченко таке використання правових можливостей є непра-
вильним. Сьогодні дисциплінарна відповідальність працівника розкриває 
не лише негативні наслідки організаційного, майнового та особистого 
характеру за вчинений дисциплінарний проступок, а й межі дисциплінар-
ної влади роботодавця. Тобто узгодження змісту локального акту на рівні 
підприємства є додатковим поряд із законодавством правовим засобом 
обмеження обсягу дисциплінарної влади роботодавця[3, с. 232]. 

Характеризуючи галузеву своєрідність відповідальності у трудовому 
праві, слушною є позиція В.В. Жернакова про те, що «серед факторів, що 
зумовлюють особливості відповідальності у трудовому праві, передусім 
слід виділити його соціальне призначення, функції, широке коло різно-
манітних суспільних відносин як предмет та особливості методу регулю-
вання суспільних відносин. Трудовому праву фактично не притаманні 
відносини влади-підпорядкування; воно спрямоване не на примус, а на 
співпрацю та соціальний діалог між суб’єктами» [4, с. 114]. 

Відсутність у трудових відносинах складової влади-підпорядкування 
пояснюється тим, що трудові відносини є відносинами договірними, які 
базуються на взаємному волевиявленні сторін. Примус як явище, прита-
манне стороні з владним повноваженнями, також не є характерним для 
сторін трудових відносин. Укладаючи угоду про працю, роботодавець та 
працівник досягають угоди про те, що, виконуючи роботу, останній здій-
снює її згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

У науці трудового права тривають дискусії з приводу застосування 
покарання, як заходу впливу на працівника. Однак з цього приводу слуш-
ними та обгрунтованими є аргументи О.І. Процевського, що розкривають 
сутність дисциплінарної відповідальності. Зокрема, науковець зазначав, 
що «дисциплінарна відповідальність наступає за порушення умов тру-
дового договору, який укладається за волею рівних за законом сторін, 
або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, які поки що 
приймаються трудовим колективом… Роботодавець має право на засто-
сування засобів впливу на працівника, який допустив невиконання умов 
договору… Якщо працівник-правопорушник не захоче в подальшому 

виконувати умови трудового договору, ніяка відповідальність не допом-
оже… Мову вести потрібно не про примус, а про спосіб забезпечення 
дисципліни праці шляхом стимулювання працівника до сумлінного ви-
конання умов трудового договору» [5, с. 16-17]. «Кара і репресія − це 
заходи державного впливу, примусу, це міри покарання, які здійснюються 
від імені держави уповноваженими органами. Роботодавець не належить 
до таких осіб чи органів, а тому права застосовувати примус, кару чи ре-
пресію не може. Тому у зміст функцій соціального права, яким є трудо-
ве, включити заходи впливу, притаманні державній владі, неможливо» 
[6, с. 583]. 

Таким чином, визнати наявність примусу як складової дисциплінарної 
відповідальності не можна. Договірна природа трудових правовідносин 
виключає можливість примушувати працівника до чогось, застосовуючи 
до останнього дисциплінарні заходи впливу. Сьогодні роботодавці мають 
шукати найбільш підходящі в сучасних умовах засоби і шляхи впливу на 
рівень трудової дисципліни.

Варто підкреслити, що розробники проекту Трудового кодексу не 
звернули належної уваги на питання дисципліни праці: у проекті розмі-
щено лише три статті (з шести), що частково стосуються дисципліни 
праці, інші ж регулюють питання заохочення працівників: «Забезпечення 
дотримання трудової дисципліни» (ст. 269) та «Застосування роботодав-
цем заохочень» (ст. 320), «Заохочення за особливі трудові заслуги» (ст. 
321), які надають правові можливості роботодавцю застосовувати заохо-
чення[7]. Для порівняння потрібно зауважити, що в главі «Трудова дис-
ципліна» КЗпП України розміщено п’ятнадцять статей (з п’ятнадцяти), 
що прямо стосуються дисципліни праці та її забезпечення. Прогресив-
ним кроком для національного законодавства є норми закріплені у ст. 362 
проекту Трудового кодексу «Дисциплінарні стягнення, які застосовують-
ся до працівників». У цій статті автори проекту наголошують на тому, 
що: 1) дисциплінарними стягненнями, які застосовуються до працівників 
за вчинення ними дисциплінарних проступків, є зауваження, догана і 
звільнення; 2) для окремих категорій працівників законами можуть вста-
новлюватися інші види дисциплінарних стягнень; 3) не допускається за-
стосування дисциплінарних стягнень, не передбачених цим кодексом та 
законами.

Окреслене дає підставу визначити, що дисциплінарна відповідаль-
ність, як правовий засіб забезпечення дисципліни праці, має впливати на 
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поведінку працівника таким чином, щоб спонукати його до сумлінної і 
добросовісної праці. Вимагати від працівника дотримання дисципліни 
праці роботодавець може лише тоді, коли він забезпечив належні умови 
дотримання такої дисципліни або постійно працює над її оптимізацією.
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НАЦІОНАЛЬНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ 
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК

Одним з основних прав працівників, що гарантується Конституцією 
України, є право на відпочинок, у тому числі на соціальну відпустку, яка 
надається при виникненні певних, визначених у законодавстві, життєвих 
обставин. На сьогоднішній день, в умовах зміни суспільних пріоритетів, 
забезпечення гендерної рівності працюючих та підвищення ролі батьків 
у догляді та вихованні дітей, підстави та порядок надання соціальних від-
пусток потребують перегляду та вдосконалення, що обумовлює актуаль-
ність дослідження.

Соціальна відпустка – відпустка, яка надається працівникові у зв’язку 
з настанням у нього певних життєвих обставин, пов’язаних з народжен-
ням дітей, доглядом за ними та їх вихованням. Це певний календарний 
період часу, що надається жінкам з метою народження дітей, та іншим 
членам сім’ї для догляду та виховання дітей із збереженням місця роботи 
(посади) та виплати матеріальної допомоги за рахунок держави чи інших 
коштів [1].

До соціальних відпусток відносяться: відпустка у зв’язку з вагітністю 
та пологами; відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку;відпустка у зв’язку з усиновленням дитини; додаткова відпуст-
ка працівникам, які мають дітей або неповнолітню дитину-інваліда з ди-
тинства підгрупи А І групи.

Інститут відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами був розроблений 
відповідно до Конвенції МОП № 103 про охорону материнства 1952 року. 
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є оплачуваною і надається у 
допологовий та післяпологовий період. Така відпустка може надаватися 
не лише матері дитини, а й батьку, але в такому випадку вона є набагато 
коротшою і доповнює «материнську». 
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Інструментарій сімейної політики європейських країн включає такі 
види відпусток, пов’язаних з народженням дитини:

- материнська відпустка (maternity leave) або “декретна відпустка” – 
оплачувана відпустка для матері протягом передпологового та післяпо-
логового періодів (більшість країн надає матері при народженні дитини 
відпустку тривалістю 10-20 тижнів, оплачувану протягом усієї своєї три-
валості. Деякі країни надають більш тривалі (до 1 року й більше) відпуст-
ки, але вони оплачуються частково);

- батьківська відпустка (paternity leave) – відпустка, яка надається ро-
ботодавцем батьку. Зазвичай, вона набагато коротша, ніж материнська, 
і слугує доповненням до неї (Бельгія та Франція – 3 дні, Угорщина, Ав-
стрія, Греція та Нідерланди – 1 тиждень, Данія – 10, Фінляндія – 1 тиж-
день, Швеція – 2 тижні);

- відпустка для батьків (parental leave) – гендерно-нейтральні відпуст-
ки, що надаються батькові або матері після відпусток за вагітністю і да-
ють можливість скористатись пільгами та перевагами системи відпусток, 
розподіляючи їх між собою чи вибираючи, хто буде ними користуватись;

- відпустка по догляду за дитиною (childcare/child rearing leave) – від-
пустки, що отримали розвиток у ряді країн у вигляді доповнення до від-
пусток по вагітності та пологах чи як різновид відпустки для батьків [2].

Середня тривалість відпусток у зв’язку з вагітністю й пологами і до-
глядом за дитиною в країнах з розвинутою економікою становить від 36 
до 44 тижнів. В Україні жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку 
з вагітністю та пологами тривалістю:

1) до пологів - 70 календарних днів;
2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі 

народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаю-
чи з дня пологів.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з по-
логового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 
календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше 
дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана від-
пустка надається одному з батьків на їх розсуд.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за 
бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку. Підприємство за рахунок власних коштів 
може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без 

збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
Ця відпустка може бути використана повністю або частинами та-

кож батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично 
доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку 
дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. Відпустка 
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за 
заявою жінки або осіб, які можуть використати таку відпустку, повністю 
або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом 
(розпорядженням) роботодавця. 

Зберігається гендерна рівність в праві надання соціальної відпустки 
для догляду за дитиною і в європейських державах. Так, У Норвегії тато 
й мама дитини можуть провести у декретній відпустці по 14 тижнів та ще 
18 тижнів розділити між собою на власний розсуд. У Швеції обоє з бать-
ків мають право на 60 днів відпустки та 360 розподіляють між собою на 
власний розсуд. У Великобританії перші 14 днів після народження дитини 
надаються як відпустка для матері, решту 50 тижнів відпустки надається 
одному з батьків або розділяється між ними. Данія надає відпустку по 
догляду за дитиною на місяць більше у разі, якщо її використовує батько.

В європейських країнах відпустки з догляду за дитиною можуть бути 
або оплачуваними, або пов’язаними з наданням різних видів соціальної 
допомоги. Так, наприклад, у Фінляндії батькам надається грошова допо-
мога, що може бути використана ними або як додатковий дохід, або для 
оплати послуг з догляду за дитиною іншими особами. У Швеції страхова 
допомога у зв’язку з пологами, народженням та доглядом за дитиною на-
дається протягом 18 місяців. 

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавле-
них батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова 
оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 
календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше 
дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної 
сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є под-
ружжя - одному з них на їх розсуд). 

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 
дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства 
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитин-
ства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка 



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

82 83

Інструментарій сімейної політики європейських країн включає такі 
види відпусток, пов’язаних з народженням дитини:
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логового періодів (більшість країн надає матері при народженні дитини 
відпустку тривалістю 10-20 тижнів, оплачувану протягом усієї своєї три-
валості. Деякі країни надають більш тривалі (до 1 року й більше) відпуст-
ки, але вони оплачуються частково);

- батьківська відпустка (paternity leave) – відпустка, яка надається ро-
ботодавцем батьку. Зазвичай, вона набагато коротша, ніж материнська, 
і слугує доповненням до неї (Бельгія та Франція – 3 дні, Угорщина, Ав-
стрія, Греція та Нідерланди – 1 тиждень, Данія – 10, Фінляндія – 1 тиж-
день, Швеція – 2 тижні);

- відпустка для батьків (parental leave) – гендерно-нейтральні відпуст-
ки, що надаються батькові або матері після відпусток за вагітністю і да-
ють можливість скористатись пільгами та перевагами системи відпусток, 
розподіляючи їх між собою чи вибираючи, хто буде ними користуватись;

- відпустка по догляду за дитиною (childcare/child rearing leave) – від-
пустки, що отримали розвиток у ряді країн у вигляді доповнення до від-
пусток по вагітності та пологах чи як різновид відпустки для батьків [2].
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глядом за дитиною в країнах з розвинутою економікою становить від 36 
до 44 тижнів. В Україні жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку 
з вагітністю та пологами тривалістю:

1) до пологів - 70 календарних днів;
2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі 

народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаю-
чи з дня пологів.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з по-
логового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 
календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше 
дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана від-
пустка надається одному з батьків на їх розсуд.
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кож батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично 
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дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. Відпустка 
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за 
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або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом 
(розпорядженням) роботодавця. 

Зберігається гендерна рівність в праві надання соціальної відпустки 
для догляду за дитиною і в європейських державах. Так, У Норвегії тато 
й мама дитини можуть провести у декретній відпустці по 14 тижнів та ще 
18 тижнів розділити між собою на власний розсуд. У Швеції обоє з бать-
ків мають право на 60 днів відпустки та 360 розподіляють між собою на 
власний розсуд. У Великобританії перші 14 днів після народження дитини 
надаються як відпустка для матері, решту 50 тижнів відпустки надається 
одному з батьків або розділяється між ними. Данія надає відпустку по 
догляду за дитиною на місяць більше у разі, якщо її використовує батько.

В європейських країнах відпустки з догляду за дитиною можуть бути 
або оплачуваними, або пов’язаними з наданням різних видів соціальної 
допомоги. Так, наприклад, у Фінляндії батькам надається грошова допо-
мога, що може бути використана ними або як додатковий дохід, або для 
оплати послуг з догляду за дитиною іншими особами. У Швеції страхова 
допомога у зв’язку з пологами, народженням та доглядом за дитиною на-
дається протягом 18 місяців. 

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавле-
них батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова 
оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 
календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше 
дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної 
сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є под-
ружжя - одному з них на їх розсуд). 

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 
дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства 
підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитин-
ства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка 
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взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи 
одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і не-
робочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її 
загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в Україні 
соціальні відпустки в більшій мірі гарантуються жінкам-матерям і як ви-
няток передбачені для чоловіків та інших осіб, які доглядають за дити-
ною. В європейських державах дане право в рівній мірі надано як жін-
кам, так і чоловікам. При цьому для чоловіків передбачено обов’язкову 
частину відпустки, яка не може бути передана матері дитини. Крім того, 
європейське законодавство передбачає можливість отримання соціальної 
допомоги замість відпустки. Така практика з 2018 року була запровад-
жена і в Україні, але на сьогоднішній день вона потребує перегляду та 
вдосконалення в напрямку встановлення відповідності запропонованих 
виплат розмірам мінімальної заробітної плати. Крім того, 27 лютого 2019 
року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 10099 
«Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про відпустки» (щодо 
оплачуваної відпустки батькові при народженні дитини)», в якому запро-
поновано у зв’язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у 
шлюбі з матір’ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надавати 
оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів. Дана пропозиція є 
досить вдалою та відповідає європейським традиціям сімейної політики. 
У той же час, враховуючи європейський досвід, тривалість такої відпуст-
ки має бути довшою, що дозволить забезпечити рівні права обох батьків 
щодо догляду за дитиною.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕДМЕТА 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Як відомо, предметом будь-якої галузі права є сукупність суспільних 
відносин, що регулюється нормами відповідної галузі права. Назва галузі 
права «трудове право» свідчить, передусім, про те, що мова йде про ре-
гулювання відносин, пов’язаних з працею. Однак не всі відносини, пов’я-
зані з працею, регулюються нормами трудового права. 

Так, не регулюються трудовим правом, по-перше, відносини, пов’я-
зані з працею для задоволення власних побутових потреб (праця на влас-
ній присадибній ділянці; готування їжі, пошив та в’язання одягу для 
себе та членів сім’ї тощо); по-друге, відносини, засновані на самостійній 
праці (праця підприємців-власників, що не використовують працю най-
маних працівників); по-третє, відносини щодо проходження строкової 
військової служби та альтернативної (невійськової) служби; по-четверте, 
відносини, пов’язані з працею осіб, що відбувають покарання; по-п’яте, 
відносини, пов’язані з працею на підставі цивільних договорів (договору 
підряду, договору про надання послуг, договору про створення за замов-
ленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності тощо).

Дискусійною у юридичній науці нині залишається проблема відне-
сення відносин з проходження служби в різноманітних органах держав-
ної влади, зокрема Національній поліції України, до предмета трудового 
права. Переважна більшість представників науки адміністративного пра-
ва відносить зазначені відносини до предмета адміністративного права 
[1, С. 60; 2, С. 3]. Серед учених-трудовиків також є прихильники цієї точ-
ки зору, обґрунтовуючи її тим, що трудове законодавство, зокрема Кодекс 
законів про працю України, не регулює зазначені відносини [3, С. 13], 
а відносини, які виникають при вступі на роботу в державні органи, є не 
трудовими, а відносинами особистої залежності [4, С. 34].

Дійсно, сьогодні відносини з проходження служби поліцейськими 
врегульовані, переважно, законами України «Про Національну поліцію» 
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взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи 
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ною. В європейських державах дане право в рівній мірі надано як жін-
кам, так і чоловікам. При цьому для чоловіків передбачено обов’язкову 
частину відпустки, яка не може бути передана матері дитини. Крім того, 
європейське законодавство передбачає можливість отримання соціальної 
допомоги замість відпустки. Така практика з 2018 року була запровад-
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праці (праця підприємців-власників, що не використовують працю най-
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ної влади, зокрема Національній поліції України, до предмета трудового 
права. Переважна більшість представників науки адміністративного пра-
ва відносить зазначені відносини до предмета адміністративного права 
[1, С. 60; 2, С. 3]. Серед учених-трудовиків також є прихильники цієї точ-
ки зору, обґрунтовуючи її тим, що трудове законодавство, зокрема Кодекс 
законів про працю України, не регулює зазначені відносини [3, С. 13], 
а відносини, які виникають при вступі на роботу в державні органи, є не 
трудовими, а відносинами особистої залежності [4, С. 34].

Дійсно, сьогодні відносини з проходження служби поліцейськими 
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від 2 липня 2015 р. № 580-VIII та «Про Дисциплінарний статут Націо-
нальної поліції України» від 15 березня 2018 р. № 2337-VIII. Разом з 
тим необхідно звернути увагу і на те, що, по-перше, Закон України «Про 
Національну поліцію» містить відсильні норми до загального трудового 
законодавства. Наприклад, ч. 2 ст. 92 Закону передбачає, що поліцейсь-
кому надаються також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, твор-
чі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної 
плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток відповідно до 
законодавства про відпустки. По-друге, Закон України «Про Національну 
поліцію» копіює норми Кодексу законів про працю України. Наприклад, 
відповідно до ч. 3 ст. 91 Закону, для поліцейських установлюється п’яти-
денний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Крім цього, проект Трудового кодексу України № 1658, підготовлений 
до другого читання, містить норми, які встановлюють правила регулю-
вання відносин, пов’язаних з проходженням служби. Так, ст. 5 Проекту 
з назвою «Особливості регулювання відносин окремих категорій праців-
ників» передбачає наступні норми: «Особливості регулювання відносин, 
пов’язані з проходженням служби, визначаються спеціальними законами. 
Законами України можуть встановлюватися особливості застосування 
трудового законодавства до окремих категорій працівників (державні 
службовці, дипломатичні працівники та інші)».

Взагалі ж уявляється, що при віднесенні певних відносин до тієї або 
іншої галузі права треба, насамперед, керуватися сутністю таких відно-
син. Так, загальновизнаним є те, що трудове право регулює відносини, в 
основі яких лежить несамостійна, наймана праця. Виділяють такі її осо-
бливості: по-перше, суб’єктом даної праці є юридично вільна людина, 
яка самостійно розпоряджається своїми здібностями до праці й керується 
при цьому переважно особистими інтересами; по-друге, така праця засто-
совується на підставі трудового договору, який добровільно укладаєть-
ся між фізичною особою, що пропонує для використання за плату свої 
здібності до праці, і роботодавцем, якому потрібно провести заміщення 
наявної в нього вакантної посади; по-третє, така праця застосовується на 
засадах підлеглості роботодавцю та підпорядкування правилам внутріш-
нього трудового розпорядку; по-четверте, дана праця здійснюється на об-
ладнанні, з матеріалів та за рахунок коштів роботодавця; по-п’яте, така 
праця здійснюється не на страх і ризик працівника, а шляхом виконання 
під час роботи вказівок та розпоряджень роботодавця, який до того ж 

повинен забезпечити належні, безпечні та здорові умови праці; по-шосте, 
така праця відбувається, як правило, в колективі працівників [5, С. 15].

Аналіз вищевикладених особливостей у розрізі проходження служ-
би в Національній поліції України свідчить про наступне: по-перше, 
вибір професії поліцейського здійснюється в Україні на основі вільного 
волевиявлення громадян; по-друге, при вступі на службу в поліцію пе-
редбачено укладення контракту, який є особливим видом трудового до-
говору; по-третє, службі в поліції притаманний несамостійний характер, 
оскільки служба поліцейського відбувається в умовах підпорядкування 
керівнику органу поліції, в якому він проходить службу, а сама служба 
протікає в межах певного правового режиму, який встановлюється пра-
вилами внутрішнього трудового розпорядку органу поліції; по-четверте, 
орган поліції забезпечує поліцейського відповідним обладнанням, засо-
бами та матеріалами, необхідними для служби; по-п’яте, у ході служби 
поліцейський виконує вказівки та розпорядження безпосереднього або 
прямого керівника; по-шосте, поліцейський проходить службу у певно-
му поліцейському колективі. З огляду на це за своєю сутністю службу 
в Національній поліції України слід вважати різновидом несамостійної, 
найманої праці. 

Цікавим видається також аналіз ознак трудових правовідносин у ро-
зрізі правовідносин між поліцейським, з одного боку, і органом поліції в 
особі його керівника – з іншого, щодо проходження служби. Так, озна-
ками трудових правовідносин традиційно вважаються: триваючий (без-
перервний) характер, оплатний характер, особистий характер, складний 
характер, характер влади і підпорядкування [5, С. 16-17]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Закону України «Про Національну полі-
цію», призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково 
(до виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного виконання 
службових обов’язків. Це свідчить про триваючий (безперервний) харак-
тер правовідносин з проходження служби в Національній поліції Украї-
ни. Оплатний характер відповідних правовідносин передбачено в ч. 1 
ст. 94 Закону України «Про Національну поліцію»: «Поліцейські отриму-
ють грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від поса-
ди, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов 
служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання». 
Особистий характер відповідних правовідносин виявляється у тому, що 
поліцейські зобов’язані особисто виконувати свої посадові обов’язки та 
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тер правовідносин з проходження служби в Національній поліції Украї-
ни. Оплатний характер відповідних правовідносин передбачено в ч. 1 
ст. 94 Закону України «Про Національну поліцію»: «Поліцейські отриму-
ють грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від поса-
ди, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов 
служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання». 
Особистий характер відповідних правовідносин виявляється у тому, що 
поліцейські зобов’язані особисто виконувати свої посадові обов’язки та 
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особисто нести юридичну відповідальність за невиконання або неналеж-
не виконання посадових обов’язків (ст.ст. 18, 19 Закону України «Про 
Національну поліцію»). Складний характер відповідних правовідносин 
проявляється у тому, що поліцейський та орган поліції в особі керівни-
ка мають комплекс взаємних суб’єктивних прав та обов’язків у сфері 
проходження служби. Характер влади і підпорядкування відповідних 
правовідносин передбачено, зокрема в ч. 3 ст. 62 Закону України «Про 
Національну поліцію»: «Поліцейський під час виконання покладених на 
нього обов’язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та 
прямому керівнику». 

Таким чином, правовідносини з проходження служби в Національній 
поліції України між поліцейським і органом поліції є трудовими пра-
вовідносинами. 

У юридичній літературі іноді вказані правовідносини називають служ-
бово-трудовими [3, С. 13; 6, С. 121]. З цією точкою зору важко погодитися, 
оскільки служба, від якої походить термін «службові», є різновидом праці 
(російською мовою – труда), від якої походить термін «трудові», а тому 
вказівка і на службу, і на труд у термінологічній конструкції є недоречною 
і такою, що заплутує юридичну науку та практику. Також спірною вважає-
мо позицію окремих науковців, які виділяють дві категорії правовідносин 
під час характеристики державної служби – «державно-службові правовід-
носини» та «трудові правовідносини» [7, С. 85; 8, С. 155]. Так, держав-
но-службовими правовідносинами визнаються правовідносини, в які всту-
пає державний службовець або поліцейський з фізичними або юридичними 
особами, реалізуючи державно-владні повноваження як представник дер-
жави. У зв’язку з цим необхідно відзначити, що реалізація державно-влад-
них повноважень відбувається у ході виконання державними службовцями 
або поліцейськими своїх посадових обов’язків, тобто трудової функції, яка 
є базовою категорією трудового права взагалі і трудового договору зокрема.
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В юридичній енциклопедичній літературі зазначають, що правовий 
прецедент являє собою спосіб зовнішнього вираження та закріплення 
індивідуальних правил поведінки, яке встановлюється компетентним ор-
ганом держави для врегулювання конкретної життєвої ситуації та стає за-
гальнообов’язковим у регулюванні аналогічних конкретних життєвих си-
туацій. Потреба в правовому прецеденті виникає насамперед за наявності 
прогалин у праві. Таке зовнішнє джерело об’єктивного юридичного пра-
ва існувало ще в Стародавньому Римі у вигляді преторських едиктів [1]. 
Основною формою правового прецеденту є судовий прецедент. Судовий 
прецедент є одним із провідних джерел права англо-американського типу 
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(Англія, США тощо). Він діє в Україні, хоч офіційно не зафіксований як 
джерело права, але рішення Європейського суду, що є прецедентами, офі-
ційно визнані в Україні як такі, що мають юрисдикційну силу [2, c.443]. 
Так, у ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
від 4 листопада 1950 року встановлено, що Високі Договірні Сторони зо-
бов’язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у 
яких вони є сторонами [3, c.270]. 

Зазначимо, що шляхом прийняття Закону України «Про ратифікацію 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 
Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 лип-
ня 1997 року, вищенаведений міжнародно-правовий акт було ратифікова-
но й визнано частиною національного законодавства. Окрім цього, слід 
зазначити, що нормативно-правовим актом, яким врегульовано відно-
сини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення 
Європейського суду з прав людини у справах проти України задля впро-
вадження в українське судочинство й адміністративну практику європей-
ських стандартів прав людини виступає Закон України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 
23 лютого 2006 року. У ст. 2 вищенаведеного нормативно-правового акта 
додатково наголошується на тому, що рішення Європейського суду з прав 
людини є обов’язковими для виконання Україною [4]. 

Ще однією формою судового прецеденту як джерела трудового пра-
ва виступають рішення Конституційного Суду України. Правові засади 
діяльності вищенаведеного органу визначено в Розділі ХІІ «Конституцій-
ний Суд України» Конституції України й у положеннях Закону України 
«Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року. Як слідує 
з аналізу вищенаведених нормативно-правових актів Конституційний 
Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції. При цьому до 
повноважень вищенаведеного органу належить: 1) вирішення питань про 
відповідність Конституції України (конституційність): законів та інших 
правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів 
Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим; 2) офіційне тлумачення Конституції України та законів 
України [5]. 

Слід звернути увагу і на такий орган судової влади, як Верховний Суд 
України, який є найвищим судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції. До повноважень Верховного Суду належить забезпечення 

однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у поряд-
ку та спосіб, визначені процесуальним законом. Говорячи про згаданий 
вище процесуальний закон, слід зазначити, що в нашому випадку мова 
йде про Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 
року, так як він виступає правовою основою здійснення цивільного судо-
чинства та регулює діяльність судів, направлену, зокрема, на захист пору-
шених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що вини-
кають із трудових відносин. Так, згідно із п. 4 ч. 1 ст. 355 вищенаведеного 
нормативно-правового акта підставою для подання заяви про перегляд 
судових рішень до Верховного Суду України є невідповідність судового 
рішення суду касаційної інстанції викладеному в постанові Верховного 
Суду України висновку щодо застосування в подібних правовідносинах 
норм матеріального права. При цьому в ст. 360–7 Цивільного процесу-
ального кодексу зазначено, що висновок Верховного Суду України щодо 
застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за 
результатами розгляду справи з підстав, передбачених законодавством, є 
обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у 
своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму 
права. Більш того, висновок щодо застосування норм права, викладений 
у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами 
загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права [6]. 

Таким чином, судовий прецедент має важливе значення в системі 
трудового права, адже він дозволяє належним чином розтлумачити ту чи 
іншу норму права, що у подальшому є своєрідною інструкцією дій для 
інших суддів при розгляді аналогічних справ, котрі повинні бути вирі-
шені так само, а відповідне рішення буде справедливим лише у тому ви-
падку, якщо воно не відрізняється від прийнятого раніше за умов збігу 
фактичних обставин справи. Тож з одного боку, судовий прецедент по-
роджує судову практику, а з іншого породжує нову норму, дотримання 
якої є обов’язковим.

Весь наведений вище матеріал також дає змогу констатувати, що міс-
це судового прецеденту в системі джерел трудового права як окремого 
структурного елементу обумовлено: а) обов’язковістю рішень Європей-
ського суду з прав людині в законодавчій та правозастосовній практиці; 
б) повноваженнями Конституційного Суду України щодо прийняття рі-
шень з питань неконституційності актів нормативно-правового харак-
теру; в) повноваженнями Верховного Суду України в частині прийняття 
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(Англія, США тощо). Він діє в Україні, хоч офіційно не зафіксований як 
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обов’язкового для всіх суб’єктів правозастосовної діяльності рішення, в 
якому міститься висновок щодо однакового застосування норм матеріаль-
ного права в подібних правовідносинах. А відтак, із зазначеного вище 
слідує, що на сьогодні судовий прецедент дійсно стає важливим елемен-
том в системі джерел трудового права, про що яскраво свідчить як віт-
чизняна, так і міжнародна судова практика. 
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ТРУДОВИХ СПОРІВ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

Вивчення причин службово-трудових спорів – завдання складне. 
Це пояснюється передусім складністю самого предмета дослідження, 
оскільки для наук про суспільство характерне таке різноманіття взає-
мовідносин і причинних зв’язків, що не тільки кожне вирішене питан-
ня піднімає велику кількість нових питань, але й кожне окреме питання 
може вирішуватись у більшості випадків тільки частинами, шляхом до-
сліджень кількома галузями науки. Дослідження причин має не тільки 
важливе теоретичне, але й практичне значення. Для того, щоб побудувати 
ефективну систему профілактичних заходів, необхідно визначитися, про-
ти чого вони повинні спрямовуватися. Для цього необхідно знати фак-
тори, що сприяють виникненню службово-трудових спорів. Як вказують 
Лівшиц Р.З. та Нікітінський В.І.: «Велика і майже недосліджена область 
– причини правопорушень в трудовому праві. Виявлення подібних при-
чин і їх усунення могли б стати вагомим фактором підвищення ефектив-
ності норм трудового права. Дослідники займалися причинами трудових 
спорів і певних результатів досягли, були знайдені об‘єктивні фактори, 
що обумовлювали можливість виникнення трудових спорів» [1, с.263].

У тлумачному словнику української мови наводиться таке визначен-
ня «причина»: «явище, яке обумовлює або породжує явище, мотив» [2, 
с.756]. Необхідно зазначити, що проблема причинності як наукової кате-
горії досить складна і є предметом вивчення не лише правової, а й філо-
софської науки. Так, на думку автора філософської енциклопедії Фролова 
І.Т., явище (процес, подія) називається причиною іншої події (процесу, 
події), якщо: «1) перше передує другому в часі; 2) перше є необхідною 
умовою, передумовою чи основою виникнення, зміни чи розвитку дру-
гого, іншими словами, якщо перше породжує друге. Розрізняють повну 
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причину і причину специфічну. Повна причина – це сукупність всіх об-
ставин, за наявності котрих з необхідністю наступає наслідок. Специфіч-
на причина – це сукупність ряду обставин, поява котрих (за наявності 
багатьох інших обставин, що вже були в цій ситуації ще до настання на-
слідку й таких, що утворювали собою умови дії причини) веде до появи 
наслідку» [3, с.383-384].

Філософська категорія причинності відбиває один із найбільш за-
гальних, фундаментальних законів об’єктивного світу. Цей закон по-
ширюється на всі суспільні явища і процеси, як індивідуальні, так і ма-
сові, включаючи ті, що мають ймовірний характер і підпорядковуються 
статистичним закономірностям. Це положення для науки трудового права 
має важливе значення, оскільки вона намагається розкрити причини не 
тільки конкретного трудового чи службово-трудового спору але і їх при-
чини, як явища в суспільстві в цілому, котрі являють собою якраз стати-
стичну сукупність.

Трудові та службово-трудові спори належать до тих видів статистичної 
сукупності, що мають причинне пояснення. При цьому, зрозуміло, при-
чинні зв’язки стосовно до трудових і службово-трудових спорів як явища 
взагалі є дещо іншими, ніж у кожному трудовому чи службово-трудовому 
спорі окремо. Цей факт обумовлюється тим, що масові явища мають ряд 
специфічних властивостей, котрих немає в індивідуальної події (напри-
клад, кількісної усталеності). Складний механізм причинного зв’язку в 
трудовому праві складається в результаті взаємодії причин і умов, причин 
головних і другорядних, подій закономірних і випадкових.

У філософській літературі розрізняють, як уже згадувалось, причини 
повну і специфічну. Повна причина - це сукупність усіх обставин, при 
котрих неминуче настає наслідок. Таким чином, це поняття включає не 
тільки причину у вузькому значенні слова (специфічну причину явища), 
але і всі необхідні й достатні умови. Відмінність причин та умов віднос-
на, вона має значення лише стосовно до конкретних явищ. У широкому 
значенні умови також є причинами події, тому що без них вона не могла 
б виникнути.

Тлумачний словник української мови дає таке визначення: «умова 
–необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення чо-
го-небудь, або сприяє чомусь» [2, с.632]. У філософії умова – це «кате-
горія, що виражає відношення предмета до оточуючих явищ, без яких він 
існувати не може. На відміну від причини, що безпосередньо породжує 

те чи інше явище, чи процес, умова складає те середовище, обстановку, 
в якій останні виникають, існують і розвиваються» [3, с.497]. Для роз-
межування таких понять, як причина й умова, досить аргументованою 
є точка зору, котра пов’язана з розглядом стійкості й мінливості явищ. 
Відповідно до цього, якщо об’єкт змінюється, то його причина – «це умо-
ва, що змінюється, у сукупності щодо стійких умов»; навпаки, причиною 
стійкого стану є «відносно стійка умова в сукупності умов, що зміню-
ються» [4, с.115]. З огляду на це, причини відрізняються від умов своєю 
мінливістю, або, навпаки, стійкістю.

Аналіз літератури з філософії дає підстави зробити висновок, що у 
філософії прийнято виділяти супутні, необхідні й достатні умови. Всі ці 
категорії мають значення і для трудового права. Під супутніми розуміють-
ся головним чином обставини місця та часу, в яких воно відбувається. 
Супутні умови мало впливають на розвиток службово-трудових спорів, 
хоча можуть де в чому визначати їх форму. Але все ж таки супутні умови 
позначаються на кількості трудових спорів у цілому.

Проте найбільше значення мають необхідні й достатні умови. Під не-
обхідними умовами розуміються такі конкретні обставини, за яких мож-
ливим є порушення прав працівників, і, як наслідок, - виникнення тру-
дового спору. Коли є всі необхідні умови, можна говорити, що склалися 
достатні умови для настання трудового чи службово-трудового спору. На-
явність достатніх умов означає, що трудовий або службово-трудовий спір 
може виникнути в будь-який час, така обстановка є дуже несприятливою 
й вимагає посиленої уваги і втручання з метою його недопущення з боку 
керівництва чи інших органів.

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що умовами на 
відміну від причин є комплекс явищ, котрі самі по собі не призводять 
до наслідку, але, допомагаючи і впливаючи на причини, забезпечують 
їх розвиток, що призводить до наслідку у вигляді трудового чи службо-
во-трудового спору. Від причини трудового спору треба відрізняти певні 
умови або обставини спору, що сприяють виникненню великої кількості 
спорів з тих же питань або ж загостренню виниклого спору. Такі умови 
трудових спорів носять стосовно сторін, котрі беруть участь у трудовому 
спорі, мають об’єктивний характер, що відбиває недоліки в роботі кон-
кретного виробництва, галузі або наявні недоліки і прогалини трудового 
законодавства.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА»

У загальному розумінні дисципліна це суворий порядок, режим, яко-
го слід дотримуватися суб’єктам у своїй поведінці, своїх діях, відповідно 
дисциплінованою є та поведінка, яка реалізується згідно із вимогами визна-
ченого порядку, режиму. Залежно від того, про дотримання порядку у якій 
сфері суспільних відносин йдеться, та якими нормами цей порядок вста-
новлюється можна виділити цілу низку дисциплін: договірну, фінансову, 
військову, трудову та ін. Стосовно бачення сутності останньої на сторінках 
юридичної літератури пропонується багато точок зору. Наприклад, С. В. 
Попов вважає, що трудова дисципліна – це сукупність правових норм, що 
підлягають чіткому й усвідомленому дотриманню та визначають права й 
обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, порядок їх взаємодії у сфері 
внутрішнього трудового розпорядку, а також заохочення й заходи впливу за 
винне невиконання або порушення встановлених правил поведінки [1, c.20]. 

Деякі автори виходять із того, що сутністю трудової дисципліни є сві-
доме та негайне виконання працівниками своїх обов’язків, безпосереднє 
здійснення наказів і розпоряджень своїх начальників, досконале знання 
своєї справи й постійне її виконання. А. Ю. Пашерстник наводить такі 
моменти, в яких виявляється трудова дисципліна працівників: 1) виявля-
ти необхідну ініціативу при реалізації покладеного на нього доручення; 
2) неухильно дотримуватися законів, розпоряджень і правил, що діють 
на підприємствах і в установах; 3) максимально ущільнювати свій робо-
чий день, жодної хвилини робочого часу не витрачати марно; 4) охоро-
няти власність, виконувати встановлені норми виробітку; 5) забезпечу-
вати високу якість роботи; 6) суворо зберігати довірену йому по службі 
державну таємницю. Щодо керівного складу, то їх трудова дисципліна 
зобов’язує: 1) подавати своїм підлеглим приклад виконання службового 
обв’язку; 2) забезпечувати всі умови для безперебійної роботи; 3) видава-
ти чіткі накази й розпорядження, 4) перевіряти їх реалізацію й застосову-
вати до підлеглих засоби як заохочування, так і дисциплінарного впливу 
[2, c.182–183].

Згідно з позицією О. А. Грішнова, трудову дисципліну можна роз-
глядати як у вузькому, так і в широкому сенсі. У першому випадку дис-
ципліна – це дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 
підприємства. Досконале виконання всіх вимог технології за кожним 
виробничим процесом становить дисципліну технологічну. Своєчасна й 
точна реалізація виробничих завдань, виконання посадових обов’язків, 
правильна експлуатація обладнання, дотримання правил охорони праці 
й техніки безпеки охоплюються змістом виробничої дисципліни. Що ж 
стосується широкого розуміння трудової дисципліни, то вона окрім ви-
щезазначених вимог, також включає сумлінне й своєчасне виконання пра-
цівниками всіх своїх службових обов’язків [3, c.238].

Н. Б. Болотіна зауважує на тому, що у літературі найчастіше дисципліну 
праці як правову категорію розглядається в чотирьох аспектах: як один з ос-
новних принципів трудового права; як елемент трудового правовідношен-
ня; як інститут трудового права; як фактична поведінка, тобто рівень до-
тримання усіма працюючими на виробництві дисципліни праці [4, c.426]. 
Як інститут трудового права, на думку дослідниці, дисципліну потрібно 
розуміти як сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудо-
вий розпорядок, встановлюють трудові обов’язки працівників і власника 
або уповноваженого ним органу, визначають заходи заохочення за успіхи 
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у праці. Щодо відповідальності за винне невиконання трудових обов’язків, 
то норми, які передбачають дисциплінарну відповідальність працівника, 
утворюють окремий правовий інститут у трудовому праві [4, c.426]. 

Визначення поняття дисципліни міститься також у деяких спеціаль-
них нормативно-правових актах, зокрема у Законах «Про Дисциплінар-
ний статут органів внутрішніх справ України» від 22 лютого 2006 р., 
№ 3460-IV, «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» від 24 
березня 1999 р., № 551-XIV. Так, у першому встановлено, що службова 
дисципліна – це дотримання особами рядового і начальницького скла-
ду Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету 
Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів Міні-
стерства внутрішніх справ України, підпорядкованих йому органів і 
підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ України. У 
другому закріплено, що військова дисципліна – це бездоганне і неухиль-
не додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановле-
них військовими статутами та іншим законодавством України. Військова 
дисципліна ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого 
військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності 
та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі. 

Спираючись на дослідницькі підходи до розуміння трудової дисци-
пліни, а також враховуючи офіційні визначення понять «службова дис-
ципліна» та «військова дисципліна», можемо дійти висновку, що кате-
горія «трудова дисципліна» має загальний (нормативний) та особистий 
аспекти. Відповідно до першого, загального (нормативного) аспекту, дис-
ципліна являє собою відповідний нормативно-правовий інститут, тобто 
сукупність однорідних норм, які встановлюють ряд вимог до поведінки 
працівника, під час виконання ним своєї трудової функції. У загально-
му вигляді нормативний бік трудової дисципліни відображений у статті 
139 КЗпП України: «працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, 
своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваже-
ного ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог 
нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна влас-
ника, з яким укладено трудовий договір» [5]. Особистий аспект трудової 
дисципліни відображає рівень внутрішнього усвідомлення та сприйняття 
працівником тих трудових обов’язків, що покладаються на нього, і го-
товність належним чином їх виконувати. Зовнішньо внутрішній аспект 
дисципліни виявляється у конкретних діях, поведінці працівника. 

Таким чином, узагальнюючи все наведене вище вважаємо, що трудова 
дисципліна являє собою специфічний організаційно-правовий стан, що 
відображає з одного боку діючу систему вимог (правил), які пред’явля-
ються до працівників, а з іншого рівень відповідності трудової поведінки 
останніх цим правилам. За своєю правовою сутністю трудова дисципліна 
має, зобов’язуючий характер, тобто її змістом є, переважно, обов’язки.
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ЩОДО ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Правове регулювання є одним із засобів державного впливу на су-
спільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини,суспіль-
ства і держави. Основним його чинником слід визнати норми права. Саме 
норми права визначають модель поведінки суб’єктів суспільних відно-
син,саме вони визначають можливість і необхідність такої поведінки 
суб’єктів, яку держава і суспільство вважають потрібною в тих чи інших 
умовах. 

Для суб’єктів трудових правовідносин реалізація,здійснення норм 
права означає вплив законодавства про працю на життя суспільства. Та-
ким чином під впливом норм трудового права,реалізація яких здійснюєть-
ся вольову,свідому діяльність учасників трудового процесу,виникають 
правовідносини. Визначення їх змісту,тобто прав та обов’язків суб’єктів 
трудового процесу,свідчать про досягнення мети правового регулювання.

Правило поведінки,яке було сформульоване у правовому приписі нор-
ми,досягло свого результату і таким чином виконало свою соціальну ре-
гулятивну функцію.

Правове регулювання відносин,які становлять предмет трудового пра-
ва, - це спрямування,скеровування поведінки його суб’єктів у потрібне 
русло з метою сприяння збільшенню,зростанню продуктивності праці. У 
цьому полягає одне із завдань трудового права,яке розкриває соціальне 
призначення цієї галузі права України.

Вплив правових норм на суспільні відносини полягає у визначенні 
кола суб’єктів,на які поширюється їх дія, та формулюванні обставин,за 

яких ці суб’єкти керуються їх приписами. Закріплюючи юридичні факти, 
право «прив’язує» моделі поведінки до реальності, до тих умов, в яких 
вони повинні реалізовуватися.

Норма права створює юридичну можливість виникнення, зміни і при-
пинення правовідносин. Вона вказує на ті умови, обставини (факти), за 
наявності яких правові зв’язки починають рухатися. Підставою руху кон-
кретних правовідносин є не закон, а визнані ним юридичні факти. Юри-
дичний факт слугує обов’язковою підставою для виникнення, зміни та 
припинення правовідносин. Норма права слугує ідеальною абстрактною 
основою правових відносин. Вона закріплює певну модель поведінки, 
якої мають ( можуть) дотримуватися учасники соціальної взаємодії, що 
реально складається.

Вирішальна роль в ефективності правового регулювання належить 
конструкціям правових норм, які є основоположним елементом існуван-
ня правовідносин.

Правове регулювання має свої способи і засоби, за допомогою яких і 
досягається його мета. Під способами правового регулювання розуміють-
ся шляхи юридичного впливу, викладені в юридичних нормах та інших 
елементах правової системи. На визначення способу правового регулю-
вання в такій галузі права України як трудове суттєвий вплив має предмет 
його регулювання, тобто коло суспільних відносин.

Відомий вчений О.І. Процевський запропонував розгорнуте ком-
плексне визначення методу правового регулювання суспільних відносин, 
що становлять предмет трудового права. На його думку, метод має відби-
вати: а) характер взаємовідносин сторін,який впливає на правове стано-
вище суб’єктів трудових правовідносин ( рівність та підпорядкування); 
б) ступінь визначеності наданих прав, які відбиваються у характері норм 
трудового права ( імперативний або диспозитивний); в) порядок встанов-
лення прав і юридичних обов’язків суб’єктів трудових відносин (безпо-
середньо законом або нормативною угодою). 

Правове регулювання має врахувати мету, яку ставить перед собою 
як працівник,так і роботодавець, бо вони обидва є громадянами держави. 
Саме мета працівника і роботодавця, до яких об’єктивно додається інте-
рес держави, і має враховувати метод правового регулювання відносин, 
які становлять предмет трудового права. Саме норми трудового права 
мають створити належні умови для договірного виникнення, існування 
і припинення правових відносин працівника і роботодавця. Саме норми 
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ЩОДО ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Правове регулювання є одним із засобів державного впливу на су-
спільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини,суспіль-
ства і держави. Основним його чинником слід визнати норми права. Саме 
норми права визначають модель поведінки суб’єктів суспільних відно-
син,саме вони визначають можливість і необхідність такої поведінки 
суб’єктів, яку держава і суспільство вважають потрібною в тих чи інших 
умовах. 

Для суб’єктів трудових правовідносин реалізація,здійснення норм 
права означає вплив законодавства про працю на життя суспільства. Та-
ким чином під впливом норм трудового права,реалізація яких здійснюєть-
ся вольову,свідому діяльність учасників трудового процесу,виникають 
правовідносини. Визначення їх змісту,тобто прав та обов’язків суб’єктів 
трудового процесу,свідчать про досягнення мети правового регулювання.

Правило поведінки,яке було сформульоване у правовому приписі нор-
ми,досягло свого результату і таким чином виконало свою соціальну ре-
гулятивну функцію.

Правове регулювання відносин,які становлять предмет трудового пра-
ва, - це спрямування,скеровування поведінки його суб’єктів у потрібне 
русло з метою сприяння збільшенню,зростанню продуктивності праці. У 
цьому полягає одне із завдань трудового права,яке розкриває соціальне 
призначення цієї галузі права України.

Вплив правових норм на суспільні відносини полягає у визначенні 
кола суб’єктів,на які поширюється їх дія, та формулюванні обставин,за 

яких ці суб’єкти керуються їх приписами. Закріплюючи юридичні факти, 
право «прив’язує» моделі поведінки до реальності, до тих умов, в яких 
вони повинні реалізовуватися.

Норма права створює юридичну можливість виникнення, зміни і при-
пинення правовідносин. Вона вказує на ті умови, обставини (факти), за 
наявності яких правові зв’язки починають рухатися. Підставою руху кон-
кретних правовідносин є не закон, а визнані ним юридичні факти. Юри-
дичний факт слугує обов’язковою підставою для виникнення, зміни та 
припинення правовідносин. Норма права слугує ідеальною абстрактною 
основою правових відносин. Вона закріплює певну модель поведінки, 
якої мають ( можуть) дотримуватися учасники соціальної взаємодії, що 
реально складається.

Вирішальна роль в ефективності правового регулювання належить 
конструкціям правових норм, які є основоположним елементом існуван-
ня правовідносин.

Правове регулювання має свої способи і засоби, за допомогою яких і 
досягається його мета. Під способами правового регулювання розуміють-
ся шляхи юридичного впливу, викладені в юридичних нормах та інших 
елементах правової системи. На визначення способу правового регулю-
вання в такій галузі права України як трудове суттєвий вплив має предмет 
його регулювання, тобто коло суспільних відносин.

Відомий вчений О.І. Процевський запропонував розгорнуте ком-
плексне визначення методу правового регулювання суспільних відносин, 
що становлять предмет трудового права. На його думку, метод має відби-
вати: а) характер взаємовідносин сторін,який впливає на правове стано-
вище суб’єктів трудових правовідносин ( рівність та підпорядкування); 
б) ступінь визначеності наданих прав, які відбиваються у характері норм 
трудового права ( імперативний або диспозитивний); в) порядок встанов-
лення прав і юридичних обов’язків суб’єктів трудових відносин (безпо-
середньо законом або нормативною угодою). 

Правове регулювання має врахувати мету, яку ставить перед собою 
як працівник,так і роботодавець, бо вони обидва є громадянами держави. 
Саме мета працівника і роботодавця, до яких об’єктивно додається інте-
рес держави, і має враховувати метод правового регулювання відносин, 
які становлять предмет трудового права. Саме норми трудового права 
мають створити належні умови для договірного виникнення, існування 
і припинення правових відносин працівника і роботодавця. Саме норми 
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трудового права мають закріпити договірний характер встановлення прав 
та обов’язків працівника та роботодавця. Правові норми публічного пра-
ва мають забезпечити реальне виконання договірних умов, які поклали на 
себе працівник і роботодавець, коли укладали трудовий договір. 

У визначенні методу правового регулювання важливе місце відво-
диться меті. Без застосування засобів мета нереальна, нездійсненна, так і 
за відсутності мети існуючі засоби не допоможуть досягти відповідного 
результату.

Сьогоднішня специфіка трудового права поєднує елементи приват-
них і публічних інтересів у своїй сфері,що досягається відповідною 
комбінацією способів правового регулювання, а саме поступовою змі-
ною державного ( централізованого) на колективно-договірне та індиві-
дуально-договірне регулювання. Збільшується роль трудових договорів, 
зростає роль колективних договорів, у зв’язку з чим набуває більшого 
впливу колективно-договірне та індивідуально-договірне регулювання.

Під час укладення трудового договору сторони вважаються рівними 
і мають право висувати будь-які умови стосовно трудових відносин як 
у межах,визначених законом,так і поза цими межами (ст. 9 та 9-1 КЗпП 
України). Проте вже після укладення трудового договору на деяких по-
зиціях правового регулювання застосовують спосіб приписів. Мається 
на увазі обов’язок щодо дотримання працівником правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової дисципліни. Отже, можна вважати, що 
для регулювання трудових відносин використовують також і централізо-
ваний, імперативний методи. Навіть підпорядкованість працівника пра-
вилам внутрішнього трудового розпорядку є результатом взаємопогодже-
них дій обох сторін,вона виникає на підставі трудового договору.

На державному рівні визначаються тільки основні засади правово-
го регулювання найманої праці, які покликані забезпечити єдиний під-
хід до охорони трудових прав громадян,що укладають трудовий договір 
незалежно від форми власності, на якій засновано підприємство, і його 
виду. Це стосується норм щодо максимальної тривалості робочого часу,-
визначення мінімуму відпусток,гарантій мінімальної плати та ін. (ст. 3 
КЗпП). Основна ж маса суспільно-трудових відносин забезпечується за 
допомогою локального (приватного) правового регулювання. Критерієм 
законності локальних норм є принцип права, за яким права не можуть 
погіршуватися внаслідок їх конкретизації на рівні підприємств.

Рисою методу правового регулювання трудових відносин є також на-

явність специфічних способів захисту порушених трудових прав праців-
ників.

Для трудового права також характерна наявність самостійних юри-
дичних санкцій. Їх застосовують для забезпечення виконання суб’єктами 
правовідносин своїх прав та обов’язків. До таких санкцій належать захо-
ди дисциплінарної ї матеріальної відповідальності.

Отже, метод трудового права, який полягає у комплексному поєднанні 
централізованого публічно-правового та децентралізованого приватно-
правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин, 
і забезпечує ефективність реалізації відповідних правових норм.
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ОТ ПОНЯТИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ДОКТРИНЕ 
ТРУДОВОГО ПРАВА И В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
К НОВЕЛЛАМ В ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ

В настоящем докладе сосредоточим внимание на понятии, признаках 
и легальном определении заработной платы, а также кратко остановимся 
на планируемых с 1 января 2020 г. в Республики Беларусь существенных 
изменениях в оплате труда работников бюджетных организаций.

В теории и на практике существует вопрос о соотношении заработной 
платы и с иными выплатами как по граждаснко-правовым договорам, так 
и в рамках трудового правоотношения (гарантийными и компенсацион-
ными выплатами). Эти вопросы в той или иной степени исследовались 
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трудового права мають закріпити договірний характер встановлення прав 
та обов’язків працівника та роботодавця. Правові норми публічного пра-
ва мають забезпечити реальне виконання договірних умов, які поклали на 
себе працівник і роботодавець, коли укладали трудовий договір. 

У визначенні методу правового регулювання важливе місце відво-
диться меті. Без застосування засобів мета нереальна, нездійсненна, так і 
за відсутності мети існуючі засоби не допоможуть досягти відповідного 
результату.

Сьогоднішня специфіка трудового права поєднує елементи приват-
них і публічних інтересів у своїй сфері,що досягається відповідною 
комбінацією способів правового регулювання, а саме поступовою змі-
ною державного ( централізованого) на колективно-договірне та індиві-
дуально-договірне регулювання. Збільшується роль трудових договорів, 
зростає роль колективних договорів, у зв’язку з чим набуває більшого 
впливу колективно-договірне та індивідуально-договірне регулювання.

Під час укладення трудового договору сторони вважаються рівними 
і мають право висувати будь-які умови стосовно трудових відносин як 
у межах,визначених законом,так і поза цими межами (ст. 9 та 9-1 КЗпП 
України). Проте вже після укладення трудового договору на деяких по-
зиціях правового регулювання застосовують спосіб приписів. Мається 
на увазі обов’язок щодо дотримання працівником правил внутрішнього 
трудового розпорядку, трудової дисципліни. Отже, можна вважати, що 
для регулювання трудових відносин використовують також і централізо-
ваний, імперативний методи. Навіть підпорядкованість працівника пра-
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В настоящем докладе сосредоточим внимание на понятии, признаках 
и легальном определении заработной платы, а также кратко остановимся 
на планируемых с 1 января 2020 г. в Республики Беларусь существенных 
изменениях в оплате труда работников бюджетных организаций.

В теории и на практике существует вопрос о соотношении заработной 
платы и с иными выплатами как по граждаснко-правовым договорам, так 
и в рамках трудового правоотношения (гарантийными и компенсацион-
ными выплатами). Эти вопросы в той или иной степени исследовались 
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как советскими учеными (А.Е. Пашерстником, С.С. Каринским, А.Д. Зай-
киным, А.А. Фатуевым), так и современными учеными (Н.М. Саликовой, 
Н.А. Абузяровой, Д,А. Смирновым и др.). Но полной ясности в этом во-
просе в правовой доктрине по-прежнему нет, что обуславливает и труд-
ности, возникающие на практике при локальном регулировании оплаты 
труда (в положениях об оплате труда, коллективных договорах). Допол-
нительные затруднения вызываются дефектами в действующем законода-
тельстве о труде, когда отдельные виды гарантийный выплат, например, 
предусмотренные ч.3 ст.66, ч.1 ст.71 Трудового кодекса Республики Бела-
русь (далее – ТК Беларуси), регулируются в главе кодекса, посвященной 
заработной плате (гл.6), а не гарантиям и компенсациям (гл.9).

Вначале обратимся к теории вопроса. Известный ученый в области 
трудового права А.Е. Пашерстник понимал под заработной платой как 
элементом трудового правоотношения «вознаграждение, которое пред-
приятие, учреждение или хозяйство обязано выплачивать рабочим и слу-
жащим за их труд в соответствии с количеством и качеством по заранее 
установленным нормативам» [1, с.150]. Позднее взгляды данного ученого 
развивали А.И. Процевский, С.С. Каринский, Р.З. Лившиц, А.Д. Зайкин.

А.И. Процевский рассматривал заработную плату как элемент трудо-
вого правоотношения и связывал с фактическими затратами живого тру-
да с учетом продолжительности работы, степени выполнения норм выра-
ботки, времени обслуживания, условий труда [2, с.103–105].

Р.З. Лившиц под заработной платой понимал вознаграждение, которое 
предприятие (учреждение) обязано выплачивать рабочим и служащим 
за их труд в течение установленного рабочего времени в соответствии с 
количеством и качеством труда по заранее определенным нормам и рас-
ценкам [3, с. 27].

На взгляд А.А. Фатуева «к заработной плате следует отнести лишь 
вознаграждение по заранее установленным нормам и расценкам за вы-
полнение и перевыполнение обязательной для работника меры труда, 
определенным на основе объективных измерителей труда» [4, с. 18, 29–
30]. 

Далее кратко рассмотрим взгляды современных российских уче-
ных-юристов, глубоко исследовавших понятие заработной платы.

Н.М. Саликова в своей докторской диссертации обосновала следую-
щее определение заработной платы: «это вознаграждение, выплачивае-
мое работодателем работнику за его труд в соответствии с квалификаци-

ей, количеством, качеством, условиями и результатами труда в размерах, 
установленных по соглашению сторон, в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, 
коллективным договором, локальными нормативными актами» [5, с.5].

По мнению Н.А. Абузяровой, «заработная плата представляет собой 
оплату работодателем предоставленной работником рабочей силы в зави-
симости от результативности труда, квалификации, сложности, количе-
ства качества и условий выполнения работы» [6, с.14].

Среди современных ученых-юристов ведутся дискуссии относитель-
но соотношения терминов «заработной платы» и «оплаты труда». Одни 
авторы склоняются к их отождествлению (Н.А. Абузярова [6]), другие 
считают категорию «оплата труда» более широкой по отношению к «за-
работной плате» (Н.М. Саликова [5, с.14], А.Я. Петров [7]).

По мнению современного российского ученого А.Я. Петрова «зара-
ботная плата как категория трудового права содержит следующие харак-
терные (конститутивные) признаки: 1) оплата за выполнение определен-
ной трудовой функции; 2) основанием для выплаты заработка является 
выполнение работником установленных норм труда; 3) размер заработ-
ной платы устанавливается в зависимости от квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества труда работника и условий 
его выполнения; 4) оплата труда производится по заранее установлен-
ным нормам и расценкам; 5) гарантированный характер оплаты труда; 
6) систематичность выплаты, т.е. выплачивается в определенные сроки. 
7) правовое регулирование труда осуществляется государством, социаль-
ными партнерами, работодателем, сторонами трудового договора.» [7, 
с.105]

Согласимся с мнением Д.А. Смирнова, который на основе сравни-
тельного анализа правового регулирования оплаты труда в государствах 
– членах ЕАЭС, сделал вывод о том, что «при определении родовой при-
роды заработной платы можно с некоторой долей условности выделить 
два подхода: первый определяет заработную плату как вознаграждение, 
второй – как компенсацию», а в некоторые страны ЕАЭС использовали 
промежуточную позицию [8, с.379]. Причем Республика Беларусь из 
пяти государств-членов ЕАЭС последовательно избрала первый подход, 
который нам и представляется наиболее правильным.

Легальное определение заработной платы закреплено в ст.57 ТК Бе-
ларуси, согласно которой заработная плата – вознаграждение за труд, ко-
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торое наниматель обязан выплатить работнику за выполненную работу 
в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и 
квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а 
также за периоды, включаемые в рабочее время.

Укажем те признаки, которые позволяют отграничить заработную 
плату от иных вознаграждений за труд по законодательству Беларуси:

a) ее выплата возможна только в рамках трудовых отношений между 
работником и нанимателем;

b) она представляет собой не просто конкретное вознаграждение, а 
совокупность вознаграждений, т.к. имеет сложную структуру (деление на 
тарифной и дополнительную части с более дробными элементами);

c) она выплачивается именно за фактически выполненную работу, а 
также за иные периоды, включаемые в рабочее время. Этим признаком 
заработная плата отличается от гарантийных выплат. 

Обобщив доктринальные подходы и вышеуказанные признаки, можно 
дать и более лаконичное, но не менее точную дефиницию: заработная 
плата – это совокупность вознаграждений за труд, которые наниматель 
обязан выплатить работнику за фактически выполненную работу и за 
иные периоды, включаемые в рабочее время.

Теперь остановимся на том, какие изменения планируются в тариф-
ной системе оплаты труда в Республике Беларусь с 10.01.2020 г.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 ян-
варя 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» 
[9] с 1 января 2020 года в Беларуси ожидаются следующие основные но-
вовведения:

1. Вместо 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Респу-
блики Беларусь вводится 18-разрядная тарифная сетка для определения 
размеров оплаты труда работников бюджетных организаций. В 18-раз-
рядной тарифной сетке с распределением категорий работников по про-
фессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных 
разрядов определена равномерная межразрядная дифференциациия 
тарифных коэффициентов в среднем не менее 6 процентов. Указанная 
тарифная сетка будет утверждена Правительством Беларуси в начале 
2019 г. и введена в действие с 1 января 2020 г.

2. Изменяется величина, используемая при исчислении окладов работ-
ников бюджетных организаций. Вместо тарифной ставки первого разряда 
вводится базовая ставка, размер которой планируется приблизить к бюд-

жету прожиточного минимума, что позволит укрепить тарифную часть 
заработной платы. Размер базовой ставки, как ранее размер тарифной 
ставки первого разряда, будет определяться Правительством, как прави-
ло, с 1 января календарного года с учетом прогноза основных параметров 
социально-экономического развития Республики Беларусь.

3. Упрощается структура заработной платы работников бюджетных 
организаций. Заработная плата работников бюджетных организаций бу-
дет состоять из трех частей: 1) оклада; 2) стимулирующих (надбавки, 
премии) выплат; 3) компенсирующих (доплаты) выплат. Размер указан-
ных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. Причем 
различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной пла-
ты будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально 
сокращено.

В централизованном порядке работникам бюджетных организаций 
будут устанавливаться следующие выплаты:

• надбавка за стаж работы в бюджетных организациях в следующих 
размерах от базовой ставки при стаже работы: до 5 лет – 10 процентов; 
от 5 до 10 лет – 15 процентов; от 10 до 15 лет – 20 процентов; от 15 лет 
и выше – 30 процентов. Порядок и условия выплаты надбавки за стаж 
работы в бюджетных организациях будут определяться Министерством 
труда и социальной защиты;

• премия, на выплату которой будут направляться средства, предусма-
триваемые в бюджете, в размере 5 процентов от суммы окладов работни-
ков;

• единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе 
в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника (если иной 
размер не установлен законодательными актами или Правительством);

• материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными ма-
териальными затруднениями, на выплату которой будут направляться 
средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.

При этом конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты 
премий, единовременной выплаты на оздоровление и материальной по-
мощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителя-
ми бюджетных организаций;

• надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь (например, 
надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты уче-
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ную степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в государ-
ственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда и др.).

При этом надбавка за работу на условиях контрактной системы най-
ма для работников бюджетных организаций будет устанавливаться в 
соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 29, в который внесены соответствующие изменения, а разме-
ры и порядок осуществления других надбавок и доплат – Указами Главы 
государства, постановлениями Правительства и Министерства труда и 
социальной защиты [10].

Список использованных источников:
1. Пашерстник А.Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабо-

чих и служащих. – М. –Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 352 с.
2. Процевский А.И. Заработная плата и эффективность общественно-

го производства. – Харьков: Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те, 1975. 
168 с.

3. Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. 
– М.: Наука, 1972. 270 с. 

4. Фатуев А.А. Вознаграждение за труд по советскому трудовому пра-
ву. – М.: Юрид. лит., 1977. 87 с. 

5. Саликова Н.М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской 
Федерации: Вопросы теории и практики : Автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук : 12.00.05 / УрГЮА. – Екатеринбург, 2003. 50 с.

6. Абузярова Н.А. Заработная плата: правовое регулировании: моно-
графия. – М.: РГ-Пресс, 2016. 216 с.

7. Петров А.Я. Заработная плата как экономическая и правовая кате-
гория // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2011. – №4. – С.91–
105.

8. Евразийское трудовое право: Учебник / Е.А. Волк, Е.С. Герасимова, 
С.Ю. Головина [и др.]: под общ. ред. М.В. Лушниковой, К.С. Раманкуло-
ва, К.Л. Томашевского. – М.: Проспект, 2017. 496 с.

9. Об оплате труда работников бюджетных организаций: Указ Прези-
дента Республики Беларусь, 18 янв. 2019 г., № 27 // Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь. – 22.01.2019. – 1/18150.

10. Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 18 янва-
ря 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» // 

Сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
–Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/-kommentarij-
k-ukazunbsp-prezidenta-respubliki-belarus-ot-18-janvarja-2019-g--27-ob-
oplate-truda-rabotnikovnbspbjudzhetnyx-organizatsij---_3136/. – Дата до-
ступа: 26.01.2019.

УДК 349.2 
orsid 0000-0002-0681-3139

Цесарський Фелікс Анатолійович
доцент кафедри трудового права 

Національного юридичного університету
 імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент

УЧАСТЬ ПРОФСПІЛОК У ЗАХИСТІ 
ПРАВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Нова стратегія діяльності професійних спілок України на 2016-2020 
роки «Європейський вибір» орієнтує профспілки на використання норм 
про профспілки Європи. Якщо ці норми позитивні і можуть покращува-
ти соціальний статус працівників, то їх беззаперечно треба запозичувати. 
Але не всі нормі слід копіювати. Наприклад, у Німеччині відповідно до 
законодавства можна розривати трудовий договір за неодноразове з’яв-
лення на роботі у нетверезому стані. У нас же звільнення можливе за 
разове появлення на роботі у нетверезому стані. Чи слід запозичувати 
таку Європейську норму? На наш погляд, для цього немає підстав. Треба 
посилювати боротьбу з вживанням алкоголю на виробництві, а не посла-
блювати. Така імплементація не обґрунтована. Зловживання алкоголем 
існує у багатьох країнах. Україна не є лідером у цій справі. Кожна країна 
несе свої традиції, використовує різні методи боротьби з цим негативним 
явищем і по-різному захищає право на працю.

У новій стратегії справедливо звернено увагу на розвиток виробничої 
демократії. У законодавстві України відсутній такий закон. Лише ст.245 
КЗпП передбачає право працівників на критичні зауваження щодо дії 
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керівників. А це означає участь працюючих в управлінні підприємства-
ми, організаціями, установами. Але механізм такої участі не розробле-
ний. Треба видати нові постанови «про збори», яке колись існувало і в 
ньому передбачити такі правила, які закликають мати колектив у зборах. 
Не можна допускати примушування до участі, зачиняти приміщення, 
щоб працюючі не мали можливості змінити залу і покинути збори.

Виробнича демократія відрізняється від політичної. Політична – це об-
рання депутатів, президента. Всі форми політичної демократії передбачені 
законодавством. В ході реалізації політичних прав відсутній прямий зв’я-
зок з тими особами, яких обирають. Виробнича демократія означає тісний 
зв’язок з керівниками. Деякі працівники побоюються, щоб їх критичні за-
уваження не привели до звільнення з роботи, адже відомо багато випад-
ків, коли талановитих працівників звільняли за критику неправильних дій. 
Існувала і Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР, яка підкреслювала 
недопустимість таких дій керівників. Треба право працюючих на критику, 
на висловлення своїх думок було гарантовано. Сьогодні це право прого-
лошено, а не гарантовано. Значну роль у цьому напрямі повинні зіграти 
профспілки. В Конституції України зараз відсутня стаття про право на кри-
тику, зараз пишуть, що є опозиції, і цього достатньо. На нашу думку, треба 
поновити в Конституції право трудящих на критику, адже критика означає 
мистецтво аналізувати ситуації, сприяє усунення недоліків, які керівники 
інколи їх не помічають, а працюючі їх бачать. В цілому вона покращує ро-
боту підприємства, трудового колективу, результатів діяльності, якості про-
дукції, а від цього залежить і матеріальне благополуччя усіх працюючих. У 
нас в Україні чомусь посилилось негативне ставлення до критики і ми від 
цього лише програємо. Суди повинні виявляти причини звільнення праців-
ників, адже їх не зразу можна виявити. Керівники знаходять інші причини, 
щоб їх їм не дорікали за порушення трудового законодавства. У Страте-
гії є новий розділ «Нова соціальна політика». Для реалізації цієї політики 
треба внести зміни до Податкового Кодексу і звільнити від оподаткування 
мінімуму доходів громадян. Не усі люди від народження здатні на високі 
заробітки. Мінімальна заробітна плата не повинна оподатковуватися.

Вже багато років йде мова про створення трудових судів, але на цей 
час вони не створені, треба поновити правові інспекції профспілок та ро-
зробити порядок їх формування.

Потрібно ліквідувати розрив між розмірами окладів інженерів, суд-
дів, прокурорів. І взагалі треба відмовитися від таких окладів як 200 ти-

сяч грн., 22000грн. У багатьох країнах співвідношення заробітної плати 
між керівниками і працівниками складає 1-5. Ми йдемо до Європейсь-
ких норм, на словах, а фактично діємо інакше. Треба поновити справед-
ливість у питаннях про оплату праці.

За розрахунками ФПУ мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січ-
ня 2019 року має становити 7,7 тис. грн. Але ця норма буде мати сенс 
без підвищення цін на товари, і в основному на продовольчу продукцію 
і ліки, адже в сучасних умовах усі гроші треба витрачати на їжу і ліки. 
Працююча людина обмежена щось придбати, цінова політика має бути 
переглянута.

УДК 349.22

Чанишева Галія Інсафівна,
декан соціально-правового факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»,
доктор юридичних наук, професор

КОЛЕКТИВНІ УГОДИ: 
ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ

Колективні угоди були запроваджені у національну юридичну практи-
ку Законом України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 
року. Відповідно до частини третьої ст. 2 зазначеного Закону угода укла-
дається на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосто-
ронній або тристоронній основі:

на національному рівні–генеральна угода;
на галузевому рівні–галузеві (міжгалузеві) угоди;
на територіальному рівні–територіальні угоди.
У чинному законодавстві відсутнє визначення поняття колективної 

угоди. Одним із перших у вітчизняній літературі В. І. Прокопенко визна-
чив колективну угоду як строкову угоду, яка укладається між власниками 
та органами, уповноваженими представляти трудящих на державному, 
галузевому та регіональному рівнях, про встановлення нормативних по-
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ложень у сфері праці та соціально-побутових питань, які є обов’язковими 
для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, з метою врегулю-
вання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгод-
ження інтересів держави, трудящих і власників, а також уповноважених 
ними органів[1, с. 146]. 

Сучасні дослідники формулюють поняття колективної угоди на під-
ставі актів чинного законодавства, виходячи з її правової природи, сторін 
та змісту. Автори Курсу порівняльного трудового права визначають уго-
ду як акт, що укладається між соціальними партнерами на державному, 
галузевому (міжгалузевому) чи регіональному рівнях, містить правові 
норми та їх зобов’язання з приводу встановлення умов праці, зайнятості, 
соціальних гарантій, додаткового пенсійного забезпечення, розвитку со-
ціальної сфери тощо [2, с.543]. 

На думку Н.Б. Болотіної, угода – це правовий акт, що укладається між 
соціальними партнерами і містить їхні зобов’язання щодо встановлення 
умов праці, зайнятості та соціальні гарантії для працівників держави, га-
лузі, регіону [3, с.795].

С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук визначають колек-
тивну угоду як акт, який містить загальні принципи регламентації со-
ціально-трудових відносин і пов’язаних із ними економічних відносин 
і який укладається між повноважними представниками працівників і ро-
ботодавців на державному, регіональному та галузевому рівнях в межах 
їх компетенції[4, с. 26].

В.Л. Костюк розглядає колективні угоди як акти соціального партнер-
ства, які укладаються на національному, галузевому та територіальному 
рівнях між уповноваженими представниками працівників та роботодав-
ців, як правило, за участю держави та органів місцевого самоврядування 
з широкого кола соціально-трудових питань [5, с.141].

Колективну угоду видається доцільним визначити як правовий акт у 
формі письмової угоди, шо регулює трудові, соціальні, економічні відно-
сини і укладається між сторонами соціального діалогу на національному, 
галузевому, територіальному рівнях у межах їх компетенції. 

У чинному КЗпП України, проекті Трудового кодексу України відсут-
ні норми про колективні угоди. Це не узгоджується з обґрунтованою в 
науці трудового права позицією про наявність в системі трудового права 
самостійного правового інституту «Колективні угоди і колективні дого-
вори»[6, с.32]. 

Норми про колективні угоди закріплені у законах України «Про ко-
лективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про 
оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та га-
рантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 
гарантії їх діяльності» та ін. 

Водночас у трудових кодексах багатьох зарубіжних країн відповідні 
розділи (глави) називаються «Колективні договори і угоди», в яких мі-
стяться норми про поняття, види, зміст і структуру угод, порядок розроб-
ки проекту угоди та її укладення, дію угод, їх зміну і доповнення, реєстра-
цію, контроль за виконанням. 

Укладення колективної угоди відбувається у межах визначеної зако-
ном процедури, яка складається з певних етапів. У літературі виокрем-
люються етапи (стадії) процедури укладення колективного договору. На 
думку В.Л. Костюка, процедуру укладення колективного договору можна 
поділити на окремі етапи: 1) підготовчий; 2) колективні переговори; 3) за-
твердження колективного договору, набрання ним чинності та повідомна 
реєстрація[5, с.147]. 

Автори Курсу порівняльного трудового права на підставі аналізу за-
конодавства України та зарубіжних країн стверджують, що процес роз-
робки і прийняття колективного договору чи угоди, зазвичай, проходить 
три стадії: 1) організація розробки і підготовка проекту колективного до-
говору; 2) обговорення проекту договору в структурних підрозділах та на 
загальних зборах (конференції) трудового колективу; 3) прийняття рішен-
ня по колективному договору, його підписання та реєстрація в органах 
влади[2, с.543].

Втім, стадії укладення колективного договору і колективної угоди не 
можна ототожнювати[7]. На нашу думку, в юридичній процедурі укла-
дення колективної угоди доцільно виділяти такі стадії: 1) колективні пе-
реговори з укладення колективної угоди; 2) підписання колективної угоди 
уповноваженими представниками сторін; 3) набрання чинності колектив-
ною угодою з дня її підписання або з дня, зазначеного в угоді. 

Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод 
знаходиться за межами процедури укладення колективної угоди, тому, на 
нашу думку, не може включатися до процесу її розробки і підписання. 

Пунктом 3 ст. 6 Європейської соціальної хартії (переглянутої) на До-
говірні сторони покладається зобов’язання сприяти створенню та вико-
ристанню належного механізму примирення та добровільного арбітражу 
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ложень у сфері праці та соціально-побутових питань, які є обов’язковими 
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для вирішення трудових спорів. Примирні процедури вирішення роз-
біжностей, які виникають під час проведення колективних переговорів з 
укладення колективної угоди, не є окремою стадією, виходячи з положень 
п.3 ст.6 ЄСХ (п). Законодавство України в цій частині відповідає зазна-
ченій нормі. Відповідно до частини першої ст. 11 Закону України «Про 
колективні договори і угоди» для врегулювання розбіжностей під час 
веденняколективнихпереговорівсторонивикористовуютьпримирніпроце-
дури.
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В УКРАЇНІ 

Великобританія є яскравим представником англосаксонської пра-
вової системи в якій трудові спори вирішують як спеціальні органи із 
вирішення спорів, так дане питання вирішується й у судовому порядку. 
В останньому випадку спори вирішують суди загальної юрисдикції. Що ж 
стосується спеціальних органів, створених для розгляду трудових спорів, 
то такими є Центральний арбітражний комітет та промислові трибунали. 
Центральний арбітражний комітет був створений в 1975 році як правона-
ступник Промислового суду і Промислового арбітражу в якості постій-
но діючого арбітражного органу. Свою діяльність Комітет здійснює від 
імені Корони, проте не підпорядковується жодному з міністрів, будучи 
незалежним органом, що діє на підставі Закону «Про захист трудових від-
носин» 1975 р. В складі Комітету можуть бути утворені два, три і більше 
відділень, кожне з яких має право розглядати трудові суперечки самостій-
но. Промислові трибунали Англії, Уельсу та Шотландії засновані Законом 
«О трибуналах і розслідуваннях» 1971 р. Ці органи розглядають трудові 
спори, що виникли на відповідній території. Промислові суди розгляда-
ють спори про звільнення, виплату вихідної допомоги, дискримінацію за 
ознакою статі або раси, порушення принципу рівної оплати за рівну пра-
цю [1, c.73]. 

До складу промислових трибуналів входять три члени, які признача-
ються лордом-канцлером зі списку осіб, представленого міністром праці. 
Систему промислових трибуналів очолює президент, який призначаєть-
ся лордом-канцлером. Зі списку осіб, які мають стаж юридичної роботи 
не менше семи років, призначаються голови окремих трибуналів. Члени 
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трибуналів відбираються зі списку осіб, складеного міністром праці за 
погодженням з профспілками і об’єднаннями роботодавців. Вони повин-
ні мати досвід роботи з представлення інтересів роботодавців і праців-
ників. Будь-який з членів промислового трибуналу може покинути свій 
пост, письмово повідомивши про це лорда-канцлера. Відхід з посади чле-
на трибуналу не позбавляє його перспективи нового призначення па цю 
посаду. На правах промислового трибуналу діють комітети з відновлен-
ня на колишнє місце роботи осіб, які пройшли службу в армії. Комітет 
складається з професійного юриста і двох представників роботодавців і 
працівників. Всі члени комітету призначаються лордом-канцлером з чис-
ла осіб, рекомендованих міністром праці [2]. На відміну від порядку роз-
гляду спорів у загальних судах, процедура їх вирішення у промислових 
судах є менш формальною та більш швидкою, ніж у звичайних цивільних 
судах [1, c.73].

Слід відмітити, що у Великобританії державні органи по трудовому 
посередництву вступають в дію тільки після того, як вичерпана мож-
ливість примирення сторін шляхом їх безпосередніх переговорів. І це 
закріплено в законодавстві [3, c.442]. Так, Служба консультації, прими-
рення та арбітражу Великобританії сприяє поліпшенню відносин між 
сторонами, запобігає конфліктам і сприяє їх врегулюванню. Посередники 
ніколи не видають приписів та рекомендацій. Проте сторони можуть про-
сити службу вирішити конфлікт шляхом арбітражної процедури. Її посе-
редництво не є юридично зобов’язуючим, а процедура ця застосовується 
тільки тоді, коли стає очевидним, що сторони мають намір наслідувати 
її висновків [4]. Дана служба направляє трудовий спір до Центрального 
арбітражного комітету з ініціативи однієї зі сторін трудового конфлікту і 
при відсутності заперечення з іншого боку [3, c.444].

Отже, розглянувши організаційно-правовий механізм вирішення тру-
дових спорів у країнах англосаксонської правової системи взагалі, та Ве-
ликобританії зокрема, можемо зробити такі висновки:

- і для індивідуальних і для колективних трудових спорів притаманні 
як судовий, так і позасудовий порядок вирішення;

- індивідуальні трудові спори розглядаються переважно у судовому 
порядку, втім рішення неурядового арбітра по справі, якщо він займався 
її вирішенням, є таким же обов’язковим для виконання як і рішення суду;

- для розв’язання колективних трудових спорів першочерговою є саме 
позасудова форма вирішення трудового спору, розв’язання якого може 

відбуватися як за посередництвом спеціальних державних органів, так і 
неурядових посередників;

- участь держави при вирішенні колективних трудових спорів застосо-
вується, як правило, як крайня міра;

- спеціалізовані судові органи із вирішення трудових спорів не явля-
ються судами у буквальному розумінні, я є адміністративними чи такими, 
що формуються за участі держави, колективними органами, уповноваже-
ними на здійснення певних судових функцій і повноважень у сфері праці;

- в якості нормативно-правового підґрунтя для врегулювання індивіду-
альних трудових спорів ключову роль відіграють закони та судові преце-
денти. У свою чергу для колективних спорів – норми колективних дого-
ворів та інші домовленості сторін з приводу використання найманої праці;

- вирішення трудових спорів, як колективних, так і індивідуальних у 
позасудовому порядку не позбавляє сторони права звернутися до суду, 
якщо вони вважають, що їх суб`єктивні права та законні інтереси не отри-
мали належного забезпечення, задоволення за результатами позасудової 
процедури вирішення спору. Однак практика свідчить, що суди, переваж-
но, виступають як касаційна інстанція, оскільки вони не схильні підда-
вати сумніву зміст висновків та, відповідно, заснованих на них рішень 
арбітрів. Перегляд рішення та, як можливий наслідок, його скасування 
судом здійснюється найчастіше з підстав порушення законності: пору-
шення порядку розгляду, перевищення арбітром повноважень, зловжи-
вання ними; випадки корупції, обману тощо.
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ників. Будь-який з членів промислового трибуналу може покинути свій 
пост, письмово повідомивши про це лорда-канцлера. Відхід з посади чле-
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ливість примирення сторін шляхом їх безпосередніх переговорів. І це 
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ються судами у буквальному розумінні, я є адміністративними чи такими, 
що формуються за участі держави, колективними органами, уповноваже-
ними на здійснення певних судових функцій і повноважень у сфері праці;

- в якості нормативно-правового підґрунтя для врегулювання індивіду-
альних трудових спорів ключову роль відіграють закони та судові преце-
денти. У свою чергу для колективних спорів – норми колективних дого-
ворів та інші домовленості сторін з приводу використання найманої праці;

- вирішення трудових спорів, як колективних, так і індивідуальних у 
позасудовому порядку не позбавляє сторони права звернутися до суду, 
якщо вони вважають, що їх суб`єктивні права та законні інтереси не отри-
мали належного забезпечення, задоволення за результатами позасудової 
процедури вирішення спору. Однак практика свідчить, що суди, переваж-
но, виступають як касаційна інстанція, оскільки вони не схильні підда-
вати сумніву зміст висновків та, відповідно, заснованих на них рішень 
арбітрів. Перегляд рішення та, як можливий наслідок, його скасування 
судом здійснюється найчастіше з підстав порушення законності: пору-
шення порядку розгляду, перевищення арбітром повноважень, зловжи-
вання ними; випадки корупції, обману тощо.
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ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»:
КОНКУРЕНЦІЯ ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ 

КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

Заробітна плата – це один із центральних інститутів трудового пра-
ва, є, перш за все, економічною категорією, яка убрана в шати правових 
норм. У теорії трудового права можна знайти безліч досліджень цього 
поняття крізь призму: функціонального навантаження, істотної умови 
трудового договору, компаративістичних студій, історії становлення та 
розвитку тощо. Загалом правові дослідження, все ж таки, відображають 
стан економічного розвитку та ідеологічного забарвлення трудових від-
носин. Інколи правові дослідження заробітної плати дають відповіді на 
запитання, які не є об’єктивними викликами, а самонавіюванням, чим 
ігноруються насущні питання сьогодення, з якими стикається судова 
практика. 

Трудові спори у Касаційному цивільному суді за кількістю розгляну-
тих справ у 2018 році зайняли третє місце після спорів у сфері договірно-
го регулювання (8 940) та відшкодування шкоди (2 687) і складає 2 138. 
Ці спори здебільшого стосуються питання поновлення на роботі і нара-
хування, перерахунку різноманітних виплат, які регулюються трудовим 
законодавством.

Однією із причин такої кількості спорів є затяжна та тривала дегра-
дація трудоправових норм. Відсутність сучасного трудового кодексу має 
всеосяжний негативний вплив на економіку країни загалом і на трудові 
відносини зокрема (на ті, що виникають і на ті, що припиняються). Части-
ну трудових відносин чинне законодавство просто не бачить (аутсорсинг, 
аутстафінг, фріланс) і не готове до таких навочасних явищ як прекариза-
ція праці, телепраця, нетипова і неформальна зайнятість, трудова міграція 
тощо. Поки реформа трудового законодавства перебуває у полоні популі-
стичних гасел про «світле майбутнє людини праці» правозастосування не 

стишує галопу, про що свідчать наведені дані судової статистики, на рівні 
касаційної інстанції. Найскладніші справи закономірно потрапляють на 
перегляд до суду касаційної інстанції, який сьогодні і змушений розмо-
тувати клубок як практичних, так і, в окремих питаннях, теоретичних 
проблем, слідуючи загальноправовому правилу: «якщо справедливість 
не визначена в законі, то її має забезпечити суд».

Національне законодавство.
Говорячи про межі поняття «заробітна плата» необхідно зрозуміти, 

які ж межі встановлює український законодавець. Головним нормативно 
правовим актом у сфері праці є Кодекс законів про працю України (далі - 
КЗпП), який заробітній платі відводить окрему главу VII. КЗпП не інакше 
як багатостраждальним не назвеш, за всю його 48-річну історію до нього 
було внесено 130 змін або доповнень, здійснено 5 тлумачень Конститу-
ційного Суду України. 

Отже, згідно ст. 94 КЗпП заробітна плата – винагорода, обчислена, як 
правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу. Доречно наголосити на 
тому, що це не первинне визначення заробітної плати в Кодексі, а віднос-
но нове, яке було закріплене Законом «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів Україниу зв’язку з прийняттям Закону «Про оплату праці» 
від 10.09.1996 № 357/96-ВР, тобто маємо справу з редакцією 1996 року.

Стаття 1 Закону «Про оплату праці» від 24.03.1995№ 108/95-ВР мі-
стить тотожне визначення. Іншими слова, дефініція поняття заробітної 
плати спершу була закріплена у Законі «Про оплату праві» у 1995 році і 
тільки згодом у 1996 році КЗпП.

Важливим для визначення меж досліджуваного поняття є ст. 4 КЗпП, 
у якій йдеться про те, що законодавство про працю складається з Кодексу 
законів про працю України та інших актів законодавства України, прий-
нятих відповідно до нього. Тим сам законодавець закріпив певну вищість 
КЗпП перед іншими законами. Про це необхідно пам’ятати тому, що коли 
проаналізувати ст. 2 Закону «Про оплату праці», то можемо побачити, що 
до структури заробітної плати законодавець включає:

Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу від-
повідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслугову-
вання, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ста-
вок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів 
для службовців.
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Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установ-
лені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. 
Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, пе-
редбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням вироб-
ничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати 
у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними си-
стемами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші 
грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законо-
давства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Таке розлоге тлумачення заробітної плати і розширення його первісно-
го значення фактично створює колізію, оскільки входить у суперечність 
із цитованими ст. 94 КЗпП та ст. 1 Закону «Про оплату праці». Логіка 
законодавця певна річ зрозуміла, оскільки структура заробітної плати є 
базою для оподаткування і очевидно саме з цією метою і була так розлого 
виписана, проте тим самим було порушено низку правил юридичної тех-
ніки, що спричинило плутанину у тлумаченні поняття заробітної плити, у 
широкому чи вузькому розумінні. 

Правові позиції Верховного Суду України.
Верховний Суд України, на жаль, не напрацював єдиної практики у 

питанні встановлення меж тлумачення поняття «заробітна плата». Сьо-
годні чинність зберігають низка постанов, які формулюють різні підходи 
до розуміння того, що є заробітною платою, а що ні. 

(А) Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, що вис-
ловлена у постанові від 14 листопада 2012 року у справі № 6-139цс12, де 
Особа_1 звернувся до Нововолинського міського суду Волинської області 
з позовом до публічного акціонерного товариства «Трест Луганськшахто-
проходка» (далі — ПАТ «Трест Луганськшахтопроходка») про стягнен-
ня заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час за-
тримки розрахунку при звільненні зазначається, що за положеннями ч. 4 
ст. 12 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі 
– Закон № 2343-XII) протягом дії мораторію на задоволення вимог креди-
торів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші 
санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і 
зобов’язань щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, податків і зборів.

У трудових правовідносинах такі поняття як зобов’язання, неустой-
ка чи інша санкція за невиконання зобов’язання не застосовуються. Такі 
терміни використовуються в низці статей Цивільного та Господарського 
кодексів України. 

Статті 116, 117 КЗпП України структурно віднесені до розділу VII 
«Оплата праці» указаного Кодексу. За своєю суттю середній заробіток за 
час затримки розрахунку при звільненні не відноситься до неустойки та 
не є санкцією за невиконання грошового зобов’язання. Це компенсаційна 
виплата за порушення права на оплату праці, яка нараховується в розмірі 
середнього заробітку. 

Ураховуючи викладене, касаційний суд помилково погодився з вис-
новками суду апеляційної інстанції про наявність підстав для застосуван-
ня до спірних правовідносин положень ч. 4 ст. 12 Закону № 2343-XII, 
а саме щодо поширення дії мораторію на задоволення вимог колишніх 
працівників про виплату середнього заробітку за час затримки розрахун-
ку при звільненні.

У наведеній правовій позиції ВСУ чітко обмежує застосування до тру-
дових відносин цивільно-правової термінології, що в подальшому уне-
можливлює порушення трудових прав працівників під час дії мораторію 
на задоволення вимог колишніх працівників. Крім цього, судом наголо-
шується на тому, що середньомісячна заробітна плата за час затримки 
розрахунку є компенсаторною виплатою.

(Б) У постанові Верховного Суду України від 26 жовтня 2016 року у 
справі № 6-1395цс16 сформульовано таку правову позицію. Статтею 233 
КЗпП України передбачено строки звернення до районного, районного у 
місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів.

Так, у частині першій зазначеної статті передбачено, що працівник 
може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосеред-
ньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в 
тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з 
дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книж-
ки.

Разом з тим, у частині другій цієї статті зазначено, що в разі порушен-
ня законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до 
суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обме-
ження будь-яким строком.
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Проаналізувавши зміст частини другої статті 233 КЗпП України слід дій-
ти висновку про те, що в разі порушення роботодавцем законодавства про 
оплату праці звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробіт-
ної плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право 
згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, 
встановлених законодавством, незалежно від того, чи було здійснене робо-
тодавцем нарахування таких виплат, не обмежується будь-яким строком.

У самій постанові ВСУ покликається на статтю 2 Закону «Про оплату 
праці» і тлумачить її у «широкому» сенсі включаючи до заробітної плати 
також компенсаторні виплати, що стало першою ластівкою, яка спричи-
нила різночитання при тлумаченні терміну «заробітна плата», чим спри-
чинила, на нашу думку, штучне «розширення» поняття «заробітна плата» 
включивши до неї ті виплати, які заробітною платою не є.

(В) Проте через місяць Верховний Суд України формулює іншу пра-
вову позицію у постанові від 30 листопада 2016 у справі N 6-1121цс16.

Під час вчинення процесуальних дій, які вимагають сплати судового 
збору (при забезпеченні доказів, при апеляційному чи касаційному оскар-
женні), пільги зі сплати судового збору мають визначатися на момент 
вчинення певної процесуальної дії.

З огляду на зазначене можна дійти висновку про те, що процесуаль-
ний закон визначає свою дію в часі саме за часом вчинення відповідних 
процесуальних дій.

За таких умов Закон України «Про судовий збір» має застосовуватися 
в редакції, яка діяла на момент вчинення певної процесуальної дії.

Наявність пільги у вигляді звільнення від сплати судового збору, пе-
редбаченої статтею 5 Закону України «Про судовий збір», не вважається 
нульовою ставкою судового збору.

У контексті визначення розміру судового збору за подання касацій-
ної скарги «ставка, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви» має 
визначатися за розмірами ставок, встановленими статтею 4 Закону Украї-
ни «Про судовий збір» на момент пред’явлення відповідного позову, без 
пільг, визначених статтею 5 цього Закону.

У справі, яка переглядається, позивач звернувся до суду з позовом про 
стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільнен-
ні та відшкодування моральної шкоди.

Отже, на момент звернення до суду з позовною заявою позивач звіль-
нявся від оплати судового збору (станом на січень 2015 року) згідно з 

чинною на той час редакцією пункту 1 статті 5 Закону України «Про су-
довий збір».

Разом з тим станом на день подання позивачем касаційної скарги 
(6 лютого 2016 року) такої пільги він уже не мав, оскільки на цей час 
діяла нова редакція статті 5 Закону України «Про судовий збір», за якою 
справи «за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідно-
син», було виключено з категорії пільгових.

Із наведеного вбачається, що правозастосовець прямо утримався від 
тлумачення терміну «заробітна плата», натомість зосередився на моменті 
припинення дії пільги щодо звільнення від судового збору. Однак опо-
середковано, все ж таки, вказав, що затримка розрахунку при звільнен-
ні (яке тягне за собою компенсаційну виплату) не є частиною заробітної 
плати про що детально йтиметься нижче.

Правовий висновок Великої Палати Верховного Суду. 
Актуальність аналізованої проблеми підтверджується також тим, що 

це питання стало предметом розгляду Великої Палати Верховного Суду, 
яка постановою від 30 січня 2019 у справі № 910/4518/16 (провадження 
№ 12-301гс18) відмовилася відступити від правової позиції Верховного 
Суду України від 30 листопада 2016 у справі N 6-1121цс16, про яку йшло-
ся вище.

Так, у постанові ВП ВС йдеться, що заробітною платою є винагорода, 
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець (власник 
або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації) ви-
плачує працівникові за виконану ним роботу (усі виплати, на отриман-
ня яких працівник має право згідно з умовами трудового договору і від-
повідно до державних гарантій).

З норм чинного законодавства вбачається, що середній заробіток за 
час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою 
не є основною чи додатковою заробітною платою, а також не є заохочу-
вальною чи компенсаційною виплатою (зокрема, компенсацією праців-
никам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів 
її виплати) у розумінні статті 2 Закону України «Про оплату праці», тобто 
середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не входить 
до структури заробітної плати.

З огляду на викладене пільга щодо сплати судового збору, передба-
чена пунктом 1 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий 
збір», згідно з якою від сплати судового збору під час розгляду справи в 
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усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення 
заробітної плати та поновлення на роботі, не поширюється на вимоги по-
зивачів про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку 
при звільненні під час розгляду таких справ в усіх судових інстанціях.

Причини дуалізму правозастосування:
(1) Колізійність правового регулювання питання заробітної плати 

спричинена закріпленням у статті 2 Закону «Про оплату праці» струк-
тури заробітної плати, яка відображає більше її економічну, а не правову 
природу. Тобто структура заробітної плати закріплена з позиції бази опо-
даткування (схоже формулювання міститься у Податковому кодексі), а не 
заробітної плати як правової категорії.

(2) Дихотомія правових позицій Верховного Суду України, що спри-
чинило двозначність тлумачення у судовій практиці, коли судом у різних 
постановах дано різне застосування поняття «заробітної плати», широке 
та вузьке.

Перспективи тлумачення трудоправових норм.
Одним із головних завдань Верховного Суду є забезпечення єдності та 

сталості судової практики, встановлення, зокрема, правової визначеності. 
Допоки не буде здійснено правдиву, а не фрагментарну реформу трудово-
го законодавства, годі сподіватися на те, що правозастосування сприяти-
ме правовій визначеності. Очевидно, що в умовах законодавчого хаосу 
Верховний Суд належить займати однозначну позицію з низки ключових 
питань, у тому числі, і питань тлумачення трудоправових норм.

На нашу думку, говорити про межі тлумачення терміну «заробітна 
плата», необхідно виходити, перш за все, з позиції функціонального на-
вантаження цієї виплати в трудовому законодавстві.

Виплати за трудовим законодавством мають розгалужену систему під-
став. Не всі виплати передбачені трудоправовими нормами, чи нормами 
колективних договорів є заробітною платою, хоча остання може братися 
за основу їх обчислення. Позаяк, функцією заробітної плати є виконання 
роботи, вона може в себе включати премії, надбавки, також їй притаман-
на така ознака як систематичність. Більше того, за законодавством ця си-
стематичність описана і складає не менше двох разів на місяць.

Інші ж виплати можуть і мати безпосереднє покликання на заробітну 
плату, але бути спорадичними або взагалі одноразовими (вихідна допо-
мога тощо). Ну і звісно, їх функціональне навантаження буде відмінним 
від функції заробітної плати, не мати прямого відношення до праці особи, 

а бути додатковими виплатами у зв’язку із тим, що особа перебуває у 
трудових відносинах з працедавцем (виплати на оздоровлення, однора-
зова соціальна допомога для працівників тощо) і мати гарантійний або 
компенсаторний характер.

Отже, на сьогодні у судовій практиці зберігають чинність дві пра-
вові позиції Верховного Суду України у справах № 6-1121цс16 та 
№ 6-1395цс16, в яких сформульовано різні підходи щодо тлумачення 
поняття «заробітна плата» («широкий» та «вузький»). Така ситуація не 
сприяє правовій визначеності, а отже правозастосовцеві в особі суду не-
обхідно звернути на це особливу увагу.
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ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

Актуальність теми. Головне призначення трудового права – це впоряд-
кування і врегулювання трудових та тісно пов’язаних із ними відносин. 
У цьому його соціальна цінність. Погоджуючись із думкою авторів праці 
“Проблеми загальної частини радянського трудового права”, що “…кож-
на галузь права впливає на певний вид суспільних відносин і виконує 
свої функції за допомогою методів і засобів, відповідно до її властиво-
стей і місця у загальній системі права” [1, с. 67], можна стверджувати, що 
встановлення норм трудового права – це визначення засобів досягнення 
його головної мети, а саме: забезпечення людині можливості працювати 
в людських умовах, самоутверджуватися в соціальному середовищі, от-
римувати справедливу долю винагороди, виходячи з економічних резуль-
татів праці, але не нижче рівня, що забезпечує їй та її сім’ї вільне і гідне 
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існування. Система засобів впливу на систему трудових та тісно пов’я-
заних із ними відносин знаходить своє відображення в різноманітних за 
сутністю нормах. А тому, як зазначає О.І. Процевський, для конкретної 
галузі права важливо розкрити специфіку правового впливу, який вира-
жається в характері норм права, бо форми впливу на поведінку людей 
мають свої особливості в кожній галузі права [3, с. 105, 108].

Метою цієї роботи є визначення місця і ролі норм трудового права у 
правовому регулюванні виробничих відносин.

Ступінь дослідженості проблеми. Проблемам правового регулюван-
ня нормами трудового права виробничих відносин присвячено праці 
Н.Г. Александрова, С.О. Іванова, Р.З Лівшиця, Ю.П. Орловського, 
О.С. Пашкова, О.І. Процевського та інших учених. Однак в умовах фор-
мування в Україні ринкових відносин інтерес до цих проблем невиправ-
дано знизився, хоча як показує практика, виробничі відносини, сутністю 
яких є організація і управління колективною працею – це запорука ста-
більності трудових відносин.

Основний зміст роботи. “У функціях права чітко виявляється його 
службова роль, тобто те, для чого власне встановлюються норми права” 
[2, с. 50]. З огляду на означене цілком логічно постає питання: чи не змі-
нилися підходи у встановленні правил поведінки, які регулюють процес 
праці? Яке співвідношення імперативних (категоричних) норм і норм, які 
надають суб’єктам трудових відносин право самостійно впорядковувати 
виробничі зв’язки? Таку проблему свого часу розглядав О.І. Процевсь-
кий, досліджуючи норми трудового права (в аспекті дослідження методу 
правового регулювання трудових відносин), і прийшов до такого виснов-
ку: “Межі ж диспозитивності, які б оптимально розвивали особисті і ко-
лективні інтереси та узгоджувались із суспільними, покликана вирішити 
держава (або інший уповноважений нею орган, який створює цю нор-
му права)” [3, с. 146]. На співвідношення імперативних і диспозитивних 
норм у трудовому законодавстві країн з ринковою економікою звертав 
увагу І.Я. Кисельов. Він, зокрема, писав: “Розгляд сучасної трактовки на 
Заході функцій трудового права було б не повним, якщо не торкнутися 
питання про найважливішу функцію (завдання) правового регулювання 
праці – про визначення і фіксацію рухомого балансу між економічною 
ефективністю виробництва і соціальною захищеністю працівників, рів-
нем їх умов праці” [4, с. 31, 32]. Досліджуючи ці проблеми, І.Я. Кисельов 
вказував на те, що найбільш важливою новацією в новому ТК Угорщини 

(Кодекс 1992 р. – прим. В.Щ.) у порівнянні з попереднім законодавством 
полягає у чіткому визначенні імперативності й диспозитивності кожної 
конкретної норми [4, с. 404]. На наш погляд, подібний спосіб визначення 
змісту норм трудового права, через визначення рівня їх імперативності 
чи диспозитивності, можна використати й у новому Трудовому кодексі 
України. З точки зору правозастосування, це значно посилить ефектив-
ність дії норм трудового права, бо тлумачитись і застосовуватися вони 
будуть більш-менш чітко.

Інша важлива проблема, що підлягає вирішенню – це проблема оп-
тимального співвідношення норм трудового права із виробничою та 
захисною спрямованістю. Як зазначає В.Д. Сорокін, “належна ефектив-
ність регулювання переважно залежить від “якості” самого нормативно-
го матеріалу, з якого складається система права, що втілюється в зако-
нодавство держави” [Див. 5, с. 34-54]. Чим же визначається виробнича 
спрямованість норм трудового права? Визначається вона основними 
завданнями галузі, пов’язаних з обслуговуванням інтересів виробництва. 
С.О. Іванов зазначав: “виробнича функція з’явилася з прийняттям КЗпП 
1918 р. (мається на увазі Кодекс законів про працю РРСФР – прим. В.Щ.), 
в якому містився спеціальний розділ – “Про забезпечення належної про-
дуктивності праці” [6, с. 32]. Проте, на наш погляд, виробнича функція у 
трудового права з’явилася значно раніше, з часу, коли за допомогою пра-
вових норм почав впорядковуватися сам виробничий процес. Як зазначав 
І.Я. Кисельов, правове регулювання праці капіталістичного типу стало 
складатися в Росії з 80-х років (йдеться про ХІХ століття – прим. В.Щ.), 
а до початку 1917 року в Російській Імперії діяло більше 10 законів про 
працю і значна кількість підзаконних актів, що охоплювали всі основні 
інститути трудового (за російською термінологією – фабрично-заводсь-
кого або фабрично-трудового) законодавства [7, с. 27]. Незважаючи на те, 
що переважна більшість норм тодішнього фабрично-заводського законо-
давства мали захисну спрямованість і були направлені на забезпечення 
основних трудових прав працівників (охорону праці, визначення норма-
тивів робочого часу і часу відпочинку, основні положення трудового до-
говору та ін.), ці норми фактично легалізували експлуатацію найманих 
працівників у певних, визначених нормами права, формах. Економічно 
залежний у виробничих відносинах працівник отримав ще й юридичну 
залежність. Роботодавець же отримав можливість за допомогою юридич-
них засобів впливати на процеси організації виробництва.
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кого або фабрично-трудового) законодавства [7, с. 27]. Незважаючи на те, 
що переважна більшість норм тодішнього фабрично-заводського законо-
давства мали захисну спрямованість і були направлені на забезпечення 
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них засобів впливати на процеси організації виробництва.
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Тому вважаємо за необхідне, перш за все, дослідити такий феномен, 
як спільний процес праці під керівництвом роботодавця або уповноваже-
них ним осіб. В.І. Нікітинський на важливість цієї проблеми вказував та-
ким чином: “За неналежної організації праці, санкції, що застосовуються 
до порушників трудової дисципліни, тобто регулятори першої системи, 
повною мірою не спрацьовують” [8, с. 61]. Тобто йдеться про визначення 
повноважень роботодавця. Дослідження трудового законодавства Украї-
ни та країн із ринковою економікою дають підстави виділяти нормативні, 
директивні та дисциплінарні повноваження роботодавця [Див. напр. 4, 
с. 102; 9, с. 162-163 та ін.].

Вирішуючи питання про повноваження роботодавця, мову слід вести 
про повноваження керівника підприємства, установи, організації. Хоча 
щодо цього є й певні застереження, бо чинне цивільне і господарське 
законодавство передбачають створення колегіальних органів управління 
з відповідними повноваженнями. Так, відповідно з ч. 1 ст. 99 ЦК Украї-
ни [11], загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконав-
чий орган та встановлюють його компетенцію і склад. Згідно з ч. 4 цієї 
статті, назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих 
документів або закону може бути “правління”, “дирекція” тощо. На наш 
погляд, виходячи з нормативних положень, усі повноваження керівни-
ка необхідно підрозділяти на зовнішні повноваження, які пов’язані із 
зовнішніми зносинами юридичної особи та які визначаються нормами 
цивільного, господарського і адміністративного права, та внутрішні, 
що визначають його можливості в самій організації і встановлюються 
переважно нормами трудового права, а як виключення, нормами інших 
галузей права. Згідно з ч. 2 ст. 65 ГК України [10] власник здійснює свої 
права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповно-
важені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших уста-
новчих документів. Ч. 3 цієї статті вказує, що для керівництва господар-
ською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений 
ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Далі, відповідно 
до ч. 5 ст. 65 ГК України, керівник підприємства формує адміністрацію 
підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та по-
рядку, визначених установчими документами. Компетенція керівників 
юридичних осіб публічного права (див. абз. 1 і ч. 2 та абз. 2 ч. 3 ст. 81 
ЦК України [11]) визначається переважно нормативно-правовими акта-
ми різного рівня.

Отже, вважаємо цілком логічною класифікацію внутрішніх повнова-
жень роботодавця на нормативні, директивні та дисциплінарні.

Спочатку наведемо загальну характеристику нормативних та дисци-
плінарних повноважень роботодавця, оскільки директивні повноваження 
для розуміння виробничої функції трудового права мають найважливіше 
значення і будуть розглядатися нижче.

Нормативні повноваження роботодавця полягають у прийнятті робо-
тодавцем загальнообов’язкових локальних нормативних актів та актів з 
організації праці працівників. Так, відповідно до ч. 4 ст. 79 КЗпП Украї-
ни [12] графік відпусток затверджується роботодавцем за погодженням 
із профспілкою. Ч. 1 ст. 52 та ст. 69 КЗпП надають право роботодавцеві 
затверджувати за погодженням із профспілкою графіки змінності. Крім 
того, керівник затверджує положення про структурні підрозділи під-
приємства, установи, організації та посадові інструкції працівників. Згід-
но з Порядком розроблення та затвердження посадових інструкцій пра-
цівників митних органів, спеціалізованих митних управлінь і організацій, 
затвердженого наказом Держмитслужби України № 110 від 20 лютого 
2003 року [13], посадові інструкції затверджуються керівниками митни-
ць, керівниками спеціалізованих митних установ чи організацій.

Дисциплінарні повноваження роботодавця знаходять своє виражен-
ня у праві роботодавця застосовувати дисциплінарні стягнення та інші 
заходи впливу до працівників, які порушили встановлені на підприєм-
стві, в установі, організації правила. Ю.П. Орловський вважав, що пра-
вові зв’язки з влади-підпорядкування, що виникають у процесі праці на 
підприємствах, є невід’ємною складовою трудових відносин, особливо 
коли йдеться про застосування дисциплінарних стягнень [6, с. 236]. Про-
те дисциплінарні повноваження роботодавця реалізуються й без застосу-
вання дисциплінарних стягнень. Так, ст. 141 КЗпП України [12] покладає 
на роботодавця обов’язок забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, 
а ст. 140 цього Кодексу визначає методи їх забезпечення. Згідно з підп. 
“е” п. 12 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робіт-
ників і службовців підприємств, установ, організацій [14], роботодавець 
зобов’язаний забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої 
дисципліни, постійно здійснюючи організаторську, економічну і виховну 
роботу, направлену на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціо-
нальне використання трудових ресурсів, формування стабільних трудо-
вих колективів. Безперечно, можна дискутувати щодо наявності такого 
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обов’язку роботодавця в умовах ринкових відносин, але безсумнівно, 
що керівник виступає суб’єктом забезпечення правового порядку на кон-
кретному підприємстві, установі чи організації, а цей порядок є частиною 
правопорядку в цілому в державі. Крім того, управління будь-якою ор-
ганізацією ґрунтується на можливостях відповідного суб’єкта управління 
визначати порядок дій осіб, які є її членами.

Директивні повноваження роботодавця передбачають для нього мож-
ливість: розпоряджатися і управляти працівниками, в тому числі здійс-
нювати прийом на роботу, переведення, звільнення; на власний розсуд 
установлювати характер і профіль виробничої діяльності свого підприєм-
ства; визначати кількісний і якісний склад працівників; конкретизувати і 
уточнювати специфіку трудової діяльності кожного працівника, режим 
його праці; контролювати виконання працівником трудових обов’язків; 
провадити зміни в організації виробництва.

Що стосується повноважень роботодавця щодо прийому працівників 
на роботу, їх переведень, а також звільнень, то ці питання досить чіт-
ко врегульовані чинним трудовим законодавством. Необхідно з’ясувати 
інше, а саме: якою мірою норми трудового права можуть чи повинні ре-
гулювати питання виробничої діяльності підприємства, установи, ор-
ганізації? Зауважимо, що відсутність таких норм призводить до свавілля 
роботодавців в організації виробничого процесу, нехтуванням інтереса-
ми працівників, які розглядаються виключно як частина виробничого 
потенціалу. Але й надмірна зарегламентованість організації виробничих 
процесів призводить до труднощів в управлінні ними, їх бюрократизації 
та зниження економічної або соціальної ефективності функціонування 
підприємства, установи, організації.

Варто звернути увагу й на таке. Останнім часом спостерігається тен-
денція визначення повноважень роботодавця щодо організації виробни-
чого процесу (тобто реалізації директивних повноважень роботодавця) 
не стільки нормами трудового права, скільки нормами цивільного, госпо-
дарського та адміністративного права. Постає цілком реальна проблема 
узгодження позицій щодо визначення змісту норм трудового права з ви-
робничою спрямованістю та усунення конкуренції з боку норм господар-
ського, цивільного та адміністративного права. Як зазначав І.Я. Кисельов, 
„діючі у цих галузях норми, положення, конструкції, що застосовуються 
до сфери трудових відносин, почасти зводять на нівець соціально моти-
вовані норми трудового права” [4, с. 90-91]. Так, наприклад, постає пи-

тання, норми якої галузі права містять ч. 1 і 2 ст. 64 ГК України [10]? 
Підприємство, відповідно до ч. 1 ст. 64 ГК України, може складатися 
з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, 
дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних 
структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, 
служб тощо). Ч. 1 ст. 3 ГК України визначає господарську діяльність як 
діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 
спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт 
чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 
А згідно з ч. 3 цієї статті, діяльність не господарюючих суб’єктів спря-
мована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних 
умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єк-
тів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності не госпо-
дарюючих суб’єктів. Ч. 4 ст. 3 ГК України визначає предмет правового 
регулювання нормами цього Кодексу: господарсько-виробничі, органі-
заційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Найбіль-
ший інтерес викликає третя група відносин, оскільки вони найтісніше 
переплітаються з відносинами, що є предметом трудового права. Згідно 
з ч. 7 ст. 3 ГК України [10], внутрішньогосподарськими є відносини, що 
складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, 
та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділа-
ми. Таку позицію послідовно відстоюють фахівці з господарського права 
[Див. напр. 16, с. 78].

На наш погляд, у ГК України необґрунтовано розширено предмет пра-
вового регулювання за рахунок вказаної вище групи відносин. Йдеться 
про необґрунтоване регулювання нормами господарського права вироб-
ничих відносин. На чому ґрунтується таке твердження? По-перше, не-
обхідно розмежовувати суб’єктів господарських і виробничих відносин. 
Суб’єктами господарських відносин є суб’єкти господарювання та інші 
учасники відносин у сфері господарювання, визначені ст. 2 ГК України. 
Поняття суб’єкта господарювання визначає ст. 55 цього Кодексу. Суб’єк-
том виробничих відносин є роботодавець, який наділяється законом тру-
довою право і дієздатністю. Тобто, поняття “суб’єкт господарювання” і 
“роботодавець” не тотожні, як й не тотожні виробничі та господарські 
відносини. Доведемо це твердження через з’ясування основних понять, 
що визначають сутність господарських відносин. “Господар” – це: “1. 
Той, хто займається господарством, хто веде господарство. 2. Те саме, що 
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обов’язку роботодавця в умовах ринкових відносин, але безсумнівно, 
що керівник виступає суб’єктом забезпечення правового порядку на кон-
кретному підприємстві, установі чи організації, а цей порядок є частиною 
правопорядку в цілому в державі. Крім того, управління будь-якою ор-
ганізацією ґрунтується на можливостях відповідного суб’єкта управління 
визначати порядок дій осіб, які є її членами.

Директивні повноваження роботодавця передбачають для нього мож-
ливість: розпоряджатися і управляти працівниками, в тому числі здійс-
нювати прийом на роботу, переведення, звільнення; на власний розсуд 
установлювати характер і профіль виробничої діяльності свого підприєм-
ства; визначати кількісний і якісний склад працівників; конкретизувати і 
уточнювати специфіку трудової діяльності кожного працівника, режим 
його праці; контролювати виконання працівником трудових обов’язків; 
провадити зміни в організації виробництва.

Що стосується повноважень роботодавця щодо прийому працівників 
на роботу, їх переведень, а також звільнень, то ці питання досить чіт-
ко врегульовані чинним трудовим законодавством. Необхідно з’ясувати 
інше, а саме: якою мірою норми трудового права можуть чи повинні ре-
гулювати питання виробничої діяльності підприємства, установи, ор-
ганізації? Зауважимо, що відсутність таких норм призводить до свавілля 
роботодавців в організації виробничого процесу, нехтуванням інтереса-
ми працівників, які розглядаються виключно як частина виробничого 
потенціалу. Але й надмірна зарегламентованість організації виробничих 
процесів призводить до труднощів в управлінні ними, їх бюрократизації 
та зниження економічної або соціальної ефективності функціонування 
підприємства, установи, організації.

Варто звернути увагу й на таке. Останнім часом спостерігається тен-
денція визначення повноважень роботодавця щодо організації виробни-
чого процесу (тобто реалізації директивних повноважень роботодавця) 
не стільки нормами трудового права, скільки нормами цивільного, госпо-
дарського та адміністративного права. Постає цілком реальна проблема 
узгодження позицій щодо визначення змісту норм трудового права з ви-
робничою спрямованістю та усунення конкуренції з боку норм господар-
ського, цивільного та адміністративного права. Як зазначав І.Я. Кисельов, 
„діючі у цих галузях норми, положення, конструкції, що застосовуються 
до сфери трудових відносин, почасти зводять на нівець соціально моти-
вовані норми трудового права” [4, с. 90-91]. Так, наприклад, постає пи-

тання, норми якої галузі права містять ч. 1 і 2 ст. 64 ГК України [10]? 
Підприємство, відповідно до ч. 1 ст. 64 ГК України, може складатися 
з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, 
дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних 
структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, 
служб тощо). Ч. 1 ст. 3 ГК України визначає господарську діяльність як 
діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 
спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт 
чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 
А згідно з ч. 3 цієї статті, діяльність не господарюючих суб’єктів спря-
мована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних 
умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єк-
тів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності не госпо-
дарюючих суб’єктів. Ч. 4 ст. 3 ГК України визначає предмет правового 
регулювання нормами цього Кодексу: господарсько-виробничі, органі-
заційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Найбіль-
ший інтерес викликає третя група відносин, оскільки вони найтісніше 
переплітаються з відносинами, що є предметом трудового права. Згідно 
з ч. 7 ст. 3 ГК України [10], внутрішньогосподарськими є відносини, що 
складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, 
та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділа-
ми. Таку позицію послідовно відстоюють фахівці з господарського права 
[Див. напр. 16, с. 78].

На наш погляд, у ГК України необґрунтовано розширено предмет пра-
вового регулювання за рахунок вказаної вище групи відносин. Йдеться 
про необґрунтоване регулювання нормами господарського права вироб-
ничих відносин. На чому ґрунтується таке твердження? По-перше, не-
обхідно розмежовувати суб’єктів господарських і виробничих відносин. 
Суб’єктами господарських відносин є суб’єкти господарювання та інші 
учасники відносин у сфері господарювання, визначені ст. 2 ГК України. 
Поняття суб’єкта господарювання визначає ст. 55 цього Кодексу. Суб’єк-
том виробничих відносин є роботодавець, який наділяється законом тру-
довою право і дієздатністю. Тобто, поняття “суб’єкт господарювання” і 
“роботодавець” не тотожні, як й не тотожні виробничі та господарські 
відносини. Доведемо це твердження через з’ясування основних понять, 
що визначають сутність господарських відносин. “Господар” – це: “1. 
Той, хто займається господарством, хто веде господарство. 2. Те саме, що 
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власник. 3. Повновладний розпорядник” [17, с. 70]. “Господарство” – це: 
“1. Сукупність виробничих відносин того чи іншого суспільного укладу. 
2. Все, що складає виробництво, служить виробництву. 3. Обладнання, ін-
вентар, будівлі і т. ін. якого-небудь виробництва або виробничої одиниці. 
4. Сільськогосподарська виробнича одиниця із знаряддям і засобами ви-
робництва, з ділянкою землі, худобою і т. ін.” [17, с. 71]. “Господарювати” 
означає “1. Займатися господарством; вести господарство. 2. Старанно і 
діяльно наводити порядок де-небудь” [17, с. 71]. Таким чином, тлумачення 
термінів “господарство” і “господарювання” дає підстави стверджувати, 
що йдеться про щось (не одухотворені предмети), а не про когось, тобто, 
йдеться про використання засобів виробництва (будівель, споруд, машин, 
механізмів, землі, робочих тварин та ін.) для здійснення певного виду 
діяльності, а не його суб’єктів, якими є працівники. Структурні підрозді-
ли є юридично визнаними організаційними формами спільної трудової 
діяльності людей. Так, норми щодо формування колективу бригади, опла-
ти праці її членів та відповідальності за результати діяльності містяться у 
главі XVI-А КЗпП України [12] ще з 1988 року. Там же містяться й норми, 
які визначають загальні принципи матеріальної заінтересованості трудо-
вого колективу в результатах господарської діяльності. У законодавстві 
про вищу освіту знайшли відображення назви структурних підрозділів 
(кафедра, факультет), назви посад (доцент, професор) і т. ін.

Висновки. Отже, якщо норми права визначають організаційні фор-
ми впорядкування спільної трудової діяльності людей (працівників), то 
йдеться про норми трудового права. Тенденції, які спостерігаються в 
цивільному, господарському та адміністративному праві щодо включен-
ня виробничих відносин до їх предмету правового регулювання, супе-
речить сутності цих соціальних зв’язків. Трудова діяльність працівників 
(або іншими словами робота) здійснюється, як правило, в колективних 
формах організації праці, що передбачає організуючу роль роботодавця, 
виробничу взаємодію працівника з іншими працівниками в рамках бри-
гади, відділу, цеху чи іншого структурного підрозділу або з працівника-
ми інших підрозділів підприємства, установи, організації. Повноваження 
роботодавця із забезпечення організації та управління виробничим про-
цесом мають визначатися виключно нормами трудового права, бо вироб-
ничий процес, основними суб’єктами якого є працівники, це, безумовно, 
предмет правової регламентації норм трудового права. Участь праців-
ників у виробничому процесі є юридично визнаною формою зароблян-

ня людиною собі на життя в колективно-організованих формах трудової 
діяльності. Коли ж йдеться про забезпечення спільної трудової діяльності 
працівників підприємства, установи, організації засобами виробництва, 
енергоресурсами, розхідними матеріалами та ін., йдеться про господар-
ську діяльність суб’єктів господарювання.
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ГІДНИЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 
І КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Конституція України 1996 р. у ст. 48 проголошує: «Кожен має право 
на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло». Це конституційне положення – яскравий при-
клад упровадження в національне українське право загальновизнаних 
міжнародних стандартів у царині прав людини. Адже за ст. 25 Загаль-
ної декларації прав людини 1948 р. кожна людина має (1) право на такий 
життєвий рівень, який є необхідним для підтримання здоров’я і доброб-

уту її самої та її сім’ї, і (2) право на забезпечення в разі безробіття, хво-
роби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів 
до існування через незалежні від неї обставини. Перше із перерахованих 
прав включає їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне 
обслуговування. Наведений постулат розвинений у ст. 11 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., за якою дер-
жави, що беруть участь у цьому документів, визнають право кожного 
на достатній життєвий рівень для нього і його сім’ї, що передбачає до-
статнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов життя. 
Держави вживуть належних заходів щодо забезпечення здійснення цьо-
го права, визнаючи важливе значення в цьому відношенні міжнародного 
співробітництва, основаного на вільній згоді. Держави визнаючи основне 
право кожної людини на свободу від голоду, повинні вживати необхід-
них заходів індивідуально і в порядку міжнародного співробітництва, 
які б включали проведення конкретних програм для того, щоб: а) поліп-
шити методи виробництва, зберігання і розподілу продуктів харчування 
шляхом широкого використання технічних і наукових знань, поширення 
знань про принципи харчування і вдосконалення або реформи аграрних 
систем так, щоб досягти найбільш ефективного освоєння і використання 
природних ресурсів; б) забезпечити справедливий розподіл світових за-
пасів продовольства відповідно до потреб і з урахуванням проблем країн, 
як імпортуючих, так і експортуючих продукти. Розділ ІІ Конвенції МОП 
№117 «Про основні цілі та норми соціальної політики» 1962 р. має назву 
«Підвищення рівня життя» і розглядає таке підвищення як основну мету 
при плануванні економічного розвитку. При плануванні останнього вжи-
ваються всі можливі заходи для узгодження такого розвитку зі здоровою 
еволюцією відповідних груп населення. Зокрема, докладаються зусилля 
з метою запобігання руйнуванню сімейного життя і традиційних соціаль-
них одиниць, особливо шляхом: ретельного вивчення причин і наслідків 
міграції і вжиття в разі потреби відповідних заходів; сприяння міському 
та сільському плануванню в регіонах, де потреби економічного розвитку 
призводять до концентрації населення; запобігання й усунення перенасе-
леності в міських зонах; поліпшення умов життя в сільських місцевостях 
і створення відповідних галузей промисловості там, де є відповідна ро-
боча сила. Вживаються заходи для забезпечення незалежним виробни-
кам і найманим працівникам умов, які дадуть їм можливість підвищити 
свій рівень життя власними зусиллями й забезпечать підтримання про-
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співробітництва, основаного на вільній згоді. Держави визнаючи основне 
право кожної людини на свободу від голоду, повинні вживати необхід-
них заходів індивідуально і в порядку міжнародного співробітництва, 
які б включали проведення конкретних програм для того, щоб: а) поліп-
шити методи виробництва, зберігання і розподілу продуктів харчування 
шляхом широкого використання технічних і наукових знань, поширення 
знань про принципи харчування і вдосконалення або реформи аграрних 
систем так, щоб досягти найбільш ефективного освоєння і використання 
природних ресурсів; б) забезпечити справедливий розподіл світових за-
пасів продовольства відповідно до потреб і з урахуванням проблем країн, 
як імпортуючих, так і експортуючих продукти. Розділ ІІ Конвенції МОП 
№117 «Про основні цілі та норми соціальної політики» 1962 р. має назву 
«Підвищення рівня життя» і розглядає таке підвищення як основну мету 
при плануванні економічного розвитку. При плануванні останнього вжи-
ваються всі можливі заходи для узгодження такого розвитку зі здоровою 
еволюцією відповідних груп населення. Зокрема, докладаються зусилля 
з метою запобігання руйнуванню сімейного життя і традиційних соціаль-
них одиниць, особливо шляхом: ретельного вивчення причин і наслідків 
міграції і вжиття в разі потреби відповідних заходів; сприяння міському 
та сільському плануванню в регіонах, де потреби економічного розвитку 
призводять до концентрації населення; запобігання й усунення перенасе-
леності в міських зонах; поліпшення умов життя в сільських місцевостях 
і створення відповідних галузей промисловості там, де є відповідна ро-
боча сила. Вживаються заходи для забезпечення незалежним виробни-
кам і найманим працівникам умов, які дадуть їм можливість підвищити 
свій рівень життя власними зусиллями й забезпечать підтримання про-
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житкового мінімуму, що встановлюється шляхом офіційних досліджень 
життєвих умов, які проводяться після консультацій з представниками 
організацій роботодавців і працівників. При встановленні прожиткового 
мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби працівників, як 
продукти харчування і їх калорійність, забезпечення житлом, одяг, медич-
не обслуговування та освіта.

До питання забезпечення гідного людини рівня життя неодноразово 
зверталась і продовжує звертатись європейська спільнота. Так, ч. ХІ «Нор-
ми, яким мають відповідати періодичні грошові виплати» Європейського 
кодексу соціального забезпечення 1964 р. виходить із того, що розмір до-
помоги встановлюється відповідно до визначеної шкали чи шкали, запро-
вадженої компетентним органом державної влади. Цей розмір може бути 
скорочено, тільки якщо інші засоби існування сім’ї бенефіціарія переви-
щують визначені основні суми чи основні суми, встановлені компетент-
ним органом державної влади. При цьому, загальний розмір допомоги та 
будь-яких інших засобів існування після вирахування зазначених вище 
сум має бути достатнім для утримання сім’ї у здоровому й гідному стані. 
Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників 1989 р. 
у статті 5 фіксує, що всі види зайнятості підлягають справедливій вина-
городі. З цією метою працівникам забезпечується справедлива заробітна 
плата, тобто заробітна плата, достатня для забезпечення їм гідного рів-
ня життя. Стосовно соціального захисту стаття 10 розглядуваного кату 
закріплює наступне: «Кожний працівник Європейського Співтовариства 
має право на адекватний соціальний захист і незалежно від статусу і 
розміру підприємства, на якому працює, користуватися адекватним рів-
нем допомоги з соціального забезпечення». Відповідно до Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) 1996 р. з метою забезпечення ефективно-
го здійснення права на справедливу винагороду держави зобов’язують-
ся визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм i їх 
сім’ям достатній життєвий рівень (ст. 4). У свою чергу, з метою забезпе-
чення реалізації права на захист від бідності та соціального відчуження 
Сторони зобов’язуються: a) у рамках загального та узгодженого підходу 
вживати заходів для надання особам, що живуть або можуть опинитися 
в ситуації соціального відчуження або бідності, а також членам їх сімей, 
ефективного доступу, зокрема, до роботи, житла, професійної підготовки, 
освіти, культури і соціальної та медичної допомоги; б) переглядати ці за-
ходи з метою їх коригування у разі необхідності (ст. 30). 

Аналіз наведених та інших міжнародних документів показує, що 
для позначення фактично одного і того ж явища використовуються різні 
терміни: «достатній життєвий рівень»; «гідний життєвий рівень»; «жит-
тєвий рівень, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту»; 
«адекватний соціальний захист».

Рівень життя – багатогранна і складна категорія. Вона характеризує 
сукупність реальних соціально-економічних умов життєдіяльності лю-
дей, а тому є найважливішою характеристикою соціального процесу. 
Передумови для підвищення рівня життя населення країни створюють-
ся відповідним економічним розвитком. Останній є ресурсоутворюючим 
фактором для реалізації соціальних програм. У цьому виявляється тіс-
ний взаємозв’язок між економічним зростанням і соціальним прогресом. 
Аналіз рівня життя населення передбачає вивчення процесів, явищ і фак-
торів, що впливають на життєдіяльність людей, їх матеріальні умови, при 
цьому розглядаються ключові проблеми соціально-економічного розвит-
ку, які підлягають першочергомому вирішеню. Добре налагоджена систе-
ма показників рівня життя має велике значення для (а) розробки ефектив-
ної соціальної політики, (б) прийняття обґрунтованих рішень по наданню 
допомоги малозабезпеченому населенню, (в) оцінки соціально-економіч-
них наслідків проведених у країні реформ, (г) здійснення контролю за 
ходом реалізації найважливіших державних соціальних програм.

Статистичні характеристики рівня життя ґрунтуються на широкій 
системі взаємозалежних показників, що забезпечують його комплексну 
оцінку. Вона містить у собі показники, що характеризують доступність 
матеріальних благ, ступінь рівності у їх розподілі, купівельну спромож-
ність громадян, їх доходи, гарантований державою мінімальний рівень 
забезпеченості, тобто беруться до уваги всі економічні ресурси, що має 
в своєму розпоряджені населення в цілому та його окремі соціально-еко-
номічні групи. Інший блок показників включає дані про особисте спожи-
вання, і, насамперед, про задоволення основних фізіологічних потреб Він 
відображає реальні споживчі можливості населення. 

Така система показників рівня життя загалом відповідає світовим 
стандартам. Зважаючи на підсумки Всесвітньої зустрічі на вищому рівні 
в інтересах соціального розвитку (м. Копенгаген, 1995 р.), у 1997 р. 29-та 
Статистична Комісія ООН затвердила наступний мінімальний набір со-
ціальних індикаторів, рекомендованих для статистичного спостереження: 
а) демографічні показники; б) макроекономічні показники матеріального 
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житкового мінімуму, що встановлюється шляхом офіційних досліджень 
життєвих умов, які проводяться після консультацій з представниками 
організацій роботодавців і працівників. При встановленні прожиткового 
мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби працівників, як 
продукти харчування і їх калорійність, забезпечення житлом, одяг, медич-
не обслуговування та освіта.

До питання забезпечення гідного людини рівня життя неодноразово 
зверталась і продовжує звертатись європейська спільнота. Так, ч. ХІ «Нор-
ми, яким мають відповідати періодичні грошові виплати» Європейського 
кодексу соціального забезпечення 1964 р. виходить із того, що розмір до-
помоги встановлюється відповідно до визначеної шкали чи шкали, запро-
вадженої компетентним органом державної влади. Цей розмір може бути 
скорочено, тільки якщо інші засоби існування сім’ї бенефіціарія переви-
щують визначені основні суми чи основні суми, встановлені компетент-
ним органом державної влади. При цьому, загальний розмір допомоги та 
будь-яких інших засобів існування після вирахування зазначених вище 
сум має бути достатнім для утримання сім’ї у здоровому й гідному стані. 
Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників 1989 р. 
у статті 5 фіксує, що всі види зайнятості підлягають справедливій вина-
городі. З цією метою працівникам забезпечується справедлива заробітна 
плата, тобто заробітна плата, достатня для забезпечення їм гідного рів-
ня життя. Стосовно соціального захисту стаття 10 розглядуваного кату 
закріплює наступне: «Кожний працівник Європейського Співтовариства 
має право на адекватний соціальний захист і незалежно від статусу і 
розміру підприємства, на якому працює, користуватися адекватним рів-
нем допомоги з соціального забезпечення». Відповідно до Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) 1996 р. з метою забезпечення ефективно-
го здійснення права на справедливу винагороду держави зобов’язують-
ся визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм i їх 
сім’ям достатній життєвий рівень (ст. 4). У свою чергу, з метою забезпе-
чення реалізації права на захист від бідності та соціального відчуження 
Сторони зобов’язуються: a) у рамках загального та узгодженого підходу 
вживати заходів для надання особам, що живуть або можуть опинитися 
в ситуації соціального відчуження або бідності, а також членам їх сімей, 
ефективного доступу, зокрема, до роботи, житла, професійної підготовки, 
освіти, культури і соціальної та медичної допомоги; б) переглядати ці за-
ходи з метою їх коригування у разі необхідності (ст. 30). 

Аналіз наведених та інших міжнародних документів показує, що 
для позначення фактично одного і того ж явища використовуються різні 
терміни: «достатній життєвий рівень»; «гідний життєвий рівень»; «жит-
тєвий рівень, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту»; 
«адекватний соціальний захист».

Рівень життя – багатогранна і складна категорія. Вона характеризує 
сукупність реальних соціально-економічних умов життєдіяльності лю-
дей, а тому є найважливішою характеристикою соціального процесу. 
Передумови для підвищення рівня життя населення країни створюють-
ся відповідним економічним розвитком. Останній є ресурсоутворюючим 
фактором для реалізації соціальних програм. У цьому виявляється тіс-
ний взаємозв’язок між економічним зростанням і соціальним прогресом. 
Аналіз рівня життя населення передбачає вивчення процесів, явищ і фак-
торів, що впливають на життєдіяльність людей, їх матеріальні умови, при 
цьому розглядаються ключові проблеми соціально-економічного розвит-
ку, які підлягають першочергомому вирішеню. Добре налагоджена систе-
ма показників рівня життя має велике значення для (а) розробки ефектив-
ної соціальної політики, (б) прийняття обґрунтованих рішень по наданню 
допомоги малозабезпеченому населенню, (в) оцінки соціально-економіч-
них наслідків проведених у країні реформ, (г) здійснення контролю за 
ходом реалізації найважливіших державних соціальних програм.

Статистичні характеристики рівня життя ґрунтуються на широкій 
системі взаємозалежних показників, що забезпечують його комплексну 
оцінку. Вона містить у собі показники, що характеризують доступність 
матеріальних благ, ступінь рівності у їх розподілі, купівельну спромож-
ність громадян, їх доходи, гарантований державою мінімальний рівень 
забезпеченості, тобто беруться до уваги всі економічні ресурси, що має 
в своєму розпоряджені населення в цілому та його окремі соціально-еко-
номічні групи. Інший блок показників включає дані про особисте спожи-
вання, і, насамперед, про задоволення основних фізіологічних потреб Він 
відображає реальні споживчі можливості населення. 

Така система показників рівня життя загалом відповідає світовим 
стандартам. Зважаючи на підсумки Всесвітньої зустрічі на вищому рівні 
в інтересах соціального розвитку (м. Копенгаген, 1995 р.), у 1997 р. 29-та 
Статистична Комісія ООН затвердила наступний мінімальний набір со-
ціальних індикаторів, рекомендованих для статистичного спостереження: 
а) демографічні показники; б) макроекономічні показники матеріального 
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добробуту; в) показники економічної активності населення; г) показники 
матеріальної заможності домогосподарств; д) рівень і структура особи-
стого споживання; е) житлові умови населення. Перераховані показники 
характеризують: людський і трудовий потенціал країни; розмір і джерела 
формування особистих доходів, а також роль кожного з них; розподіл до-
ходів між окремими групами населення; використання доходів для осо-
бистого споживання; обсяги і структуру споживання матеріальних благ і 
послуг.

З метою забезпечення конституційного права громадян на достатній 
життєвий рівень виключно законами встановлюються основні державні 
соціальні гарантії. Вони є обов’язковими для всіх державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності. Рівні основних державних соціальних 
гарантій визначаються на базі державних соціальних стандартів – вста-
новлених законами, іншими нормативно-правовими актами соціальних 
норм і нормативів або їх комплексу. 

Керуючись вищевказаним притримуємось позиції, за якою у чинно-
му законодавстві України на заміну терміну «достатній життєвий рівень» 
слід використовувати словосполучення «гідний життєвий рівень», адже 
у першому випадку йдеться про рівень, який фактично відповідає міні-
мальним потребам людини (тобто мінімальний – той, що не є нижчим 
межі бідності людини), значення ж другого полягає у тому, що це рівень, 
який виходить із того, що людини є найвищою соціальною цінністю. 
Саме гідність дає змогу людині відчувати самоповагу й усвідомлювати 
власну суспільну цінність. Ця позиція має бути зафіксована і у ст. 48 Кон-
ституції України.

УДК 349.23/24
orcid.org/0000-0001-9144-371X

Авескулов Валерій Дмитрович,
асистент кафедри трудового права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ 
ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

В Україні на сьогодні діють численні міжнародні організації, що 
опікуються питанням забезпечення “гендерної рівності”. Термін “гендер-
на рівність” умисно береться нами у лапки, оскільки поняття “гендер” 
ширше за змістом за поняття статі. Такий висновок можна зробити хоча 
би зі змісту статті 21 Кодексу законів про працю України, де закріплено 
заборону дискримінації як за ознакою статі, так і за ознакою гендерної 
ідентичності. Попри це активісти та лобісти руху за “гендерну рівність” 
використовують саме такий термін, маючи на увазі рівність прав чо-
ловіків та жінок. У цій роботі нам хотілося би стисло охарактеризувати 
одну із проблем, що існує щодо забезпечення рівності прав чоловіків і 
жінок у сфері праці. 

Стаття 17 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків” закріплює рівність прав та можливостей у працев-
лаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та  перепід-
готовці. Зокрема, роботодавець зобов’язаний: створювати умови  праці,  
які  дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на 
рівній основі; забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати  
трудову діяльність із сімейними обов’язками; здійснювати рівну оплату   
праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах 
праці; вживати заходи щодо створення безпечних для життя і здоров’я 
умов праці; вживати заходи щодо унеможливлення та захисту від випад-
ків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі. 
Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії  про-
понувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком  спец-
ифічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, 
висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від  осіб, 
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які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани 
щодо народження дітей. Окрім цього роботодавці можуть  здійснювати 
позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого  співвідношення 
жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різ-
них категорій працівників.

Попри таке детальне регламентування досліджуваного питання, мож-
на стверджувати, що в умовах нашого суспільства проблема й досі стоїть 
дуже гостро. Серед основних пунктів, за якими простежується дис-
кримінація жінок у трудових відносинах, найчастіше виокремлюються 
такі:

1) менший середньостатистичний заробіток жінок у порівнянні із се-
редньостатистичним заробітком чоловіків;

2) низький відсоток жінок на керівних посадах в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування та загалом на українських під-
приємствах;

3) розповсюджене небажання керівників брати на роботу молодих жі-
нок.

Висловимо своє бачення стосовно цих факторів. У першому випад-
ку, на наше переконання, відбувається підміна понять. Так, говорячи про 
менший заробіток, прихильники цієї точки зору не зазначають, що мова 
йде про виконання різних робіт (оплату неоднакових посад); принаймні 
нам не відомо про випадки, коли би чоловік і жінка обіймали однакові 
посади та отримували різні заробітки. Тому наведена теза швидше є не 
проявом дискримінації, а наслідком наступного пункту (низький відсоток 
жінок на керівних посадах).

Щодо останнього хотілося би зазначити, що обіймання керівної по-
сади вимагає від кандидата особливих властивостей, як-то: емоційна 
врівноваженість, уміння глобально мислити, організаторські здібності, 
рішучість, стресостійкість, відкритість до нових ідей, здатність до само-
критики тощо. Безумовно такий набір якостей може бути притаманним і 
жінкам, але результати психологічних досліджень, що вивчають характе-
ри чоловіків і жінок, говорять про те, що переважно для чоловіків керівні 
(лідерські) начала є більш природніми. Відповідно постає запитання 
— чому роботодавець при обранні особи на посаду керівника повинен 
керуватися принципами рівності між чоловіками та жінками, а не про-
фесійно-діловими якостями кандидатів? І чи не відбуватиметься за такого 
сценарію дискримінація чоловіків, які маючи кращі професійні якості, 

вимушені будуть перебувати на других ролях лише через свою стать? Ви-
дається, що і в цьому разі висновок авторів теорії “гендерної рівності” 
є перекручуванням фактів. Посада керівника є найважливішою на під-
приємстві, і будь-який роботодавець, вирішуючи питання вибору на неї, 
у переважній більшості випадків опиратиметься на професійно-ділові 
якості, а не на статеві стереотипи. Схиляємося до думки, що якщо нама-
гатися вирішити “проблему” статевого дисбалансу на керівних посадах, 
то слід це робити не через примушування роботодавців дотримуватися 
заданих співвідношень між чоловіками та жінками, а через виховання у 
жінок лідерських якостей за допомогою навчально-освітніх програм.

На наш погляд, найбільші проблеми щодо недотримання рівності прав 
чоловіків і жінок у трудових відносинах постають при працевлаштуванні 
жінок. Дійсно, керівники не завжди бажають брати на роботу молодих 
жінок, усвідомлюючи обсяг того соціального тягаря, який покладається 
державою на підприємців: відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; 
відпустки по досягненні дитиною трирічного віку; неможливість звіль-
нення з ініціативи роботодавця вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до 
чотирнадцяти років тощо. Більше цього, навіть строковий трудовий до-
говір з названими категоріями жінок може бути розірвано лише за умови 
їх обов’язкового працевлаштування. Ці та інші гарантійні норми містять 
причину більшості проблем у трикутнику “держава — роботодавець — 
працівниці”.

Перш, ніж висловити власну пропозицію із даної проблеми, вважаємо 
за необхідне звернутися до історії питання. Усі названі норми мають своє 
походження із радянських часів, коли держава була єдиним роботодав-
цем, і коли вона могла з легкістю виконувати відповідні зобов’язання. 
Із виникненням приватної форми власності соціальний тягар із гаран-
тування жінкам додаткових прав задля забезпечення можливості народ-
ження та виховання дітей поступово перемістився у сторону приватних 
підприємців. Проте, реалізація норм, закріплених в главі “Праця жінок” 
Кодексу законів про працю України та інших нормах трудового законо-
давства, для малих та середніх підприємств нерідко є непомірною ношею 
для його власника. Тому роботодавець при прийомі на роботу вимушений 
шукати квазіпричини, відмовляючи представникам жіночої статі. Таким 
чином, має місце не дискримінація жінок в її прямому розумінні, а не-
вміла турбота держави із закріплення гарантій трудових прав жінок.
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На нашу думку, жодні “гендерні” рухи не зможуть повністю вирішити 
проблему працевлаштування жінок до тих пір, поки держава не перебере 
назад більшу частину тягаря із гарантування жінкам можливостей для 
народження та виховання дітей. Розробка таких механізмів є непростим 
завданням, але переконані, що саме вони усунуть дійсні причини наявної 
дискримінації та нададуть роботодавцям необхідний поштовх для усебіч-
ного дотримання прав жінок при їх прийомі на роботу та подальшому 
просуванні кар’єрними сходами. Як приклад такого механізму, можемо 
навести скасування положення про обов’язкове працевлаштування окре-
мих категорій жінок при розірванні строкових трудових договорів та за-
провадження у цих випадках гарантійних виплат жінкам із коштів Фонду 
соціального страхування.

Опоненти можуть сказати, що чоловіки теж повинні приймати участь 
у вихованні дітей, і озвучена нами концепція спирається на статеві стере-
отипи. Так, чоловіки повинні приймати участь у вихованні дітей, але що-
найменше вагітність, народження та грудне вигодовування дитини є тими 
жіночими функціями, які вимагають з боку держави додаткового сприян-
ня щодо гарантування трудових прав представниць прекрасної статі.

Бабенко Едуард Вадимович,
кандидат юридичних наук

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ САМОЗАХИСТУ 
ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПРИПИНЕННІ 

ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Реалізація особою свого права на самозахист − це «діяльність, здій-
снювана в односторонньому порядку щодо відображення, припинення 
порушення, а також відновлення колишнього положення, умовою виник-
нення якої є порушення або реальна загроза порушення прав, свобод і 
охоронюваних законом інтересів». При цьому у кожному конкретному 
випадку самозахисту особа обирає найбільш адекватний спосіб самоза-

хисту прав, враховуючи те, що тоді, коли самозахист супроводжується 
заподіянням шкоди, має бути дотримано «умову його пропорційності по-
рушення прав, свобод і законних інтересів» [1, с. 175]. Між тим, в умовах 
трудових правовідносин здійснення самозахисту трудових прав праців-
ників під час припинення трудових правовідносин, зокрема, та під час 
перебігу інших етапів цих відносин загалом, в нашій державі не врегу-
льовується на законодавчому чи підзаконному рівні. 

Поряд із цим, звернемо увагу на те, що українська вчена К.В. Мельник 
наголошувала на потребі законодавчого закріплення порядку самозахисту 
працівниками своїх порушених прав ще в 2011 році, а саме в дисертаційній 
праці «Гармонізація норм національного трудового законодавства та міжна-
родних норм у сфері захисту трудових прав працівників» [2, с. 13]. Також, 
слід мати на увазі, що загальні контури самозахисту відображені у ст. 19 
Цивільного кодексу України. У цій нормі закону зазначається, що особа має 
право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від пору-
шень і протиправних посягань, приймаючи до уваги те, що самозахистом 
є «застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам суспільства». При цьому способи самоза-
хисту: (а) мають відповідати: змісту права, що порушене; характеру дій, 
якими воно порушене; наслідкам, що спричинені цим порушенням; (б) мо-
жуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами 
цивільного законодавства. Відтак, як вбачається, ст. 19 ЦК України не дозво-
ляє в достатній мірі осмислити процедуру самозахисту загалом та стосов-
но порушених трудових прав під час припинення трудових правовідносин, 
зокрема. При цьому в наукових дослідженнях та розвідках містяться не в 
достатній мірі коректні інтерпретації сутнісного змісту самозахисту.

Для вирішення окресленої проблеми проаналізуємо ознаки та рамки 
самозахисту. Провідний юрист-трудовик В.М. Андріїв зазначає, що га-
лузевими ознаками самозахисту є наступне: (а) він здійснюється власни-
ми сипами особи, яка захищає права; (б) особа, чиї права порушуються, 
наділена цими правами належним чином, тобто є уповноваженою (однак, 
у контексті ч. 1 ст. 19 ЦК України можемо дійти висновку, що уповнова-
женою може бути й інша особа, котра власними силами буде захищати 
трудові права іншого працівника; на нашу думку, це може відбуватись 
лише за згодою працівника, трудові права якого було порушено); (в) ме-
тою самозахисту є припинення правопорушення та усунення перешкод у 
реалізації трудових прав та інтересів; (г) самозахист може здійснюватися 
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особисто працівником в індивідуальному порядку та колективними діями 
працівників (оголошення страйку); (ґ) способи самозахисту мають від-
повідати вчиненому правопорушенню та бути мінімально необхідними 
для досягнення мети самозахисту; (д) способи самозахисту не можуть 
бути вичерпно визначені законом, тому вони мають відповідати двом ос-
новним вимогам: не бути забороненими законом і не суперечити мораль-
ним засадам суспільства. При цьому межами здійснення самозахисту, на 
думку В.М. Андріїва, окреслені наступним: (а) способи самозахисту по-
винні відповідати змісту порушеного права, характеру дій, якими воно 
порушено, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням; (б) само-
захист має бути спрямований на досягнення мети – усунення порушення 
права чи інших перешкод у його реалізації; (в) самозахист має розпочи-
натися лише після обов’язкового попередження роботодавця про застосу-
вання способів самозахисту; (г) дії із самозахисту повинні припинятися 
одразу ж після задоволення вимог працівника (виплати заробітної плати, 
видання наказу про поновлення на попередній роботі, видачі засобів ін-
дивідуального і колективного захисту тощо) [3, с. 31]. Власне, аналізуючи 
галузеві ознаки та межі самозахисту, сформульовані В.М. Андріївим, мо-
жемо дійти думки, що процедурі самозахисту передує порушення трудо-
вих прав працівника, а сама ця процедура розпочинається з повідомлення 
порушника про здійснення працівником відповідної захисної процедури 
та триває до припинення порушення трудових прав, які обумовили звер-
нення працівника до відповідної процедури. 

Утім, для уникнення практичних складнощів належного здійснення 
самозахисту трудових прав працівників при припиненні трудових пра-
вовідносин вбачається доцільність у доповненні чинного КЗпП України 
ст. 2-2 «Самозахист трудових прав працівника», в якій будуть закріплені 
основні критерії законності самозахисту трудових прав та порядок здій-
снення відповідної захисної процедури. Саме ця норма законодавства 
України про працю буде безпосередньою нормативною підставою для ре-
алізації процедури самозахисту трудових прав працівників під час зазна-
ченого етапу перебігу трудових відносин. 

Таким чином, підводячи висновок викладеному, можемо дійти думки, 
що належним чином процедура самозахисту трудових прав працівників 
при припиненні трудових правовідносин буде здійснюватися у тому разі, 
якщо чинний КЗпП України буде доповнений статтею ст. 2-2 «Самоза-
хист трудових прав працівника» наступного змісту:

«1. Самозахистом трудових прав працівника є застосування праців-
ником засобів протидії порушенням і протиправним посяганням робото-
давця. 

Працівник має право на самозахист свого трудового права та трудо-
вого права іншого працівника від порушень і протиправних посягань, у 
тому числі шляхом відмови від виконання роботи.

Способи самозахисту трудових прав працівника мають відповідати 
змісту трудового права, що порушене, характеру дій, якими воно поруше-
не, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Засоби протидії 
не повинні бути заборонені законом та не можуть суперечити моральним 
засадам суспільства.

Застосування працівником окремих способів самозахисту трудових 
прав можуть заборонятись цим Кодексом та законами України у випад-
ках, коли здійснення самозахисту відповідним способом може загрожу-
вати національній безпеці держави. 

На час здійснення працівником самозахисту трудових прав за ним 
зберігаються всі права, передбачені трудовим законодавством та іншими 
актами, що містять норми трудового права.

2. Самозахист трудових прав працівника вважається законним, якщо 
він відповідає вимогам частини 1 цієї статті та здійснюється у такому 
порядку:

(1) до початку здійснення самозахисту працівник надає роботодавцю 
(його представникам) письмове повідомлення про самозахист та ознай-
омлює його з ним.

Повідомлення про самозахист повинно містити: прізвище, ім’я, по 
батькові працівника, який здійснює самозахист; нормативну та фактичну 
підстави здійснення самозахисту; заплановані способи та засоби самоза-
хисту; дату, з якої здійснюється самозахист; 

(2) якщо роботодавець (його представники) одразу після ознайомлен-
ня з повідомленням про самозахист не припинив порушення трудового 
права та протиправні посягання, не відновив порушене право, працівник 
може здійснювати самозахист у намічені способи;

(3) припинення самозахисту відбувається за рішенням суду, у результаті 
ліквідації роботодавця та у тому разі, коли порушення та протиправні по-
сягання роботодавця були припинені, порушені трудові права відновлені.

Самозахист трудових прав працівника не припиняється у результаті 
звернення цього працівника до інших способів захисту трудових прав».
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ЮРИДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ

Правильність та обґрунтованість тлумачення та застосування норм 
права є запорукою ефективної реалізації права та забезпечення законності. 
Будь-яке довільне, необґрунтоване, несистемне тлумачення веде до норма-
тивно необґрунтованого рішення а врешті-решт до порушення/не визнан-
ня/оспорювання прав та/або інтересів суб’єктів трудових правовідносин.

Під тлумаченням слід розуміти з одного боку, певний мисленнєвий 
(пізнавальний) процес, шо направлений на пояснення знакової системи 
(якою в тому числі є право взагалі та трудове право, зокрема), а з іншої 
сторони – результат цього процесу, шо виражений в сукупності словоспо-
лучень природньої мови, яка надає зазначеній системі певного значення 
(змісту) [1, С. 5]. 

Норми трудового права регулюють суспільні відносини не ізольова-
но один від одного, а між ними існують певні зв’язки, які забезпечують 
функції галузі, тобто діє система норм.Відповідно тлумачення норм та-
кож має бути системним.

Одним із правових засобів, що дозволяють забезпечити системність 
та визначеність правових норм є юридичні конструкції. 

Юридичні конструкції є різновидом моделей та проявом такого мето-
ду пізнання як моделювання [2, C.248]. 

Зміст моделювання полягає в тому, що за основу береться абстракція 
ототожнення, яка дозволяє ототожнити реальний об’єкт дослідження із 
штучно створеною моделлю, який моделюється за допомогою іншої мо-
делі [3, C. 21]. 

В науці ніколи не вивчається об’єкт, даний тільки в безпосередньо-
му спостереженні, так чи інакше присутня теоретична концепція цього 
об’єкту (певний контекст, який дозволяє встановити сферу застосуван-
ня об’єкту) і сам він розглядається як представник класу об’єктів, для 
яких справедлива ця концепція. В моделюванні ми співставляємо об’єкт 
не тільки з подібним об’єктом-моделлю, а також з іншими об’єктами, що 
підходять під цю концепцію[3, C. 22].

Проблема встановлення змісту окремих понять науки трудового права 
полягає в тому, що вони є абстракціями, які також становлять систему 
понять, а відтак їх зміст «обтяжений» понятійно-категоріальним апара-
том трудового права. Встановлення змісту одного поняття трудового пра-
ва здійснюється за допомогою та в межах використання інших понять 
цієї галузі. Визначення змісту поняття трудового права, щосуперечитьси-
стеміпонять, відповідно потребує створення нової системи понять.

Норми трудового права у своїй сукупності, що діють як одна система, 
формують не лише окремі поняття, але й юридичні конструкції можливої 
та необхідної поведінки суб’єктів трудових відносин. Базові юридичні 
конструкції трудового права визначають принципи взаємодії елементів 
трудового права, як системного явища.

Питання про юридичні конструкції як методу пізнання права дослід-
жувалося КоркуновимМ.М., який відмічав, що юридичні норми, що ре-
гулюють відносини змінюються значно частіше та швидше, ніж відноси-
ни та їх основні елементи. Тому, якщо за основу вивчення права прийняти 
не юридичні норми, як це буває при тлумаченні, а юридичні відносини, то 
отримаємо більш стійкі висновки.
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Рудольф фон Ієрінг називав тлумачення нижчою юриспруденцією, 
протипоставляючи їй як вищу юриспруденцію: аналіз, конструкцію та 
систематизацію юридичних відносин.

Юридична конструкція, як ідеальна модель врегульована правом су-
спільних відносин або їх елементів є формою відображення дійсності, 
вона відображає суспільні відносини та їх елементи [4, C. 242-243].

Юридичні конструкції мають певні відмінності від інших моделей. 
Головна відмінність полягає в тому, що в юридичній конструкції відо-
бражаються лише ті елементи суспільних відносин, які врегульовані нор-
мами права або за своїм характером можуть бути врегульовані правом. 
В юридичній конструкції відображається лише ті властивості, елементи 
суспільних відносин, які є або можуть бути предметом дослідження юри-
дичної науки.

Ознакою юридичних конструкцій також є те, що вони відображають 
системно-структурну будову досліджуваних явищ, а відтак окремі понят-
тя та дефініції не є юридичними конструкціями. При описі юридичних 
конструкцій притаманно перелічення складових та/або елементів струк-
тури правового явища. Слід наголосити, що юридична конструкція це 
вищий рівень абстрагування, ніж надання визначення певному поняттю.
Так, наприклад, можна виділити наявність таких юридичних конструкцій 
в трудовому праві як «конструкція трудового правовідношення», «кон-
струкція трудового договору», «конструкція трудового спору» тощо.

Юридичні конструкції виконують ряд важливих функцій:
(1) інтерпретаційна (пояснювальна) функція. Зазначена функція 

може розглядатися як у вузькому значенні, коли інтерпретація потрібна 
виключно тоді, коли наукові теорії чи текст, який пояснюється є занадто 
формалізованим, а також у широкому розумінні: інтерпретація полягає в 
розкритті можливого або дійсного механізму складного правового явища, 
його внутрішньої динамічної та статистичної структури.

(2) демонстраційна функція.Юридичні конструкції, спрощуючи пра-
вові явища, залишаючи необхідні елементи, показуючи каркас на який 
можна нанизати додаткову інформацію про правове явище, сприяють 
засвоєнню юридичних знань. Демонстрація юридичних конструкцій в 
трудовому праві могла б значно підвищити правову культуру суб’єктів 
трудових правовідносин, запобігти порушенням законодавства про пра-
цю, незаконним звільненням, унеможливила б різне та випадкове засто-
сування законодавства про працю тощо.

(3) нормотворча функція, як засіб побудови нормативного матеріалу, 
тобто як засіб юридичної техніки[2, C.248-260].

При цьому слід наголосити, що наявність юридичних конструкцій не 
вирішує питання щодо ефективності норм трудового права. Якщо навіть 
в нормах права зафіксовані принципово вірні рішення, то норми права 
як конструкції необхідної поведінки можуть виявитися неефективними, 
наприклад, на підставі їх декларативності, неповноти, неконкретності, 
непродуманості механізму реалізації норм, відсутністю контроля за дією 
норм тощо [4, C.6].

При цьому, як показує теорема Геделя, несуперечливості та повноти 
не можна досягти навіть в межах такої формальної системи, як арифме-
тика. Тому навіть при формально-логічному удосконаленні системи норм 
права не обійтись без врахування соціальної обумовленості та соціальної 
ефективності [4, C.6].

Моделювання ефективності дії норм, ефективності їх реалізації неро-
зривно пов’язано із вимогою встановленням зворотнихзав’язків в систе-
му правового регулювання, з визначенням способів та методів, точок та 
періодичністю контроля за дією норм.

Питання ефективності правового регулювання трудових відносин без-
посередньо пов’язано із можливістю моделювати (конструювати) наслід-
ки прийняття нових норм трудового права їх вплив на застосування вже 
наявних юридичних конструкцій трудового права. Проте без формування 
юридичних конструкцій галузі трудового права ні процес подальшого мо-
делювання, ні забезпечення ефективного правового регулювання органі-
зації праці вбачається неможливим.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ОСНОВНИЙ 
ПРАВОВИЙ АКТ У СФЕРІ ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Положення про оплату праці окреслюють основні її принципи на під-
приємстві, форми й системи, види й розміри надбавок і доплат, джерела 
фінансування різних компенсаційних і стимулюючих виплат, принципи 
формування фонду заробітної плати. За змістом таке положення може 
складатися із 3-х частин. 

Перша частина – основна (тарифна) система заробітної плати, що скла-
дається з окладів і ставок, за допомогою яких диференціюється зарплата 
працівників різних категорій. Посадові оклади й тарифні ставки для бюд-
жетних організацій визначаються на підставі Єдиної тарифної сітки (далі 
– ETC) і є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці трудів-
ників при дотриманні встановленої законодавством тривалості робочого 
часу й виконання норм праці, зумовлених трудовим договором. Для інших 
організацій ETC є орієнтиром для даної частини локального положення за 
умови збереження основних державних гарантій з оплати праці. Тарифна 
система оплати праці, що піддавалася в період перебудови суворо централі-
зованому регулюванню й контролю з боку держави, за сучасних ринкових 
умов все більш переміщається на рівень локальної нормотворчості й ко-
ригується роботодавцем, як правило, в бік підвищення розмірів зарплати.

На зміст положення про оплату праці суттєво впливає джерело отри-
мання коштів для цього. Якщо організація знаходиться на бюджетному 
фінансуванні, прийняття положення про оплату праці практично непо-
трібно, бо встановлення тарифних ставок, окладів, надбавок і доплат ре-
гламентовано централізовано.

Другу частину варто присвятити опису стимулюючих доплат, надба-
вок і підвищень, вказати їх розміри, умови визначення, причини скасу-
вання, періоди дії і джерела фінансування. З урахуванням норм чинного 
законодавства на рівні локально-правового регулювання існує віднос-
на свобода у вирішенні питань установлення компенсаційних доплат й 
надбавок і повна свобода щодо виплат стимулюючого характеру. У ло-
кальних нормативних актах (наприклад, у Положенні про оплату і сти-
мулювання праці працівників) роботодавець може назвати види таких 
виплат, диференціювати їх за різними підставами. Згідно зі ст. 97 КЗпП 
України умови запровадження й розміри надбавок, доплат, премій, ви-
нагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
установлюються підприємствами, установами й організаціями самостій-
но в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених 
законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. З 
одного боку, закріплювати перелік доплат і надбавок – право роботодав-
ця, з другого – система оплати праці, що діє в роботодавця, включає ці 
винагороди. Отже, з огляду на специфіку виробництва, фінансові мож-
ливості підприємства і з метою забезпечення права кожного працюючого 
на виплату справедливої заробітної плати, роботодавець зобов’язаний у 
локальних нормативних актах закріпити всі види, критерії й підстави для 
виплати доплат і надбавок.

Одним з проблемних питань, що вирішуються на локальному рівні, 
є брак чіткої диференціації доплат і надбавок, причиною чому є в тому 
числі й відсутність правових дефініцій на законодавчому рівні понять 
“доплати” й “надбавки”. У теорії права виділяють: а) доплати-компен-
сації, основною метою яких є міра відшкодування затраченої праці по-
над встановлену норму (суміщення професій, понаднормова робота); 
б) доплати-гарантії, що забезпечують, як правило, збереження за особою 
певного заробітку, якщо з якихось причин результати праці були знижені 
[1, с. 92]. Історично склалося так, що доплати мають компенсаційний ха-
рактер, надбавки – стимулюючий.

С.С. Каринський свого часу пропонував відмежовувати доплати від 
надбавок за ознакою потрійної мети, притаманної доплатам: (а) враху-
вання впливу короткочасних епізодичних чинників; (б) гарантія пра-
цівникові н. ниження заробітку; (в) компенсація виконуваних додатко-
вих трудових функцій [2, с. 82]. Позиція правознавця зазнала критики 
Р. З. Лівшицем через брак одностайного критерію для розмежування до-
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плат і надбавок. Учений указував на однакову економічну природу цих 
виплат – ідентичний правовий режим (виплати здійснюються у встанов-
лених законом випадках, включаються в основну зарплату, враховують-
ся при обчисленні середнього заробітку, на них нараховуються страхові 
внески) й визначав їх як додаткові засоби обліку кількості та якості праці, 
внаслідок чого відніс регулювання цих виплат до компетенції держави [3, 
с. 78]. Н. О. Бриліантова як варіант уніфікації в оперуванні зазначеними 
поняттями запропонувала використовувати щодо них спільний термін – 
“надбавка” до всіх видів виплат [4, с. 40].

У нормах КЗпП України тільки називаються окремі види доплат і 
надбавок без зазначення їх характеристик, підстав диференціації. Відсут-
ність спільних рис для цих правових категорій, за якими виплати можна 
віднести до доплат або надбавок, ускладнює їх використання на рівні під-
приємств, установ та організацій.

Як вважає Р. А. Яковлєв, доплати й надбавки належать до елементів 
тарифної системи, бо встановлюються у зв’язку зі специфікою виду пра-
ці. Зазвичай, вони поділяються на 2 групи. Це доплати: (1) пов’язані з 
особливим характером виконуваної роботи (сезонністю, віддаленістю 
від місця проживання, невизначеністю обсягу, постійним перебуванням 
у дорозі тощо), і (2) за особливі умови праці й за умови праці, що відхи-
ляються від нормальних. Перша група включає види доплат за роботу: 
(а) у вихідні та святкові дні відповідно до графіка, (б) багатозмінний її 
режим, (в) з поділом робочого дня на частини, (г) понаднормову роботу 
та н.. До другої групи належать доплати за: (а) роботу з несприятливи-
ми (особливими) умовами праці (шкідливі, небезпечні, важкі), (б) сумі-
щення професій і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, 
(в) роботу в нічний час та ін.. [5, с. 22].

Стимулюючі виплати відіграють особливу роль у формуванні заробіт-
ної плати трудівників, адже вони беруть до уваги ступінь шкідливості 
праці, умови її виконання, прояви трудової активності. Як правило, такі 
виплати компенсують виконання роботи у специфічних умовах та умо-
вах, що відхиляються від нормальних.

У третій частині локального положення про оплату праці, присвяченій 
преміальній системі заробітної плати, окреслюється коло премійованих 
працівників, показники й умови преміювання, розміри премій, порядок їх 
виплат і позбавлення (зниження), періодичність преміювання і джерела 
фінансування. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ – 
ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК

В умовах глобалізації гостра конкурентна боротьба диктує необхід-
ність активізації інноваційної діяльності як найефективнішого способу 
підвищення конкурентоспроможності країни і подальшого її розвитку 
на інтенсивній основі.Інновації – це нові думки, способи поведінки або 
предмети, що якісно відрізняються від попередніх форм; це використан-
ня досягнень людського розуму для підвищення ефективності діяльності 
в тій чи іншій сфері;це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організацій-
но-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробни-
цтва і (або) соціальної сфери. Тобто, це результат інноваційного процесу, 
який визначається як процес використання нововведення, пов’язаного з 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ – 
ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК

В умовах глобалізації гостра конкурентна боротьба диктує необхід-
ність активізації інноваційної діяльності як найефективнішого способу 
підвищення конкурентоспроможності країни і подальшого її розвитку 
на інтенсивній основі.Інновації – це нові думки, способи поведінки або 
предмети, що якісно відрізняються від попередніх форм; це використан-
ня досягнень людського розуму для підвищення ефективності діяльності 
в тій чи іншій сфері;це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організацій-
но-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробни-
цтва і (або) соціальної сфери. Тобто, це результат інноваційного процесу, 
який визначається як процес використання нововведення, пов’язаного з 
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його одержанням, відтворенням тареалізацією. При цьому будь-яка ін-
новація передбачає наявність певного плану реалізації, а також оцінку 
результатів її здійснення в певних умовах.

Нині інноваційний складник усе більше простежується у царині про-
фесійного навчання. Сьогодні освіта відіграє надзвичайно важливу роль, 
виступаючи одним із основних видів інвестування в людський капітал. 
Вона є не лише з’єднувальною, а й конструктивною ланкою в системі трьох 
головних складових інноваційної економіки – «наука – освіта – виробни-
цтво». У цьому поєднанні освітній потенціал виступає одночасно джере-
лом поповнення науки кадрами і головним фактором оволодіння робочою 
силою, всім населенням сучасними знаннями, необхідними для забезпе-
чення економічного, соціального і культурного розвитку суспільства на ос-
нові використання передових досягнень науки, технологій, інновацій.

Тобто, освіта є тим складником суспільного життя, який визначає 
рівень інтелектуалізації всіх його сфер, спроможність сприйняття, роз-
робки й застосування новітніх технологій і гуманітарних ідей, принципів 
і норм правовідносин у державі.Це найважливіший фактор розвитку еко-
номіки, яка заснована на знаннях. 

У той же час для забезпечення якісної освіти, рівного доступу до 
неї для всіх громадян необхідна інституціональна перебудова освітньої 
системи на основі її ефективної взаємодії з ринком праці. Економіка за-
втрашнього дня – це інноваційна економіка знань, інвестиційних проектів 
і наукоємних технологій. Для подолання постійно зростаючого розриву 
між змістом освіти, освітніми технологіями, структурою освітньої сфери, 
рівнем кадрового потенціалу системи освіти та потребами економіки в 
нових умовах необхідно створити механізми, що були б зорієнтовані не 
лише на внутрішні соціально-економічні потреби країни, а й на забезпе-
чення конкурентноздатності України на світовому ринку праці.Сьогодні 
цілком очевидно, що без необхідної освіти людина не зможе забезпечити 
собі належних умов життя та реалізуватись як особистість, а також усві-
домити і захистити свої права.

Нині найбільш вагомою статтею витрат на персонал є інвестиції, 
спрямовані на підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників. 
Інтенсивність розвитку науки й техніки, інноваційні процеси, що відб-
уваються в усіх сферах суспільного життя, мінливі технології виробни-
цтва, підвищення ступеня інформатизації, освоєння нових продуктів і 
послуг, жорсткі умови ринку, конкуренція – всі ці фактори потребують 

постійного вдосконалення знань та навичок своїх працівників, спричи-
няють гостру необхідність у відповідній кількості висококваліфікованих 
працівників.До форм підвищення кваліфікації робітників, що визнача-
ються роботодавцями, належать виробничо-технічні курси, курси цільо-
вого призначення та ін. При цьому курси цільового призначення прово-
дяться для вивчення робітниками нового обладнання, виробів, товарів, 
матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації 
й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх 
безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів ор-
ганізації праці, питань економіки, законодавчих і нормативно-правових 
актів тощо.

Як бачимо, на сьогодні одним із найважливіших видів інвестуван-
ня у людський капітал виступає професійна підготовка, підвищення 
кваліфікації й перепідготовка громадян, що є найважливішим чинником 
активної політики зайнятості населення та спрямовані на розвиток трудо-
вих ресурсів, забезпечення продуктивної, вільнообраної зайнятості гро-
мадян, посилення їх соціальної захищеності за допомогою підвищення 
росту професійної майстерності, професійної мобільності й конкуренто-
здатності на ринку праці. 

Слід також зауважити, що нині, на етапі економічного розвитку Украї-
ни, проблема правового регулювання професійного зростання праців-
ників є актуальною і має важливе практичне значення, проте з незро-
зумілих причин ця проблема є однією з найменш досліджених у науці 
трудового права. Необхідність саме такої спрямованості сучасних норм 
трудового права цілком корелюється із завданнями України як соціаль-
ної держави. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів безпосередньо на виробництві повинні бути безумовною скла-
довою змісту норм трудового права та діяльності сучасного підприєм-
ства, установи, організації.Підвищення професіоналізму, вироблення 
лідерських якостей та інших важливих компетенцій є стратегічними 
завданнями вітчизняних підприємств, оскільки більшість із них відчуває 
нестачу у висококваліфікованих кадрах. Виконання цих завдань вимагає 
певних матеріальних вкладень – інвестицій у розвиток персоналу, тобто 
цілеспрямованого вкладення коштів у сфери, які забезпечують поліпшен-
ня якісних параметрів людини, зокрема: (а) його робочої сили, тобто рів-
ня освіченості, (б) розвитку інтелекту, творчого потенціалу, фізичного та 
психічного здоров’я, (в) системи мотивації, (г) ціннісних установок тощо.
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Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, щосьогодніінно-
ваційний потенціал країни значною мірою залежить від професійної 
кваліфікації працівників. Саме професійна освіта є чинником, що здатен 
створювати стабільний запас кваліфікації працівника та надасть змогу 
оперативно реагувати на швидкоплинні зміни технологій виробництва. 
Система професійного розвитку працівників повинна орієнтуватися на 
забезпечення безперервної освіти, оскільки в сучасних умовах процес 
морального старіння знань відбувається дуже швидко, насамперед у нау-
ково-технічних галузях. У сучасних умовах персонал повинен бути висо-
коосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мис-
ленням й ерудицією. Безперечно, освіта і навчання персоналу повинні 
бути безперервними і забезпечувати необхідний професійний розвиток.

І що важливо, інноваційний тип розвитку, який сьогодні активно 
пропагується нашою державою, вимагає формування нової освітньої 
політики та активізації інноваційних змін усіх складових системи освіти. 
У зв’язку з цим постає нагальна потреба в оновленні законодавчого поля, 
яке б забезпечувало правові й організаційні засади державного управлін-
ня інноваційною діяльністю в освітній галузі та стимулювало інновацій-
ну активність її суб’єктів.
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Orcid 0000-0001-5613-7151

Вєтухова Ірина Анатоліївна
доцент кафедри трудового права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 кандидат юридичних наук, доцент

ПРАВОВА ПОЛІТИКА ВІДНОСИН РОБОТОДАВЦІВ 
ТА ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, 

В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ

1. Працівники та роботодавці є важливими суб´єктами ринкової еко-
номіки. Їх відносини між собою побудовані таким чином, що з одного 
боку вонив силу економічних причин не можуть існувати один без од-

ного, а з іншого – їм водночас надто складно співпрацювати між собою. 
Існування поодинці взагалі втрачає для них свій сенс, оскільки мета ро-
ботодавця полягає у провадженні своєї господарськоїдіяльності, котра 
направлена на випуск певної продукції, надання послуг, тобто на робо-
ту підприємства для чого, власне кажучи й було створене останнє. Зро-
зуміло, що ця господарська діяльність може бути проведена тільки за уча-
стю конкретних людей, бо наявність виробничих приміщень, обладнання 
і всього іншого нічого не будуть значити для роботодавця без конкрет-
них виконавців. Враховуючи цю необхідну й важливуобставину, робото-
давець вимушений використовувати здатність найманих працівників до 
праці, щоб забезпечити своє існування. З іншого боку, кожна людина має 
право на працю і може реалізувати його в різних формах: підприємниць-
ка діяльність, самозайнятість та ін. Але в даному випадку слід уточни-
ти, що не всі громадяни здатні займатися підприємницькою діяльністю 
в силу особистісної здатності, таланту, відповідальності, діловитості та 
інших якостей. Більшість громадян реалізує своє право на працю шля-
хом укладення саме трудового договору на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, або працюючи за трудовим 
договором у роботодавця - фізичної особи. Це не значить, що робота за 
трудовим договором на підприємстві менш відповідальна, не є творчою, 
але вона за своїм змістом абсолютна інша, тому що є несамостійною й 
полягає в підпорядкуванні працівника,під час виконання своїх трудових 
обов´язків, правилам внутрішнього розпорядку роботодавця.Враховуючи 
наведене, вважаємо, що стосунки між працівниками та роботодавцями 
повинні бути взаємоповажними.

2. На толерантні відносини роботодавців та працівників зорієнто-
вані окремі міжнародно-правові документи. Так, у п.п. 1. п. 2Рекомен-
дацій щодо зв´язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві 
№ 129 від 28 червня 1967 р. (далі Рекомендація № 129) зазначено, що 
підприємці та їхні організації, а також трудівники та їхні організації по-
винні у своїх спільних інтересах визнати важливість атмосфери взаємо-
розуміння і довіри на підприємстві, яка є сприятливою як для ефективної 
діяльності підприємства, так і для сподівань трудівників. Створення такої 
атмосфери має полегшуватися шляхом швидкого поширення та обміну 
якомога повнішою і об´єктивнішою інформацією з різних аспектів жит-
тя підприємства та соціальних умов трудівників (п.п. 2 п. 2). З метою 
створення такої атмосфери адміністрація повинна після консультації з 
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представниками трудівників вжити відповідних заходів для застосування 
ефективної політики зв´язків з трудівниками та їхніми представниками 
(п.п. 3 п. 2). Далі наголошено на тому, що ефективна політика зв´язків має 
забезпечувати таке становище, щоб до прийняття адміністрацією рішен-
ня з важливих питань про це давалась інформація і між зацікавленими 
сторонами відбувалися консультації, оскільки передача такої інформа-
ції не завдає шкоди жодній зі сторін (п. 3). Зазначено також, що методи 
зв´язків жодним чином не повинні порушувати свободу об´єднання; вони 
жодним чином не повинні завдавати шкоди вільно обраним представни-
кам трудівників або їхнім організаціям чи обмежувати функції органів, 
що репрезентують трудівників відповідно до національного законодав-
ства (п.4). Представляє інтерес питання щодо елементів політики зв´язків 
на підприємстві. Будь – яка політика зв´язків має бути пристосована до 
типу даного підприємства з урахуванням його розміру, складу та інте-
ресів робочої сили. Звернена увага на те, що для досягнення своєї мети 
будь-яка система зв´язків на підприємстві має забезпечувати дійсний і 
регулярний двобічний зв´язок: між представниками адміністрації (гла-
ва підприємства, начальник цеху, майстер і т.д.) і трудівниками; та між 
главою підприємства, начальником відділу кадрів чим будь-яким іншим 
представником вищого керівного складу та представниками профспілок 
або такими іншими особами, на яких відповідно до законодавства чи 
практики країни або колективних договорів покладено завдання репре-
зентувати інтереси трудівників на підприємстві (п. 9). До засобів зв´язку 
Рекомендація № 129 пропонує віднести: наради для обміну думками та 
інформацією; повідомлення, призначені для певних груп трудівників (як, 
наприклад, бюлетені майстрів та довідники з питань політики в галузі 
кадрів); засоби, метою яких є дати трудівникам можливість вносити про-
позиції та висловлювати свою думку з питань, що стосуються діяльності 
підприємства (п. 13). Як бачимо, міжнародна практика пропонує цілий 
ряд способів та форму взаємовідносинах роботодавців та працівників, 
які направлені саме на розвиток спільних інтересів, атмосферу взаємо-
розуміння і довіри на підприємстві. У Рекомендації МОП щодо розгляду 
скарг на підприємствах з метою їх вирішення № 130 від 29 червня 1967 р. 
(далі Рекомендація №130) також звернена увага на те, що для здійснен-
ня здорової політики в галузі кадрів та вирішення соціальних питань, 
що стосуються працівників на підприємстві, адміністрація повинна до 
прийняття рішень співпрацювати з представниками працівників. Хоча 

цей міжнародний нормативно-правовий документ присвячений порядку 
розгляду скарг працівників, звернемо особливу увагу на термін «здорова 
політика в галузі кадрів». Що розуміється під цим терміном? 

3. На наш погляд здорова політика в галузі кадрів – це толерантні 
відносини між працівниками та адміністрацією підприємства, устано-
ви, організації. Це відносини, коли наймані працівники добре усвідом-
люють своє призначення на підприємстві, розуміють мету й напрямок 
його діяльності, а також для якої цілі вони знаходяться на роботі та ін. 
Важливе значення для розуміння «здорової політики в галузі кадрів», на 
наш погляд, має кадрова політика, котра існує на підприємстві. Кадрову 
політику розкривають через сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які 
визначають напрямок і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політи-
ку здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її 
вважають ядром системи управління персоналом. Кадрова політика фор-
мується керівництвом підприємства, реалізується кадровою службою в 
процесі виконання її працівниками своїх функцій і тому її метою, на наш 
погляд, є: дотримання працівниками своїх прав та обов´язків, встановле-
них Конституцією України, трудовим законодавством України, правила-
ми внутрішнього трудового розпорядку; підпорядкованість всієї роботи 
з кадрами завданням безперебійного та якісного забезпечення основної 
господарської діяльності необхідною кількістю працівників, котрі мають 
певний рівень кваліфікаційної підготовки; раціональне використання ка-
дрового потенціалу; формування та підтримка працездатних, дружних 
трудових колективів; розробка принципів організації трудового процесу, 
розвиток внутрішньовиробничої демократії; розробка критеріїв і мето-
дики підбору, відбору, навчання та розстановки кваліфікованих кадрів; 
підготовка та підвищення кваліфікації працівників та ін.

4. Проявом здорової політики в галузі кадрів вважаємо Закон Україні 
«Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. Згідно ст. 1 со-
ціальний діалог - процес визначення та зближення позицій, досягнення 
спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами со-
ціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців 
та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань 
формування та реалізації державної соціальної та економічної політи-
ки, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. Формами 
соціального діалогу є:обмін інформацією, консультації, узгоджувальні 
процедури, колективні переговори з укладення колективних договорів і 
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представниками трудівників вжити відповідних заходів для застосування 
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ції не завдає шкоди жодній зі сторін (п. 3). Зазначено також, що методи 
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угод (ст.8). Як бачимо, законодавець пропонуючи ці форми, направляє 
працівників та представників роботодавців на співпрацю між собою з 
усіх питань, які виникають на підприємстві з тим, щоб ці відносини були 
толерантними, зрозумілими, прозорими, доступними.

5. Одним із прикладів здорової політики в галузі кадрів у питаннях 
трудової дисципліни, на наш погляд, є поширена в останні часи «пози-
тивна» дисциплінарна політика (ж-л Менеджер по персоналу, 2011, № 1). 
В чому її сутність? Пропонується заохочувати працівників за більш хо-
рошу поведінку, чим наказувати за погану. Фахівці вважають, що спочат-
ку треба з´ясувати, чого бажають керівники від своїх підлеглих: страху 
та ненависті або трудового ентузіазму в поєднанні з чіткою виконавчою 
дисципліною? І щоб працівники не допускали порушень трудової дис-
ципліни, запропоновано наступні заходи: встановити зрозумілі та роз-
умні правила, які допомагають правильно організувати робочий процес 
й отримувати добрі результати; чітко сформулювати правила поведінки, 
посадові інструкції, стандарти обслуговування та регламенти роботи; до-
битися дотримання правил самими співробітниками, набратися терпіння: 
люди не механізми, для перевиховання потрібен час.

6. Наприкінці слід зазначити, що здорова політика в галузі кадрів є 
невід´ємним фактором взаємовідносин між працівниками та роботодав-
цями. І тут необхідно розуміти, що від того, як ці суб´єкти ринкової еко-
номіки побудують відносини між собою, буде залежати їх існування в 
подальшому. Вважаємо, що здорова політика в галузі кадрів впливати-
ме на підвищення продуктивності праці та моральний настрій трудового 
колективу, сприятиме гарному морально-психологічному клімату серед 
працюючих, забезпечить комфортну обстановку трудящим при виконанні 
ними завдань, які поставлені роботодавцем.
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Стаття 3 Конституції України вказує, що людина, її життя і здоров’я, 

честь та гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення прав та свобод 
людини є головним обов’язком держави. Сьогодні трудове право регулює 
не просто трудові, а соціально-трудові правовідносини, а це означає, що 
кожен нормативний акт у системі трудового законодавства України і, пе-
редусім, Кодекс законів про працю, повинен розглядати людину – основ-
ного суб’єкта правовідносин – як найвищу соціальну цінність.

Крім того, з прийняттям Конституції України було закріплено прин-
цип свободи праці. Принцип свободи є вищою правовою цінністю, є ос-
новним і визначальним, який обумовлює сутність інших принципів, та-
ких, як рівність і справедливість. Як зазначає Мальцев В.О., соціальні 
індивіди повинні бути перш за все вільними, щоб потім встановлювати їх 
конститутивні ознаки рівності і справедливості [1, с.19]. Невільні люди 
є закутими в тих чи інших рамках суспільних відносин, і тому безглуздо 
говорити про їхній рівний і справедливий соціальний статус. 

Принцип свободи праці передбачає забезпечення ефективної зайня-
тості, виражає і акумулює, такі норми трудового права, які надають гро-
мадянам право на працю і гарантують їм реальне працевлаштування та 
встановлюють соціальну привабливість і стимули праці для громадян [2, 
с.68]. Принцип свободи праці пронизує відносини, які передують трудо-
вим і також входять до предмета трудового права: відносини зайнятості, 
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пошуку відповідної роботи, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
перекваліфікації; відносини, які супроводжують трудові, наприклад сво-
боди праці в безпечних для здоров’я умовах; відносини, які випливають 
з трудових, наприклад захисту права на працю через відповідні органи. 
Варто підкреслити й те, що право вільно розпоряджатися своїми здібно-
стями до праці означає і можливість працювати за сумісництвом.

Конституцією України було започатковано наповнення права на пра-
цю громадян України гуманістичним змістом, що обумовило необхідність 
перегляду змісту, юридичної природи та сутності такої правової форми 
організації праці як сумісництво.

Питання правового регулювання сумісництва розглядалися в працях 
таких вчених, як: О.С. Пашкова, М.Е. Панкіна, О.Я. Петрова, В.І. Про-
копенка, В.Г. Ротаня, В.Д. Шахова та ін. які вже зайняті у виробництві 
на своєму чи іншому підприємстві за межами робочого часу п основній 
роботі.

В перші роки Радянської влади гостро стояла проблема працевлашту-
вання. В січні 1918 року Декретом Ради Народних Комісарів було ство-
рено біржі праці з метою точного обліку та планомірного розподілення 
робочих та службовців, надання посередницьких послуг з найму та кон-
тролю безробітних. Однак, незважаючи на масове безробіття, коли кожне 
робоче місце було на обліку, сумісництво дозволялось. Справа в тому, що 
держава відчувала гостру нестачу кваліфікованих кадрів, особливо госпо-
дарчих керівників, технічних спеціалістів, економістів, лікарів, педагогів 
та спеціалістів, які в Царській Росії походили із заможних верств насе-
лення.

В березні 1919 року Народним комісаріатом праці було затверджено 
Положення про використання знань та досвіду вищого технічного, комер-
ційного та лікарського персоналу у вільний від основної роботи час. До-
зволялося запрошувати таких спеціалістів для консультацій, експертизи, 
виконання певних завдань та робіт на підставі спеціальної постанови їх 
керівних колегій і за згодою установи, де такі особи отримували основну 
винагороду. За виконання таких робіт спеціалісти отримували додаткову 
винагороду у розмірі, що не перевищував 50% окладу.

Після прийняття Радою Народних Комісарів у вересні 1919 року 
Декрету «Про порядок сумісництва посад» сумісництво допускалось, 
якщо для виконання певної роботи або завдання потрібні були особи з 
рідкісними спеціальними знаннями, які вже працювали на інших під-

приємствах та установах, а також за умов відсутності зареєстрованих у 
підвідділах обліку і розподілення робочої сили відповідних даній роботі 
кваліфікованих робітників.

В 1921 році Радою Народних Комісарів вперше було затвердже-
не Положення про сумісництво, що носило кодифікаційний характер. 
Положення містило в собі перелік робіт, виконання яких не вважалось 
сумісництвом: педагогічна, культурно-проствітницька, літературна, ар-
тистична діяльність, а також всі види відрядних робіт та індивідуальних 
завдань. Категорично заборонялось сумісництво підлеглих посад, якщо 
одна з них стосувалася контрольних функцій господарського, адміністра-
тивного, фінансового, бухгалтерського та іншого характеру відносно ін-
шої посади.

З ліквідацією безробіття відношення держави до сумісництва істотно 
змінилося. З березня 1933 року Рада Народних Комісарів СРСР прийня-
ла постанову «Про упорядкування сумісництва», яка стосувалася лише 
службовців. Зазначена постанова діяла впродовж 26 років і відіграла по-
зитивну роль в забезпеченні підприємств кадрами.

З другої половини 50-х років др. Досить розповсюдженою була ідея 
про те, що у зв’язку зі зміною у балансі трудових ресурсів держави, істот-
ними позитивними зрушеннями в професійному та кваліфікаційному 
складі працюючих досягалась реальна забезпеченість всіх ланок народ-
ного господарства необхідними кадрами. Коли народне господарство, 
наука та культура мали багато чисельні кваліфіковані кадри, Уряд СРСР 
розробляв та здійснював низку заходів щодо подальшого впорядкування 
сумісництва – була прийнята Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 груд-
ня 1959 року №1367 «Про обмеження сумісництва по службі». Це було 
обґрунтовано тим, що в умовах того часу «всі галузі народного господар-
ства, науки і культури мають кваліфіковані кадри» і «відпала об’єктивна 
причина» в існуванні сумісництва.

Але вже Постановою Ради Міністрів СРСР від 9 червня 1960 року 
№594 «Про доповнення Постанови Ради Міністрів СРСР від 10 грудня 
1959 року №1367 «Про обмеження сумісництва по службі» було дозволе-
но сумісництво по службі робочим та молодшому обслуговуючому пер-
соналу та службовцям, посадовий оклад яких за основним місцем роботи 
не перевищував 600 карбованців на місяць. Отже, в 1960 році повністю 
відмовитись від штатного не вдалось. Навпаки, можливості використан-
ня сумісництва стрімко розширювались.
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22 вересня 1988 року Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову «Про 
роботу за сумісництвом», яка відміняла всі існуючі раніше обмеження 
такої роботи. Відповідно до цієї постанови сумісництво дозволялось всім 
працівникам та службовцям, за винятком окремих категорій робітників, 
для яких відповідні обмеження можуть мотивуватися охороною праці та 
безпекою виробництва; допускалося як внутрішнє, так і зовнішнє суміс-
ництво; скасовувалася необхідність отримання згоди адміністрації та 
профспілкового комітету для роботи за сумісництвом.

На початку 90-х років всі обмеження стосовно сумісництва було ска-
совано. До Кодексу законів про працю УРСР 20 березня 1991 року було 
внесено відповідні зміни. Нова редакція ст.21 КЗпП УРСР проголошу-
вала, що працівник може реалізовувати свої здібності до продуктивної і 
творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одно-
часно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодав-
ством, колективним договором або угодою сторін. 

На сьогоднішній день існує багато нормативно-правових актів, які 
створюють можливості працювати за сумісництвом. В деяких випадках 
сумісництво навіть пропонується. 

Така форма організації праці, як сумісництво, має неабияке значен-
ня, оскільки дозволяє громадянами поліпшити життєвий рівень шляхом 
отримання нових джерел доходу, створює умови для повного розвитку 
професійних та інтелектуальних здібностей працівника. 

Однак, з розвитком ринкових відносин, такий підхід законодавця 
до сумісництва є досить «застарілим». Можна погодитись з Гаври-
люк О.В., що перехід до ринкових відносин, інтеграція України у світо-
ву економічну систему, а також переорієнтація з юридичного позитивіз-
му на доктрини природничого права вимагають визначення основних 
напрямів розвитку сучасного трудового законодавства у нашій країні 
[3, с.57]. 

З метою удосконалення правового регулювання сумісництва необхід-
но: 1. ураховуючи редакційну недосконалість окремих положень чинного 
законодавства, в основі якої лежить єдиний підхід щодо визначення по-
нять „сумісництво” та „суміщення професій (посад)”, закріпити на рівні 
кодексу нові поняття „сумісництво” і „суміщення професій (посад)”; 2. 
доцільно запровадити обмеження універсального характеру (таких, які 
поширюються на працівників підприємств, установ та організацій всіх 
форм власності) на роботу за сумісництвом шляхом включення додатко-

вих положень до змісту колективних договорів, як це передбачено ч. 2 
ст. 21 Кодексу законів про працю України.
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Свого часу Олександр Іванович Процевський у своїй кандидатській 
дисертації дослідив правове регулювання робочого часу робітників та 
службовців, пізніше висвітленню категорій робочого часу й робочого дня 
була присвячена його монографія, а також наукові статті й тези з цих пи-
тань.

Різним аспектам робочого часу, в тому числі й правовим питанням 
робочого часу науково-педагогічних працівників, присвячені роботи 
Г.С. Гончарової, О.Є. Пашерстника, П.Д. Пилипенка, В.М. Смирнова, 
Н.М. Хуторян та ін. Молоді вчені також присвячують свою увагу дослід-
женню зазначених питань.

Здавалося б, науковці зробили багато для того, аби правове регулю-
вання робочого часу взагалі й науково-педагогічних працівників зокрема, 
було досконале. Але, виявляється, потребують наукової уваги питання, 
які стосуються обліку робочого часу науково-педагогічних працівників. 
Саме облік робочого часу вказаної категорії працівників викликає багато 
непорозумінь на практиці. З одного боку – адміністрації ВНЗ й щоденне 
«табелювання» робочого часу всіх працюючих в них, а з іншого – нау-
ково-педагогічні працівники, професійна діяльність яких обумовлює не 
тільки читання лекцій і проведення занять, а й необхідність підготовки до 
них, відвідування конференцій тощо. Тож чи правомірно вимагати у нау-
ково-педагогічних працівників щоденної присутності на робочому місці?

Робочий час зазначеної категорії працівників регулюється, перш за 
все, Законом України «Про вищу освіту», де в ст. 56 вказано, що «1. Робо-
чий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень 
(скорочена тривалість робочого часу).

2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час вико-
нання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 
інших трудових обов’язків… Норми часу навчальної роботи у закладах 
вищої освіти державної та комунальної форми власності (крім закладів 
вищої освіти, що мають статус національного або дослідницького) визна-
чаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 
за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу 
методичної, наукової, організаційної роботи визначаються закладом ви-
щої освіти.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педа-
гогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний 
рік». Тобто, аналізуючизуючи норми вказаного закону, можна зробити 

висновок, що у вищих навчальних закладах в основу нормування праці 
науково-педагогічного працівника покладене річне навчальне наванта-
ження в годинах.

Для конкретизації норм Закону України «Про вищу освіту» щодо 
обліку робочого часу науково-педагогічних працівників Міністерством 
освіти і науки України був виданий наказ від 07 серпня 2002 року № 450 
«Про затвердження норм часу для планування й обліку навчальної ро-
боти та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної 
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчаль-
них закладів». Слід зауважити, що відповідно до цього наказу норми часу 
вимірюються годинами за виконання конкретного виду робіт.

Тож що є підставою для відміток про явки та неявки за числами мі-
сяця (годин) у табелі обліку робочого часу науково-педагогічних праців-
ників й, відповідно, вимог з боку адміністрацій ВНЗ бути присутніми на 
кафедрі, навіть якщо в цей день немає занять? Відповідь можна було б 
знайти у наказі Державного комітету статистики України № 489 від 05 
грудня 2008 року, яким затверджені типові форми первинної облікової 
документації зі статистики праці, зокрема Типова форма N П-5 «Табель 
обліку робочого часу» з обліком щоденних явок/неявок. Але Держком-
стат не такий категоричний й у примітці до даної форми зазначає, що 
«1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а 
також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких 
видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана 
встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева три-
валість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом 
первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 
розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному 
працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати 
нормальної його тривалості.

2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімаль-
ної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних 
статистичних спостережень. При необхідності форма може бути до-
повнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.»

Дійсно, праця науково-педагогічного працівника пов’язана із виконан-
ням роботи як у межах навчального закладу, так і поза ним, а тому здій-
снити облік робочого часу протягом певного дня досить складно. Більш 
того, якщо вимагати від науково-педагогічного працівника присутності 
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на кафедрі шість годин на день, то у разі наявності в його навантаженні, 
наприклад, занять на денній формі навчання й у той же день на вечірній, 
- постає необхідність оплати йому надурочних робіт. Тож вбачається до-
цільним використовувати підсумований облік робочого часу науково-пе-
дагогічного працівника.

Таким чином, слід зазначити, що хоч у законодавстві й встановлені 
норми робочого часу науково-педагогічних працівників, вимірювані го-
динами, але прямої вказівки на вид його обліку немає. Це породжує певні 
проблеми у правозастосовній практиці. Щоб запобігти цьому, слід було б 
прийняти загальний підзаконний нормативно-правовий акт, в якому було 
б чітко зазначено, що щодо обліку робочого часу науково-педагогічних 
працівників застосовується підсумований облік (наприклад, на основі ін-
дивідуального плану працівника).
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ПРАЦІВНИКІВ

Ціла низка дослідників у своїх працях акцентували увагу та продов-
жують наголошувати на надзвичайній важливості судової форми захи-
сту прав, свобод і законних інтересів, як в цілому, так і у сфері праці. 
В. І. Прокопенко відмічає, що право на судовий захист являє собою одну 
з найважливіших гарантій охорони трудових прав трудящих. Тому чим 
доступніша можливість його використання, тим краще забезпечується 
законність у сфері трудових правовідносин [1, с. 339]. А. С. Сидоренко 
пише, що ефективний механізм судового захисту прав людини — це най-
більш демократичний інструмент правової держави. Роль суду у сфері 
трудових правовідносин є досить значною. Суди повинні сприяти прими-
ренню сторін трудових правовідносин, запобігати трудовим конфліктам. 
Судовий порядок захисту як основна юрисдикційна форма містить у собі 
такі способи захисту трудових прав: 1) встановлення порушеного права 
(наприклад, поновлення на роботі). Поновлення на роботі — це специфіч-
ний спосіб захисту права працівника на працю, що полягає у реальному 
відновленні порушеного права і, як правило, супроводжується оплатою 
часу вимушеного прогулу і відшкодуванням моральної шкоди; 2) присуд-
ження до виконання обов’язку (наприклад, видати працівникові трудову 
книжку, виплатити йому середній заробіток за весь час затримки розра-
хунку при звільненні, компенсація моральної шкоди як працівнику, так і 
роботодавцю при зловживанні правом) [2]. Отже, підсумовує автор, судо-
вий порядок захисту має важливе значення для забезпечення законності, 
забезпечує сувору відповідність закону, охороняє правопорядок, інтереси 
суспільства, права і свободи громадян. Тому судовий захист сприяє най-
більш ефективному усуненню різних форм зловживання правом [2].

К.Ю. Мельник, акцентуючи увагу на пріоритеті саме судової форми 
захисту трудових прав, зазначає, що комісії по трудових спорах здебіль-
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шого залежні від роботодавця оскільки половина членів такої комісії є 
представниками роботодавця, які, як правило, підтримують його пози-
цію, інша половина – робітники, які також, з огляду на засади трудо-
вих відносин, підпорядковуються роботодавцю й матеріально залежні 
від нього. Крім того, відмічає науковець, організація діяльності комісії, 
зокрема організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і 
справ, підготовка та видача копій рішень тощо, здійснюється роботодав-
цем. Звідси К.Ю. Мельник цілком справедливо підсумовує, що у таких 
умовах працівникам не варто чекати належного захисту трудових прав 
від указаної комісії. Звідси, особливе місце у гарантуванні трудових прав 
найманих працівників займає суд [3, с. 42-43]. Б. О. Стахів у своєму до-
слідженні, присвяченому судовій формі захисту прав та законних інте-
ресів, пише, що дана форма є однією з найбільш ефективних форм за-
хисту означених прав та інтересів оскільки фактично в «руках» органів 
судової влади знаходяться ті реальні та дієві механізми, що забезпечують 
винесення законного та обґрунтованого рішення у справі. Суд виступає 
спеціалізованим державним органом, який здійснює функцію соціально-
го контролю за наявності конфлікту між окремими членами суспільства, 
між ними та державою, який виник у будь-якій сфері діяльності людини, 
яка врегульована правом [4, с.643].

Аналіз діючого законодавства про працю свідчить про те, що у су-
довій інстанції скарга найманого працівника про притягнення до дисци-
плінарної відповідальності розглядається у таких випадках:

- якщо працівник за своїм бажанням одразу звернувся до суду, мина-
ючи КТС, що, як ми зазначали вище по тексту, цілком відповідає нор-
мам Конституції України та позиції Конституційного і Верховного Судів 
України;

- якщо скаржник належить до категорії працівників, заяви яких, зо-
крема щодо законності та (або) справедливості накладання на них дисци-
плінарних стягнень, розглядаються безпосередньо у судах (так відповід-
но до статті 232 безпосередньо в районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами: праців-
ників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не 
обираються; працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав 
припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини 
звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеопла-
чуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій 

статті 221 і статті 222 цього Кодексу; керівника підприємства, установи, 
організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремле-
ного підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, 
установи, організації, його заступників, а також службових осіб органів 
доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб цен-
тральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у 
сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; керів-
них працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на 
посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а 
також громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян, з 
питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, пере-
ведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання 
дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у ча-
стині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу) [5];

- якщо працівник не згоден із рішенням КТС і прагне його оскаржи-
ти. У такому випадку він повинен звернутися до суду в десятиденний 
строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його 
копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті за-
яви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей 
строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде 
поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії 
по трудових спорах [5].

Згідно із статтею 233 КЗпП працівник може звернутися з заявою про 
вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у 
місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли 
він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у 
справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про 
звільнення або з дня видачі трудової книжки [5]. 

Порядок розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності визначать Цивільним процесуальним кодексом 
України (далі ЦПК). Так у статті 19 даного закону передбачено, що за-
гальні суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що 
виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та 
інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку 
іншого судочинства [6].

Отже, судова форма захисту прав і законних інтересів найманих пра-
цівників є значно досконалішою, аніж позасудова, зокрема в силу того, 
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шого залежні від роботодавця оскільки половина членів такої комісії є 
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цію, інша половина – робітники, які також, з огляду на засади трудо-
вих відносин, підпорядковуються роботодавцю й матеріально залежні 
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що: судова форма має чітко визначені процедурно-процесуальні засади 
її функціонування; суд виступає нейтральною стороною по відношенню 
до скаржника та суб`єкта, чиє рішення оскаржується, і керується виклю-
чно принципами верховенства права та законності, що гарантує значно 
вищий рівень його об`єктивності та неупередженості при вирішенні спо-
ру; запити, звернення інші вказівки суду є обов’язковими для виконання 
тими, кому вони адресовані і забезпечені силою державного впливу (аж 
до примусу); суддя – це правник-професіонал, який володіє знаннями та 
навичками у сфері права, необхідними для вірного вирішення скарги.
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ЯК НЕВІД’ЄМНОГО ІНСТИТУТУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Прийняття у 1996 р. Конституції України стало початком правового 
визначення напряму шляху, в якому потрібно рухатися нашій країні. Саме 
з цього моменту і з цих вихідних позицій, покладених в основу нашої дер-
жавності, слід шукати витоки правових конструкцій, які розвиваються в 
Україні, зокрема і соціального діалогу. Адже, як справедливо визначав 
О.І. Процевський, сутність трудового права характеризується саме його 
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своєю працею створює матеріальні та духовні блага, з її інтересами, по-
требами, а також її свобода» і «визначається характером суспільно-еко-
номічного ладу і політичної структури держави» [1, с. 234]. Тому саме 
напрям розвитку нашої держави, її призначення і дозволять зрозуміти 
сутність соціального діалогу та визначити його поняття.
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ціальну державу, а у ст. 3 окреслено принципову формулу змісту цього 
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ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності української держави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є го-
ловним обов’язком держави» [2, ст.ст. 1, 3]. 

Важливо наголосити, що особливим аспектом діяльності соціальної 
держави є її соціальна політика, основне призначення якої, як справед-
ливо вказує М.Д. Ждан, полягає в тому, щоб «надати кожному члену 
суспільства … можливість вільного розвитку, реалізації власних здібно-
стей, а також підтримання стабільності в суспільстві, тобто запобігання 
соціальній напруженості, яка виникає через майнову, расову, культурну, 
соціальну нерівність та виявляє себе у страйках, актах громадянської не-
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покори, сутичках між певними групами населення тощо» [3, с. 43]. Від-
повідно можна зробити висновок, що саме через соціальну політику біль-
шою мірою й реалізується «соціальність» держави.

У свою чергу, О.О. Коваленко акцентує увагу на тому, що своєрідним 
«провідником» «соціальності» держави є норми права, бо саме «вони, а 
точніше їх зміст, надають змогу визначити чи є держава соціальною, а 
отже, сучасною і цивілізованою, і одночасно встановлюють шляхи реалі-
зації функцій та напрямів соціальної держави …, виходячи із соціального 
начала, відштовхуючись від ключового постулату про людину як найви-
щу соціальну цінність» [4, с. 73; 5, с. 48].

Отже, держава, яка окреслила вектори свого існування та розвитку у 
соціальному напрямі, має спрямовувати свою діяльність насамперед на 
досягнення соціального миру та злагоди, де мірилом справедливості буде 
верховенство права, де права та інтереси людини будуть поважатися, де 
буде організовано та окреслено правовий простір для реалізації прав лю-
дини, їх охорони і захисту тощо. І кожна галузь права має функціонувати 
за такими правилами. Особливо, звісно, це стосується трудового права. 
Адже саме норми цієї галузі впливають на свідомість та волю більшості 
українців, бо для них саме трудовий договір – інститут трудового права, 
є переважною формою реалізації їх права на працю, через яку вони отри-
мують можливість забезпечувати себе та свою сім’ю.

У сучасному світі, як влучно визначав І.Я. Кисельов, трудове пра-
во є інструментом соціального управління та контролю, апробованим 
століттями історичного досвіду людства, який має широкий спектр дії, 
багатоцільове значення і становить найбільшу цінність для будь-якої 
цивілізованої держави [6, с. 24–25]. І ця цінність трудового права, зокре-
ма, формує і соціальний діалог. Адже ця правова конструкція трудового 
права, яка якраз і дозволяє реалізувати пріоритетні, зважаючи на реаліза-
цію більшістю українців права на працю у формі трудового договору, на-
прями діяльності держави, спрямовані на забезпечення дотримання прав 
працівників. Справедливість даної тези обґрунтовується тим, що, по-пер-
ше, основоположні права працівників потребують особливої уваги з боку 
держави з огляду на незахищеність цієї категорії осіб порівняно з робото-
давцями; по-друге, забезпечення державою дотримання прав працівників 
свідчить про високий життєвий рівень у державі, соціальну стабільність 
та відсутність соціальної напруги з боку працівників, що становлять ос-
новний пласт суспільства; по-третє, спрямування державою своїх зусиль 

на гарантування працівнику дотримання його прав та свобод свідчить 
про намір держави досягти європейських і міжнародних стандартів щодо 
захисту прав працівників.

Отже, соціальний діалог – це явище, що органічно уміщається у 
природу трудового права, а отже, воно є невід’ємною частиною остан-
нього. 

Соціальність діалогу між працівниками, роботодавцями та державою, 
його зміст, призначення обґрунтовуються глибинною соціальною сутні-
стю і природою трудового права як галузі, норми якої впливають на від-
носини між цими суб’єктами у ході виробничого процесу та створення 
основи для його провадження. Аналізуючи відносини між працівника-
ми та роботодавцем, можливо дійти висновку, що за наявності санкціо-
нованих державою правових норм, що регулюють їх взаємовідносини і 
спрямовуються на захист прав працівників, сторони при цьому мають 
можливість врегулювати більшість питань за допомогою діалогу. І це є 
більш прогресивним, оскільки сторони відразу після виникнення певного 
питання мають змогу його обговорити, знайти шляхи його вирішення, 
прийняті рішення викласти у відповідному акті та в подальшому дотри-
муватись досягнутих домовленостей.

Аналіз завдання сучасної України як соціальної держави, закріплені 
у Конституції України, надає можливість дійти висновку до визначен-
ня діалогу, під час якого держава, працівник та роботодавці вирішують 
важливі для них виробничі питання, саме як «соціального», оскільки 
суспільство, будучи єдиною системою взаємовідносин між людьми, за-
безпечує існування «соціальних» прав; держава, у свою чергу, закріплює 
ці права у нормативно-правових актах та встановлює відповідальність 
за їх порушення. «Соціальність» діалогу простежується у тому, що він 
здійснюється з метою не просто ведення бесіди та відстоювання своїх 
позицій кожною із сторін, а задля вирішення, зокрема між працівниками 
та роботодавцем, питань у ході робочого процесу і досягнення спільних 
узгоджених рішень.

Таким чином, Україна, розвиваючись як сучасна соціальна держа-
ва, має спрямовувати свої зусилля на створення такої правової бази 
соціального діалогу, ключовим моментом якої насамперед було б утво-
рення ідеального середовища для сталого надання можливості кожній 
людині реалізувати закріплені Конституцією України трудові права і 
свободи.
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ОЗНАКИ ГУМАНІСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Розуміння тієї ролі, яку відіграє праця в житті кожної працездатної 
людини та суспільства загалом, а також у системі бажаних для них цін-
ностей, є причиною того, що людина «займає привілейоване становище 
в процесі праці» [1, s. 9–10]. Цілком закономірним є те, що в будь-якій 
правовій державі галузь права, яка врегульовує трудові правовідносини, 
реалізацію працівником трудової функції, перебіг виробничих відно-
син – має гуманістичний характер. Не є виключенням з цього правила 
й Україна, трудове право якої вибудоване на ідеї гуманізму. Вказане під-

тверджується множинними ознаками гуманістичного характеру трудово-
го права нашої держави, до яких можемо віднести, приміром наступні 
ознаки:

1. Збалансування інтересів роботодавця та працівника, виробничих і 
трудових правовідносин. Серед юристів-трудовиків держав колишнього 
СРСР глибоко укорінилась думка, що роботодавець в трудових правовід-
носинах обов’язково постає більш впливовою стороною, а працівник 
за замовчуванням потребує захисту від нього. Однак, українська вчена 
Н.О. Мельничук зазначає, що з цією позицією сьогодні погоджуються 
не всі науковці, «дедалі частіше з’являються точки зору, згідно з якими 
захисту потребує не тільки працівник, але й роботодавець» [2, с. 159]. 
Вказане є цілком закономірним, адже на сьогоднішній день все в більшій 
мірі економічний ризик для компаній приватного та публічного секторів 
обумовлюють т. зв. «професійні шахраї». З цього приводу вчені зазнача-
ють, що «ефективна діяльність підприємств є неможливою у тому разі, 
коли працівники цього підприємства будуть зловживати своїми можли-
востями, вчиняючи шахрайські та, зокрема, корупційні дії, “приватизую-
чи” таким чином активи підприємства» [3, с. 198]. Отже, якщо ознакою 
гуманістичного характеру трудового права у ХХ ст. був захист праців-
ників від широкої влади недобросовісного роботодавця, то вже у ХХІ ст. 
недобросовісні працівники є особливою проблемою безпеки діяльності 
роботодавців та сталості трудових правовідносин цього роботодавця з ін-
шими працівниками. 

Власне, за сучасних реалій, ознакою гуманізму трудового права є 
не стільки захист законних інтересів або працівників, або роботодавця, 
скільки збалансування законних інтересів працівників і роботодавців, що 
фактично демонструє реальну цінність не лише людини-працівника, але 
й людини-роботодавця, однакову реалізацію принципу гуманізму віднос-
но сторін трудових правовідносин. У цьому сенсі, хоча виробництво та 
технології не визнаються вищою цінністю за людину, однак, враховується 
те, що виробництво й технології пов’язані з іншими людьми – іншими 
працівниками підприємства (ризики для підприємства є також безпосе-
редніми ризиками для продовження реалізації права на працю на цьому 
ж підприємстві для інших найманих працівників), контрагентами робото-
давця та їх працівниками, споживачами і т. д. 

Звернемо увагу на те, що українська вчена А.В. Андрушко справед-
ливо зазначає, що «баланс інтересів» – це певний«правовий зв’язок, коли 
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інтересу однієїсторони кореспондує (відповідає або протистоїть) інтерес 
другої сторони, а урівноважують їх погоджувальні, примирно-посередни-
цькі процедури». При цьому правовийзміст означеного поняття, на думку 
вченої, «зашифрований у генетичному коді трудовогоправа, сакральна сут-
ність якого полягає у його соціальній спрямованості,основоположною, від-
правною точкою якої є пріоритет прав та законних інтересівпрацівника» [4, 
с. 116]. Таким чином, окреслене збалансування законних інтересів праців-
ників та роботодавця випливає з самого трудового права України, що обу-
мовлене тим, що вказана галузь права заснована на гуманістичних ідеях.

2. Відображення концепції людського потенціалу. Концепція людсько-
го потенціалу є гуманістичної парадигмою, що, на думку російської вче-
ної Є.М. Фіхтнер,базується на наступних важливих постулатах: (1) метою 
соціально-культурного розвитку є людина, розширення поля її можли-
востей у вільному самовизначенні, в творчості; (2) критерієм соціаль-
но-культурного розвитку постає не розвиток науки та техніки, а саме сама 
людина, рівень і ступінь її можливостей у творчій самореалізації. Тому, 
як зазначає вчена,концепція людського потенціалу може бути розглянута 
як форма гуманізму, що методологічно орієнтує на формування в системі 
гуманізму практико-орієнтованих принципів, принципів створення умов 
і механізмів для заявленої самореалізації особистості, для формування 
практики антропологічної, гуманітарної експертизи як виду соціальної 
практики, спрямованої на оцінку умов, котрі уповільнюють або ж про-
тидіють розвитку людського потенціалу» [5, с. 20–21]. Таким чином, 
можемо дійти думки, що концепція людського потенціалу в трудовому 
праві та глибина й широта об’єктивації цієї концепції у вказаній галузі 
права, по суті, є індикатором практичного гуманістичного потенціалу 
трудового права. Вказане можемо пояснити тим, що концепція людського 
потенціалу в трудовому праві нашої держави виявляється у наступних 
можливостях накопичення, збереження, примноження та реалізації цього 
потенціалу:

(1) можливості працездатної особи, що володіє належним трудо-пра-
вовим статусом для реалізації наявної в неї свободи праці, головним чи-
ном, вільно: (а) обирати та приймати участь у конкурсах щодо заміщен-
ня посад вакантних робочих місць (вакантних посад), які відповідають 
спеціальності та кваліфікації відповідної особи, а за відсутності такої 
роботи – іншої роботи, на яку ця особа погоджується та, яку вона спро-
можна виконувати, з огляду на стан свого здоров’я та кваліфікацією, інші 

ресурсні можливості (розвиток працездатної особи в межах найманої 
праці); (б) обирати можливості реалізації свого потенціалу в межах са-
мостійної (вільної) зайнятості; (г) обирати можливості реалізації свого 
потенціалу шляхом зайняття підприємницькою діяльністю; (ґ) реалізову-
вати свій потенціал поза межами т. зв. «світу праці», не реалізуючи своє 
право на працю чи право на зайняття підприємницькою діяльністю; 

(2) можливості відпочинку працездатної особи, що є найманим пра-
цівником. Хоча сама праця для людини, як правило, є можливістю роз-
крити та примножити свій потенціал, необмеженість праці призводить 
до деградування цього потенціалу та позатрудового потенціалу особи. 
У вказаному сенсі будь-який працівник може (а держава повинна захи-
щати цю можливість, не допускаючи протиправну експлуатацію праців-
ників) розвиватись в позатрудовій сфері, зокрема, як член сім’ї (батько, 
матір, опікун, піклувальник, чоловік, дружина, син, дочка, онук і т. д.), 
як активний член суспільства (зокрема, участь в розвитку громадянсько-
го суспільства), як член окремої групи суспільства (наприклад, участь в 
житті релігійної громади), як творча особистість тощо.

3. Встановлення, захист та охоронаособливого правового статусу 
вразливих категорій працівників. Хоча, як ми зазначали, трудове право 
України вибудоване на принципі збалансування інтересів сторін трудо-
вих правовідносин, що відповідає ідеї гуманізму, окремі категорії пра-
цівників потребують особливого ставлення з боку роботодавця, колег по 
роботі та держави. При цьому вказане, так само як і збалансування ін-
тересів, обґрунтовується гуманістичним характером трудового права. Це 
пояснимо тим, що гуманістичний характер зазначеної галузі права є гнуч-
ким та в означеному випадку аргументованим потребою особливого за-
хисту певних категорій працівників, правовий чи соціально-економічний, 
біологічний статус яких робить відповідних осіб найбільш вразливими, 
менш конкурентними на ринку праці. До цих працівників слід віднести 
вагітних жінок, осіб з сімейно-батьківськими обов’язками (обов’язками 
усиновлювача, опікуна, піклувальника), неповнолітніх, осіб з інвалідні-
стю, осіб передпенсійного віку. Окрім того, особливий правовий статус 
також передбачається для осіб, трудові правовідносини з якими припи-
няються (особливо в рамках масового вивільнення працівників), а також 
для безробітних працездатних осіб.

4. Захист працівників, чиї права та законні інтереси порушуються. 
Важливою ознакою гуманістичного характеру трудового права також є те, 
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менш конкурентними на ринку праці. До цих працівників слід віднести 
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усиновлювача, опікуна, піклувальника), неповнолітніх, осіб з інвалідні-
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4. Захист працівників, чиї права та законні інтереси порушуються. 
Важливою ознакою гуманістичного характеру трудового права також є те, 
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що законодавець вважає неприпустимим порушення трудових прав пра-
цівників та вимагає обов’язкового припинення порушення цих прав, їх 
відновлення, відшкодування, а також передбачає юридичну відповідаль-
ність для порушника трудових прав працівників. 

Отже, підводячи висновок викладеному, зазначимо, що гуманізм 
в трудовому праві Україні не лише має місце, але йє в цій галузі пра-
ва більш послідовним, аніж в інших галузях права. Вказане дозволяє 
будь-якій працездатній особі вимагати належного ставлення до себе (як 
до людини) від роботодавця, колег по роботі та компетентних публічних 
органів влади, а в межах цього – реалізовувати як свій трудовий, так і 
позатрудовий потенціал.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Численна кількість наукових розвідок за темою припинення трудових 
правовідносин, на мою думку, свідчить, по-перше, про дійсну складність 
цього етапу перебігу трудових правовідносин, по-друге, про наявність 
суперечливих чи невирішених законодавством аспектів щодо такого при-
пинення, по-третє, про необхідність виваженого підходу у врегулюванні 
його в проекті ТК задля уникнення в майбутньому численних проблем 
правозастосування, по-четверте, про появу з плином часу нових проблем 
у цій сфері, зважаючи на зміни в життєвих обставинах країни. Зважаючи 
на це, видається необхідним проведення систематизації вже виявлених 
науковцями проблем та визначення стану їх вирішення на сьогоднішній 
день. 

Проблеми щодо припинення трудових правовідносин, які найчастіше 
підіймають науковці, насамперед стосуються: 

1) проблем теоретичного характеру: 
а) насамперед, досі не розроблено єдину систему підстав припинення 

трудових правовідносин, хоча це питання підіймалося в кожній із захи-
щених з відповідного напрямку дисертації, все ж воно досі невирішене. 
Пропонуються різні підходи до цієї проблеми, навіть вже є одностайний 
підхід до виокремлення більш-менш затребуваної класифікації (за волею 
та за подіями; або ж за суб’єктами та функціональним критерієм), але 
логічно побудованої системи до сьогодні не вироблено.

б) ще однією проблемою теоретичного характеру, як це не дивно, є 
термінологічний апарат інституту припинення трудових правовідносин. 
Зокрема, вже декілька разів підіймалося питання про співвідношення по-
нять «припинення трудового договору», «припинення трудових правовід-
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носин» (причому різні вчені по-різному підходять до вирішення питання 
про співвідношення саме цих двох понять: одні вказують про однозначну 
необхідність усунення другого терміну через те, що терміном припинен-
ня трудового договору охоплюються всі випадки припинення трудових 
правовідносин, а тому немає необхідності роздувати і так роздутий термі-
нологічний запас трудового законодавства, зокрема, В.Р. Шишлюк в своє-
му дисертаційному дослідженні доходить висновку, що «застосування 
терміну «припинення трудових відносин» у проекті ТК України є не до-
цільним, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 30 проекту ТК України підставою 
для виникнення трудових відносин є трудовий договір. Саме трудовий 
договір оформлює трудові відносини, тобто є первинним по відношенню 
до трудових відносин. Відповідно первинним є припинення трудового 
договору, яке в подальшому зумовлює припинення трудових відносин» 
[1, C.14]; інші – навпаки – наполягають на необхідності одночасного за-
стосування обох понять через те, що, як наприклад справедливо пише 
О.О. Коваленко «зміст трудового договору трансформується у зміст тру-
дових правовідносин, однак, останній повністю ним не вичерпується. 
Крім нього у зміст трудових правовідносин входить потенційна динаміч-
на складова, закладена законодавством про працю у якості правових 
можливостей сторін трудових правовідносин щодо їх прав та обов’язків, 
яка полягає у адекватних відповідних діях сторін на розвиток науки та 
техніки»[2,C.9]), а також «розірвання трудового договору», «звільнення», 
але все одно, наприклад, в проекті ТК системного викладення цих понять 
немає. Існують проблеми теоретичного характеру і з різними визначення-
ми (наприклад, «інший працівник, для якого робота є основною»).

в) значення трудового договору в установленні умов праці, відповідно 
і проблеми, які виникають щодо припинення трудового договору у зв’яз-
ку із зміною умов праці. Натомість сьогодні висувається пропозиція щодо 
усунення поняття «зміна істотних умов праці» та заміна його на «зміна 
умов трудового договору». Доцільність такої термінологічної заміни по-
требує уточнення.

г) можливості сторін при припиненні трудових правовідносин. Це 
питання є важливим з огляду на 2 моменти: по-перше, можливості без-
посередньо працівника та роботодавця щодо вільного волевиявлення на 
припинення існуючих між ними трудових правовідносин; по-друге, мож-
ливості третіх осіб на припинення трудових правовідносин. Так, напри-
клад, все частіше сьогодні висловлюються пропозиції щодо розширення 

можливостей роботодавця на припинення трудового договору шляхом 
надання відповідної компенсації працівнику, таким чином нібито забез-
печуючи свободу волевиявлення в трудових правовідносинах, та даючи в 
такий спосіб роботодавцям оперативніше реагувати на зміни в економіці 
держави, вводити зміни в введенні господарської діяльності. При цьому є 
точки зору, що і працівник повинен бути обтяжений необхідністю випла-
тити роботодавцю компенсацію за, наприклад, дострокове припинення 
строкового трудового договору, чи у разі припинення безстрокового тру-
дового договору, але якщо таке передбачено умовами трудового договору 
(наприклад, якщо за трудовим договором роботодавець забезпечував пра-
цівнику додаткові можливості щодо професійного навчання, то працівник 
погоджується на те, що протягом мінімум року працюватиме саме у цього 
роботодавця, в інакшому випадку – він повинен виплатити роботодавцю 
гроші, витрачені на його навчання, «компенсацію»). Як бачимо, сьогодні 
відчувається тяжіння науковців до врегулювання трудового договору за 
прикладом цивільно-правових договорів, тобто приводячи сторони тру-
дового договору у юридично рівноправне становище. Таке спрямування 
подальшого розвитку правового регулювання трудових правовідносин 
знаходить все більше прихильників серед науковців, особливо серед тих, 
які досліджують чи на власному досвіді спробували переваги трудових 
відносин в закордонних країнах. 

Разом із тим, чимала кількість сучасних науковців все ще переконливо 
наполягають на необхідності захисту працівника як більш слабкої сторо-
ни трудових правовідносин, а тому пропонують зберігати соціальні над-
бання радянських років щодо обмежень роботодавців у їх можливостях з 
припинення трудових правовідносин. Звісно, що це питання вимагає вко-
тре осмислення та аналізу. І його вирішення, очевидно, залежить від того, 
яку політику для себе обирає наша держава. Як відомо, сьогодні Украї-
на рухається у напрямку вступу до ЄС, а тому висхідними, видається, 
мають бути положення відповідного європейського законодавства. Але 
тут криється важливе застереження: законодавство ЄС в більшості випад-
ків є «рамковим», воно встановлює лише загальні засади врегулювання 
суспільних відносин, натомість залишає можливість для країн діяти на 
власний розсуд у залежності від тих традицій та тієї політики, яку про-
вадить кожна окрема держава. А тому, аналізуючи досвід європейських 
країн щодо правового регулювання трудових відносин, можемо конста-
тувати, що він досить сильно різниться. І в деяких випадках є як більш 
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вадить кожна окрема держава. А тому, аналізуючи досвід європейських 
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соціально спрямованим (наприклад, встановлення строків попередження 
про звільнення залежно від кількості років, які працівник пропрацював у 
даного роботодавця), так і менш соціально спрямованим на захист пра-
цівника (наприклад, наявність норм про можливість негайного звільнен-
ня без попередження у законодавстві Німеччини, або ж наявність норм 
про встановлення зменшеної оплати праці молодим працівникам, які не 
досягли 25 років, у відсотковому відношенні від оплати такої праці до-
рослому працівнику у законодавстві Франції).

Тісно пов’язане із попереднім питанням і питання можливостей третіх 
сторін щодо припинення трудових правовідносин. Науковці в своїх нау-
кових роботах дають різноманітні обґрунтування того, що такий феномен 
як можливість інших осіб впливати на перебіг (зокрема, припинення) 
трудових правовідносин існує у врегулюванні цього виду суспільних від-
носин. Це є така відмінна особливість трудових відносин. Оскільки за 
логікою, якщо сторони є вільні у своєму волевиявленні на встановлення 
трудових правовідносин і ніхто не може їх до цього примусити (в Україні 
заборонено примус до праці, в тому числі і до вступу в трудові відноси-
ни), то логічно було б припустити, що вони є вільними і в проводженні чи 
припиненні цих відносин. Але держава, керуючись необхідністю захисту 
працівників, встановлює для цілого ряду органів та осіб права, а в деяких 
випадках навіть обов’язок щодо висунення вимоги про припинення тру-
дових правовідносин. Водночас, слід розрізняти випадки, коли поставле-
на вимога про припинення трудових правовідносин може бути прийнята, 
але у роботодавця та працівника залишається можливість, врахувавши 
всі суб’єктивні та об’єктивні обставини, продовжувати трудові правовід-
носини (можливо, їх в певній частині змінивши), а також випадки, коли 
така вимога підлягає негайному виконанню. 

Проблеми правового регулювання припинення трудових правовідно-
син теоретико-правового характеру полягають у остаточній невизначе-
ності або дискусійній природі запропонованих теоретичних конструкцій, 
визначень, класифікацій, обґрунтувань та аргументацій. Окрім того, до 
цієї ж групи проблем слід віднести і методологічні питання вирішення 
виявлених проблем правового регулювання припинення означених від-
носин, зокрема, щодо застосовуваних методів, форм та способів їх вирі-
шення. Отже, що до основних проблем теоретико-правового характеру в 
досліджуваній сфері слід віднести: 1) відсутність єдиної узгодженої си-
стематизації підстав припинення трудових правовідносин; 2) остаточно 

не визначений термінологічний апарат інституту припинення трудових 
правовідносин; 3) окреслення значення трудового договору в установ-
ленні умов праці, яке впливає на припинення трудових правовідносин у 
разі зміни умов праці чи умов договору; 4) чітке окреслення можливостей 
сторін при припиненні між ними трудових правовідносин, а також мож-
ливостей третіх осіб щодо вимоги припинення таких відносин.

Проблеми нормативно-правового характеру стосуються безпосеред-
ньо аналізу національного трудового законодавства стосовно положень, 
якими врегульовується припинення трудових правовідносин. Слід від-
мітити, що в цій сфері виокремлюється два напрямки: аналіз чинного за-
конодавства та у зв’язку із тим, що сьогодні йде робота над прийняттям 
нового ТК України, – також аналіз проектних положень. 
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ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА ІНШУ РОБОТУ 
ЯК ОДНА ЗІ ЗМІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Однією з важливихгарантійреалізаціїконституційного права на пра-
цю є заборона власникачиуповноваженого ним органу вимагативідпра-
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цівникавиконанняроботи, не обумовленоїтрудовим договором, що прямо 
закріплено у ст. 31 КЗпПУкраїни. У цьомувиявляється принцип свободи 
трудового договору. 

Ст. 32 КЗпПУкраїниохоплюєтакізміни трудового договору: переве-
дення на іншу роботу, переміщення на іншеробочемісце та змінуістот-
них умов праці. Всі вони є самостійнимиправовимикатегоріями, для яких 
закон встановлюєрізний порядок їхзастосування та гарантіїздійснення.
Сам же цей Кодекс не трактує поняття «переведення на іншу роботу», а 
містить лише основні принципи цієї процедури: а) заборонену вимага-
ти від працівника виконання роботи, не зумовленої трудовим договором 
і б) за загальним правилом, переведення допускається тільки за згодою 
працівника.

Проте в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» № 9 від 6 листопада 1992 р. говорить-
ся, що переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові 
роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, означеній 
трудовим договором [1, С. 375].

Чинний КЗпП України 1971 р. виходить з незмінності умов поперед-
ньо укладеного трудового договору. Раніше зміна хоча б однієї з істотних 
умов праці означала переведення на іншу роботу й вимагала згоди пра-
цівника. Але такий підхід за умов перебудови управління економікою, 
переходу на нові методи господарювання і впровадження у виробництво 
нового обладнання став негативно впливати на нормальну діяльність під-
приємств, ускладнював добір, розподіл та ефективне використання мож-
ливостей кожного працівника. Тому в 1988 р. до його ст. 32 внесені деякі 
зміни.

Відповідно до ч.1 ст.32 КЗпП України переведення на іншу роботу до-
пускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбаче-
них у ст.33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодав-
ством. Але на практиці досить часто постійні переведення здійснюються 
без згоди працюючого. Непоодинокі випадки, коли такі порушення спри-
чинені саме недосконалістю чинного трудового законодавства України. 
Зокрема, КЗпП України не передбачає конкретної форми вираження пра-
цівником згоди на переведення, що не сприяє захисту інтересів і прав як 
останнього, так і роботодавця. Адже у випадку виникнення спору важко 
довести, що усна згода працівника на переведення була одержана, якщо 
це не підтверджено письмовим документом. Роботодавець стверджувати-

ме, що таку згоду отримано, а працівник це заперечуватиме, або вважати-
ме її юридично нікчемною. Фіксація згоди працюючого на переведення в 
письмовій формі є найбільш доцільною, оскільки сприяє захисту трудо-
вих прав працівників.

Згода на переведення має бути конкретною: не на переведення взагалі, 
а на переведення на конкретну роботу, тому ще до видання наказу робо-
тодавця слід зобов’язати проінформувати працівника про всі умови праці 
на тій роботі, на яку його пропонується перевести. Якщо цього правила 
не дотримано, то останній в праві оспорювати правомірність одержання 
його згоди на переведення й розраховувати на задоволення його вимог 
органом, що розглядає трудові спори. При переведенні на роботу на інше 
підприємство роботодавцеві належить ознайомити працюючого також з 
правилами внутрішнього трудового розпорядку й колективним догово-
ром, що діють на цьому підприємстві.

Однією з умов правомірності переведення є їх абсолютно добровіль-
ний характер, тобто відсутність примусу в будь-якій формі, тиску з боку 
роботодавця на волю працівника. З огляду на це, слушною вбачаєть-
ся точка зору В. І. Прокопенка, який наполягає на тому, що підкорення 
працівника наказу власника або уповноваженого ним органу не можна 
вважати згодою на переведення. Вона має бути попередньою, відобра-
жати волевиявлення працівника. Ознайомлення з наказом означає тільки 
інформування того про переведення на іншу роботу [2, С. 224]. Інакше 
кажучи, однією з найважливіших умов законності отримання згоди пра-
цюючого є її добровільність. Але за сучасних умов вести мову про абсо-
лютно добровільну згоду на переведення не можна. Зокрема, працівник 
може її дати у зв’язку з бажанням уникнути звільнення на підставах і 
в порядку, передбачених законодавством (наприклад, у результаті неза-
довільного висновку атестаційної комісії).

Щоб уникнути суперечностей, які часто виникають між сторонами тру-
дового договору при переведенні, попередити виникнення трудових спорів 
із цього приводу, доцільно встановити обов’язкову письмову форму на-
дання згоди працівником на переведення. Більше того, вважаємо, що таке 
положення у вітчизняному трудовому законодавстві повинно поширюва-
тися на всі випадки зміни умов трудового договору, які можливі тільки за 
наявності згоди працівника. Тому відповідну статтю у проекті Трудового 
кодексу України пропонуємо викласти в такій редакції: «Згода працівника 
на зміни істотних умов трудового договору повинна бути отримана робо-
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тодавцем у письмовій формі. Роботодавець зобов’язаний ознайомити пра-
цівника з новими умовами праці і проектом наказу (розпорядження) про 
майбутні зміни заздалегідь. Наказ (розпорядження) має бути виданий у 
строк не пізніше одного місяця з дня одержання згоди працівника. Усі нака-
зи (розпорядження) роботодавця, що стосуються змін у правовому статусі 
працівника, доводяться до його відома під розписку».

Окремі вчені-трудовики вважають, що існуюча жорстка регламента-
ція переведень на іншу роботу обмежує можливість підприємства щодо 
перерозподілу кадрів, навіть якщо це викликано інтересами виробництва 
або необхідністю вдосконалення відносин у колективі, і рекомендують 
розширити права підприємства щодо цієї процедури з урахуванням про-
фесійних здібностей чи з метою забезпечення маневрування робочою 
силою, використання її на потрібних дільницях виробництва [ 3, С. 47; 
4, С. 69; 5, С. 224-225].

Із критикою цієї позиції виступив О. І. Процевський, який справед-
ливо вважає, що такого роду пропозиції послаблюють принцип визначе-
ності трудової функції, що лежить у підґрунті правових форм розподілу 
й використання робочої сили. До того ж необхідність дотримання умов, 
розроблених сторонами при укладенні трудового договору, було б при 
цьому поставлено під сумнів [6,С.172].

У сучасному законодавстві чітко простежується тенденція щодо 
регулювання переважно майнових відносин в умовах запровадження 
елементів ринкової системи (приватизація державних підприємств, ре-
організація, перепрофілювання, банкрутство, санації тощо). При чому 
інтереси працівників, їх правовий захист часто залишаються поза увагою 
нормотворчих органів. Тому переведення працівників на іншу роботу по-
кликані перш за все не допустити невиправданого руйнування існуючих 
трудових правовідносин [7,С.15].

Хоча законодавство України й передбачає можливість зміни суттєвих 
умов праці при змінах в організації виробництва і праці, але вважаємо, 
що не можна допускати свавільного тлумачення цих умов. По-перше, 
зміни можуть відбуватися при продовженні роботи на тому ж підприєм-
стві, в установі чи організації, по-друге, ці питання треба вирішувати на 
принципах соціального партнерства, які передбачають пошуки компромі-
су, прагнення уникнути конфліктів, недопустимість ущемлення інтересів 
як роботодавців, так і працівників, узгодження їх соціально-економічних 
потреб, сприяння взаємопорозумінню між ними тощо.

Переведення, так само як і переміщення та істотні зміни умов трудо-
вого договору, з одного боку, враховують інтереси роботодавця, тому що 
вони є можливістю для власника регулювати його підприємницьку діяль-
ність належним чином. Переміщення й переведення ефективно викори-
стовуються для усунення збоїв у роботі, попередження простоїв і забез-
печення повного завантаження робочого часу. Переведення пом’якшує 
наслідки плинності кадрів, виступає ефективним засобом по збереженню 
кадрів на підприємстві [8,С.10-12]. З другого боку, вони враховують й ін-
тереси працівників, яким трудове законодавство гарантує забезпечення 
їх прав при переведенні на іншу роботу. Інакше кажучи, перерозподіл 
кадрів повинен здійснюватися з жорстким дотриманням принципу до-
бровільності. Крім того, з метою охорони праці і здоров’я працівників 
трудове законодавство передбачає випадки, коли роботодавець зобов’я-
заний перевести працівника на легшу роботу, що дозволяє не припиняти 
трудові відносини. Отже, роботодавцеві належить дати законні засоби 
забезпечення мобільності переміщення й використання найманої праці. 
Його економічні можливості повинні відповідати рівню соціальних га-
рантій працівників, бо інакше ці гарантії можуть перетворитися на свою 
протилежність. 
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ЧИ Є СВОБОДА ВИБОРУ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ
ЗАСТОСУВАННЮ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ?

Спостерігаючи за змінами в чинному трудовому законодавстві остан-
ніх років, можна побачити певну тенденцію – найбільшу увагу зако-
нотворців притягує проблематика легалізації прихованої зайнятості та 
оплати праці. 

Цілком поділяючи стурбованість держави складними та болючими 
питаннями наповнення державного та місцевих бюджетів та фондів та 
проблематикою порушення прав працівників, шляхом позбавлення їх 
гарантій, встановлених трудових законодавством, мусимо визнати, що 
заходи, що втілюються в життя докорінно змінюють систему взаємовід-
носин «роботодавець-працівник».

В першу чергу, були встановлені безпрецедентно високі розміри 
фінансових санкцій за порушення роботодавцями законодавства про 
працю (в суспільстві і досі точиться дискусія стосовно їх економічної 
обґрунтованості та можливості коригування в бік зменшення) та істотно 
реформований орган державного нагляду і контролю за додержанням за-
конодавства про працю (Державна служба України з питань праці). Були 
впорядковані функції і завдання цього державного органу, та суттєво роз-
ширені повноваження його посадових осіб. Останнім часом, перевірки 

Держпраці для роботодавців з фінансової точки зору є найбільш загроз-
ливими: суми штрафів сягають мільйонів гривень. Зазнав змін порядок 
укладення трудового договору.

На рівні Кабінету Міністрів України приймаються рішення про про-
ведення в масштабах держави комплексних заходів, спрямованих на 
детінізацію зайнятості та доходів населення (розпорядження № 649 від 
05.09.2018 р.).

Міністерство соціальної політики України активно займається зако-
нотворчою діяльністю, спрямованою, зокрема, на реформування системи 
управління охороною праці, запровадження гнучких режимів робочого 
часу, впровадження письмової форми трудового договору та удоскона-
лення механізму реалізації кадрової роботи, регулювання роботи домаш-
ніх працівників, та ін. 

Останнім проектом нормативно-правового акту, що був оприлюднений 
на сайті Міністерства соціальної політики для громадського обговорення, 
на початку лютого 2019 року, є проект закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав пра-
цівників та протидії застосуванню незадекларованої праці» (https://www.
msp.gov.ua/projects/401).

Законопроект містить багато новел, зокрема, пов’язаних із вдоскона-
ленням термінології та розширенням понятійного апарату чинного КЗпП 
України (термін «власник, або уповноважений ним орган» пропонується 
замінити на термін «роботодавець», термін «власник-фізична особа» – на 
«фізична особа, яка використовує найману працю», пропонується запро-
вадження термінів «працівник», «трудові відносини», в новій редакції 
викладається ключове поняття трудового права – трудовий договір). Змі-
нюються умови, за яких з працівником може бути укладений трудовий 
договір та вводиться поняття правонаступництва у трудових відносинах.

Якщо із переважною більшістю пропозицій міністерства погодитись 
можна, більше того, можна навіть вітати довгоочікувану спробу ліквідації 
цих прогалин та протиріч в трудовому законодавстві, але, законопроек-
том пропонуються новації, що не лише викликають сумніви стосовно їх 
доцільності, але й їх обґрунтованості з точки зору загальних принципів 
трудового та цивільного права. 

До появи цього проекту, жоден чинний нормативно-правовий акт не 
передбачав чіткого розмежування сфери застосування цивільно-правових 
договорів і трудового договору. Вирішення цього питання залишалося на 
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розсуд сторін – лише сторони договору мають вирішувати питання змісту 
взаємних зобов’язань та обирати галузь законодавства, яка буде регулю-
вати їх взаємовідносини. Суб’єкт господарювання на власний розсуд ор-
ганізовує виконання статутних завдань підприємства, або із залученням 
працівників на підставі трудового договору, або з укладанням договорів 
цивільно-правового характеру з надання будь-яких послуг, чи виконання 
будь-яких робіт фізичними особами, за умови досягнення між ними такої 
домовленості.

У ст. 204 ЦК України закріплено презумпцію правомірності правочи-
ну. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомір-
ним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й 
обов’язки, доки ця презумпція не буде спростована.

Враховуючи, що зобов’язати підприємство та фізичну особу укласти 
трудовий договір, коли між ними фактично існують відносини іншого 
характеру, або ж визнати існуючий між ними договір недійсним не вхо-
дить до компетенції органів Держпраці, законопроектом пропонується 
нормативне визначення ознак трудових правовідносин з метою відокрем-
лення їх від схожих за своїми зовнішніми ознаками цивільно-правових. 
Зокрема, проголошується, що робота (послуга) є такою, що виконується 
(надається) в межах трудових відносин незалежно від назви та виду до-
говірних відносин між сторонами, якщо є три і більше нижчезазначених 
ознак наявності трудових відносин:

- винагорода виплачується періодично;
- робота виконується за дорученням та під контролем іншої особи, а її 

зміст можна визначити через трудову функцію;
- винагорода за роботу є переважним джерелом доходу виконавця;
- робота виконується з підляганням правилам внутрішнього трудового 

розпорядку у визначеному місті;
- подібна робота виконується і штатними працівниками;
- робота організовується замовником, виконавець забезпечується за-

собами виробництва;
- тривалість роботи та відпочинку визначається замовником.
Закріплюється, що наявність трьох або більшої кількості ознак на-

явності трудових правовідносин, без укладання трудового договору, дає 
виконавцю робіт право звернутися до органу Держпраці, для встановлен-
ня факту трудових відносин. Факт наявності трудових відносин встанов-
люється посадовою особою Держпраці, а обов’язок доказування відсут-

ності трудових відносин в судовому порядку покладається на замовника 
робіт. У разі встановлення факту наявності трудових відносин працівник 
і роботодавець зобов’язані укласти трудовий договір у порядку, визначе-
ному частиною третьою статті 24 цього Кодексу.

Чи можна погодитися з тим, що три будь-яких ознаки можуть свідчити 
про наявність між сторонами трудових відносин? Так, з цим твердженням 
погодитися можна, перелічені в законопроекті ознаки дійсно відобража-
ють властиві трудовим відносинам характерні риси. 

Питання в іншому – чи має право держава, керуючись економічними 
та соціальними мотивами, втручатись у відносини юридично вільних у 
своєму виборі суб’єктів?

Фізичні особи-підприємці, реалізуючи свою здатність до праці, вико-
нують роботи за цивільно-правовими (господарськими) договорами, та в 
залежності від групи єдиного податку, максимально сплачують до бюд-
жету лише 5% від свого доходу (ІІІ група платників єдиного податку). У 
відповідності із запропонованими змінами, відраховувати державі дове-
деться повні 18% ПДФО + 1,5% військового збору. Окрім того, в рамках 
трудових відносин і сам роботодавець також має зробити нарахування у 
розмірі 22% на соціальне забезпечення співробітника.

Обирання для юридичного закріплення своїх взаємовідносин цивіль-
но-правової угоди, вбачається цілком логічним. Сторони свідомо, щонай-
менше з метою економії коштів, обирають цивільно-правову конструк-
цію. 

Зрозуміло, що законопроект має благородну мету – захистити інтере-
си громадян від зловживань з боку роботодавців, зарплат «у конвертах» 
та відсутності трудових і соціальних гарантій, передбачених КЗпП. Але 
у той же час ініціатива Мінсоцполітики може потягнути за собою небез-
печні наслідки системного характеру:

1. Визнання цивільно-правових відносин такими, що мають ознаки 
трудових, та законодавчий обов’язок підприємця укласти с ФОП трудо-
вий договір, призведе до того, що ця форма провадження підприємни-
цької діяльності втратить сенс. Значна кількість ФОПів змушена буде 
відмовитися від свого статусу та шукати інші форми організації своєї 
зайнятості;

2. Робота в статусі ФОПів дає можливість користуючись відносно 
невеликим податковим навантаженням не приховувати справжніх по-
казників доходності своєї діяльності. Робота ж за трудовим договором, 
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невеликим податковим навантаженням не приховувати справжніх по-
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із значним фінансовим тягарем, призведе до приховування винагороди і 
падінню надходжень до бюджету та фонду соціального страхування.

Вважаємо, що запропоновані зміни в частині визнання за рішенням 
Держпраці цивільно-правових відносин трудовими, і покладення на сто-
рони обов’язку укласти трудовий договір не є зваженими, а імперативний 
публічно-правовий метод регулювання відносин, в даному випадку, не 
принесе користі жодному із суб’єктів: ані державі, ані роботодавцю, ані 
працівнику.
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 Реформа, яка наразі триває в Україні в освітній галузі, передбачає 

системну її трансформацію з метою досягнення нової якості освіти на 
всіх рівнях: від початкової школи – до закладів вищої освіти. Такі зміни 
є відповіддю держави на виклик часу, адже українська освіта не задо-
вольняє на громадянина, ні суспільство в цілому, життя і діяльність яких 
багато в чому визначають закони інформаційного глобалізованого світу. 
Першим кроком, завдяки якому створено правові передумови для інте-
грації вищої освіти і науки України в освітній та дослідницький простір 
Європейського Союзу, стало введення в дію Законів України «Про вищу 
освіту» [1] та «Про наукову та науково-технічну діяльність» [2]. Зазначені 
нормативно-правові акти як законодавче підґрунтя вже зараз позитивно 
відіграли свою позитивну роль у системному оновленні вищої освіти. Ще 
одним великим та вагомим кроком було прийняття Закону України «Про 
освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145 – VІІІ [3], який визначив основний 

інструментарій для реалізації масштабних змін у цій стратегічно важ-
ливій для держави галузі. Не можемо не звернути уваги на досягнення 
українського законодавця в освітній сфері, які безпосередньо пов’язані 
з темою нашого дослідження. Так, у Законі України «Про вищу освіту» 
від 1 липня 2014 р. № 1556-VII вперше за останні десятиліття включено 
окремі норми, які декларують наявність спеціалізованих закладів освіти 
мистецького і культурологічного спрямування та визначають деякі осо-
бливості їх роботи [4]. Зокрема, у ст. 28 цього Закону до переліку типів 
закладів вищої освіти включено мистецькі і культурологічні університети 
та академії. Слід зазначити, що Закон України «Про вищу освіту» 2002 р., 
який наразі втратив чинність, не містив жодних специфічних норм щодо 
вищої культурно-мистецької освіти. 

 Важливою заслугою законодавця вважаємо розробку і введення в За-
кон України «Про освіту» статті 21, у якій вперше надано й на законодав-
чому рівні закріплено визначення поняття «мистецька освіта» як спеціалі-
зований вид освіти, що передбачає формування у здобувача спеціальних 
здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі актив-
ної мистецької діяльності, набуття ним комплексу професійних, у тому 
числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну ху-
дожньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у 
різних видах мистецтва. 

 Разом із тим окремі аспекти освітньої реформи та деякі норми прий-
нятих у зв’язку із цим законів потребують уточнення й переосмислення. 
Зокрема, доречно звернути увагу на визначення поняття «науково-педа-
гогічний працівник», що надано в Законі «Про вищу освіту» і яке, на наш 
погляд, сформулювати слід точніше, адже в даному разі мова йде про од-
ного з провідних учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти. 
У ст. 53 Закону України «Про вищу освіту» зазначено, що це особи, які 
за основним місцем роботи у закладах вищої освіти провадять навчаль-
ну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну 
діяльність. У цьому формулюванні вбачається смислова неточність, яка 
виникла через неправильно вжиті знаки пунктуації, згідно з якими науко-
во-технічну та мистецьку діяльність слід розуміти як складову наукової. 

Загадаймо, що за правилами пунктуації беруться в дужки певні вставні 
конструкції, якщо вони: а) доповнюють або пояснюють зміст основного 
речення; б) являють собою побіжні авторські зауваження; в) пояснюють 
окремі слова в основній частині речення. Отже, можемо припустити, що 
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законодавець, беручи в дужки слова «наукова-технічна, мистецька», по-
яснював, що він має на увазі під словом «наукова». Проте, якщо виходити 
із значення кожного із цих слів, то вони в контексті вищезгаданих законів 
є самостійними поняттями і співвідносяться не як ціле («наукова») і його 
складові («науково-технічна, мистецька»), а як окремі види діяльності, в 
тому числі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. До 
того ж і законодавець визнає самостійність вищерозглянутих понять. Так, 
у Законі України «Про науково та науково-технічну діяльність» зазначе-
но, що наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована 
на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, ос-
новними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові досліджен-
ня. Закон також окремо трактує науково-технічну діяльність як наукову 
діяльність, яка спрямована на одержання і використання нових знань 
для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних 
та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні наукові 
дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки. Отже 
можна стверджувати, що законодавець виокремлює ці види діяльності, 
що цілком зрозуміло, адже вони за своєю суттю відрізняються одна від 
одної. Науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою роботи в 
технічних ЗВО і характерною саме для них. Говорячи про виконання на-
укової роботи у вишах культури і мистецтва, на наш погляд, слід брати 
до уваги, про притаманну їй специфіку, яка полягає в такому. Звичайні 
види наукової роботи, такі як написання статей, підручників, монографій, 
дисертацій тощо, притаманні всім вищим освітнім закладам, зокрема й 
так званим творчим. Особливістю останніх є те, що більшість викладачів 
спеціальності (скрипка, вокал, диригування, малюнок, режисура та ін.) є 
педагогами-практиками, безумовно з фаховою вищою освітою, проте які 
переважно займаються не наукою, а творчістю. І це природно, більш того, 
завдяки практичній реалізації свого таланту, втіленні його в концертному 
виконанні, наприклад фортепіанній партії, спектаклі, живописній роботі 
тощо, педагог удосконалює свою майстерність, якою на заняттях щедро 
поділиться із своїми учнями. У жодному разі не применшуючи ролі на-
укової роботи, вважаємо, що її повинні виконувати фахівці, що здобули 
відповідну музикознавчу освіту (історик музики, теоретик музики, му-
зичний критик, мистецтвознавець), або ж ті з них, хто відчув потребу 
теоретичного осмислення своїх творчих здобутків. Щоб уникнути супе-
речності, яка виникає через некоректність у регламентуванні науково-пе-

дагогічної діяльності, яка за законом складається з педагогічної, наукової, 
методичної та організаційної, пропонуємо педагогам-практикам зарахо-
вувати як наукову роботу участь у виконанні концертних програм, фести-
валях, акторські і режисерські роботи, участь у виставках образотворчого 
мистецтва, зокрема й проведення персональних, підтверджених афішами, 
програмами, буклетами тощо. Саме суспільне визнання творчості мит-
ця, який займається педагогічною діяльністю, може стати об’єктивним 
критерієм його відповідності посаді у вищому закладі освіти. У такому 
підході ми бачимо врахування специфіки діяльності митця-педагога, де в 
основу підготовки майбутнього представника мистецької спільноти по-
кладено поряд із теоретичними знаннями педагога-вченого творчу май-
стерність педагога-митця [5, 196]. 

Зауважимо, що, так би мовити, новий, а насправді такий, що завжди 
існував, вид діяльності науково-педагогічного працівника, вперше закрі-
плений на законодавчому рівні є мистецька діяльність. Її особливістю 
цього виду діяльності є те, що вона провадиться науково-педагогічними 
працівниками закладів вищої освіти саме культурологічного та мистець-
кого спрямування. Слід зазначити, що визначення терміна «мистецька 
діяльність» у Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту» не на-
дається. 

Після прийняття нового Закону України «Про освіту» у ст. 65 Зако-
ну України «Про вищу освіту» було внесено зміни. Частину першу цієї 
статті законодавець доповнив абзацом другим, де йдеться про те, що мис-
тецька діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності закладів 
вищої освіти культурологічного та/або мистецького спрямування і про-
вадиться з метою поглиблення професійних компетентностей, інновацій-
ної діяльності в мистецтві, що сприяє створенню нового культурно-ми-
стецького продукту. Суб’єктами наукової, науково-технічної, мистецької 
та інноваційної діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, 
особи, які навчаються у закладах вищої освіти, інші працівники закладів 
вищої освіти, а також працівники підприємств, які спільно із закладами 
вищої освіти провадять наукову, науково-технічну, мистецьку та іннова-
ційну діяльність. Таким чином, закон вказує, з якою метою проводиться 
мистецька діяльність у закладах вищої освіти, та називає тих, хто безпо-
середньо є суб’єктами такого виду діяльності. Ще раз наголошуємо, що 
дефініції «мистецька діяльність» в освітньому законодавстві немає. Тож 
зробимо спробу визначити це поняття не в широкому загальноприйнято-
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му розумінні, а в контексті статті 65 і статті 53 Закону України «Про вищу 
освіту», як один із видів діяльності науково-педагогічного працівника: 
«мистецька діяльність науково-педагогічного працівника закладу ви-
щої освіти культурного або/та мистецького спрямування, який викладає 
спеціальні дисципліни, – це певний вид художньої творчості, яким від-
повідно до фахової вищої освіти на професійній основі займається така 
особа результатом якої є створення культурно-мистецького продукту». 

Окрім цього, слід зауважити, що визначення поняття «науково-педаго-
гічний працівник» в базових освітніх законах сформульовано по-різному. 
Важливим принципом законодавчої техніки є дотримання узгодженості 
норм закону, у тому числі й відсутності суперечностей з нормами інших 
законів. Отож, пропонуємо частину першу статті 53 Закону України «Про 
вищу освіту» та статті 1 абзацу одинадцятого Закону України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність» викласти у такій редакції: «Науко-
во-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у 
закладах вищої освіти провадять навчальну діяльність у поєднанні з ме-
тодичною, науковою або науково-технічною, або мистецькою та органі-
заційною діяльністю».
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Проблема метода правового регулирования обсуждалась в общей теории 
права, отдельных отраслях в советское время и продолжает оставаться дис-
куссионной [1]. Относительно метода трудового права и его особенностей 
также высказываются различные точки зрения [2, c. 491-497; 3, c. 130-153; 4, 
c. 22-28; 5, c. 26-29; 6, c. 26-30; 7, c.79-91 и др.]. Под методом понимается си-
стема способов и средств воздействия права на поведение участников обще-
ственных отношений. С развитием последних в нормах права закрепляются 
новые способы, средства, а также их сочетания для регулирования конкрет-
ной области общественных отношений.  Основными способами право-
вого регулирования являются: дозволение, запрет, предписание. К допол-
нительным способам относятся поощрения и рекомендации. К основным 
средствам правового регулирования, полагаем, принадлежат: нормы права; 
юридические факты; субъективные права, обязанности и правовое положе-
ние участников правоотношений; средства, обеспечивающие реализацию 
прав и исполнение обязанностей (стимулы и юридическая ответствен-
ность); формы, способы и средства защиты. Метод отрасли раскрывается в 
характеристике и сочетании средств и способов правового регулирования. 
В отраслях права используются свои комбинации способов и средств пра-
вового регулирования, которые зависят от этапа исторического развития 
общественных отношений, их вида, усмотрения законодателя. В разные 
периоды развития трудового права сочетание способов и средств регули-
рования менялось. Исследования в данной области продолжаются. Автор-
скую концепцию метода в трудовом праве в 70-х годах XX века предложил 
А.И. Процевский. По мнению классика трудового права, «метод регулирования 
(в отличие от форм правового воздействия) проявляется через нормы права, 
побуждая субъектов общественного отношения к определенному поведе-
нию…», «…контроль за соблюдением законодательства о труде и средства 
обеспечения субъективных прав, хотя и составляют содержание форм пра-
вового воздействия, но выходят за пределы метода регулирования». Данный 
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побуждая субъектов общественного отношения к определенному поведе-
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автор раскрывает специфичность метода регулирования трудовых отноше-
ний через совокупность следующих признаков: правовое положение субъ-
ектов в трудовом правоотношении (равенство или подчинение); характер 
норм права, регулирующих трудовые отношения (императивный или дис-
позитивный); порядок установления прав и обязанностей (непосредственно 
законом или нормативным соглашением) [3, с.125, 130-153]. Данные при-
знаки не утратили актуальности для характеристики особенностей метода 
трудового права. Полагаем, что в настоящее время контроль за соблюдени-
ем законодательства о труде и средства обеспечения субъективных прав от-
носятся к характеристике метода трудового права. Отраслевые особенности 
метода с учетом их сходства могут быть объединены в три блока.

Особенности, обусловленные установлением норм трудового права и 
их содержанием:

сочетание централизованного и локального правового регулирования; 
сочетание нормативного и договорного правового регулирования; уча-
стие работников и их представителей в создании норм трудового права, 
определении содержания договорных регуляторов общественных отно-
шений; нормы трудового права и их воздействие характеризуется един-
ством и дифференциацией правового регулирования труда. 

Особенности, обусловленные составом юридических фактов, субъек-
тивными правами, обязанностями и правовым положением участников 
правоотношений:

в трудовом праве основным юридическим фактом является двусто-
ронний юридический акт (волевое правомерное действие) – трудовой 
договор; сочетание равенства сторон до заключения трудового договора 
и подчинения работника нанимателю после его заключения, предопреде-
ляет содержание прав и обязанностей сторон, субъектов правоотношений 
и их правовое положение.

Особенности, обусловленные средствами, обеспечивающими реали-
зацию прав и исполнения обязанностей (стимулы, ограничения, юриди-
ческая ответственность, формы, способы и средства защиты):

для трудового права характерны специфические санкции и процедуры 
их применения, стимулы правомерного поведения, особые формы, спосо-
бы и средства защиты. 

Защита трудовых прав осуществляется в разных формах и различны-
ми способами. Работник как более слабая сторона нуждается в особых 
способах защиты. Кроме судебной защиты в трудовом праве защита осу-

ществляется государственными органами надзора и контроля за соблю-
дением трудового законодательства, профсоюзными органами. Государ-
ственные органы надзора и контроля не зависят от нанимателя и могут 
относительно объективно оценить, соблюдаются ли права работника. Од-
нако в бюджетном секторе экономики, где в качестве собственника высту-
пает государство, конфликт интересов влияет на эффективность защиты. 
Профсоюзы представляют и защищают индивидуальные и коллективные 
права работников различными способами. Они осуществляют обще-
ственный контроль за соблюдением законодательства о труде. Вместе с 
тем, сфера общественного контроля существенно сузилась, возможности 
профсоюзов и результативность контроля уменьшились. Представители 
профсоюзов входят в органы по рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров (КТС), коллективных трудовых споров (примирительная ко-
миссия). По соглашению с профсоюзами создается трудовой арбитраж, 
коллективный трудовой спор передается на разрешение посредника и др. 
Однако производственная демократия, участие трудовых коллективов в 
управлении организацией превратились в декларацию. Наблюдается эро-
зия ценностей труда и социальной солидарности работников. Профсоюзы 
не обеспечивают представительскую и защитную функцию своих членов 
в необходимой степени. Не обеспечено также право на доступность юри-
дической помощи для наёмных работников, а отдельные гарантии права 
на судебную защиту не работают.

Исследования особенностей метода трудового права необходимо про-
должать с учетом отказа от советской парадигмы организации труда. По-
стулаты этой парадигмы в литературе обобщены [12, с. 92-93]. Отдель-
ные её элементы сохраняются в странах на постсоветском пространстве. 
Например, в Беларуси предусмотрены административные регуляторы 
занятости. Полагаем, отказ от таких регуляторов необходим. В период 
становления и развития индустриального и постиндустриального обще-
ства меняется общественная организация труда [12, с. 78-81, 101, 390 и 
др.]. Эти изменения требуют новых комбинаций средств и способов пра-
вового регулирования в сфере наёмного труда. Феномен «работающих 
бедных», скрытая безработица, рост неформальной занятости и масшта-
бов неустойчивой занятости, распространение «заёмного» труда и дру-
гие вызовы современности приводят к неэффективности многих средств 
правового регулирования. В частности, форм, способов и средств защиты 
наёмных работников. Изучение, осознание и разработка проблематики 
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правового регулирования труда в XXI веке, полагаем, относятся к перво-
очередным задачам трудового права. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ 
ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Сільське господарство – особлива галузь економіки, яка суттєво відріз-
няється від інших галузей. В Україні сільське господарство є однією з 
основних галузей національної економіки. Це пов’язано як із специфікою 
господарювання, так і унікальними природно-біологічними факторами 
галузі, які включають в себе землі сільськогосподарського призначення 
як основний і незамінний засіб виробництва, так і продукцію, що виро-
бляється в процесі господарювання. Зважаючи на це, праця у цій сфері 
об’єктивно потребує особливого правового регулювання.

Особливості праці в сільському господарстві полягають у тому, що 
така праця має сезонний характер, як вже вказувалось вище, виробни-
цтво залежить від природно-кліматичних та географічних умов, основ-
ним засобом виробництва є земля. Це, у свою чергу, впливає на розподіл 
робочого часу та часу відпочинку, трудових обов’язків працівників. Крім 
того, членами сільськогосподарських виробничих кооперативів і фермер-
ських господарств можуть бути неповнолітні працівники, які потребують 
додаткових гарантій та захисту з боку держави, зокрема, встановлення 
скороченого робочого часу, збільшення часу відпочинку, підвищеної за-
робітної плати, заборони залучення до робіт з важкими і шкідливими 
умовами праці тощо.

Трудові відносини, що складаються в процесі сільськогосподарської 
виробничої діяльності аграрних підприємств та інших суб’єктів сільсько-
господарського виробництва, характеризуються істотними особливостя-
ми, що повинні знаходити своє відображення в змісті відповідних право-
вих норм [1].
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правового регулирования труда в XXI веке, полагаем, относятся к перво-
очередным задачам трудового права. 
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Варто зазначити, що трудові відносини в сільському господарстві заз-
вичай ґрунтуються на основі праці їх членів. У разі виробничої потреби 
вони мають право залучати до роботи інші громадяни за трудовим до-
говором (контрактом). В цьому випадку трудові відносини у сільському 
господарстві визначаються нормами трудового права. Членів сільсько-
господарських кооперативів не можна ототожнювати з найманими пра-
цівниками. Проте й визнавати їх працю повністю самостійною також не 
має підстав. Адже, як зазначають деякі науковці, у кооперативах наявні 
управлінські структури, з якими рядові члени перебувають у відносинах 
влади і підлеглості, а отже, потребують певного захисту своїх трудових 
прав.

За роки існування України як самостійної незалежної держави прий-
нято значну кількість нормативних актів, спрямованих на поліпшення ре-
гулювання праці в сільському господарстві. Це закони «Про фермерське 
господарство», «Про господарські товариства», «Про сільськогосподар-
ську кооперацію», «Про охорону праці» та інші. Але як показує практика, 
вони є малоефективними та недосконалими, що не дає можливості розви-
ватися та повноцінно функціонувати сільськогосподарським підприєм-
ствам у сучасних умовах. 

На жаль, у сучасному аграрному законодавстві відсутній єдиний ко-
дифікований нормативно-правовий акт, який би регулював особливості 
праці в агропромисловому комплексі. Зважаючи на незадовільний стан 
нормативної бази, на практиці підвищується значення локального ре-
гулювання трудових відносин у сільському господарстві.

На сьогодні галузеві угоди, які укладаються між міністерством, галу-
зевими об’єднаннями підприємств та профспілкою працівників агропро-
мислового комплексу України на відповідний період, практично є єдиним 
комплексним актом, який відображає особливості сільськогосподарської 
праці. Але слід зазначити, що умови галузевої угоди обов’язкові тільки 
для сторін, які ведуть на підприємствах колективні переговори й уклада-
ють колективний договір [2].

У наукових працях вказаних вчених поєднується розробка загально-
теоретичних і конкретних (практичних) проблем правового регулювання 
сільського господарства.

Як обґрунтовано зазначено Н.І. Титовою, у сільському господарстві 
праця, відокремлена від землі, від її безпосереднього використання у ви-
робництві сільськогосподарської продукції, була б нереальною абстрак-

цією; сільськогосподарська праця є нічим іншим, як землевикористання 
[3]. Відповідно до цього і належне правове регулювання відносин сіль-
ськогосподарської праці має першорядне значення. Встановлення чітких 
та ефективних правових засобів регулювання праці членів сільськогоспо-
дарських підприємств має як теоретичне (для розмежування предмета 
правового регулювання аграрного із суміжними галузями права), так і 
практичне значення, оскільки впливатиме на ефективність процесу пра-
возастосування. Отже, вивчення питань правового регулювання членів 
сільськогосподарських підприємств є дуже актуальним.

Згідно зі статтею 3 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП 
України) законодавство про працю регулює трудові відносини праців-
ників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм влас-
ності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють 
за трудовим договором з фізичними особами. Названі приписи є доволі 
однозначними і дозволять зробити, наприклад, такий висновок: вказана 
норма чинного законодавства поширюється, в тому числі, і на трудові від-
носини у сільському господарстві. 

Але, як справедливо зауважує В.В. Жернаков, логічно пов’язаний з 
цією нормою і зміст першого речення ч.2 с.3 КЗпП України – «Особли-
вості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільсько-
господарських підприємств, фермерських господарств, працівників під-
приємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх 
статутами». Тобто певним законодавством, яке знаходиться за межами за-
конодавства про працю, та статутами визначаються лише «особливості», 
а основні питання праці у них повинні регулюватись трудовим законо-
давством». 

Однак наступне речення ч.2 ст.3 КЗпП України наводить на висновок, 
що слово «особливості» у першому реченні слід оцінювати як ключо-
ве, що фактично означає виключення членів цих підприємств із списку 
суб’єктів трудового права [4].

І насправді, у другому реченні ч.2 т.3 КЗпП йдеться про надання чле-
нам названих сільськогосподарських підприємств гарантії лише щодо 
зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів у порядку, пе-
редбаченому законодавством про працю.

Оскільки, як встановлено, члени сільськогосподарських підприємств 
не належать до суб’єктів трудового права, то надалі звернемо до спеціаль-
них норм аграрного законодавства щодо регулювання праці таких осіб. 
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Так, відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про колективне сільсько-
господарське підприємство» від 14.02.1992р. трудові відносини членів 
підприємства регулюються цим законом і статутом підприємства. Отже, 
в даному законі однозначно встановлено, що вказані вище відносини на-
лежать до предмета регулювання аграрного права. Аналогічний припис 
міститься і в ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» від 
19.06.2003р.

Таким чином, ми можемо прийти до висновку, що у теорії трудового 
права не склалось єдиної точки зору щодо концепції правового регулю-
вання трудових відносин членів сільськогосподарських підприємств. 
Аналіз норм чинного законодавства України наводить на висновок, що 
в них вміщено концепцію правового регулювання праці членів сільсько-
господарських підприємств нормами аграрного законодавства як на рівні 
спеціальних законів – «Про колективне сільськогосподарське підприєм-
ство», «Про сільськогосподарську кооперацію» та «Про фермерське го-
сподарство», так і локальних нормативних актів (статутів, правил вну-
трішнього розпорядку) сільськогосподарських підприємств. Підґрунтям 
існування саме такої концепції правового регулювання трудових відносин 
членів сільськогосподарських підприємств слугує наявність специфічної 
«кооперативної форм праці», що характеризується суттєвими відмінно-
стями від найманої праці.
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЧИ ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВПЛИВ?

Зміна суспільних відносин, що відбулась внаслідок переходу до рин-
кової економіки вимагає від нас переосмислення навіть таких усталених 
категорій як дисциплінарна відповідальність та дисциплінарні стягнення, 
які більшістю науковців сприймаються як примус, покарання. 

Думається, що розуміння дисциплінарної відповідальності, як при-
мусу, покарання, було доцільним за радянських часів, коли праця була 
обов’язком, коли можливість застосовувати до працівника дисциплінар-
ні стягнення виводилась з наявності у адміністрації розпорядчо-дисци-
плінарної влади. Проте у сучасній демократичній і соціальній державі, 
якою є Україна, «юридична відповідальність у трудовому праві не може 
розглядатися як примус, кара чи репресія» [1, с.225] і тому слід виробити 
новий підхід щодо розуміння дисциплінарної відповідальності.

Логічним буде вважати, що дисциплінарній відповідальності, як виду 
юридичної відповідальності повинні бути притаманні ознаки останньої.

Науковці виокремлюють певне коло ознак юридичної відповідаль-
ності, проте ми приділимо увагу лише обов’язковим ознакам, що дозволя-
ють виокремити юридичну відповідальність від інших категорій: держав-
ний примус, громадський осуд, негативні наслідки для правопорушника. 
На зазначені ознаки юридичної відповідальності вказували такі науковці 
як С. С. Алєксєєв [2, с.425], Б. Т. Базилев[3, с.46], Д. А. Липинський та 
Р. Л. Хачатуров[4, с.197], І. С. Самощенко [5, с. 44; с.54-55] та інші.

Дисциплінарна відповідальність не забезпечена державним приму-
сом. Це твердження обґрунтовується тим, що «дисциплінарні стягнення 
застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (об-
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рання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника» (ч.1 
ст.147-1 КЗпП України). При цьому роботодавець не виступає від імені 
держави і у нього не має жодної правової можливості для звернення до 
державних органів з вимогою про притягнення працівника до дисци-
плінарної відповідальності. Отже, застосування до працівника дисци-
плінарних стягнень не пов’язано ані з державним примусом, ані з мож-
ливістю його застосування.

Проте, «державний примус – характерна та необхідна ознака юри-
дичної відповідальності»[6, с.134], а «юридичні наслідки, не пов’язані з 
заходами державного примусу, не можна відносити до області правової 
відповідальності» [7, с. 315].

Думається, що відсутня і така ознака юридичної відповідальності як 
«громадський осуд» оскільки: а) не можна визнати за роботодавцем право 
осуджувати від імені суспільства; б) рівні сторони не можуть осуджувати 
один одного. До того ж, на думку Д. А. Липинського та Р. Л. Хачатурова, 
«осуд неможливий без державного примусу» [4, с.187].

Щодо негативних наслідків для правопорушника, то їх наявність не 
є обов’язковою. Так, негативним наслідком застосування догани є те, 
що «протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення 
до працівника не застосовуються» (ч.3 ст.51 КЗпП). Але у тих випадках, 
коли працівник ніколи не докладав зусиль для отримання заохочення, та у 
випадках відсутності на підприємстві системи заохочення, догана не буде 
нести негативних наслідків. 

Звільнення у зв’язку з прогулом також не являється негативним на-
слідком, якщо працівник за власним бажанням відмовився від виконання 
трудових обов’язків (без попередження роботодавця за 2 тижні). Якщо 
розуміти юридичну відповідальність як новий обов’язок, то у даному ви-
падку, навпаки, працівник, як він того і бажав, звільняється від обов’яз-
ків. При цьому відповідний запис у трудовій книжці (звільнений в зв’язку 
з прогулом без поважних причин, п.4 ст.40 КЗпП України) також не мож-
на визнати негативним наслідком, оскільки такий запис не впливає на 
статус людини у подальшому.

Отже, використання поняття «дисциплінарна відповідальність» у кон-
тексті трудових відносин є некоректним, оскільки їй не притаманні озна-
ки юридичної відповідальності (відсутні державний примус, державний 
та суспільний осуд). До того ж наявність відповідальності за невиконан-
ня трудових обов’язків, змушує працівника виконувати їх не за власним 

бажанням, а під загрозою застосування покарання, що не відповідає со-
ціальній спрямованості трудового права і є антиконституційним.

На наш погляд, замість поняття «дисциплінарна відповідальність» 
слід використовувати поняття «дисциплінарний вплив».

Щодо сутності дисциплінарних стягнень можна зазначити наступне.
Догана є не покаранням працівника, не заходом відповідальності, а 

повідомленням однією стороною трудового договору (роботодавцем) 
іншу сторону (працівника) про те, що: а) працівник не виконує свої 
обов’язки належним чином; б) при наступному неналежному виконан-
ні обов’язків трудовий договір може бути розірваний. Метою такого по-
передження є скерування поведінки працівника у напрямку дотримання 
дисципліни праці.

Що стосується дисциплінарного звільнення, то воно є трудо-право-
вою адаптацією цивільно-правового інституту односторонньої відмови 
від зобов’язання (див. ч.1 ст.615 ЦК). Звільнюючи працівника, робото-
давець відмовляється від своїх зобов’язань у трудових відносинах, на 
підставі того, що працівник не виконує або неналежно виконує свої тру-
дові обов’язки. Якщо визнати таке звільнення заходом дисциплінарної 
відповідальності, то ми повинні визнати, що і працівник може притягну-
ти роботодавця до дисциплінарної відповідальності оскільки «працівник 
має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним 
бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує зако-
нодавство про працю, умови колективного чи трудового договору» (ч. 3 
ст. 38 КЗпП).

Дисциплінарне звільнення є способом самозахисту інтересів робото-
давця. Основною метою дисциплінарного звільнення є захист інтересів 
суспільства і роботодавця, а не покарання працівника.

Дисциплінарні стягнення, передбачені Кодексом законів про працю 
України є не заходами відповідальності, а заходами дисциплінарного 
впливу.
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«громадський осуд» оскільки: а) не можна визнати за роботодавцем право 
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бажанням, а під загрозою застосування покарання, що не відповідає со-
ціальній спрямованості трудового права і є антиконституційним.

На наш погляд, замість поняття «дисциплінарна відповідальність» 
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Щодо сутності дисциплінарних стягнень можна зазначити наступне.
Догана є не покаранням працівника, не заходом відповідальності, а 
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Дисциплінарне звільнення є способом самозахисту інтересів робото-
давця. Основною метою дисциплінарного звільнення є захист інтересів 
суспільства і роботодавця, а не покарання працівника.

Дисциплінарні стягнення, передбачені Кодексом законів про працю 
України є не заходами відповідальності, а заходами дисциплінарного 
впливу.
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ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ ТА ТРУДОВИЙ СПІР:
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

Досить часто в юридичній літературі поняття трудового спору ото-
тожнюють із терміном трудовий конфлікт, що на наше переконання, є не-
вірним як з теоретичної, так і практичної точки зору, адже це породжує 
виникнення різного роду колізій. Для підтвердження цієї думки розгля-
немо, що представляє собою терміни «трудовий конфлікт» та «трудовий 
спір». Так, досить узагальнююче визначення вказаної категорії надає 
Л.В. Беззубко, який вважає, що трудовий конфлікт – це конфлікт в сфері 
трудових правовідносин, який виникає щодо засобів життєзабезпечення, 
рівня заробітної плати, використання професійного та інтелектуального 
потенціалу, різних елементів та факторів трудового процесу, рівня цін на 
різні матеріальні блага [1, с.4]. Заслуговує на увагу думка С.М. Прилипка, 
який доводить, що трудовий конфлікт – це зіткнення між роботодавцями 

і працівниками з приводу встановлення і застосування умов праці. Саме 
під час встановлення і застосування умов праці виникають суперечності 
між суб’єктами трудових відносин, відбувається зіткнення протилежних 
економічних і соціальних інтересів. У даній ситуації не йдеться про по-
рушене право, про захист його шляхом визнання і поновлення. Тут спо-
стерігається не збігання інтересів сторін. Вирішення трудового конфлікту 
і спору повинен відбуватися у встановленому державою порядку. Захисту 
інтересів під час конфлікту має непозовний характер [2, с. 73-74]. 

Таким чином, трудовий конфлікт – це особливий вид спілкування, в ос-
нові якого лежить зіткнення інтересів між працівником та роботодавцем 
щодо організації трудових правовідносин (умов, змісту, організації праці та 
її оплати). Умови та порядок вирішення трудового конфлікту визначається 
його сторонами. Варто підкреслити, що трудовий конфлікт може мати як 
негативні, так і позитивні наслідки. Серед негативних наслідків слід від-
значити: посилення настроїв ворожості, погіршення взаєморозуміння та 
соціального самопочуття; руйнування позитивної соціальної ідентифікації, 
незадоволення від належності до конкретної трудової групи або трудової 
організації; внаслідок негативних настроїв зменшення мотивації до праці 
та показників трудової мотивації; згортання ділових контактів за наявності 
функціональної необхідності, гранична формалізація спілкування; навмис-
ний деструктивний супротив діям та поглядам інших навіть без необхід-
ності в цьому та сенсу цього; фактична втрата часу, відволікання від пра-
ці [3]. В свою чергу до позитивних наслідків можна віднести: в процесі 
конфлікту відкривається раніше невідома інформація; під час конфлікту 
його учасники набувають досвід взаємодії у критичних ситуаціях; завдя-
ки конфлікту можуть вичерпуватися негативні настрої, емоції, що сприяє 
нормалізації морального клімату; конфлікт може стимулювати вирішення 
нагальних проблем; тощо [3]. А відтак, будь-який трудовий конфлікт тим 
чи іншим чином, вплине на внутрішню обстановку у колективі.

Переходячи до розгляду поняття трудового спору необхідно зазначи-
ти, що більшість науковців сходяться на тому, що трудові спори - це не-
врегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між сторо-
нами соціально-трудових відносин щодо застосування законодавства про 
працю, встановлення нових чи зміни існуючих умов праці, що передані 
на розгляд уповноваженого юрисдикційного органу [4]. Однак, існують і 
інші точки зору. Так, відповідно до точки зору О.О. Кондратьева, трудо-
вий спір - це такі, що поступили на розгляд відповідних компетентних ор-
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ганів, неврегульовані розбіжності між суб’єктами трудових та інших тіс-
но пов’язаних з ними правовідносин з приводу застосування умов праці, 
встановлених законом, або іншими нормативними актами, чи з приводу 
встановлення нових (зміні існуючих) умов праці працівників і службов-
ців, не закріплених в нормативних актах і вирішуваних у встановленому 
законом порядку [5, с.15]. В.П. Толкунова вважає, що трудовий спір – це 
надіслані на розгляд юрисдикційного органу суперечності суб’єктів тру-
дового права з питань застосування трудового законодавства чи про вста-
новлення нових умов праці в партнерському порядку. Вона також зазна-
чає, 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 правовід-
носин, що безпосередньо з ними пов’язані, у тому числі і з правовідносин 
організаційно-управлінського характеру [6, с. 263-265].

Отже, на основі аналізу наукових поглядів вчених можемо виділити 
наступні характерні особливості, які відрізняють трудовий спір від тру-
дового конфлікту:

- трудовий спір, на відміну від трудового конфлікту, чітко врегульо-
вується нормами чинного законодавства України, в той час як порядок 
вирішення конфлікту напряму залежить від його учасників;

- поняття трудового спору ширше аніж трудового конфлікту, адже 
воно включає не лише непорозуміння між працівником та роботодавцем, 
воно включає і непорозуміння між іншими суб’єктами трудового права, 
наприклад між трудовим колективом і роботодавцем.

- стійкий характер розбіжностей між сторонами трудового спору;
- змагальність сторін-учасників трудового спору;
- трудовий спір, на відміну від трудового конфлікту вирішується 

спеціально-уповноваженими органами (до прикладу: комісією з трудових 
спорів, судом, тощо).

- трудовий конфлікт може тривати довгий період часу, при цьому це 
жодним чином не відбиватися на трудо-правових відносинах між праців-
ником та роботодавцем.

Таким чином, можна говорити про те, що існування трудового кон-
флікту, у разі неможливості вирішити його учасниками самостійно, може 
призвести до виникнення трудового спору, який у подальшому вирі-
шується спеціальними уповноваженими органами у визначеному законо-
давством порядку.
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Рассматриваемые отношения могут возникать не только между работ-
ником и нанимателем по поводу получения новой профессии, повышения 
квалификации. Участниками таких правоотношений являются и лица, ко-
торых наниматель принимает с целью обучить определенной профессии 
для собственных нужд. Данные отношения в науке трудового права были 
объединены под общим названием «производственное ученичество». 
Рассматриваемые производные отношения могут быть как предшеству-
ющими, так и сопутствующими трудовым. 

В Беларуси сторона, противостоящая нанимателю в отношениях 
производственного ученичества, специального наименования не по-
лучила. В науке трудового права договор, связывающий нанимателя и 
лицо, проходящее обучение на производстве, именуют ученическим, а 
субъекта – учеником. В советской науке трудового права (В.М. Догадов, 
Н.Г. Александров, А.Е. Пашерстник, К.П. Уржинский, А.И. Процевский 
и др.) данные отношения единодушно относили к производным от тру-
дового отношения. При этом разногласия касались, в основном, того, 
является ли обозначенный договор самостоятельным видом (договором 
производственного ученичества, ученическим договором) (А.С. Пашков, 
О.В. Смирнов, Л.А. Сыроватская и др.) или это трудовой договор с осо-
бым условием – условием об освоении специальности (Л.Я. Гинцбург, 
Ф.М. Левиант, Ю.П. Орловский, А.И. Процевский и др.).

В науке советского трудового права и в законодательстве того периода 
разделяли отношения, связанные с получением образования и удовлет-
воряющие право граждан на образование, и ученические отношения, на-
правленные на подготовку лиц, не имеющих профессии, непосредственно 
у нанимателя. В первом случае речь идет об административно-правовых 
отношениях в рамках законодательства об образовании. Во втором – об 
отношениях, входящих в предмет трудового права.

К сожалению, белорусское трудовое законодательство, в отличие от 
российского, не содержит легального понятия «ученический договор». 
В ТК прямо не урегулированы отношения производственного обучения. 
Характерно, что в проекте Закона Республики Беларусь 2005 г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» 
предусматривалась отдельная статья, посвященная ученическому догово-
ру (ст. 2201), не вошедшая в окончательную редакцию закона.

По нашему мнению, после принятия Кодекса Республики Беларусь об 
образовании в 2011 году наблюдается экспансия административного пра-

ва на отношения, традиционно являющиеся предметом трудового права. 
Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих отне-
сено к дополнительному образованию взрослых. Из этого подхода вы-
текают все остальные требования административного законодательства, 
предъявляемые к образовательным отношениям. До 2011 года нанимате-
лю было предоставлено право проводить производственное обучение на 
основе программ, соответствующих изучаемой специальности. Затем са-
мостоятельно, путем формирования квалификационных комиссий, при-
сваивать соответствующую квалификацию лицу, успешно прошедшему 
обучение. В прежней Инструкции о порядке ведения трудовых книжек 
работников, утвержденной постановлением Министерства труда Респу-
блики Беларусь от 9 марта 1998 г. № 30, прямо указывалось, что лицам, 
не имеющим профессиональной подготовки и поступившим на работу в 
качестве ученика (токаря, сварщика), запись в трудовую книжку вносится 
нанимателем после издания приказа.

Сейчас непрерывное профессиональное обучение по профессиям ра-
бочих в организациях осуществляется для собственных нужд организа-
ции в соответствии с коллективным договором, соглашением, трудовым 
договором (п. 4 Положения о непрерывном профессиональном обучении 
по профессиям рабочих, утв. постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 15.07.2011 № 954 «Об отдельных вопросах дополни-
тельного образования взрослых» (далее – постановление № 954)). Однако 
такое профессиональное обучение должно соответствовать многочислен-
ным требованиям законодательства об образовании. В частности, нанима-
телю должно быть предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность по реализации программ дополнительного образования 
взрослых. У него должна быть специально создана материально-техни-
ческая база, разработаны и утверждены учебно-программные документы 
различных видов. Обратим внимание и на предмет отношений – образо-
вательный процесс, и на субъекта – слушатель. Слушатели должны ос-
воить содержание образовательных программ как обязательное условие 
присвоения квалификационного разряда и выдачи свидетельства уста-
новленного образца. Таким образом, будущий штукатур, например, в те-
чение трех месяцев производственного обучения должен освоить в рам-
ках теоретического курса экономику, организацию и управление; охрану 
окружающей среды; основы права; этику и психологию деловых отно-
шений; информационные и коммуникационные технологии. К счастью, 
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от нанимателя не требуется прохождение государственной аккредитации 
или получение лицензии.

Выполнение нанимателем сложных образовательных требований со-
всем не совпадает с целями обучения профессии будущих работников 
для собственных нужд организации. При этом согласно п. 29 Инструкции 
о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной поста-
новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь от 16 июня 2014 г. № 40, наниматели вправе принимать на работу 
лиц, не имеющих профессии и квалификации. Трудовым законодатель-
ством должно быть гарантировано проведение профессионального обу-
чения таких лиц на рабочем месте, без скрупулезного соблюдения норм 
законодательства об образовании, имеющего другое предназначение. Вы-
полнить такой объем сверхтребований не под силу никакому нанимате-
лю. Цена затрат на обучение сводит на нет его целесообразность.

Указанные обстоятельства подчеркивают публично-правовую направ-
ленность регулирования отношений по профессиональному обучению на 
производстве на основе норм законодательства об образовании, игнори-
руя частно-правовую составляющую отрасли трудового права. Характер-
но, что в самом Кодексе об образовании указано, что отношения в сфере 
образования возникают, в частности, при заключении договора о профес-
сиональной подготовке рабочего (служащего) на платной основе (см. абз. 
2 п. 2.15 ст. 59). В отношениях производственного ученичества такой ос-
новы нет. Наниматель выплачивает ученику заработную плату из расчета 
тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной в организации 
по осваиваемой им профессии. Сам ученик ничего нанимателю не платит. 
Обучение организуется нанимателем за счет собственных средств и прово-
дится в пределах рабочего времени. Некоторые формы профессионального 
обучения на осуществляются непосредственно на рабочем месте обучаю-
щего (мастера производственного обучения) или обучаемого, где ученика 
должны ознакомить с правилами техники безопасности, квалификацион-
ной характеристикой профессии (специальности), программой обучения. 
Ученик выполняет определенные учебно-производственные задания, со-
ответствующие изучаемой специальности. С этой точки зрения учениче-
ские отношения выступают в правовой форме отношений, составляющих 
предмет трудового права. Здесь возникают не административно-правовые 
отношения, как неоднократно указывалось в науке трудового права, а про-
изводные от трудовых отношения, входящие в предмет указанной отрасли. 

Регулирование отношений производственного обучения у нанимателя 
нормами законодательства об образовании нарушает целостность пред-
мета трудового права, не учитывает особенностей частно-правовых начал 
отрасли, противоречит целям и задачам трудового права, препятствует 
реализации производственной функции отрасли, не отвечает направлени-
ям экономической политики в целом. Поэтому считаем важным обратить 
внимание законодателя на необходимость специального правового регу-
лирования отношений производственного обучения путем закрепления 
ученического договора и его особенностей в ТК Беларуси. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД МОБІНГУ СУБ’ЄКТІВ 
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

Порушення трудових прав працівників може відбуватись не тільки у 
сфері умов та охорони праці, але й в особистісній площині через нех-
тування фундаментальним гуманістичним відношенням до трудящого, 
сприйняття його не як особистості, а як непотрібної речі. Здебільшого 
психологічні цькування, приниження та залякування спрямовані на при-
мушення звільнитись працівника за «власним бажанням», покладення 
більшого обсягу роботи та продовження роботи в шкідливих умовах, 
придушення профспілкової та громадянської активності і т.п. Такі дії у 
юридичних, соціологічних дослідженнях мають назву мобінг (від англ. 
mob – юрба та to mob – нападати) та посягають передусім на честь та гід-
ність людини і обмежують реалізацію інших трудових прав працівників. 

Приниження честі та гідності людини заборонено провідними між-
народними актами. Вже у преамбулі Загальної декларації прав людини 
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йдеться про «визнання гідності властивої всім членам людської сім’ї», 
«віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи». Ст. 1 
Декларації каже, що «всі люди народжуються вільними і рівними у своїй 
гідності та правах», а ст. 5 вказує, що «ніхто не повинен зазнавати повод-
ження, що принижує його гідність» (аналогічне проголошується у ст. 3 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Ст. 26 ча-
стини 2 Європейської соціальної хартії закріплює право на гідне ставлен-
ня на роботі та юридичний захист від сексуальних домагань на робочому 
місці, систематичних непорядних або явно негативних та образливих дій 
щодо окремих працівників. Усі наведені положення міжнародних актів 
ратифіковані Україною і визнані державою як обов’язкові для виконання.

Положення Конституції України містять низку положень, спрямованих 
на захист честі та гідності людини: «усі люди є вільні і рівні у своїй гід-
ності та правах» (ст. 21); «ніхто не може бути підданий катуванню, жорсто-
кому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню 
чи покаранню» (ст. 28); «використання власності не може завдавати шкоди 
правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 
екологічну ситуацію і природні якості землі» (ст. 41); «кожен зобов’язаний 
неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не пося-
гати на права і свободи, честь і гідність інших людей» (ст. 68).

У Кодексі Законів про працю України відсутні положення про обов’я-
зок роботодавця не посягати на честь та гідність працівника. Однак чин-
не законодавство про працю захищає людину від проявів дискримінації 
у трудових відносинах, що є однією з основних форм посягання на честь 
та гідність трудящих. Згідно ст. 21 КЗпП України забороняється будь-яка 
дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав 
і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно 
від причин не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконан-
ня.

Згідно п. «н» ст. 12 Типових правил внутрішнього трудового розпо-
рядку для робочих та службовців підприємств, установ і організацій від 
20 липня 1984 року (на їх основі мають розроблятись Правила внутріш-
нього розпорядку) адміністрація «повинна сприяти створенню у трудо-
вому колективі ділової, творчої обстановки». У цю імперативну норму 
закладена відсутність будь-яких проявів посягання на честь та гідність 
працівника, адже не може бути ділової та творчої обстановки у тому ко-
лективі, де систематично відбувається гноблення людини.

Механізм правового захисту від мобінгу, який передбачено українсь-
ким законодавством, може охоплювати наступні випадки.

1. Випадки приниження честі та гідності трудящих знаходяться у 
сфері діяльності професійних спілок та громадських організацій, які мо-
жуть представляти інтереси працівників у справах про захист честі та 
гідності, здійснювати громадський незалежний контроль за поведінкою 
роботодавця. Профспілки мають право ініціювати звільнення керівників 
за порушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 45 КЗпП України). До 
законодавства про працю цілком відносяться ратифіковані положення 
міжнародних актів про заборону посягання на честь та гідність, а також 
норми Типових ПВТР та КЗпП України про заборону дискримінації.

2. Ст. 2371 КЗпП України передбачає механізм відшкодування мораль-
ної шкоди у випадках приниження честі та гідності трудящого. Стягнення 
моральної шкоди здійснюється або у добровільному або у судовому по-
рядку. Згідно ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України у спра-
вах про дискримінацію та про створення роботодавцем загрози застосу-
вання негативних заходів впливу до працівника у разі наведення фактичні 
даних, що підтверджують такі дії, тягар доведення їх відсутності покла-
дається на роботодавця. 

Крім того, ЦПК України перекладає тягар доведення на роботодавця 
у ситуації вчинення ним тиску чи створення загрози застосування нега-
тивних заходів впливу (звільнення, примушування до звільнення, притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна 
умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробіт-
ної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї 
про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою 
особою. А у разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, 
який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї 
повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення ор-
ган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому 
компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (ч. 4 ст. 235 
КЗпП України).

3. Захист від посягань на честь та гідність у трудовій сфері повинні 
забезпечувати правоохоронні органи шляхом притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за поширювання неправдивих чуток (ст. 1731 
КУпАП), Уповноважений з прав людини через вчинення подання до вин-
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йдеться про «визнання гідності властивої всім членам людської сім’ї», 
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стини 2 Європейської соціальної хартії закріплює право на гідне ставлен-
ня на роботі та юридичний захист від сексуальних домагань на робочому 
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них осіб про припинення порушення честі та гідності, Державна служби 
з питань праці, яка уповноважена здійснювати державний контроль за до-
триманням законодавства про працю та притягати за його порушення до 
адміністративної відповідальності.

Варто пам’ятати, що посягання на честь та гідність трудящих обов’яз-
ково повинні бути зафіксовані належним чином: паперовими або елек-
тронними документами (роботодавця, профспілки, державних органів), 
відкритою відеозйомкою чи аудіозаписом, експертними висновками гро-
мадських організацій, відомостями з «гарячої лінії» Уповноваженого з 
прав людини, Держпраці, правоохоронних органів і т.п.

Слід зазначити, що чинний механізм правового захисту від насильства 
на роботі не можна назвати ефективним. Він фіксує лише загальні аспек-
ти реагування на посягання на честь та гідність, хоча явище мобінгу є на-
багато ширшим та небезпечним. Про механізм правової протидії мобінгу 
українське законодавство взагалі нічого не знає. 4 березня 2019 року до 
Верховної Ради було подано законопроект № 10118 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу», який по-
винен вирішити найбільш проблемні моменти, пов’язані із захистом пра-
цівників від насильства на роботі.
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1. Розвиток трудового права України це безперервний процес. Зміст 
цього процесу безпосередньо визначається взаємодією великої кількості 
суб’єктивних та об’єктивних факторів. Велике значения серед них віді-

грають ті, що мають «статус» правоутворюючих, тобто ті, які мають без-
посередній плив на зміст норм трудового права або є конкретною причи-
ною його утворення. 

Вплив чинників правоутворення є безперервним і має наслідком пев-
ний конкретно-історичний стан трудового права, якість якого «вимірюєть-
ся» через кількість норм, їх систематизацію та врешті решт ефективність 
регулюючого впливу на трудові відносини. 

Не можна не погодитись з актуальної донині думкою проф. Знамен-
ського Г. Л. про те, що Україна разом із небагатьма сучасними країна-
ми отримала унікальний шанс - можливість побудови по суті заново [1, 
с. 62]. В методологічному плані це не ставить знак рівняння між розвит-
ком трудового права та необхідними новаціями. Розвиток це більш склад-
ний процес аніж набуття «нових» властивостей та елементів. захоплення 
якими як в теоричиному так і в практичному плані є доволі ризоковим з 
огляду на ризик в втрати сутнісної складової, яка власне робить трудове 
право унікальним та самостійним регулятивний утворенням.

2. Тревожні методологічні «дзвіночки» щодо втрати наукових тради-
цій, а разом з ними щодо «руйнації», пекручення основних засад трудо-
вого права вже попереджувально лунають, залишаючись по різних при-
чинах для багатьох представників науки трудового права не почутими.

Прикладом слугує чисельні дослідження про «нетиповість» трудо-
правових явищ, про «примат» договірної природи трудових відносин та 
ін., ситуаційно та в пізнавальну плані корисні, але протиставлені усьому 
творчому трудоправових доробку. 

Передчуття подекуди замінює сучасним правознавцям грунтовний на-
уковий аналіз, ретельний дослідження правових звязків як формальних 
та і тих, які знаходяться у неформалізаовнному стані та не знаходять тру-
доправового нормування. 

Ще більш складним об’єктом для критичної оцінки є ті положення су-
часної науки трудового права, які межують або відверто виходять за сфе-
ру трудового права. Особливо це стосується результатів наукових дослід-
жень, які відбуваються у площені загальних суспільних наук та мають 
перетин понятийного апарату [2] . Через значний абстрактний зміст філо-
софських, соціалогічних та інших понять суспільних науки, які попада-
ють в орбіту понятийного апарату трудового права, посилюється фактор 
неоднозначності, втрачається гносіологічна та праксеологічна обгрунто-
ваність окремих положень та наукових праць в цілому. Оціните ступінь 
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суб’єктивних та об’єктивних факторів. Велике значения серед них віді-

грають ті, що мають «статус» правоутворюючих, тобто ті, які мають без-
посередній плив на зміст норм трудового права або є конкретною причи-
ною його утворення. 

Вплив чинників правоутворення є безперервним і має наслідком пев-
ний конкретно-історичний стан трудового права, якість якого «вимірюєть-
ся» через кількість норм, їх систематизацію та врешті решт ефективність 
регулюючого впливу на трудові відносини. 

Не можна не погодитись з актуальної донині думкою проф. Знамен-
ського Г. Л. про те, що Україна разом із небагатьма сучасними країна-
ми отримала унікальний шанс - можливість побудови по суті заново [1, 
с. 62]. В методологічному плані це не ставить знак рівняння між розвит-
ком трудового права та необхідними новаціями. Розвиток це більш склад-
ний процес аніж набуття «нових» властивостей та елементів. захоплення 
якими як в теоричиному так і в практичному плані є доволі ризоковим з 
огляду на ризик в втрати сутнісної складової, яка власне робить трудове 
право унікальним та самостійним регулятивний утворенням.

2. Тревожні методологічні «дзвіночки» щодо втрати наукових тради-
цій, а разом з ними щодо «руйнації», пекручення основних засад трудо-
вого права вже попереджувально лунають, залишаючись по різних при-
чинах для багатьох представників науки трудового права не почутими.

Прикладом слугує чисельні дослідження про «нетиповість» трудо-
правових явищ, про «примат» договірної природи трудових відносин та 
ін., ситуаційно та в пізнавальну плані корисні, але протиставлені усьому 
творчому трудоправових доробку. 

Передчуття подекуди замінює сучасним правознавцям грунтовний на-
уковий аналіз, ретельний дослідження правових звязків як формальних 
та і тих, які знаходяться у неформалізаовнному стані та не знаходять тру-
доправового нормування. 

Ще більш складним об’єктом для критичної оцінки є ті положення су-
часної науки трудового права, які межують або відверто виходять за сфе-
ру трудового права. Особливо це стосується результатів наукових дослід-
жень, які відбуваються у площені загальних суспільних наук та мають 
перетин понятийного апарату [2] . Через значний абстрактний зміст філо-
софських, соціалогічних та інших понять суспільних науки, які попада-
ють в орбіту понятийного апарату трудового права, посилюється фактор 
неоднозначності, втрачається гносіологічна та праксеологічна обгрунто-
ваність окремих положень та наукових праць в цілому. Оціните ступінь 
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ризику, який утворються в зв’язку з цим важко, оскільки абстрактні по-
ложення практично не придатні для дорікання у істинності. Хоча по суті 
вони можуть бути «начебтоістиною», та підлягають «перевірці» працею 
представників різних галузей науки, поєднання зусиль яких практично 
не можливо. 

Прикладом подібного предмета дослідження є питання про соціальне 
призначення трудового права. Усім «сміливця» науки трудового права, які 
привернули увагу до цього питання, слід щиро впобажати успіху, а разом 
з тим усвідомлення відповідальності за майбутнє трудового права.

3. Об’єктивна необхідність змін, пропозиції нового нормативного ма-
теріалу, перевірка новий елементів системи трудового права в практич-
ній площені в умовах «традиційної» нерозвинутості експериментальної 
складової науки трудового права, яку намагається компенсувати але не 
заміює порівняльне правознавство, потребує надійного. Це означає є по-
треба у перевіреному у часі та адекватному до запитів сучасного розвитку 
трудових відносин, підходу.

Принаймні дві умови є запорукой реалізації такого підходу. Перша 
умова полягає у визнанні насупних фактів: (а) факт того, що існує та 
частина трудового права, яка власне визначає суть, смисл, призначення, 
а значить буття трудового права як явища. Для позначення цієї складо-
вої краще всього підходить поняття етос, етос трудового прав; (б) факт 
того, що будь - яке перекручення сутнісної природи, відхід від неї має 
онтологічні наслідки, змішуючи сутнісну складову трудового права. Стан 
існування явищ подібної природи можна назвати аберація, а усю таку 
методологічну сферу абераційне трудове право. Нормативне утворення, 
яке виникає поза вказаними складовими, в методологічному плані не має 
підстав називатися трудовим правом. 

Друга запорука сучасного методологічному підходу до розвитку тру-
дового права, яка зумомовлює відповідь на запитання: «Що можна та 
чого не можна в трудовому праві?», є ретельне вивчення наукої спадщи-
ни, формування та підтримання у науковому дослідженні зв’язку думка-
ми, висновками, позициями вчених минулих поколінь, залугами яких є 
створення уяви про етос трудового права. 

Безцінне джерело сучасних наукових ідей, у т. ч. міжгалузевого зна-
чення, зразком майстерності в обранні, а головне, у застосуванні методо-
логічних прийомів для пізнання трудового права, є праці проф. Процев-
ського О. І. 

Конкретним доказом зазначеного є монографія проф. Процевсь-
кого О. І., яка вийшла у світ під назвою «Гуманизм норм советского 
трудового права» та зміст якої склав основу іншої монографії виданої 
в сучасний період [3]. Ретельний аналіз цієї монографії є обов’язко-
вою умовою формування кожного дослідника трудового права. Для 
усіх хто має намір пізнання пізнання трудового трудового права це 
монографія складе підгруття у розумінні сутності цього норматив-
ного утворення та може стати зразком стилю викладення текстового 
матеріалу спеціального наукового дослідження, у т. ч. в частині засто-
сування понятійного апарату. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАБОТЫ КТС 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Согласно ст. 236 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее ТК 
РБ) комиссия по трудовым спорам (далее КТС) является обязательным 
первичным органом по рассмотрению всех трудовых споров, возникаю-
щих между работником и нанимателем, кроме тех, для которых установ-
лен порядок рассмотрения непосредственно судом.

По своей правовой природе КТС – это паритетный орган нанимателя 
(администрации) и профсоюза (представителя работников), образован-
ный из их постоянных представителей, равных как по количеству, так и 
по их роли при вынесении решения. Создание КТС не зависит от того, яв-
ляется организация коммерческой или некоммерческой. Вместе с тем для 
ее создания требуется такое условие, как наличие профсоюзных органов. 
В законодательстве предусмотрено, что КТС образуется из равного числа 
представителей профсоюза и нанимателя (ст. 235 ТК РБ). Следовательно, 
КТС может создаваться в организациях независимо от их наименования, 
организационно-правовой формы, формы собственности при наличии в 
организации профсоюза. Если в организации действуют два или более 
профсоюза, то возможно создание нескольких КТС (каждый профсоюз и 
наниматель выделяют равное количество своих представителей) либо од-
ной общей КТС (в ее состав по соглашению между профсоюзами входят 
представители всех профсоюзов).

Необходимо обратить внимание на то, что в ст. 235 ТК РБ регламен-
тировано образование КТС из равного числа представителей профсоюза 
и нанимателя, но не указано, по инициативе работников (представитель-
ного органа работников) и (или) нанимателя образуется комиссия. При 
этом данной статьей также не регламентируется, в какие сроки данный 

орган создается. В связи с этим представляется целесообразным указать, 
что представительный орган работников (профсоюз) направляет нанима-
телю письменное предложение о создании КТС, а наниматель обязан в 
трехдневный срок направить в данную комиссию своих представителей.

Минимальное и максимальное количество членов КТС в законода-
тельстве не определено, соответственно оно определяется по соглаше-
нию между нанимателем и профсоюзом в зависимости от численности 
трудового коллектива, количества трудовых споров и т.п. Считаем, что 
в состав КТС целесообразно выделять не менее 3–4 представителей от 
каждой стороны. Это позволит предотвратить нарушение сроков рассмо-
трения заявлений работников при отсутствии на работе одного из членов 
КТС и обеспечит проведение заседаний данной комиссии в правомочном 
составе ее представителей.

Представители сторон в состав КТС выделяются сроком на один год. 
Представитель может быть досрочно отозван стороной, его избравшей, при 
этом он должен быть заменен другим представителем на оставшийся срок. 
Прекращение членом КТС отношений с нанимателем или профсоюзом, как 
правило, влечет за собой прекращение участия данного лица в заседании 
КТС в связи с утратой им правовой связи с соответствующим нанимателем 
или профсоюзом. На практике данное обстоятельство вызывает трудности 
при рассмотрении дел КТС в связи с неявкой ее члена. В целях обеспечения 
нормативных условий деятельности КТС, полагаем оправданным регламен-
тировать процедуру замены членов КТС, прекративших трудовые отноше-
ния с нанимателем, выбывших из профсоюза, отказавшихся от членства в 
КТС на локальном уровне (например, в Положении о КТС), где определить 
замену выбывшего члена КТС другим представителем, установив для ис-
полнения данного обязательства трехдневный процессуальный срок. 

Обращение в КТС осуществляется путем подачи работником заявле-
ния, однако порядок обращения в КТС законом не определен, а следо-
вательно, ситуация на сегодняшний день выглядит таким образом, что 
работник имеет право обратиться в комиссию лично или направить за-
явление по почте, факсу, другим способом. Представляется, что данную 
процедуру необходимо упорядочить, особенно, если учесть, что заяви-
тель является работником данной организации и ему предоставлен трех-
месячный срок для обращения в комиссию. В связи с этим, по нашему 
мнению, будет логично, если работник будет подавать заявление лично 
(или через своего представителя).
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(или через своего представителя).



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

226 227

В законодательстве не установлено специальной формы заявления в 
КТС, однако, полагаем, что заявление должно подаваться в письменном 
виде. Данное правило вытекает из содержания части первой ст. 237 ТК 
РБ, в соответствии с которой заявление подлежит обязательной регистра-
ции. Законодатель не предусматривает конкретных положений о содер-
жании заявления. Вместе с тем, по нашему мнению, в качестве обяза-
тельной информации в заявлении должны быть указаны: наименование 
комиссии организации, фамилия, имя, отчество заявителя, место его ра-
боты и должность, адрес заявителя, существо спора. 

Нормы ст. 237 ТК РБ закрепляют обязательность регистрации заяв-
ления работника в КТС, но не ясно, в каком порядке и кто конкретно из 
членов комиссии должен его регистрировать. Нами поддерживается мне-
ние С. В. Агиевец, о том, что заявление должно быть зарегистрировано в 
специальном журнале (регистрационной карточке) [1,c. 416]. Заявления 
в КТС принимаются от всех работников, которые находятся или находи-
лись с нанимателем в трудовых отношениях. Право на обращение в КТС 
имеет и уволившийся работник, но только в случае, если его требование 
касается отношений, возникших до прекращения трудового договора. 
Отказ в приеме заявления возможен только при условии, если трудовой 
спор уже рассматривался в КТС и по нему было принято соответствую-
щее решение, либо стороны не пришли к согласию. Полагаем, что следу-
ет поддержать подход ученых-юристов, согласно которому КТС не впра-
ве отказать в приеме заявления по причине неподведомственности спора 
[2, с. 114]. Заявление должно быть вынесено на рассмотрение КТС и в 
случае, если спор не подлежит рассмотрению в ней, при этом выносится 
решение об отказе в разрешении спора с рекомендацией обратиться с за-
явлением в суд.

Несмотря на то, что закон прямо не предусматривает право работни-
ка отозвать свое заявление из КТС, думается, при наличии соответству-
ющего волеизъявления работника такая возможность должна быть ему 
предоставлена в любой момент до вынесения решения КТС. Причинами 
отзыва могут быть, например, добровольное восстановление нанимате-
лем нарушенного права работника, разрешение возникшего разногласия 
путем переговоров работника с нанимателем и др. Отозвать свое заявле-
ние работник может как в письменной (путем подачи заявления об отзыве 
своего прежнего заявления в КТС), так и устной форме. В силу того что 
заявление регистрируется в специальном журнале, в котором делается 

пометка о принятом решении по заявлению работника, представляется 
вполне обоснованным отметить в журнале дату отзыва заявления. Отзыв 
работником заявления о споре является основанием для прекращения его 
рассмотрения в КТС. 

Из анализа ст. 238 ТК РБ следует, что КТС принимает решение по со-
глашению между представителями нанимателя и профсоюза, то есть все 
члены комиссии должны прийти к единому решению. При недостижении 
соглашения, на наш взгляд, в протоколе заседания КТС целесообразно 
изложить возражения представителей каждой стороны КТС и отметить, 
что соглашение не достигнуто. В этой связи, считаем, что ст. 238 ТК РБ 
следует дополнить частью пятой следующего содержания: «В случае не-
принятия решения комиссия по трудовым спорам в трехдневный срок 
вручает работнику и нанимателю выписку из протокола заседания комис-
сии».

Резюмируя изложенное, можно заключить, что в ТК РБ установлен 
лишь общий порядок правового статуса комиссии по трудовым спорам. 
Существующие пробелы законодательства о труде в данной области, тре-
буют устранения с целью повышения эффективности работы КТС и при-
ведения ее в соответствие с современными реалиями.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 
ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

Однією з актуальних проблем трудового права України до сьогодні за-
лишається захист трудових прав працівників. Трудовим законодавством 
України закріплюються різні галузеві способи та засоби захисту прав 
працівників у сфері праці, однак ключове місце серед усіх видів захисту 
займає судовий захист. О. І. Процевський акцентував увагу на тому, що 
«захист суб’єктивних прав і законних інтересів працівників є об’єктив-
ною необхідністю держави, оскільки саме рівнем захисту прав людини 
оцінюється ступінь демократичності держави» [1, с. 172]. При розгляді 
трудових спорів, зокрема, у судових інстанціях виникають відносини охо-
ронного типу, де «суб’єктами таких правовідносин є відповідні юрисдик-
ційні органи (КТС, суд, вищестоячий орган, примирна комісія, трудовий 
арбітраж, посередник) та індивідуальний або колективний учасник спору 
(зацікавлена сторона). Можливі три види таких правовідносин: 1) трудові 
процесуальні – при розгляді спору в КТС; при розгляді спору примирною 
комісією, трудовим арбітражем, за участі посередника; 2) цивільно-про-
цесуальні – при вирішенні спору у спеціалізованих судах; 3) адміністра-
тивно-процесуальні – при вирішенні спору вищестоящим органом» [2, 
с. 21]. Отже, у практичному розумінні в суб’єкти, якій вирішує трудовий 
спір повинен бути обізнаний у чинному трудовому законодавстві та прак-
тиці його застосування. 

О. І. Процевський писав, що судова гілка влади володіє унікальною 
можливістю у своїй правозастосовній діяльності встановити гармонію між 
приписами норм права і практикою їх застосування відповідно до потреб 
громадянського суспільства» [3, с. 69]. Отже, для правильного вирішення 
трудового спору суб’єкт, що його розглядає повинен володіти спеціальни-
ми знаннями, а саме: знати особливості правовідносин, що є предметом 

трудового права та специфіку їх правореалізації. Такі вимоги обумовлені 
тим, що договірний характер праці набуває масового поширення у різних 
сферах господарювання незалежно від форми власності роботодавця. Це 
свідчить, що трудові спори які виникають між сторонами трудового дого-
вору (контракту) повинні розглядатися з урахуванням специфіки правового 
регулювання праці. Бачиться, що в процесі праці працівники все частіше 
стають носіями прав та обов’язків, які реалізуються в різних видах пра-
вовідносин, а при виникненні спорів, що витікають з трудових правовідно-
син судам необхідно враховувати базові чинники трудового права – пред-
мет та метод трудового права, які необхідно враховувати при розмежуванні 
цивільних, корпоративних, трудових прав та обов’язків.

Трудові спори, що розглядаються судами спричинені певною мірою 
динамікою трудового законодавства та стрімким зростання спеціального 
законодавства у сфері праці. Поширення на практиці індивідуального до-
говірного порядку визначення умов праці працівників також призвести до 
зростання трудових спорів, зокрема, через невірне тлумачення трудового 
законодавства стороною трудового договору. Множинність загального 
та спеціального законодавства, що регулює трудові та пов’язані з ними 
відносини, а також множинність нормативних угод також вимагають, у 
разі виникнення трудового спору, ретельного аналізу індивідуалізованих 
умов праці працівника та вирішення спору на основі специфіка предмету 
та методу трудового права. Фактично кожна судова справа в якій вирі-
шується трудовий спір має свої особливості та специфіку, що переконує 
у необхідність спеціалізації суддів, які мають розглядати трудові спори. 

Спеціалізація суддів в Україні забезпечить можливість не лише гаран-
тування трудових прав працівників, а практично вдосконалить механізм 
охорони й захисту трудових прав працівників закріплених у колективних 
і трудових договорах на засадах верховенства права та справедливості. 
Впровадження такої спеціалізації можливе на підставі п. 2 ст. 18 Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів», де визначено, що «у випад-
ках, визначених законом, а також за рішенням зборів суддів відповідного 
суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних 
категорій справ» [4]. Прикладом законодавчого закріплення спеціалізації 
суддів є визначена п. 3 ст. 18 названого закону спеціалізація суддів зі здій-
снення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Отже, враховуючи той факт, що працівники є найбільш чисельною 
групою населення будь-якої країни, захист їхніх трудових прав має за-
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безпечуватися державою усіма можливими демократичними засобами, 
одним з яких виступає спеціалізація суддів.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ 
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У «Тлумачному словнику української мови» А.О Івченка зазначено, що 
«функція» – це: 1. Явище, яке залежить від іншого, основного явища і є 
формою його вияву, здійснення. 2. Завдання, обов’язки, зв’язані з діяльні-
стю, посадою людини. Крім того, автор словника зазначає латинське (від 
«functio») походження цього слова, що, на його думку, означає «виконання» 
[1, с.505]. Таким чином, під функціями дисциплінарної відповідальності 
необхідно розуміти ключові практичні напрями впливу на трудоправові 
відносини, через які вбачається можливим досягти кінцевої мети дисци-
плінарної відповідальності. Такими функціями, на нашу думку, є:

- виховна функція. З точки зору загальної юридичної відповідаль-
ності, виховна функція – це напрям правового впливу на індивідуальну 
і суспільну свідомість, який полягає у формуванні правосвідомості, пра-
вової культури та викоріненні зі свідомості особи правового нігілізму, 

антисоціальної поведінки (реальної або припустимої) [2]. Таким чином, 
виховна функція дисциплінарної відповідальності полягає у впливі на 
свідомість як окремого працівника, так і всього трудового колективу, з 
метою формування їх свідомості щодо належного та якісного виконання 
своїх трудових функцій, а також на зменшення проявів правового нігіліз-
му, антисоціальної та аморальної поведінки.

- каральна. Взагалі, каральна функція - це напрям дії юридичної від-
повідальності на суб’єктів правопорушень, що полягає в осуді, позбав-
леннях (втратах) особистого, майнового та організаційного характеру. 
Каральна функція спрямована на припинення або зміну правовідносин і 
встановлення між суб’єктами права конкретного правового зв’язку необ-
хідного для реалізації юридичної відповідальності (правовідносин юри-
дичної відповідальності) [3]. 

- охоронна функція. Дана функція спрямована на те, щоб захистити 
трудові правовідносини за допомогою визначених в нормах чинного за-
конодавства механізму притягнення особи, що вчинила дисциплінарний 
проступок до відповідальності.

- стимулююча (заохочувальна) функція. Вказана функція спрямована 
на формування позитивного ставлення особи до встановлених правил 
поведінки і бажання виконувати необхідні вимоги як трудового законо-
давства, так і внутрішнього трудового розпорядку, а також отримувати 
відповідні заохочення, передбачені законодавством [3].

- правопоновлююча функція протистоїть формальному покаранню 
винного та спрямована на забезпечення порушеного інтересу і поновлен-
ня порушених протиправною поведінкою суспільних відносин. Як прави-
ло, ця функція характеризує майнову відповідальність. Стягнення збитків 
з правопорушника компенсує втрати потерпілої сторони та поновлює її 
майнові права. Ця функція націлена також на примусове виконання неви-
конаних обов’язків [4].

- (інформативна) функція, змістом якої є визначення моделі поведін-
ки, що суперечить інтересам підприємства (організації, установи), або 
інтересам колективу, та характеризується як протиправна; аналіз засобів 
впливу на правопорушників та визначення змісту і особливостей кон-
кретних видів відповідальності [4];

- попереджувальна (превентивна) функція, яка полягає у тому, що на-
явність дисциплінарної відповідальності є стримуючим фактором вчи-
нення дисциплінарних проступків працівниками.
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- кадрова функція. Кадрова функція – це функція соціальної системи, 
спрямована на забезпечення її нормальної діяльності за допомогою під-
бору, розстановки, навчання та виховання кадрів, які відповідають пев-
ним вимогам [5].

Таким чином, вказаний нами перелік функцій дисциплінарної від-
повідальності не претендує на вичерпність, однак, на нашу думку, саме 
вони найбільш змістовно розкривають суть та призначення вказаного 
виду відповідальності. За результатами проведеного аналізу можемо зро-
бити висновок, що на сучасному етапі правовий інститут дисциплінар-
ної відповідальності за змістом складається з правового встановлення та 
чіткої регламентації прав та обов’язків учасників трудового процесу, по-
рушення яких тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення. 
В свою чергу метою застосування останнього є забезпечення більш чіт-
кого регламентування взаємних прав та обов’язків сторін трудових пра-
вовідносин і належне стимулювання сумлінної праці та її високої якості.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Для кожної людини цілком природно прагнути незалежності та само-
стійності. Саме тому спостерігається тенденція до зростання кількості 
юнаків та дівчат, які, почуваючись дорослими, намагаються реалізувати 
своє бажання працювати і отримувати гідну оплату праці. 

Стаття 43 Конституції України закріпила, що кожен має право на пра-
цю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 
вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. Право кожної людини 
на працю гарантується й міжнародними договорами щодо прав людини. 
Так, аналогічні положення передбачені у Загальній декларації прав лю-
дини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, 
відповідних конвенціях Міжнародної організації праці тощо.

Неповнолітні особи на рівні з іншими категоріями громадян наділені 
цим правом. Однак, сам статус неповнолітніх зумовлює додаткові осо-
бливості правового регулювання трудових правовідносин за їх участю. 
Законодавець, враховуючи психофізіологічні особливості організму не-
повнолітнього працівника, захищає його від виробничих шкідливих фак-
торів. Для цього у трудове законодавство України включено спеціальні 
норми, які в комплексі створюють особливу охорону праці неповнолітніх 
працівників.Вітчизняне законодавства у спеціальних нормах оперує та-
кими поняттями як «неповнолітній», «дитина», «молодь». Таким чином, 
необхідним є встановлення співвідношення даних понять.

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) оперує 
такими поняттями як «неповнолітній», «працівників молодше вісім-
надцяти років», «молодий робітник», «працездатна молодь», «молодий 
спеціаліст».
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Відповідно до ст.187 КЗпП України, неповнолітніми визнаються осо-
би, що не досягли вісімнадцяти років [2]. В даному випадку КЗпП Украї-
ни використовує термін, який є загально вживаним і в цивільному законо-
давстві, зокрема, зі змісту ст.32 Цивільного кодексу України випливає, що 
неповнолітня особа – це особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років.Терміни «працівників молодше вісімнадцяти років» та «молодий 
робітник» також використовуються у чинному КЗпП України для позна-
чення осіб молодше вісімнадцяти років.

Національне законодавство також містить визначення поняття «моло-
дий працівник», яке не зовсім правильно співвідносить з поняттям «мо-
лодий робітник» з огляду на саме співвідношення понять «працівник» та 
«робітник». Відповідно до ст.1 Закону України «Про зайнятість населен-
ня», молодий працівник – це громадянин України віком до 35 років, ви-
пускник професійно – технічного або вищого навчального закладу, який 
у шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався 
самостійно або за направленням навчального закладу чи територіально-
го органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує 
працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час 
навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштуван-
ня [3].

У актах Міжнародної організації праці для позначення працівників 
віком до вісімнадцяти років більш вживаним є терміни «діти» або «підліт-
ки». Так, термін «дитина» та «підліток» вживаються у конвенціях Між-
народної організації праці № 77 про медичний огляд дітей та підлітків з 
метою виявлення їхньої придатності до праці у промисловості та №78 
про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придат-
ності до праці на непромислових роботах 1946 року.

Зі змісту ст.197 КЗпП України можливо встановити визначення тер-
мінів «працездатна молодь» та «молодий спеціаліст». Працездатною мо-
лоддю відповідно до положень КЗпП України варто розуміти громадян 
України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення на-
вчання у загальноосвітніх, професійних навчально – виховних і вищих 
навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготов-
ки, а також після звільнення зі строкової військової служби, військової 
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової 
служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невій-

ськової) служби. Молодими спеціалістами є випускники державних на-
вчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, 
установами, організаціями.

Крім цього, у національному законодавстві вживаним є термін «мо-
лодь». Як вказує О.С. Кайтанський, єдиного розуміння поняття «молодь» 
немає [4, С.7-22]. Оскільки воно досліджується не тільки юридичною на-
укою, а й соціологією, економічною теорією, філософією, медициною та 
іншими галузями, існують різні думки, насамперед щодо вікової межі. 
Проте, відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному ста-
новленню і розвитку молодів Україні», молоддю визнаються громадяни 
України віком від 14 до 35 років.

Основи правового статусу неповнолітніх, в тому числі і в трудових 
відносинах, закладені в Конституції Україні та Законі України «Про охо-
рону дитинства» від 26 квітня 2001 року.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про охорону дитинства», поря-
док застосування праці дітей визначається законодавством України про 
працю [5].Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, стано-
вить 16 років. Як виняток, діти, які досягли 15-річного віку, можуть прий-
матися на роботу, що не завдає шкоди їх здоров’ю і навчанню, за згодою 
одного з батьків або особи, яка замінює батьків.Для дітей, молодших 16 
років, тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх ро-
звитку та професійної підготовки. 

Закон України «Про охорону дитинства» встановлює заборону залу-
чення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі у важких роботах і 
роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на під-
земних роботах та до праці понад встановлений законодавством скороче-
ний робочий час.

До найгірших форм дитячої праці зазначеним Законом віднесено: усі 
форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей 
та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов’язко-
ва праця, включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для 
використання їх у збройних конфліктах;використання, вербування або 
пропонування дитини для зайняття проституцією, виробництва порно-
графічної продукції чи порнографічних вистав;використання, вербування 
або пропонування дитини для незаконної діяльності;робота, яка за своїм 
характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди 
фізичному або психічному здоров’ю дитини.
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Закон України «Про охорону дитинства» також визначені основи охо-
рони праці дітей. Участь у трудовій діяльності дітей –з інвалідністю та 
дітей з вадами фізичного та розумового розвитку забезпечується шляхом 
створення відповідної мережі робочих місць. Положення ст. 21 Закону 
України «Про охорону дитинства» конкретизовано та деталізовано в тру-
довому законодавстві, а саме, Главі 13 «Праця молоді» КЗпП України, 
законах України «Про охорону праці», «Про відпустки».

Важливо звернути увагу на той факт, що вітчизняне законодавство на-
дає статусу молодого працівника лише громадянам України. Це обумов-
лено тим, що національне законодавство містить значний обсяг гарантій 
зайнятості даної категорії, фінансування яких для іноземців по-перше, 
недоцільним, а по-друге, може створити зайву конкуренцію для вітчизня-
них молодих працівників.

Саме у статтях глави ХІІІ «Праця молоді» КЗпП України, закріплені 
спеціальні норми, які в комплексі створюють особливу охорону праці не-
повнолітніх працівників.Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісім-
надцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до 
повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та дея-
ких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодав-
ством України.

Таким чином, теоретична невизначеність щодо понятійно-категоріаль-
ного апарату призводить до колізій та прогалин у практичній сфері реалі-
зації свого правового статусу неповнолітніми працівниками.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУБСИДІАРНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ПРИПИСІВ ЦК 

УКРАЇНИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

В цивільне та трудове законодавство закладені різні підходи до мож-
ливості застосування нормативних приписів цивільного законодавства 
до регулювання трудових відносин. Так, в КЗпП України не передбачено 
такої можливості, тоді як уст. 9 ЦК України закріплена можливість за-
стосування положень ЦК до регулювання трудових відносин, якщо вони 
не врегульовані іншими актами законодавства. Варто зазначити, що роз-
робники проекту Трудового кодексу, на жаль, не змінили підходу з цього 
питання й залишилися на позиції відокремленого регулювання трудових 
відносин виключно спеціальними нормами трудового законодавства. 

Такі різні позиції мають концептуальні витоки. В науці трудового пра-
ва домінуючою є концепція самостійності трудового права як галузі пра-
ва, в основі якої лежить ідея про специфіку предмета та метода правового 
регулювання, які відрізняються від предмету та методу цивільного права. 
О. І. Процевський був не тільки яскравим представником цього підходу, 
але й його ідейним засновником, наукові досягнення якого були покла-
дені в основу як КЗпП України, так й проектів ТК. О. І. Процевський 
до кінця залишався відданим своій позиції й активно захищав її у своїх 
працях. Так, широковідомою є наукова дискусія О. І. Процевського та 
Р. А. Майданика щодо місця трудового права в системі права України, 
в якій були представлені діаметрально протилежні підходи цивілістів та 
трудовиків з цього питання. 

В основу ЦК була покладена ідея дихотомії права, згідно з якою об’єк-
тивно існує дві сфери права – сфера приватного права, та сфера публіч-
ного права. Приватне право регулює особисті немайнові та майнові від-
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ливості застосування нормативних приписів цивільного законодавства 
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носини, які засновані на юридичної рівності, вільному волевиявленні та 
майновій самостійності їх учасників диспозитивним методом. ЦК прий-
мався саме як кодекс приватного права, як універсальний закон, який 
може застосовуватися для регулювання будь-яких приватних відносин, до 
числа яких належать й трудові відносини. Такий підхід не означає, повно-
го поглинання трудового права цивільним правом, не заперечує об’єктив-
но існуючої специфіки трудових відносин, яка впливає на особливості їх 
нормативного регулювання. Але він дозволяє значно зекономити норма-
тивний матеріал, виключивши необхідність дублювання тих положень, 
які є загальними при регулюванні цивільних та трудових відносин. 

Варто зазначити, що на сьогодні судова практика щодо застосування 
нормативних приписів цивільного права до регулювання трудових відно-
син є неоднозначною. В одних випадках, суд застосовує акти цивільно-
го законодавства, не дивлячись на відсутність прямої вказівки КЗпП про 
таку можливість. Так, у справах щодо визначення та обчислення строків 
у трудових правовідносинах, суди застосовують нормативні приписи 
глави 18 ЦК, а саме правил щодо початку перебігу строків, закінчення 
строків та порядку вчинення дій в останній день строку (наприклад, рі-
шення Апеляційного суду Рівненської області від 14 грудня 2017 року 
Справа № 559/1174/17). В інших випадках, суди виходять з неможливості 
застосування нормативних приписів актів цивільного законодавства до 
трудових відносин. Так, Апеляційний суд Тернопільської області у справі 
№ 607/1440/17-ц зазначив, що правовідносини між підприємцем та пра-
цівником існують виключно у межах трудового контракту, тому регулю-
ються трудовим і спеціальним законодавством. Трудовий контракт не є 
правочином у розумінні ст. 202 ЦК і не може бути визнаний недійсним із 
передбачених ст. ст. 203, 215 ЦК підстав. 

Такі різні підходи до застосування цивільного законодавства методо-
логічно обґрунтовані. Так, якщо правова природа строків у цивільному, 
трудовому, сімейному та інших галузях права є об’єктивно однаковою, 
то сутність цивільного та трудового договору, в сучасної науці та су-
довій практиці визнається концептуально різною. Так, в ухвалі Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 
квітня 2015 року у справі № 6-48369св14 зазначено, що основною оз-
накою, яка відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що 
трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її 
організація, а за цивільно-правовим договором процес організації тру-

дової діяльності залишається за його межами, адже метою договору є 
отримання певного результату. Тому під час розгляду справи суду необ-
хідно встановити такі обставини: 1) чи поширювалися на виконавця ви-
моги внутрішнього трудового розпорядку, правила трудової дисципліни; 
2) чи виконавець був прийнятий за конкретною кваліфікацією, професією, 
посадою; 3) чи був проінформований виконавець про умови праці, на-
явність на робочому місці, наявність небезпечних і шкідливих чинників 
на виробництві тощо. Така ж позиція були викладена у Постанові Верхов-
ного Суду від 08. 05. 2018 року у справі № 127/21595/16-ц. Варто визна-
ти, що трудовий договір, дійсно, має істотні особливості, які відрізняють 
його від схожих цивільно-правових договорів (підряду, надання послуг). 
Саме тому трудовий договір повинен регулюватися спеціальними норма-
тивними приписами трудового законодавства. Специфічні типові ознаки 
трудового договору роблять неможливим застосування цивільно-право-
вих норм, які регулюють договір підряду або договір надання послуг суб-
сидіарно або за аналогією. Викликає сумніви й можливість застосування 
до трудового договору загальних положень про зобов’язання, оскільки 
визнання зобов’язаннями трудових правовідносин є досить спірним. Але 
важко погодитися з тим, що трудовий договір не можна вважати право-
чином, що робить неможливим застосування загальних положень цивіль-
ного законодавства про правочини. Уявляється, що трудовий договір має 
всі істотні ознаки правочину (є дією особи; має цільову спрямованість 
на досягнення певного правового результату; є дією суб’єктів приватного 
права; є правомірною дією), саме тому не може бути перешкод до суб-
сидіарного застосування норм цивільного законодавства про правочини. 

Такий підхід допоможе застосувати найбільш ефективні засоби захи-
сту прав працівника в багатьох випадках. Особливу актуальність це має, 
наприклад, у ситуаціях, коли працівник був вимушений укласти цивіль-
но-правовий договір підряду (надання послуг) заміст трудового договору, 
внаслідок чого він позбавляється тих соціальних гарантій, які надаються 
при укладенні трудового договору. Ця проблема в Україні набула масово-
го характеруй потребує негайного вирішення. 

На сьогодні створена позитивна практика щодо методики встановлен-
ня факту перебування у трудових, замість цивільно-правових відносинах. 
Так, наприклад, у постанові Апеляційного суду Рівненської області від 
24.06.2016 у справі № 556/1116/19-g суд зазначив, що укладений цивіль-
но-правової договір містить ознаки трудового договору. Згідно матеріалів 
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справи встановлено, що посада головного бухгалтера наявна в штатному 
розписі підприємства та здійснювався облік робочого часу головного бух-
галтеру, яка фактично виконувала обов’язки по цивільно-правовому дого-
вору. Тобто укладений договір маскував дійсні відносини між сторонами, 
внаслідок чого працівник не отримала прав та гарантій, передбачених 
КЗпП. Варто, однак, зазначити, що факт «приховання» трудових відносин 
цивільним договором встановлюється судом, як правило, в адміністра-
тивному судочинстві з метою притягнення особи до адміністративноївід-
повідальності за недотримання трудового законодавства. У цивільному 
судочинстві до недавнього часу суди підходили до вирішення спорів 
щодо наявності трудових відносин суто формально. Так, в рішенні колегії 
судів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних прав від 14 березня 2012 
року (справа № 6-25989св11) зазначено, що працівник, який виконував 
роботу водія у ФОП та загинув під час ночівлі у кабіні автомобіля, отруїв-
шись оксидом вуглецю, не писав заяву про укладення трудового договору, 
в центрі зайнятості такий договір не реєструвався, копії такого договору 
не було надано відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та професіональних за-
хворювань, а тому підстав вважати, що був укладений трудовий договір 
немає. 

Не дивно, що такий підхід поступово став мінятися. Наприклад, ВС/
КЦС у справі № 553/954/17 від 17. 08. 18 встановив факт трудових від-
носин позивача з ТОВ та перебування на посаді продавця, незважаючи 
на укладення між сторонами цивільно-правового договору. Цікавим в цій 
справі є обраний засіб захисту прав працівника. Позивач, після неодно-
разових уточнень остаточно просила ухвалити рішення яким встановити 
факт трудових відносин, зобов’язати директора ТОВ протягом місяця з 
моменту набуття судовим рішенням чинності внести до трудової книж-
ки записи про прийняття до роботи на посаду продавця; стягнути з від-
повідача на її користь невиплачену заробітну плату та упущену вигоду у 
виді неотриманої соціальної допомоги. Суд в повному обсязі задоволь-
нив позовні вимоги, при цьому юридична доля укладеного цивільно-пра-
вового договору підряду залишилася невирішеною. Необхідно визнати, 
що такий набір засобів захисту, який використав позивач є вимушеною 
мірою. Цю проблему можна було б вирішити значно простіше, шляхом 
застосування положень ЦК про удаваний правочин. Відповідно до ст. 235 

ЦК удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання ін-
шого правочину, який вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, 
що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, 
який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами 
щодо правочину, який сторони насправді вчинили. 

Викладене вище, свідчить про допустимість та необхідність субсидіар-
ного застосування приписів актів цивільного законодавства до регулю-
вання трудових відносин. Але це потребує формулювання чітких правил. 
Такі правила, на мою думку, мають бути такими. По-перше, субсидіарне 
застосування актів цивільного законодавства можливе лише у випадку, 
коли відсутні спеціальні норми трудового законодавства, які регулюють 
ці відносини.По-друге, субсидіарному застосуваннюдо регулювання тру-
дових відносин підлягають виключно загальні положення актів цивіль-
ного законодавства. По-третє, субсидіарне регулювання можливе лише 
трудових відносин, які засновані на юридичної рівності сторін. Цивільне 
законодавство не застосовується до майнових відносин, застосованих на 
адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторо-
ни іншій, якщо інше не встановлено законом. По-четверте, субсидіарне 
застосування актів цивільного законодавства до регулювання трудових 
відносин можливе, якщо це не суперечить суті трудових відносин. 
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перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцю-
жки та обумовлює появу нових продуктів та інновацій. Діджиталізація 
для України носить позитивний соціальної характер, адже зосереджена 
на поліпшенні якості інфраструктури соціального забезпечення, якості 
соціальних послуг, організації прозорості та адресності соціальної допо-
моги, та скорочення витрат [1].

Україна на державному рівні взяла курс на розбудову цифрової еко-
номіки, ухваливши «Концепцію розвитку цифрової економіки та суспіль-
ства України на 2018-2020 роки» [2]. Відповідно вказаної концепції, «у 
класичному розумінні поняття “цифрова економіка” означає діяльність, в 
якій основними засобами (факторами) виробництва є цифрові (електрон-
ні, віртуальні) дані як числові, так і текстові. Цифрова економіка базуєть-
ся на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях».

Одним із напрямів цифрового розвитку суспільства, вказана Концеп-
ція називає «Впровадження концепції цифрових робочих місць»

Так, цифрове робоче місце це віртуальний еквівалент фізичного робо-
чого місця, котрий вимагає належної організації, користування та управ-
ління, оскільки воно має стати запорукою підвищеної ефективності пра-
цівників та створення для них більш сприятливих умов праці.

В умовах цифрової економіки робочі місця перестають бути прив’я-
заними до фізичних місць. Вони стають “цифровими”, віртуальними, 
мобільними, тобто такими, що не потребують постійного перебування 
працівника на робочому місці. Концепція “цифрових робочих місць” 
поширюється надзвичайно швидко у бізнес-середовищі та позитивно 
сприймається переважною більшістю працівників, яким подобаються 
гнучкі способи роботи, можливість працювати вдома, на відпочинку, то-
бто з будь-якого місця.

Цифрове робоче місце сприяє гнучкості в методах виконання посадо-
вих обов’язків державними службовцями, стимулює їх спільну роботу та 
взаємодію, підтримує децентралізовані та мобільні робочі середовища, 
передбачає вибір технологій для роботи. Перевагами цифрових робочих 
місць є зменшення витрат на апаратне забезпечення, офісні приміщення, 
відрядження тощо.

Впровадження концепції цифрових робочих місць передбачає: пере-
творення робочих місць державних службовців у цифрові робочі місця; 
підготовку законодавчих ініціатив для стимулювання використання циф-
рових робочих місць бізнесом та громадянами.

Отже, розбудова цифрової економіки пов’язана з вирішенням завдань, 
спрямованих на розвиток штучного інтелекту, технологій блокчейну, 
кріптовалюти, цифрової медицини та освіти, уберізації тощо. Однак, ра-
зом з тим, впровадження таких технологій неминуче викликає й ризики, 
що з’явяться на ринку праці, а саме, зникнення деяких професій та втра-
та робочих місць. Саме тому у науковому середовище ведеться багато 
дискусій, проводяться конференції. Нещодавно відбулася міжнародна 
конференція «Нові форми зайнятості молоді», яку організовувала Пан’єв-
ропейська регіональна рада Міжнародної конфедерації профспілок і її 
Молодіжний комітет. Як було зазначено на конференції «…серед актуаль-
них проблем працевлаштування молоді можна виокремити: безробіття, 
невідповідність освіти вимогам роботодавців, нестійка та нестандартна 
зайнятість. Всьому цьому причиною є неминуча четверта промислова 
революція, впровадження у виробничий процес нових технологій, «дід-
житалізація» (переведення інформації, даних у цифрову форму, автомати-
зація процесів), і у зв’язку з цим вже існує проблема скорочення робочих 
місць, погіршення як умов праці, так і якості обслуговування». 

Безумовно, розвиток цифровізації суспільства викликає появу робочих 
місць та зайнятості нових типів, змінюючи при цьому характер, умови праці, 
кваліфікаційні вимоги для працівників. С розвитком цифрової трансформа-
ції ринку праці кардинальних змін зазнає й існуюча система соціально-тру-
дових відносин: з одного боку, цифрова трансформація відкриє можливості 
появи нових професій та робочих місць, дистанційного навчання та роботи 
у віддаленому режимі, з іншого боку є ризик зростання рівня безробіття в 
країні. Тому, слушною є думка Ковбаско О. про те, що «…розвиток циф-
рової економіки є багатогранним процесом, який здійснює як позитивний 
так і негативний вплив на зайнятість. І це необхідно враховувати при оцінці 
майбутніх наслідків розвитку цифрових технологій, у тому числі у сфері за-
йнятості. При цьому однозначним є висновок про те, що цифровізація при-
носить економічне зростання, створення нових робочих місць, кращі умови 
життя людей та спрощення ведення бізнесу» [3].
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передбачає вибір технологій для роботи. Перевагами цифрових робочих 
місць є зменшення витрат на апаратне забезпечення, офісні приміщення, 
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ПОЛОЖЕННЯ МААСТРИХТСЬКОГО ДОГОВОРУ
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ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Процес формування правового забезпечення відносин найманої праці 
на рівні Європейського Союзу тісно поєднаний із етапами розвитку євро-
пейського інтеграційного руху. Чимало вчених-правників ототожнюють 
дати підписання засновницьких договорів Європейських співтоварист, 
внесення змін до них, рівно ж як і ухвалення певних директив із етапами 
становлення та розвитку трудового права ЄС.

Початок правового регулювання трудових відносин у Європейсько-
му Союзі деякі науковці асоціюють із ухваленням трьох засновницьких 
договорів Європейських співтовариств. А саме, Договору про заснуван-
ня Європейського об’єднання вугілля та сталі від 18 квітня 1951 року 
[1], Договору про заснування європейського співтовариства з атомної 
енергії від 25 березня 1957 року[2] та Договору про заснування Євро-
пейської економічної спільноти від 25 березня 1957 року[3]. Щоправда, 
пріоритетність правового регулювання трудових відносин відповід-
но до цих правових актів була низькою, у порівнянні із економічними 

завданнями, які були визначальними цілями європейської інтеграції на 
той час.

Поступово значення правового регулювання відносин найманої праці 
на рівні Європейського Союзу зросло. Активний розвиток Європейської 
спільноти та економічна інтеграція зумовили необхідність запроваджен-
ня уніфікованих соціальних стандартів. 

Ухвалення Єдиного європейського акту[4] у 1986 році, який суттєво 
доповнив Римський договір положеннями соціального спрямування, на-
дало нового поштовху у розвитку трудового права ЄС. Згідно з цим до-
говором, очікувалось створення єдиного ринку до 1992 року, що, своєю 
чергою, забезпечило б вільне переміщення людей, товарів, послуг та ка-
піталу між державами-членами. 

Наступний період, що характеризувався зростанням значимості пра-
вового забезпечення відносин найманої праці, розпочався із ухваленням 
Маастрихтського договору у 1992 році[5]. Додатком до Протоколу про 
соціальну політику цього Договору стала Угода про соціальну політику 
від 2 лютого 1992 року[6]. На відміну від Протоколу, цю Угоду підписали 
лише одинадцять з дванадцяти країн-членів ЄС. Велика Британія відмо-
вилась приєднатися до документу. 

За цією Угодою відбулося розширення компетенції Європейського 
Союзу у сфері найманої праці. Зокрема, ЄС та держави-члени повинні 
сприяти зайнятості, удосконалювати умови життя та праці, покращувати 
соціальний захист, підтримувати соціальний діалог, а також розвивати та 
зміцнювати людський ресурс. Для реалізації цих завдань можуть запро-
ваджуватись різноманітні заходи. Наприклад, ЄС уповноважений підтри-
мувати та доповнювати діяльність держав-членів щодо удосконалення, 
зокрема, робочого середовища для захисту здоров’я та безпеки праців-
ників; покращення умов праці; інформування та консультування праців-
ників; гарантування рівності між чоловіками та жінками щодо можли-
востей на ринку праці та ставлення на роботі; сприяння інтеграції осіб, 
виключених з ринку праці.

Більше того, ця Угода вперше визначила соціальних партнерів як 
суб’єктівнормотворчогопроцесуна європейському рівні. До того часу від-
повідні повноваження визнавались лише за органами та інституціями ЄС.

Протокол Маастрихтського договору про соціальну політику також 
передбачив можливість для Великої Британії відмовитись від участі 
в Угоді, тим самим закріпивши змогу здійснення соціальної політики 
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ЄС двома способами. Перший спосіб гарантував дотримання усіма 12 
державами-членами своїх попередніх соціальних зобов’язань. Другий 
спосіб дозволяв 11 державам-членам (за винятком Великої Британії) ре-
алізовувати політику зайнятості та виробничих відносин відповідно до 
нової процедури, яка була викладена в Угоді, доданої до Протоколу про 
соціальну політику. Було погоджено, що Великобританія не буде брати 
участь у цих процедурах, і не буде зобов’язана їхніми результатами.

Таким чином з 1992 по 1997 роки Європейський Союз у сфері найма-
ної праці здійснював свою політику у двох альтернативних та паралель-
них напрямах. Відповідно до нових процедур за Протоколом та Угодою 
про соціальну політику тільки 11 держав-членів підписали Директиву 
Ради 94/45/EC від 22 вересня 1994 року про європейські робочі ради 
(1994 р.), Директиву Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 року про рамкову 
угоду щодо батьківської відпустки та Директиву Ради 97/81/ЄC від 15 
грудня 1997 року про Рамкову Угоду про неповну зайнятість, що укладе-
но між UNICE, CEEP та ETUC. 

Лише у 1997 році новообраний уряд Великобританії вирішив припи-
нити політику відмови від участі в Угоді про соціальну політику від 2 лю-
того 1992 року, і така була включені до Договору про Європейський Союз 
від 2 жовтня 1997 року (Амстердамський договір)[7]. Враховуючи наве-
дене, можна ствердити, що небезпека неоднакового розвитку соціальної 
політики у країнах-членах ЄС була ліквідована.

Оцінюючи Маастрихтський договір з позиції сьогодення, необхідно 
зазначити, що саме ним було закріплено основи сучасної моделі трудово-
го права ЄС. А саме, значно розширено предмет регулювання, органи та 
інституції ЄС отримали нові повноваження, а також чимало процедур ух-
валення рішень було переглянуто. Крім того, за цим Договором соціальні 
партнери отримали новий статус та гарантії їхньої діяльності. Тогочасне 
широке сприяння розвитку соціально-партнерських відносин на європей-
ському рівні, дає підстави вважати Договір про Європейський Союз 1992 
року поворотним пунктом у розвитку європейського соціального діало-
гу[8, С. 28]. 

Амстердамський[9] та Ніццький[10] договори, якими було внесе-
но зміни до Договору про Європейський Союз, суттєво не вплинули на 
засадничі положення трудового права ЄС. Вони є скоріше елементами 
погодженої у Маастрихті лінії розвитку трудового права Співтовариства, 
котра знайшла своє продовження і в Лісабонському договорі. Тому кон-

цепція трудового права ЄС з 1992 року пройшла перевірку часом та до 
певної міри є усталеною. 

Список використаних джерел:
1. Договір про заснування Європейського об’єднання вугілля та сталі 

від 18квітня1951 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_026

2. Договір про заснування європейського співтовариства з атомної 
енергії від 25 березня 1957 року[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_027

3. Договір про заснування Європейської економічної спільноти від 25 
березня 1957 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/994_017/ed19860217

4. SingleEuropeanAct, 1986 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM
%3Axy0027

5. Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 року [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029

6. The Agreement on Social Policy [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу:https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-
relations-dictionary/agreement-on-social-policy

7. The Treaty of Amsterdamamendingthe Treatyon European Union, 
the Treatiesestablishingthe European Communities and certainrelatedacts, 
assignedin Amsterdamon 2 October 1997 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf

8. ДарморісО.М. Становлення та розвиток трудового права Європей-
ського Союзу. Дис.канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.05 – трудове 
право; право соціального забезпечення// О.М. Дарморіс.- Одеса, 2010. – 
226 с.

9. The Treaty of Amsterdamamendingthe Treatyon European Union, 
the Treatiesestablishingthe European Communities and certainrelatedacts, 
assignedin Amsterdamon 2 October 1997 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf

10. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties 
establishing the European Communities and certain related acts [Електрон-
нийресурс]. – Режимдоступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

246 247

ЄС двома способами. Перший спосіб гарантував дотримання усіма 12 
державами-членами своїх попередніх соціальних зобов’язань. Другий 
спосіб дозволяв 11 державам-членам (за винятком Великої Британії) ре-
алізовувати політику зайнятості та виробничих відносин відповідно до 
нової процедури, яка була викладена в Угоді, доданої до Протоколу про 
соціальну політику. Було погоджено, що Великобританія не буде брати 
участь у цих процедурах, і не буде зобов’язана їхніми результатами.

Таким чином з 1992 по 1997 роки Європейський Союз у сфері найма-
ної праці здійснював свою політику у двох альтернативних та паралель-
них напрямах. Відповідно до нових процедур за Протоколом та Угодою 
про соціальну політику тільки 11 держав-членів підписали Директиву 
Ради 94/45/EC від 22 вересня 1994 року про європейські робочі ради 
(1994 р.), Директиву Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 року про рамкову 
угоду щодо батьківської відпустки та Директиву Ради 97/81/ЄC від 15 
грудня 1997 року про Рамкову Угоду про неповну зайнятість, що укладе-
но між UNICE, CEEP та ETUC. 

Лише у 1997 році новообраний уряд Великобританії вирішив припи-
нити політику відмови від участі в Угоді про соціальну політику від 2 лю-
того 1992 року, і така була включені до Договору про Європейський Союз 
від 2 жовтня 1997 року (Амстердамський договір)[7]. Враховуючи наве-
дене, можна ствердити, що небезпека неоднакового розвитку соціальної 
політики у країнах-членах ЄС була ліквідована.

Оцінюючи Маастрихтський договір з позиції сьогодення, необхідно 
зазначити, що саме ним було закріплено основи сучасної моделі трудово-
го права ЄС. А саме, значно розширено предмет регулювання, органи та 
інституції ЄС отримали нові повноваження, а також чимало процедур ух-
валення рішень було переглянуто. Крім того, за цим Договором соціальні 
партнери отримали новий статус та гарантії їхньої діяльності. Тогочасне 
широке сприяння розвитку соціально-партнерських відносин на європей-
ському рівні, дає підстави вважати Договір про Європейський Союз 1992 
року поворотним пунктом у розвитку європейського соціального діало-
гу[8, С. 28]. 

Амстердамський[9] та Ніццький[10] договори, якими було внесе-
но зміни до Договору про Європейський Союз, суттєво не вплинули на 
засадничі положення трудового права ЄС. Вони є скоріше елементами 
погодженої у Маастрихті лінії розвитку трудового права Співтовариства, 
котра знайшла своє продовження і в Лісабонському договорі. Тому кон-

цепція трудового права ЄС з 1992 року пройшла перевірку часом та до 
певної міри є усталеною. 

Список використаних джерел:
1. Договір про заснування Європейського об’єднання вугілля та сталі 

від 18квітня1951 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_026

2. Договір про заснування європейського співтовариства з атомної 
енергії від 25 березня 1957 року[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_027

3. Договір про заснування Європейської економічної спільноти від 25 
березня 1957 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/994_017/ed19860217

4. SingleEuropeanAct, 1986 [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM
%3Axy0027

5. Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 року [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029

6. The Agreement on Social Policy [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу:https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-
relations-dictionary/agreement-on-social-policy

7. The Treaty of Amsterdamamendingthe Treatyon European Union, 
the Treatiesestablishingthe European Communities and certainrelatedacts, 
assignedin Amsterdamon 2 October 1997 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf

8. ДарморісО.М. Становлення та розвиток трудового права Європей-
ського Союзу. Дис.канд. юрид. наук: спеціальність 12.00.05 – трудове 
право; право соціального забезпечення// О.М. Дарморіс.- Одеса, 2010. – 
226 с.

9. The Treaty of Amsterdamamendingthe Treatyon European Union, 
the Treatiesestablishingthe European Communities and certainrelatedacts, 
assignedin Amsterdamon 2 October 1997 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf

10. Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties 
establishing the European Communities and certain related acts [Електрон-
нийресурс]. – Режимдоступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

248 249

УДК 349.24
Оrsid 0000-0002-0798-5370

Саєнко Юлія Олександрівна
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права 
ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, кандидат юридичних наук

ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДІВ 
РОБОЧОГО ЧАСУ

Демократизація суспільних процесів, становлення правової держави 
в умовах розвитку ринкових відносин вимагають належного правового 
регулювання соціально-трудових відносин, зокрема, тих, які стосуються 
робочого часу, оскільки лише належна правова регламентація може забез-
печити повноцінну і продуктивну роботу, що детермінує розвиток усього 
суспільства.

Однак не вирішеними залишаються питання стосовно дослідження 
особливостей правового регулювання робочого часу і його видів в умовах 
нових ринкових відносин з урахуванням позитивного досвіду країн світу 
стосовно правової регламентації тривалості робочого часу.

Вітчизняне законодавство про працю передбачає такі види робочого 
часу як нормований і ненормований. Нормований робочий час, у свою 
чергу, поділяється на: робочий час нормальної тривалості, скорочений 
робочий час, неповний робочий час.

Робочий час нормальної тривалості, який не може перевищувати 40 
годин на тиждень (ст. 50 КЗпП України). Отже, робочий час нормальної 
тривалості — це вид робочого часу, який встановлює тривалість робочого 
тижня за умови роботи в нормальних умовах праці. Норма тривалості 
робочого часу не може бути збільшена за винятком випадків, передбаче-
них законодавством. При цьому менша тривалість робочого часу вста-
новлюється із врахуванням умов праці, віку і фізіологічних особливостей 
працівника, за згодою сторін трудового договору та при укладенні колек-
тивного договору. 

Скорочений робочий час, тобто час, протягом якого працівник пови-
нен виконувати трудові обов’язки, скорочується, при цьому він має право 
на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.

Визначення терміну “скорочений робочий час” у вітчизняному зако-
нодавстві не міститься. Вченими приділена певна увага цьому питанню. 
Зокрема, В..С.Венедиктов визначає скорочений робочий час як вид робо-
чого часу, тривалість якого в силу спеціальної норми закону менша вста-
новленої норми тривалості робочого часу. Однак в зазначеному визначен-
ні не міститься така ознака цього виду робочого часу, як плата праці, яка 
в даному випадку не може бути зменшена.

 Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для окремих 
категорій працівників, зокрема для неповнолітніх. Норми робочого часу 
диференційовані, в залежності від віку неповнолітнього працівника. Так, 
для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, від 15 
до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул) 
— 24 години. Тривалість робочого часу учнів, які працюють в період на-
вчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати поло-
вини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої законом для 
осіб відповідного віку.

Законодавством встановлюється також скорочена тривалість робочого 
часу для окремих категорій працівників (вчителів, лікарів), а також осіб, 
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці і тих хто працює в 
зоні відчуження й у зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Так За-
коном України “Про загальну середню освіту” (ст. 25) передбачено, що 
педагогічне навантаження вихователя закладу загальної середньої освіти 
становить 30 годин, вихователя спеціальної школи (школи-інтернату) 
та асистента вчителя інклюзивних класів закладів загальної середньої 
освіти - 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку. Правовою 
підставою для встановлення скороченого робочого часу для медичних 
працівників є Закон України “Основи законодавства України про охорону 
здоров’я” (п.”з” ч.1 ст. 77).

Ст. 51 Кодексу законів про працю України передбачає, що скорочена 
тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних ко-
штів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей у віці 
до 14 років або дитину з інвалідністю.

На передодні святкових і неробочих днів тривалість роботи праців-
ників, крім тих, що зазначені у ст. 51 КЗпП України, скорочується на одну 
годину, як при п’ятиденному так і при шестиденному робочому тижні. 
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочо-
му тижні не може перевищувати 5 годин.
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При роботі у нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скоро-
чується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для 
яких вже передбачено скорочений робочий час.

Неповний робочий час має меншу, ніж встановлено нормативними 
актами, тривалість робочого часу. Нині чинний КзпП не містить визна-
чення неповного робочого часу. Вченими також не приділено достатньої 
уваги цьому питанню. Так, В.І.Прокопенком неповна тривалість робочо-
го часу була визначена як тривалість робочого часу, менша у порівнянні 
із робочим днем нормальної тривалості, або як неповний робочий тиж-
день.В.С.Венедиктов і В.Н.Венедиктова визначають неповний робочий 
час як вид робочого часу, тривалість якого у порівнянні із встановленою 
законом нормальною і скороченою тривалістю, зменшена за згодою пра-
цівника і роботодавця або уповноваженого їм органу. Виходячи із зазна-
ченого основними ознаками “неповного робочого часу можна назвати: 
1) зменшення нормальної тривалості робочого часу, 2) згоду між праців-
ником і роботодавцем. Доцільним до зазначених ознак вважаємо додати 
добровільність згоди працівника на встановлення неповного робочого 
часу, пропорційність оплати праці в залежності від відпрацьованого часу 
або обсягу виконаних робіт.

Неповний робочий час встановлюється як при укладенні трудового 
договору, так і з часом, як правило, за згодою сторін. Такий вид робочого 
часу може встановлюватися у формі: неповного робочого дня, неповного 
робочого тижня, у поєднанні неповного робочого дня та неповного робо-
чого тижня.

Таким чином, неповний робочий час можна визначити як вид робочо-
го часу, коли тривалість робочого дня менше нормальної, встановлюється 
як неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Слід зазначити, що робота на умовах неповного робочого часу не тяг-
не за собою будь-якого обмеження обсягу трудових прав працівників. 
Особи, які працюють на умовах неповного робочого часу, користуються 
тими ж самими правами, що і працівники на умовах нормального робо-
чого часу.

Відсутність визначення терміну “скорочений робочий час” та “не-
повний робочий час” в чинному законодавстві України може спричинити 
складнощі тлумачення і визначення ознак цих важливих інститутів тру-
дового права. На сьогоднішній день виникає необхідність удосконалення 
інституту робочого часу. Метою нового законодавства про робочий час, 

має бути, встановлення такого режиму праці, при якому будуть врахову-
ватися як фізичні, так розумові навантаження працівників, а також умови 
їх праці.
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НЕСТІЙКІСТЬ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК НЕГАТИВНА
ТЕНДЕНЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ

На початку ХХI сторіччя відбулися трансформаційні процеси на ринку 
праці, які значно вплинули на соціально-трудові відносини. Виникнення 
нестандартних форм зайнятості викликало появу таких явищ, як «нестій-
ка» зайнятість та прекаріат («precariousemployment»), що у перекладі з 
англійській означає - «небезпечна», «сумнівна», «ненадійна» зайнятість. 
Хоча ці терміни є достатньо поширеними у міжнародній практиці, од-
нак на сьогодні в науці немає чітко визначених критеріїв, що дозволяють 
кваліфікувати «нестійку» зайнятість.

Зарубіжними дослідниками запропоновано декілька варіантів роз-
межування нестандартної та нестійкої зайнятості. Так, О.Панов поділяє 
вимоги стандартної зайнятості на три групи: 1. Інституційні: а) робота в 
формальному секторі; б) повний обсяг соціальних благ і гарантій, дотри-
мання всіх трудових прав, регламентованих законодавством; в) представ-
ництво працівника незалежними профспілками. 

2. Вимоги умов зайнятості: г) наявність одного роботодавця (розмір 
заробітної плати такий, що працівник не зацікавлений в пошуку додатко-
вої зайнятості); д) безстроковий характер трудового договору; е) режим 
повного робочого часу; ж) цілорічна зайнятість; з) використання засобів 
виробництва роботодавця. 3. Кон’юнктурні: і) гідна оплата праці: достат-
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ній, регулярний, стабільний трудовий дохід; к) мінімальний ризик втрати 
роботи (стабільна зайнятість, передбачуваність режиму роботи) [1, С.23]. 

Залежно від дотримання таких умов вказаний вчений поділив зай-
нятість за ступенем стійкості на три групи: 1) стандартна; 2) нестандарт-
на; 3) нестійка, яка включає і прекаріат. 

Стандартна зайнятість, на його думку, характеризується дотриманням 
всього переліку названих вимог. Для нестандартної зайнятості характерно 
обов’язкове дотримання першої, другої і останньої вимог - це означає, що 
працівник повинен бути зайнятий в формальному секторі економіки, йому 
повинні бути забезпечені всі права і гарантії, типові для його форми зайня-
тості, працівник повинен бути впевнений у збереженні робочого місця. Крім 
цього, вимоги умов зайнятості повинні виконуватися з добровільної згоди 
працівника. Іншими словами, якщо працівник укладає строковий договір, 
зайнятий неповний час добровільно (наприклад, маючи достатній дохід, він 
бажає більше часу приділяти дозвіллю, сім’ї тощо), то можна говорити про 
прояви нестандартної зайнятості. Нестійка зайнятість (за винятком прекаріа-
ту) означає обов’язкове дотримання лише однієї з вимог стійкої зайнятості 
- зайнятість у формальному секторі, і недотримання хоча б однієї з решти 
вимог [1, С.25]. На противагу нестандартної зайнятості, відхилення від ви-
мог до умов зайнятості тут є вимушеними. Наприклад, якщо роботодавець 
змушує працівника укласти тимчасовий трудовий договір (в той час, коли 
робота не носить тимчасового характеру), перейти на режим неповного ро-
бочого часу або виходити у відпустку за свій рахунок, «добровільно» вийти 
зі складу штатних працівників, тоді мова йде про нестійку зайнятість. На 
думку О.Панова, різниця між нестандартною і нестійкою зайнятістю поля-
гає в тому, що у випадку з нестандартною зайнятістю права працівника до-
тримуються і відхилення умов зайнятості від стандартних є добровільними. 
Прекаріат, що займає особливе місце в класифікації типів зайнятості, харак-
теризується тим, що перша вимога - робота в формальному секторі ніколи 
не дотримується: це неформально зайняті працівники. З цього випливає, що 
вони не можуть розраховувати на дотримання інших двох інституційних ви-
мог. За аналогією зі стандартною зайнятістю, прекаріат може бути названий 
«ядром» нестійкої зайнятості: дана категорія працівників характеризується 
найбільшим ризиком на ринку праці - роботодавець не має по відношенню 
до них ніяких формальних зобов’язань [1, С.26].

Таким чином, О.Панов визначає, що нестійка зайнятість це нестан-
дартна зайнятість, але відхилення умов зайнятості від стандартних умов 

є вимушеними. Така зайнятість характеризується загрозами та ризиками 
нестабільності доходів, повною або частковою деформалізацією трудо-
вих відносин між працівником та роботодавцем, підвищенням ризиків 
звільнення, недотримання трудових гарантій та прав.

В своєму дослідженні П. Бізюков вказує на те, що «…заслуговує на 
увагу визначення нестійкої зайнятості, що міститься у матеріалах Міжна-
родної організації праці (МОП). Так, нестійку зайнятість МОП пропонує 
розглядати як сполучення двох категорій контрактного працевлаштуван-
ня, які характеризуються чотирма нестійкими умовами праці.

Контрактні домовленості: 1. Обмежений строк контракту (фіксова-
ний термін, контрактний термін, тимчасова, сезонна, поденна і випадко-
ва праця). 2. Природа трудових взаємовідношень (розщеплені (трикут-
ні) і приховані відносини найму, помилкова самозайнятість, контракти з 
субпідрядниками та агентствами зайнятості)). 

Нестійкі умови: 1. Низька заробітна плата. 2. Низький рівень захи-
щеності від припинення трудових відносин. 3. Відсутність доступу до 
механізмів соціального захисту, пільг та допомог, які традиційно асо-
ціюється з повною і постійною зайнятістю. 4. Відсутність або обмеження 
можливості для працівників реалізовувати свої права на робочому місці» 
[2, С.36]. 

Так, на думку вченого, безумовною перевагою такого визначення є те, 
що тут розглядається не тільки оформлення людини на роботі, а й те, в 
яких умовах вона працює. Особливо слід наголосити, що в якості однієї 
із необхідних умов розглядається проблема дотримання прав працівника. 
Відповідно до цього нестійка зайнятість - це нестандартні форми зай-
нятості з низькою оплатою, відсутністю захисту від звільнень, відсутні-
стю системи соціального захисту та неможливістю реалізації своїх прав 
[2, с.36].

Отже, нестійку зайнятість слід розглядати як самостійну наукову ка-
тегорію. Слушною є думка А.Попова про те, що «…по-перше, ознаки 
нестійкої зайнятості можуть зачепити працівників з будь-якою формою 
зайнятості. У випадку із «стандартними» працівниками це може вияви-
тися у низькому рівні оплати праці, що не забезпечує відтворення робо-
чої сили. По-друге, нестійкі соціально-трудові відносини, як правило, 
носять вимушений, а не добровільний характер. По-третє, нестандартна 
зайнятість, на відміну від нестійкої, не завжди призводить до погіршення 
становища працівників» [3, С.266-267].
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ній, регулярний, стабільний трудовий дохід; к) мінімальний ризик втрати 
роботи (стабільна зайнятість, передбачуваність режиму роботи) [1, С.23]. 

Залежно від дотримання таких умов вказаний вчений поділив зай-
нятість за ступенем стійкості на три групи: 1) стандартна; 2) нестандарт-
на; 3) нестійка, яка включає і прекаріат. 

Стандартна зайнятість, на його думку, характеризується дотриманням 
всього переліку названих вимог. Для нестандартної зайнятості характерно 
обов’язкове дотримання першої, другої і останньої вимог - це означає, що 
працівник повинен бути зайнятий в формальному секторі економіки, йому 
повинні бути забезпечені всі права і гарантії, типові для його форми зайня-
тості, працівник повинен бути впевнений у збереженні робочого місця. Крім 
цього, вимоги умов зайнятості повинні виконуватися з добровільної згоди 
працівника. Іншими словами, якщо працівник укладає строковий договір, 
зайнятий неповний час добровільно (наприклад, маючи достатній дохід, він 
бажає більше часу приділяти дозвіллю, сім’ї тощо), то можна говорити про 
прояви нестандартної зайнятості. Нестійка зайнятість (за винятком прекаріа-
ту) означає обов’язкове дотримання лише однієї з вимог стійкої зайнятості 
- зайнятість у формальному секторі, і недотримання хоча б однієї з решти 
вимог [1, С.25]. На противагу нестандартної зайнятості, відхилення від ви-
мог до умов зайнятості тут є вимушеними. Наприклад, якщо роботодавець 
змушує працівника укласти тимчасовий трудовий договір (в той час, коли 
робота не носить тимчасового характеру), перейти на режим неповного ро-
бочого часу або виходити у відпустку за свій рахунок, «добровільно» вийти 
зі складу штатних працівників, тоді мова йде про нестійку зайнятість. На 
думку О.Панова, різниця між нестандартною і нестійкою зайнятістю поля-
гає в тому, що у випадку з нестандартною зайнятістю права працівника до-
тримуються і відхилення умов зайнятості від стандартних є добровільними. 
Прекаріат, що займає особливе місце в класифікації типів зайнятості, харак-
теризується тим, що перша вимога - робота в формальному секторі ніколи 
не дотримується: це неформально зайняті працівники. З цього випливає, що 
вони не можуть розраховувати на дотримання інших двох інституційних ви-
мог. За аналогією зі стандартною зайнятістю, прекаріат може бути названий 
«ядром» нестійкої зайнятості: дана категорія працівників характеризується 
найбільшим ризиком на ринку праці - роботодавець не має по відношенню 
до них ніяких формальних зобов’язань [1, С.26].

Таким чином, О.Панов визначає, що нестійка зайнятість це нестан-
дартна зайнятість, але відхилення умов зайнятості від стандартних умов 

є вимушеними. Така зайнятість характеризується загрозами та ризиками 
нестабільності доходів, повною або частковою деформалізацією трудо-
вих відносин між працівником та роботодавцем, підвищенням ризиків 
звільнення, недотримання трудових гарантій та прав.

В своєму дослідженні П. Бізюков вказує на те, що «…заслуговує на 
увагу визначення нестійкої зайнятості, що міститься у матеріалах Міжна-
родної організації праці (МОП). Так, нестійку зайнятість МОП пропонує 
розглядати як сполучення двох категорій контрактного працевлаштуван-
ня, які характеризуються чотирма нестійкими умовами праці.

Контрактні домовленості: 1. Обмежений строк контракту (фіксова-
ний термін, контрактний термін, тимчасова, сезонна, поденна і випадко-
ва праця). 2. Природа трудових взаємовідношень (розщеплені (трикут-
ні) і приховані відносини найму, помилкова самозайнятість, контракти з 
субпідрядниками та агентствами зайнятості)). 

Нестійкі умови: 1. Низька заробітна плата. 2. Низький рівень захи-
щеності від припинення трудових відносин. 3. Відсутність доступу до 
механізмів соціального захисту, пільг та допомог, які традиційно асо-
ціюється з повною і постійною зайнятістю. 4. Відсутність або обмеження 
можливості для працівників реалізовувати свої права на робочому місці» 
[2, С.36]. 

Так, на думку вченого, безумовною перевагою такого визначення є те, 
що тут розглядається не тільки оформлення людини на роботі, а й те, в 
яких умовах вона працює. Особливо слід наголосити, що в якості однієї 
із необхідних умов розглядається проблема дотримання прав працівника. 
Відповідно до цього нестійка зайнятість - це нестандартні форми зай-
нятості з низькою оплатою, відсутністю захисту від звільнень, відсутні-
стю системи соціального захисту та неможливістю реалізації своїх прав 
[2, с.36].

Отже, нестійку зайнятість слід розглядати як самостійну наукову ка-
тегорію. Слушною є думка А.Попова про те, що «…по-перше, ознаки 
нестійкої зайнятості можуть зачепити працівників з будь-якою формою 
зайнятості. У випадку із «стандартними» працівниками це може вияви-
тися у низькому рівні оплати праці, що не забезпечує відтворення робо-
чої сили. По-друге, нестійкі соціально-трудові відносини, як правило, 
носять вимушений, а не добровільний характер. По-третє, нестандартна 
зайнятість, на відміну від нестійкої, не завжди призводить до погіршення 
становища працівників» [3, С.266-267].
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Таким чином, тенденції ринку праці, які проявляються в поширенні 
нестійкої зайнятості, негативно впливають на якість трудового потенціа-
лу, тому усвідомлення таких ризиків вимагає наукового пошуку нових 
підходів до державної політики зайнятості та механізмів соціального за-
хисту. Нестійка зайнятість характеризується ризиком втратити роботу і 
заробіток, отримувати недостатні доходи для відтворення робочої сили, 
що призводить до негативних наслідків: зниження рівня життя працю-
ючого населення, безробіття, розвитку тіньового сектору економіки. 
Слушною є думка С. Вишновецької про те, що при нестійкої зайнятості 
«…все більша кількість людей змушена самостійно застосовувати свою 
здатність до праці в умовах нестабільності і відсутності гарантій зайня-
тості, що збільшує їх економічну і соціальну вразливість, сприяє втраті 
професійної ідентичності і сходженню в нижчі прошарки суспільства» 
[4, С.58]. Саме тому, на нашу думку, важливими напрямком досліджень 
є науково-методологічні обґрунтування і розробка понятійного апарату 
сучасних процесів вітчизняного ринку праці, визначення критеріїв роз-
межування нестійкої та нестандартної зайнятості.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Стрімкий перехід усього цивілізованого світу в цифровий простір ви-
магає повномасштабного реформування правової системи, що безнадій-
но відстала від технічного прогресу, за допомогою нових технологій, 
методів і розуміння юриспруденції в іншому напрямі. Це ставить нові 
завдання і перед фахівцями у сфері трудового права.

З розвитком правових відносин вже існуючі інститути права переста-
ють задовольняти потреби сучасного соціуму - вони не можуть забезпе-
чити комплексне регулювання у випадках з динамічними змінними. Іс-
нуючі форми та види трудових договорів не спроможні задовольнити усі 
потреби сучасного світу. Тому суб’єкти господарювання шукають більш 
оптимальні форми закріплення трудових відносин, що будуть швидше, 
економніше і більш мобільними в умовах технократичної економіки.

У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження новихвидів тру-
дових договорів, які вже існують у світовій практиці, та визначення на-
прямків розвитку та функціонуваннявітчизняного інститут трудового до-
говору.

Cучаснийстан розвитку новітніх технологій вимагає створення та ін-
ституціоналізації нових шляхів укладення трудових відносин. Для вирі-
шення цього завдання слід розглянути правове регулювання крізь призму 
нових технологій, що вже показали свою ефективність на практиці та 
сумісні до імплементації з такою галуззю як трудове право.

Найбільш доречним у даному випадку є застосування механізму блок-
чейну. Наразі дана технологія захоплює майже всі сфери, від освіти, на-
уки, сільського господарства, банків до державних органів та приватних 
підприємств .
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Таким чином, тенденції ринку праці, які проявляються в поширенні 
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Як наслідок, науковим співтовариством передбачається, що в базах 
даних, створених на основі блокчейну, можна буде зберігати не тільки 
інформацію про платежі (зокрема, щодо крипто валюти), а й будь які дані, 
вибудувати систему нового рівня. 

Для більш глибокого розуміння цієї технології необхідно звернутись 
до етимології та значення цього слова. Так, блокчейн бере початок від ан-
глійського слова blokchain, котре умовно можна поділити на block (блок) 
та chain (ланцюг), тобто зв’язані у певні ланцюги блоки інформації.

Блокчейн - це розподілена база даних, в якій зберігається інформація 
про кожну операцію, виконану в системі. Дані зберігаються у вигляді лан-
цюжка блоків (звідси і назва - blockchain) із записами про транзакції. Їх 
неможливо підробити, так як кожна новий запис здійснює підтвердження 
в уже існуючих ланцюжках. Щоб підробити дані, потрібно змінювати ін-
формацію у всіх інших блоках. При цьому, так як система розподілена, 
актуальна інформація про записи в системі зберігається у всіх її учас-
ників і автоматично оновлюється при внесенні будь-яких змін . 

Якщо говорити про трудовий договір та блокчейн, то ця система ство-
рить найбільш прозорі трудові відносини між суб’єктами, які тільки мож-
ливі на сьогодні, оскільки вже існуючому інституту договору прийде на 
заміну смарт-контракт.

Смарт-контракт – це угода щодо перерозподілу цінностей між контр-
агентами, яка передбачає суворе і однозначне завдання умов, автоматиза-
цію процесів виконання і мінімізацію залучення довірених сторін.

Важливою умовою для створення та використання смарт-контрактів є 
наявність наступних елементів: по-перше, це цифрова ідентифікація усіх 
сторін договору; по-друге, для створення смарт контракту необхідне де-
централізоване середовище, що здатне зберігати дані у блоках; по-третє, 
предмет договору та необхідні для виконання зобов’язання інструменти 
(наприклад, крипто-гаманці, якщо виконання операції передбачає собою 
розрахунки); по-четверте, це конкретно описані умови виконання, що ма-
ють своє відображення у спеціально створеній формулі, яку підтверджу-
ють обидві сторони.

 Якщо порівнювати смарт-контракти з паперовими аналогами, можна 
виявити наступні переваги:

Автономність. Дана технологія надає самостійність в укладенні до-
говору – з процесу укладення договору виключається посередник, тобто 
більше не знадобляться послуги адвокатів, брокерів, банків, нотаріусу. 

Таким чином, особа зможете захистити себе від маніпуляцій з боку недо-
бросовісних провайдерів юридичних послуг.

Надійність. Криптографія, шифрування даних і зберігання в блокчей-
ні відповідають за збереження документів –дані знаходяться у тисячах 
примірниках у “тисячах електронних сейфах” і синхронно змінюються у 
реальному часі, що унеможливлює підробку або втрату даних на сучасно-
му рівні технічного розвитку людства.

Швидкість. На роботу з паперовими документами та на їх супровід 
витрачається велика кількість часу. Смарт-контракт дозволяє автоматизу-
вати велику кількість процесів, що робить його неймовірно гнучким ін-
струментом і дозволяє зосередити увагу на більш важливих питаннях, а 
функція одночасної зміни інформації у всіх блоках одночасно, що відб-
увається у реальному часі, виводить документообіг на цілковито новий 
рівень швидкості.

Економія. Використання смарт-контрактів допоможе заощадити велику 
кількість грошей, оскільки з процесу драфту виключається посередник. 

Актуальним залишається питання про доцільність використання тако-
го складного інструменту як блокчейн у трудовому праві, оскільки основ-
ний напрям користування смарт-контрактами це B2B сфера. Вбачається, 
що впровадження смарт-контракту є найбільш гармонічним шляхом ро-
звитку, оскільки трудові функції та винагороду робітника можна з лег-
кістю прописати в алгоритмі, що забезпечить прозорі відносини, адже 
уся зроблена робота буде зчитуватися з трекерів, які відслідковують усю 
інформацію, що передбачена у контракті. Це означає, що працівник буде 
отримувати справедливе винагородження за свою працю, а через викори-
стання механізму блокчейну інформацію неможливо підробити, що захи-
стить обидві сторони трудового договору.

 До формули обчислення можна ввести нескінченну кількість змін-
них, які будуть відповідати за стаж, розряд, кваліфікацію робітника, стро-
ки та багато іншого, що обмежується лише потужністюблокчейн мережі 
та фантазією авторів контракту.

Повноцінне використання механізму блокчейнупотребує впровад-
ження нового типу трудової книжки, оскільки даний інститут трудових 
відносин з його поточною формою і нульовим функціоналом неможливо 
інтегрувати зі смарт-контрактом, а тому виникає потреба реформувати 
цей інститут, що дозволить трудовій книжці позбавитися статусу руде-
ментарного додатку до кар’єри.
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Процес інтеграції технології блокчейн у правову площину є дуже 
складним і повільним, він здійснюється шляхом величезної кількості 
спроб та помилок і викликає низкусуперечливих поглядів щодо його ле-
галізації, оскільки ця сфера суспільних відносин є найбільш консерватив-
ною і формалізованою. Але користь від даного процесу інтеграціїї сучас-
них технологій у існуючий інситуттудового договору є беззаперечною. 
Так, одним із аргументів, що свідчить про визнання місця сучасних тех-
нологій у формуванні правового базису, є Закон України № 2155-VIIIвід 
5 жовтня 2017 р. «Про електронні довірчі послуги», в якому хоча і не де-
кларується легалізація самого блокчейну, але містяться положення щодо 
окремих елементів, які використовує дана технологія, що свідчить про 
зацікавленість з боку законотворця.

Отже, враховуючі перехід України в Європейський правовий простір, 
необхідно гармонізувати національне законодавство з використанням 
новітніх світових тенденцій. Застосування технологій державного блок-
чейну допоможе отримати необхідні дані стосовно працівника, роботода-
ця, відбудеться повна фіксація їх та неможливість протиправної зміни чи 
укладення з вимогами, що суперечать законодавству. 
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ПРАВОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЩОДО ОБСЯГУ ПОНЯТТЯ 
«ЗАРОБІТНА ПЛАТА» В ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ 

ВЕРХОВНОГО СУДУ

Олександр Іванович Процевський залишив своїм учням, послідов-
никам та всім, хто цікавиться проблемами трудового права, величезну 
творчу спадщину, частину якої становлять наукові дослідження, пов’я-

зані з проблематикою заробітної плати. У 1975 році побачила світ його 
монографія під назвою «Заробітна плата та ефективність суспільного 
виробництва». Згодом на шпальтах провідних юридичних наукових жур-
налів вийшли статті «Проблеми оплати праці у проекті Трудового кодек-
су України» (2005 р.), «Визначення права на заробітну плату» (2008 р.), 
«Окремі питання захисту права на заробітну плату в судовому порядку» 
та ін. 

О.І. Процевський завжди відстоював позицію, що трудове право, як 
галузь права України, покликане втілювати в життя положення Консти-
туції, що стосуються одного з основних соціально-економічних прав лю-
дини — права на працю, що включає право на справедливу і задовіль-
ну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування та її сім’ї. Отже, 
особливого значення, на його переконання, набуває право на своєчасне 
одержання винагороди за працю та її правовий захист, у системі якого 
особливе місце належить судовій гілці влади[1, с. 64].

Беззаперечно, що в даній категорії справ судова практика має велике 
значення, зокрема, з огляду на стрімку зміну потреб суспільства та від-
носну сталість і нереформованість законодавства про працю. Однак, на 
превеликий жаль, бажана єдність в існуючій судовій практиці, зокрема у 
питаннях тлумачення поняття заробітної плати та її структури,на сьогодні 
також відсутня, на що хотілося б звернути увагу в цій науковій розвідці. 

Почати доцільно з аналізу рішення Конституційного Суду України у 
справі за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк Людмили 
Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень ч. 2 ст. 233 Кодексу 
законів про працю України, статей 1, 12 Закону України «Про оплату пра-
ці» від 15 жовтня 2013 року № 8-рп/2013, справа № 1-13/2013. Так, Кон-
ституційний Суд України дійшов висновку, що поняття «заробітна плата» 
і «оплата праці», які використано у законах, що регулюють трудові пра-
вовідносини, є рівнозначними в аспекті наявності у сторін, які перебува-
ють у трудових відносинах, прав і обов’язків щодо оплати праці, умов їх 
реалізації та наслідків, що мають настати у разі невиконання цих обов’яз-
ків. Наведений зміст поняття заробітної плати узгоджується з одним із 
принципів здійснення трудових правовідносин – відплатність праці, який 
дістав відображення у пункті 4 частини I Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) від 3 травня 1996 року, ратифікованої Законом України 
від 14 вересня 2006 року № 137-V, за яким усі працівники мають право 
на справедливу винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень. 
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Крім обов’язку оплатити результати праці робітника, існують також інші 
зобов’язання роботодавця матеріального змісту. Ці зобов’язання стосу-
ються тих витрат, які переважно спрямовані на охорону праці чи здоров’я 
робітника (службовця) або на забезпечення мінімально належного рівня 
його життя, у тому числі й у разі простою – зупинення роботи, що було 
викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних 
для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами 
(форс-мажор) тощо. Такі зобов’язання відповідають мінімальним дер-
жавним гарантіям, установленим статтею 12 Закону України «Про опла-
ту праці», зокрема щодо оплати часу простою, який мав місце не з вини 
працівника.

Таким чином, Конституційний Суд України під заробітною платою, 
що належить працівникові, розуміє усі виплати, на отримання яких пра-
цівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до 
державних гарантій, встановлених законодавством для осіб, які перебува-
ють у трудових правовідносинах з роботодавцем, незалежно від того, чи 
було здійснене нарахування таких виплат [2].

Натомість Вищий спеціалізований суд України в ухвалі по справі 
№ 642/7703/15 від 09.06.2016 р. встановив, що для звернення до суду з 
позовом про порушення права робітника встановлено тримісячний трок, 
окрім позовів про звільнення, для яких строк позовної давності установ-
лений в один місяць та позовів про порушення оплати праці, звернення 
до суду з яким не обмежено будь-яким строком. При чому компенсація за 
невикористану відпустку та середній заробіток за весь час затримки роз-
рахунку при звільненні не є складовою заробітної плати, а тому до даних 
правовідносин застосовується строк позовної давності, передбачений ч. 
1 ст. 233 КЗпП України, тобто три місяці з дня коли позивачі отримали 
розрахунок по заробітній платі[3].

Протилежне за змістом рішення ухвалив Верховний Суд України в по-
станові від 26 жовтня 2016 року у справі № 6-1395цс16. Так, проаналізу-
вавши зміст ч.2 ст. 233 КЗпП України, Суд дійшов висновку про те, що в 
разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці звернення 
працівника до суду з позовом про стягнення заробітної плати, яка йому 
належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно з умовами 
трудового договору і відповідно до державних гарантій, встановлених за-
конодавством, незалежно від того, чи було здійснене роботодавцем нара-
хування таких виплат, не обмежується будь-яким строком[4].

Згодом новоствореним Верховним судом була прийнята постано-
ва по справі № 446/509/16-ц від 16.01.2018 р., в якій Суд встановив, що 
застосування до позовної вимоги про стягнення компенсації у зв’язку з 
втратою частини заробітної плати через порушення термінів її виплати 
тримісячного строку позовної давності є безпідставним та суперечить рі-
шенню Конституційного Суду України від 15 жовтня 2013 року у справі 
№ 1-18/2013.

Також у постанові від 05 грудня 2018 року, справа № 134/1781/16-цВер-
ховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду, зокрема, 
зазначив, що аналіз норм статей 116, 117 КЗпП України свідчить про те, 
що всі суми (заробітна плата, вихідна допомога, компенсація за неви-
користану відпустку, оплата за час тимчасової непрацездатності тощо), 
належні до сплати працівникові, мають бути виплачені у день звільнен-
ня цього працівника. Аналіз змісту ч. 2 ст. 233 КЗпП України, на думку 
Суду, свідчить про те, що у разі порушення роботодавцем законодавства 
про оплату праці звернення працівника до суду з позовом про стягнення 
заробітної плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, на які праців-
ник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до дер-
жавних гарантій, встановлених законодавством, незалежно від того, чи 
було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат, не обмежується 
будь-яким строком. Аналогічну правову позицію можна відшукати і в По-
становах Верховного суду від 23.01.2018 року у справі № 61-992св17та 
від 04.05.2018 року у справі №808/858/16.

Водночас Велика Палата Верховного Суду у постанові від 30 січня 
2019 року, справа № 910/4518/16, посилаючись на статтю 2 Закону Украї-
ни «Про оплату праці» та положення Інструкції зі статистики заробітної 
плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 
13 січня 2004 року № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції Украї-
ни 27 січня 2004 року за № 114/8713, дійшла кардинально протилежного 
висновку, вказавши, що середній заробіток за час затримки розрахунку 
при звільненні за своєю правовою природою не є основною чи додатко-
вою заробітною платою, а також не є заохочувальною чи компенсаційною 
виплатою (зокрема, компенсацією працівникам втрати частини заробіт-
ної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати) у розумінні статті 
2 Закону України «Про оплату праці», тобто середній заробіток за час 
затримки розрахунку при звільненні не входить до структури заробітної 
плати.
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У такий спосіб, на сьогодні складається парадоксальна ситуація, 
коли в одних випадках, якщо йдеться про звільнення від сплати судового 
збору,середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не 
включається до заробітної плати, і термін «заробітна плата» тлумачиться 
Верховним Судом у вузькому розумінні, а в інших, коли спір стосується 
строку позовної давності для звернення працівника до суду, до поняття 
«заробітної плати», на думку Суду, входять усі виплати, в тому числі й 
середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні.

На жаль, недосконале й неоднозначне законодавство в частині визна-
чення основоположних термінів трудового права, які неякісно виписані 
на рівні законів, призводить до двозначності тлумачення положень однієї 
норми та відповідно порушення прав однієї із сторін трудових правовід-
носин. І, що цікаво, не завжди цією «потерпілою» стороною є працівник, 
адже, існує вірогідність зловживання працівником своїми правами, на-
приклад,шляхом навмисного «вичікування» моменту звернення до суду 
за стягненням певних сум з роботодавця з метою збільшення їхнього 
розміру.

Як підсумок, слід зазначити, що існуюча правова невизначеність у пи-
танні тлумачення поняття та структури заробітної плати і, як наслідок, 
у застосуванні строків позовної давності, зумовлена як об’єктивними 
причинами (неузгодженість, часом суперечність, між окремими норма-
ми права, відсутність єдності юридичної термінології), так і суб’єктив-
ними, до яких, за словами О.І. Процевського, слід віднести «недостатнє 
усвідомлення судовою гілкою влади своєї унікальної можливості нада-
вати змісту норм матеріального і процесуального права такого значення, 
яке відповідало б сучасним вимогам розвитку громадянського суспіль-
ства. Адже правотворча діяльність законодавчої і виконавчої гілок влади 
завжди відставала і відстає від сучасних потреб суспільства; останнє ро-
звивається швидше ніж законодавство»[1, с. 64].
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В сучасних умовах розвитку суспільства централізований (імператив-
ний) метод правового регулювання суспільних відносин (метод регулю-
вання суспільних відносин зверху до низу в основі якого лежать влад-
но-імперативні засади) переважно проявляється у діяльності держави 
в особі її уповноважених органів по прийняттю обов’язкових для всіх 
учасників суспільних відносин норм нормативних актів, які діють в на-
ціональному масштабі. Проте, при сьогоднішніх масштабах розвитку різ-
номанітних видів господарської діяльності та при стрімкому розвитку су-
спільного життя представляється неефективним вирішувати всі питання, 
що виникають тільки централізованим шляхом. Тому якісно новим, більш 
деталізованим по відношенню до окремих локальних проблем, способом 
регулювання суспільних відносин на основі норм, які самостійно виро-
блені трудовими колективами, роботодавцями та працівниками для упо-
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В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В сучасних умовах розвитку суспільства централізований (імператив-
ний) метод правового регулювання суспільних відносин (метод регулю-
вання суспільних відносин зверху до низу в основі якого лежать влад-
но-імперативні засади) переважно проявляється у діяльності держави 
в особі її уповноважених органів по прийняттю обов’язкових для всіх 
учасників суспільних відносин норм нормативних актів, які діють в на-
ціональному масштабі. Проте, при сьогоднішніх масштабах розвитку різ-
номанітних видів господарської діяльності та при стрімкому розвитку су-
спільного життя представляється неефективним вирішувати всі питання, 
що виникають тільки централізованим шляхом. Тому якісно новим, більш 
деталізованим по відношенню до окремих локальних проблем, способом 
регулювання суспільних відносин на основі норм, які самостійно виро-
блені трудовими колективами, роботодавцями та працівниками для упо-



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

264 265

рядкування своєї поведінки, є метод децентралізованого, диспозитивного 
(договірного або локального) правового регулювання суспільних відно-
син, в основі якого лежить автономія волі їх учасників.

Така тенденція є цілком закономірною, адже сучасним завданням со-
ціальної політики держави, як слушно і правильно відмічав О.І. Процев-
ський, є досягнення відповідної рівноваги у суспільному житті. За сучас-
них умов профспілки і державні органи мають прагнути до соціальної 
рівноваги. Ринкова економіка з соціальною спрямованістю такі умови 
створює [1, с. 13-14]. Основою цього, на думку С. П. Мавріна, є відмо-
ви від використання командно-адміністративних методів управління 
економікою, централізовано-імперативного регулювання, де домінували 
нормативні акти, що містили переважно такі правові засоби, як припис 
та заборона. Перехід до ринкової економіки цілком природно затребує 
юридичний режим диспозитивно-децентралізованого регулювання пра-
ці, який використовує у якості головних такі правові засоби, як дозвіл 
(стимулювання) і заборона (відповідальність), що містяться не лише у 
позитивному, але й суб’єктивному трудовому праві [2, с. 42-43].

Зрештою демократизація суспільних відносин, надання якомога біль-
шої самостійності суб’єктам матеріального виробництва у прийнятті й 
реалізації своїх підприємницьких задумів сприяють подальшому розши-
ренню локально-правового регулювання трудової діяльності на підприєм-
ствах, в установах, організаціях. З точки зору С. О. Іванова, саме значне 
розширення локального регулювання праці – одна з найважливіших умов 
ефективного і раціонального використання на підприємствах трудових 
ресурсів, а в більш загальному плані – активізації людського фактору [3, 
с. 31]. Цікаво, що вчений ще в 70-х роках наполягав на потребі розширен-
ня локального регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відно-
син [4, с.402]. Нині необхідність децентралізованого регулювання праці 
обумовлює потребу в обґрунтуванні нового підходу до розуміння його 
характеру та сутності. Необхідно остаточно відійти від доктрини радян-
ського права, де децентралізоване регулювання відбувалося переважно 
у системі трудових і колгоспних відносин, тобто, в сферах з найменшим 
ступенем тотального одержавлення власності. На сьогоднішній день до-
говірне регулювання перестає бути пов’язаним виключно з тими окре-
мими (особливими) ознаками трудових відносин, які складаються в рам-
ках конкретних підприємств та виробничих об’єднань. Створення нових 
норм у децентралізованому порядку на корпоративному локальному рівні 

стає невід’ємною ланкою загальної системи нормотворчої діяльності в 
державі. 

Сьогодні децентралізоване правове регулювання спрямоване не лише 
на впорядкування, нормування суспільних відносин у сфері праці, які є 
особливими на конкретному підприємстві і не в повному обсязі врегу-
льовані в централізованому порядку, це вже спосіб більш досконалого та 
всебічного задоволення своїх потреб та інтересів учасниками суспільних 
відносин, спосіб виявляти та закріпити ознаки, сторони, факти, явища, 
що виникли відповідно до конкретних потреб та інтересів суб’єктів від-
носин, це спосіб надання цим потреба нормативного змісту, спосіб підпо-
рядкування дій групи суб’єктів єдиній меті та досягненню поставлених 
цілей. 

Таким чином, у сучасних умовах правове регулювання суспіль-
них відносин у сфері праці здійснюється за допомогою уповноважених 
суб’єктів, які розробляють та приймають правові норми безпосередньо 
на підприємстві чи організації, незалежно від форми власності. Такі нор-
ми мають локальний характер, а діяльність по їх створенню іменується 
децентралізованою або локальною нормотворчістю. Така нормотворчість 
здійснюється переважно на локальному (корпоративному) рівні безпо-
середньо учасниками трудових відносин, які беруть участь у створенні 
цих норм та можуть впливати на їх зміст, що дає можливість знати об-
сяг належних їм прав та обов’язків, що визначені відповідними нормами, 
максимально пристосовуючи їх для реалізації своїх інтересів та задово-
лення потреб. Можна констатувати, що локальні (корпоративні) норми за-
повнюють прогалини в нормативній системі права, розширюють зміст та 
систему прав та обов’язків учасників правовідносин і мають допоміжний 
характер, адже децентралізоване (локальне) регулювання як би продов-
жує централізоване. Іншими словами, якщо розглядати процес правового 
регулювання в динаміці як сукупність послідовних етапів нормативно-
го правового впливу, то локальне регулювання виступає як завершуюча 
частина цього процесу. Безсумнівно, що для досягнення цілі правового 
регулювання необхідно знайти таке співвідношення централізованого та 
локального регулювання, яке б відповідало вимогам оптимальності [5, с. 
25]. І саме локальні (корпоративні) норми права є результатом відповідної 
правової спеціалізації, встановлюються з метою конкретизації та деталі-
зації, обліку своєрідності конкретних відносин.
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ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ 
В НАУЦІ ТРУДОВОГО ПРАВА

Для нашого суспільства характерний досить низький ступінь усві-
домлення ефективності та необхідності застосування різних методів 
впливу на учасників трудових правовідносин з метою формування 
мотивації до здійснення ними своїх обов’язків на більш високому 
рівні. Тому дослідженню проблемам стимулювання праці приділяєть-
ся значна увага. Проблема стимулювання поведінки особистості вив-
чається багатьма науками: психологією, економікою, соціологією. 
Але серед них особливе значення має правова наука, яка представляє 
та вивчає право як специфічний регулятор суспільних відносин. Дис-
кусійні питання стимулювання праці досліджувалися і продовжують 

активно вивчатися ученими загальної теорії права та представниками 
різних галузей права. 

Першість в науковій розробці проблем правового стимулювання 
належить І. Бентаму. У своєму трактаті «Теорія покарань і нагород» 
(1811 р.) він писав про значення заохочення як засобу, що стимулює та 
розглядав «державне стимулювання нагородами» як одну з функцій дер-
жави [1, с. 129]. В розвиток теорії стимулювання свій вклад вніс фран-
цузький вчений Р. Грессері, який вважав, що у майбутньому «преміальне 
право» повинно стати основним у правовій системі, шляхом заохочен-
ня можна досягти тих же результатів, що і шляхом покарання [2, с. 30]. 
Значний вклад в розвиток правового стимулювання вніс Н.А. Гредескул. 
У роботі «До вчення про здійснення права. Інтелектуальній процес, що по-
требує здійснення права», він стверджував, що вплив права на суспільне 
життя здійснюється не тільки шляхом примусу, застосування покарання, 
але й шляхом обіцянок, пільг, нагород, а правове заохочення розглядаєть-
ся як складова позитивної системи права [3, с. 3-4]. Вагомий внесок у до-
слідження загальнотеоретичних проблем правового стимулювання вніс 
Л.Й. Петражицький. Він високо оцінював місію права як засобу вихован-
ня доброчесної людини. За його твердженням, право є «психічний фактор 
суспільного життя», і воно впливає на суспільні відносини, тобто регулює 
їх переважно психологічними засобами. Дія права, на думку Л.Й. Петра-
жицького, «складається, по-перше, в порушенні чи придушенні мотивів 
до різних дій і стриманістю (мотиваційна або імпульсивна дія права), 
по-друге, в зміцненні та розвитку одних схильностей і рис людського ха-
рактеру, в ослабленні та викоріненні інших, взагалі в вихованні народної 
психіки ... » [4, с. 6]. Він був переконаний, що право здатне вирішувати 
такі завдання, як раціоналізація індивідуальної та масової поведінки за 
допомогою правової мотивації, що стимулює, вдосконалення людської 
психіки й, отже, самої людини шляхом зміцнення його соціальних схиль-
ностей. 

В останні роки інтерес до проблем стимулювання у трудовому праві 
учені проявляють вкрай мало уваги. Серед українських учених зазначе-
ну проблематику досліджували С.В. Венедіктов та М.О.Дей. У дисерта-
ційній роботі «Матеріальне та моральне стимулювання ефективної про-
фесійної діяльності працівників органів внутрішніх справ: теоретичний 
аспект» С.В. Венедіктов досліджував сутність і особливості матеріально-
го та морального стимулювання ефективної діяльності працівників ор-
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ганів внутрішніх справ України [5, с. 3]. У дисертаційній роботі «Правове 
регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: 
теоретичний аспект» М.О. Дей провела комплексне дослідження право-
вих засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки з позиції 
сучасного розвитку законодавства про працю в Україні [6, с. 5].

На нашу думку, теоретичні проблеми стимулювання у трудовому праві 
становлять складну наукову проблему, яка до теперішнього часу не була 
предметом монографічних досліджень в Україні. Складність даної пробле-
ми пояснюється, по-перше, її міждисциплінарним характером; по-друге, 
специфікою правових стимулів у трудовому праві; по-третє, суперечливі-
стю законодавства в питаннях механізму правового стимулювання.

Отже, перед наукою трудового права повинні ставитися завдання 
щодо вирішення проблем, пов’язаних із підвищенням ролі трудової ак-
тивності працівника, розвитку та оновлення традиційних методів впливу 
на поведінку працівника та пошуку дієвих механізмів стимулювання у 
трудовому праві. Крім цього, дослідження проблем правового стимулю-
вання вимагають системного, так і інтегративного підходів, які повинні 
базуватися у межах предметів різних суспільних наук: філософії, історії, 
політології, психології, економіки, соціології, культурології та ін. 
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1. З огляду на відсутність ґрунтовних доктринальних досліджень, при-
свячених договору аутстафінгу (від. англ.outstaffi ng – виведення персона-
лу поза штат, або «оренда» працівників), та сталої судової практики його 
застосування,слід констатувати наявність низки пов’язаних із цим дого-
вором питань, які потребують вирішення. Вони, залишаючись не дослід-
женими та потенційно дискусійними, зберігають свою актуальність. До-
говір аутстафінгу, незважаючи на відсутність доктринального визначення 
самої понятійної суті цього договору, являє собою змістовно насичене 
поняття, за яким приховані цілком прагматичні соціально-правові явища 
реальної дійсності, та є однією з нетрадиційних форм працевлаштування 
населення у вигляді так званої «запозиченої праці» («agencywork»). Роз-
глядуваний договір знайшов доволі широке застосування на практиці в 
країнах Європи та США як правова форма опосередкування відносинз 
приводу надання роботодавцем – аутстафером (провайдером аутстафін-
говихпослуг), з яким працівниками укладено трудові договори, цих пра-
цівників так би мовити у «оренду» іншій компанії – замовникові, які за-
лишаються у трудових відносинах із роботодавцем – аутстафером.

2. Легальне визначення договору аутстафінгу у вітчизняному цивіль-
ному та трудовому законодавстві відсутнє, натомість загальні риси пра-
вовідносин, що виникають з цього договору, окреслені в п.п. 183 п. 1 
cт. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), який закріплює ці від-
носини як послугу з надання персоналу: це господарська або цивіль-
но-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент 
або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або 
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свячених договору аутстафінгу (від. англ.outstaffi ng – виведення персона-
лу поза штат, або «оренда» працівників), та сталої судової практики його 
застосування,слід констатувати наявність низки пов’язаних із цим дого-
вором питань, які потребують вирішення. Вони, залишаючись не дослід-
женими та потенційно дискусійними, зберігають свою актуальність. До-
говір аутстафінгу, незважаючи на відсутність доктринального визначення 
самої понятійної суті цього договору, являє собою змістовно насичене 
поняття, за яким приховані цілком прагматичні соціально-правові явища 
реальної дійсності, та є однією з нетрадиційних форм працевлаштування 
населення у вигляді так званої «запозиченої праці» («agencywork»). Роз-
глядуваний договір знайшов доволі широке застосування на практиці в 
країнах Європи та США як правова форма опосередкування відносинз 
приводу надання роботодавцем – аутстафером (провайдером аутстафін-
говихпослуг), з яким працівниками укладено трудові договори, цих пра-
цівників так би мовити у «оренду» іншій компанії – замовникові, які за-
лишаються у трудових відносинах із роботодавцем – аутстафером.

2. Легальне визначення договору аутстафінгу у вітчизняному цивіль-
ному та трудовому законодавстві відсутнє, натомість загальні риси пра-
вовідносин, що виникають з цього договору, окреслені в п.п. 183 п. 1 
cт. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), який закріплює ці від-
носини як послугу з надання персоналу: це господарська або цивіль-
но-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент 
або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або 
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нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених 
цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати 
укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового 
контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. При цьому 
ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» передбачає обов’яз-
ковістьукладання таких угод суб’єктами господарювання, які наймають 
працівників для подальшого працевлаштування у іншого роботодавця.
Зміст наведених норм законодавства дає підстави зробити наступні вис-
новки: 1)законодавець визначає договір аутстафінгу як «послугу з надан-
ня персоналу»; 2) правовідносини, що виникають з цього договору, ха-
рактеризуються комплексним (складним) характером та мають наступну 
структуру: «працівник – роботодавець-аутстафер (трудовий договір)» + 
«працівник – компанія-замовник (трудовий договір або без його укладан-
ня)» + «роботодавець-аутстафер – компанія замовник (договір аутстафін-
гу)»; 3) укладання договору аутстафінгу є обов’язковим (такий обов’язо-
кобумовленийне лише необхідністю захисту трудових та соціальних прав 
працівників, які направляються для працевлаштування до іншого робото-
давця,але й свідчить про фактичнеобмеження закріпленого ст. ст. 3, 627 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) принципу свободи дого-
вору та спрямований на реалізацію принципу соціальної справедливості 
у відносинах між роботодавцем та працівником). 

3. Загальновідомо, що підставами виникнення цивільних прав 
та обов’язківє, зокрема договір та інші юридичні факти (п. 1, п. 4 ч. 2 
cт. 11 ЦК України); підставою виникнення трудових правовідносин є тру-
довий договір (ст. 24 Кодексу законів про працю України, далі - КЗпПУ). 
Кореляція цих законодавчих унормувань з відносинами, що виникають 
між працівником та роботодавцем-аутстафером, з одного боку, і робото-
давцем-аутстафером та компанією-замовником, з іншого боку, свідчить 
про похідний характер договору аутстафінгу від трудового договору, 
який, видається,виконує роль «іншого юридичного факту» як підстави 
виникнення договірних правовідносин між двома останніми суб’єктами 
наведеної структури. Іншими словами, для виникнення правовідносин 
між роботодавцем-аутстафером та компанією-замовником потрібен фак-
тичний склад (трудовий договір і похідний від нього цивільно-правовий 
договір аутстафінгу), при цьому не відіграє ролі той факт, з ким праців-
ник укладає трудовий договір– з роботодавцем-аутстафером чи робото-
давцем-замовником. 

4. Зважаючи на похідний характер договору аутстафінгу від трудової 
угоди, різною видається й темпоральна складова цього договору: згідно 
з принципом nemoplusiuretransferrepotestquamipsehabet строк дії догово-
ру аутстафінгу, за загальним правилом, не може перевищувати строку дії 
трудової угоди у разі її укладання на визначений строк.(Не можна пере-
дати працівника «у оренду» на строк більший, ніж строк, наякий сама 
компанія-аутстафер винайняла працівника за трудовою угодою).Проте 
укладання безстрокового трудовогодоговору має наслідком виникнення 
низки проблем, однією з яких є строк дії господарського договору аут-
стафінгу: за імперативною нормою ч. 3 ст. 180 Господарського кодексу 
України (далі – ГКУ) істотними умовами господарського договору є пред-
мет, ціна та строк дії. Враховуючи, що договір аутстафінгу укладаєтьсяз-
дебільшого між суб’єктами господарювання (юридичними особами та/
або фізичними особами – підприємцями), дотримання приписів зазна-
ченої норми ГКУ стає утрудненим, адже безстроковість трудовогодо-
говору позбавляє сторони договору аутстафінгу можливості визначити 
строк його дії зазначенням кінцевої дати такого строку. За таких обста-
вин можливим вирішенням подібної ситуації могло бути або укладання 
працівником строкового трудовогодоговору з компанією-аутстафером з 
подальшим укладанням з компанією-замовником договору аутстафінгу, 
строк дії якого дорівнює або є меншим строку трудовогодоговору, або 
подальше укладання працівником такого договору безпосередньо із ком-
панією-замовником із припиненням ним трудових відносин з роботодав-
цем-аутстафером.

За обрання першого варіанту йдеться про так звану «запозичену пра-
цю», або «розщеплення трудових відносин»,коли працівник залишаєть-
ся у трудових відносинах з роботодавцем-аутстафером з усіма наслід-
ками, які з цим пов’язані (соціальні гарантії, у тому числі страхування, 
матеріальна відповідальність працівника перед компанією-аутстафером 
тощо, окрім, звісно, дотримання розпорядку дня), але фактично працює 
в іншій компанії. Як наслідок, здійснюється так би мовити «перенесен-
ня» трудової функції працівника з трудовогодоговору між ним та ком-
панією-аутстафером в договір аутстафінгу, який, у свою чергу, матиме 
складний предмет – послугу з надання персоналу, що її надає компанія-а-
утстафер замовникові, та опис трудової функції, що її здійснює працівник.
Такий вид праці є новим для вітчизняного законодавства та правозасто-
совної практики і також породжує низку проблем (наприклад, визначення 
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нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених 
цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати 
укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового 
контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. При цьому 
ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» передбачає обов’яз-
ковістьукладання таких угод суб’єктами господарювання, які наймають 
працівників для подальшого працевлаштування у іншого роботодавця.
Зміст наведених норм законодавства дає підстави зробити наступні вис-
новки: 1)законодавець визначає договір аутстафінгу як «послугу з надан-
ня персоналу»; 2) правовідносини, що виникають з цього договору, ха-
рактеризуються комплексним (складним) характером та мають наступну 
структуру: «працівник – роботодавець-аутстафер (трудовий договір)» + 
«працівник – компанія-замовник (трудовий договір або без його укладан-
ня)» + «роботодавець-аутстафер – компанія замовник (договір аутстафін-
гу)»; 3) укладання договору аутстафінгу є обов’язковим (такий обов’язо-
кобумовленийне лише необхідністю захисту трудових та соціальних прав 
працівників, які направляються для працевлаштування до іншого робото-
давця,але й свідчить про фактичнеобмеження закріпленого ст. ст. 3, 627 
Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) принципу свободи дого-
вору та спрямований на реалізацію принципу соціальної справедливості 
у відносинах між роботодавцем та працівником). 

3. Загальновідомо, що підставами виникнення цивільних прав 
та обов’язківє, зокрема договір та інші юридичні факти (п. 1, п. 4 ч. 2 
cт. 11 ЦК України); підставою виникнення трудових правовідносин є тру-
довий договір (ст. 24 Кодексу законів про працю України, далі - КЗпПУ). 
Кореляція цих законодавчих унормувань з відносинами, що виникають 
між працівником та роботодавцем-аутстафером, з одного боку, і робото-
давцем-аутстафером та компанією-замовником, з іншого боку, свідчить 
про похідний характер договору аутстафінгу від трудового договору, 
який, видається,виконує роль «іншого юридичного факту» як підстави 
виникнення договірних правовідносин між двома останніми суб’єктами 
наведеної структури. Іншими словами, для виникнення правовідносин 
між роботодавцем-аутстафером та компанією-замовником потрібен фак-
тичний склад (трудовий договір і похідний від нього цивільно-правовий 
договір аутстафінгу), при цьому не відіграє ролі той факт, з ким праців-
ник укладає трудовий договір– з роботодавцем-аутстафером чи робото-
давцем-замовником. 

4. Зважаючи на похідний характер договору аутстафінгу від трудової 
угоди, різною видається й темпоральна складова цього договору: згідно 
з принципом nemoplusiuretransferrepotestquamipsehabet строк дії догово-
ру аутстафінгу, за загальним правилом, не може перевищувати строку дії 
трудової угоди у разі її укладання на визначений строк.(Не можна пере-
дати працівника «у оренду» на строк більший, ніж строк, наякий сама 
компанія-аутстафер винайняла працівника за трудовою угодою).Проте 
укладання безстрокового трудовогодоговору має наслідком виникнення 
низки проблем, однією з яких є строк дії господарського договору аут-
стафінгу: за імперативною нормою ч. 3 ст. 180 Господарського кодексу 
України (далі – ГКУ) істотними умовами господарського договору є пред-
мет, ціна та строк дії. Враховуючи, що договір аутстафінгу укладаєтьсяз-
дебільшого між суб’єктами господарювання (юридичними особами та/
або фізичними особами – підприємцями), дотримання приписів зазна-
ченої норми ГКУ стає утрудненим, адже безстроковість трудовогодо-
говору позбавляє сторони договору аутстафінгу можливості визначити 
строк його дії зазначенням кінцевої дати такого строку. За таких обста-
вин можливим вирішенням подібної ситуації могло бути або укладання 
працівником строкового трудовогодоговору з компанією-аутстафером з 
подальшим укладанням з компанією-замовником договору аутстафінгу, 
строк дії якого дорівнює або є меншим строку трудовогодоговору, або 
подальше укладання працівником такого договору безпосередньо із ком-
панією-замовником із припиненням ним трудових відносин з роботодав-
цем-аутстафером.

За обрання першого варіанту йдеться про так звану «запозичену пра-
цю», або «розщеплення трудових відносин»,коли працівник залишаєть-
ся у трудових відносинах з роботодавцем-аутстафером з усіма наслід-
ками, які з цим пов’язані (соціальні гарантії, у тому числі страхування, 
матеріальна відповідальність працівника перед компанією-аутстафером 
тощо, окрім, звісно, дотримання розпорядку дня), але фактично працює 
в іншій компанії. Як наслідок, здійснюється так би мовити «перенесен-
ня» трудової функції працівника з трудовогодоговору між ним та ком-
панією-аутстафером в договір аутстафінгу, який, у свою чергу, матиме 
складний предмет – послугу з надання персоналу, що її надає компанія-а-
утстафер замовникові, та опис трудової функції, що її здійснює працівник.
Такий вид праці є новим для вітчизняного законодавства та правозасто-
совної практики і також породжує низку проблем (наприклад, визначення 
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суб’єктів та механізму матеріальної відповідальності за заподіяння пра-
цівником матеріальної шкоди майну компанії-замовника), які потребують 
доктринального вирішення та законодавчого врегулювання.

Обрання другого з зазначених варіантів (укладання працівником тру-
дового договору безпосередньо з компанією-замовником) нівелюється 
сама сутність аутстафінгу: передання компанією-аутстафером персоналу 
«у оренду» передбачає передусім наявність правового зв’язку компанії-а-
утстафера з таким персоналом (на кшталт оренди майна, за якої саме 
власник передає майно у користування іншій особі). У такому разі варто 
вести мову не про відносини аутстафінга, а про посередницькі послу-
ги компанії-аутстафера з пошуку працівників для компаній-замовників, 
якавиконуватимелише роль агенції зайнятості, правовий статус якихне 
достатньо врегульованийу зв’язку з відстуністю ратифікації Україною 
Конвенції Міжнародної організації праці «Про приватні агенції зайня-
тості»від 19.06.1997 року № 181 та не набранням чинності Постановою 
КМУ від 20.05.2013 року № 359 «Про затвердження Порядку видачі до-
зволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи 
в Україні в іншого роботодавця».Тому, на нашу думку, підлягає відповід-
ному коригуванню п. 5 абз. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про зайнятість 
населення» щодо обов’язку суб’єкта господарювання, який наймає пра-
цівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця 
(тобто компанії-аутстафера), не перешкоджати укладенню трудового до-
говору між працівником та роботодавцем, у якого виконуються роботи 
(тобто з компанією-замовником), та друге речення п.п. 183 п. 1 cт. 14 ПКУ. 

5. Вищенаведене дає підстави для висновку про «подвійний» (цивіль-
но-правовий та трудовий) характердоговору аутстафінгу, наявність про-
блем його регулюваннята обумовлену потребами практичного застосу-
вання необхідність в проведенні наукових розвідок щодо аутстафінгу з 
подальшим втіленням їх результатів у відповідне законодавство.
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БУЛІНГ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 
НА АКТУАЛЬНУ ПРОБЛЕМУ 

Мобінг як наукова проблема представлена в працях учених З. Фрей-
да, С. Бродського, О. Байло, К. Нідла, С. Василюка, Д. Леонтьєва, 
А. Маклакова, С. Посолохова, Д. Лейна, Х. Леймана, К. Лоренца, Б. Уіл-
сона, А. Сковитина, К. Батаєвої, Д. Сорокіної, Є. Догаєва, І. Кисельова, 
М. Галсанова, Н. Чередніченко та ін. Булінг досліджували такі вчені, як 
Д. Ольвеус, Ю. Щербакова, М. Бутовська, О. Глазманова, Л. Кішлі та ін. 
Враховуючи наукові праці та рекомендації вчених, доцільно продовжити 
дослідження з даної проблематики.

Одним із різновидів мобінгу є булінг. Назва «булінг» походить від ан-
глійського слова «bully», яке означає «хуліган, людина, яка використовує 
свою силу і владу, щоб налякати або заподіяти шкоду слабшим людям». 

У науковій літературі, яка присвячена питанням булінгу, представлена 
низка визначень цього явища. Слово булінг «bullying» означає агресивну 
поведінку однієї людини відносно іншої людини з метою заподіяти їй мо-
ральну або фізичну шкоду, принизити її і в такий спосіб утвердити свою 
владу. Так, норвезький психолог Д. Ольвеус розкриває сутність терміна 
«булінг» та підкреслює три важливих компоненти, що входять до складу 
явища булінгу: - булінг - це агресивна поведінка, що містить небажані 
негативні дії; - булінг являє собою модель поведінки, що неодноразово 
повторюється в часі; - булінг - це дисбаланс влади й сили.

Вказана проблематика була предметом дослідження Х. Леймана. Вче-
ний визначає булінг як соціальну взаємодію, через яку одна людина (а 
іноді декілька) зазнає нападів з боку іншої людини (іноді декількох, але як 
правило не більше чотирьох) майже щодня впродовж тривалого періоду 
(декількох місяців), що викликає у жертви стан безпорадності і виклю-
чення з групи [1].
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суб’єктів та механізму матеріальної відповідальності за заподіяння пра-
цівником матеріальної шкоди майну компанії-замовника), які потребують 
доктринального вирішення та законодавчого врегулювання.

Обрання другого з зазначених варіантів (укладання працівником тру-
дового договору безпосередньо з компанією-замовником) нівелюється 
сама сутність аутстафінгу: передання компанією-аутстафером персоналу 
«у оренду» передбачає передусім наявність правового зв’язку компанії-а-
утстафера з таким персоналом (на кшталт оренди майна, за якої саме 
власник передає майно у користування іншій особі). У такому разі варто 
вести мову не про відносини аутстафінга, а про посередницькі послу-
ги компанії-аутстафера з пошуку працівників для компаній-замовників, 
якавиконуватимелише роль агенції зайнятості, правовий статус якихне 
достатньо врегульованийу зв’язку з відстуністю ратифікації Україною 
Конвенції Міжнародної організації праці «Про приватні агенції зайня-
тості»від 19.06.1997 року № 181 та не набранням чинності Постановою 
КМУ від 20.05.2013 року № 359 «Про затвердження Порядку видачі до-
зволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи 
в Україні в іншого роботодавця».Тому, на нашу думку, підлягає відповід-
ному коригуванню п. 5 абз. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про зайнятість 
населення» щодо обов’язку суб’єкта господарювання, який наймає пра-
цівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця 
(тобто компанії-аутстафера), не перешкоджати укладенню трудового до-
говору між працівником та роботодавцем, у якого виконуються роботи 
(тобто з компанією-замовником), та друге речення п.п. 183 п. 1 cт. 14 ПКУ. 

5. Вищенаведене дає підстави для висновку про «подвійний» (цивіль-
но-правовий та трудовий) характердоговору аутстафінгу, наявність про-
блем його регулюваннята обумовлену потребами практичного застосу-
вання необхідність в проведенні наукових розвідок щодо аутстафінгу з 
подальшим втіленням їх результатів у відповідне законодавство.
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Мобінг як наукова проблема представлена в працях учених З. Фрей-
да, С. Бродського, О. Байло, К. Нідла, С. Василюка, Д. Леонтьєва, 
А. Маклакова, С. Посолохова, Д. Лейна, Х. Леймана, К. Лоренца, Б. Уіл-
сона, А. Сковитина, К. Батаєвої, Д. Сорокіної, Є. Догаєва, І. Кисельова, 
М. Галсанова, Н. Чередніченко та ін. Булінг досліджували такі вчені, як 
Д. Ольвеус, Ю. Щербакова, М. Бутовська, О. Глазманова, Л. Кішлі та ін. 
Враховуючи наукові праці та рекомендації вчених, доцільно продовжити 
дослідження з даної проблематики.

Одним із різновидів мобінгу є булінг. Назва «булінг» походить від ан-
глійського слова «bully», яке означає «хуліган, людина, яка використовує 
свою силу і владу, щоб налякати або заподіяти шкоду слабшим людям». 

У науковій літературі, яка присвячена питанням булінгу, представлена 
низка визначень цього явища. Слово булінг «bullying» означає агресивну 
поведінку однієї людини відносно іншої людини з метою заподіяти їй мо-
ральну або фізичну шкоду, принизити її і в такий спосіб утвердити свою 
владу. Так, норвезький психолог Д. Ольвеус розкриває сутність терміна 
«булінг» та підкреслює три важливих компоненти, що входять до складу 
явища булінгу: - булінг - це агресивна поведінка, що містить небажані 
негативні дії; - булінг являє собою модель поведінки, що неодноразово 
повторюється в часі; - булінг - це дисбаланс влади й сили.

Вказана проблематика була предметом дослідження Х. Леймана. Вче-
ний визначає булінг як соціальну взаємодію, через яку одна людина (а 
іноді декілька) зазнає нападів з боку іншої людини (іноді декількох, але як 
правило не більше чотирьох) майже щодня впродовж тривалого періоду 
(декількох місяців), що викликає у жертви стан безпорадності і виклю-
чення з групи [1].
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Булінг є явищем інтернаціональним і досліджується вченими багатьох 
країн: Америки, Великої Британії, Канади, Норвегії, Фінляндії та інших. 
Так, термін «булінг» уперше використав англійський журналіст Е.Адамс 
у 1990 році для позначення цього явища. Саме тоді й з’явилось словоспо-
лучення «булінг на робочому місці» (тиск на робочому місці). 

Явище булінгу досить часто зустрічається в трудових колективах, про-
те ця поведінка бере свої витоки у молодшому підлітковому віці, коли 
одним з основних агентів гендерної соціалізації є школа [2]. 

Так, Щербакова Ю.Е. в одній зі своїх наукових праць вказує, що в 
західній науці поняття «булінг» визначається як агресивна поведінка ро-
ботодавця стосовно найманого працівника, що проявляється у зловмис-
ному переслідуванні, жорстокості, приниженні честі, гідності та ділової 
репутації працівника, відсутності делегування повноважень і безпідстав-
ному вказуванні на службову невідповідність і некомпетентність [3].

Схожої аргументації дотримується Л. Кішлі. Так, автор стверджує, 
що булінг - це агресивна поведінка, яка спрямована на приниження по-
чуттів, висловлювання негативних емоцій і принизливих оцінок щодо 
іншої людини [4]. Окрім цього, також вказується на те, що основною 
характеристикою булінгу є емоційне приниження, образа почуттів лю-
дини, що призводить до виключення її з групи. Зазначається, що агре-
сор посідає вище становище, ніж його жертва і відповідно дозволяє собі 
дії, що принижують гідність і завдають моральної або фізичної шкоди 
іншій людині. Зазначена наукова позиція, на нашу думку, заслуговує на 
підтримку.

За результатами свого дослідження автором було отримано наступні 
результати, зокрема визначено деякі ознаки булінгу. Насамперед, це емо-
ційне приниження, яке містить вербальні і невербальні способи виражен-
ня. Акцентується увага, що вербальні способи - це негативно забарвлені 
висловлювання, використання підвищеного тону, крик, звинувачення у 
помилках, приниження здобутків і досягнень людини. У свою чергу, на 
думку автора, невербальні способи - це зневажливий погляд, мовчазне 
засудження, образливі жести тощо. Наступною ознакою булінгу є втру-
чання у приватне життя людини, а також непривітна і недовірлива по-
ведінка, яка класифікується автором як булінг. На переконання автора, 
якщо наслідком агресивного, негативного ставлення до людини є погір-
шення психологічного і фізичного стану цієї людини, то така поведінка 
визначається як булінг. Автор стверджує: якщо агресор має намір завдати 

шкоди іншій людині або дозволяє чи сприяє, щоб ця людина пережила 
травмуючі події, ця поведінка також є булінгом.

Слід констатувати, що останніми роками визнано поширення в освіт-
ній практиці такого явища, як шкільний булінг. Протягом останніх ста 
років - це соціальна проблема всього світу. В Україні з 2005 року з’яв-
ляються перші публікації щодо протидії булінгу. Згідно з результатами 
дослідження, проведеного ЮНІСЕФ, нині 67% дітей в Україні у віці від 
11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. На жаль, 24% дітей стали 
жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці випадки. Це 
тривожні цифри, особливо в той час, коли Україна переживає конфлікт, 
внаслідок чого майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 220 тисяч дітей, 
стали внутрішньо переміщеними особами [5].

Позитивним моментом є те, що 19 січня 2019 року набув чинності 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року №2657-VІІІ, 
в якому визначається поняття булінгу (цькування), щоправда у навчаль-
но-освітньому процесі. Так, зазначеним вище Законом України перед-
бачено, що ч.1.ст.1 Закону України «Про освіту» доповнена пунктом, в 
якому зазначається, що булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) 
учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізич-
ному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосу-
ванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно ма-
лолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших 
учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподія-
на шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого [6].

Окрім цього, Закон України «Про освіту» (ст.1) також передбачає ти-
пові ознаки булінгу, зокрема систематичність (повторюваність) діяння; 
наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спо-
стерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких 
є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, триво-
га, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника або спричинення 
соціальної ізоляції потерпілого [7]. Крім цього, внесено відповідні до-
повнення до статей Закону України «Про освіту», які визначають права 
та обов’язки засновника та керівника закладу освіти, педагогічних, нау-
ково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються 
до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх батьків. Зокрема, перед-
бачається Законом, що керівник закладу освіти має забезпечувати ство-
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у 1990 році для позначення цього явища. Саме тоді й з’явилось словоспо-
лучення «булінг на робочому місці» (тиск на робочому місці). 

Явище булінгу досить часто зустрічається в трудових колективах, про-
те ця поведінка бере свої витоки у молодшому підлітковому віці, коли 
одним з основних агентів гендерної соціалізації є школа [2]. 

Так, Щербакова Ю.Е. в одній зі своїх наукових праць вказує, що в 
західній науці поняття «булінг» визначається як агресивна поведінка ро-
ботодавця стосовно найманого працівника, що проявляється у зловмис-
ному переслідуванні, жорстокості, приниженні честі, гідності та ділової 
репутації працівника, відсутності делегування повноважень і безпідстав-
ному вказуванні на службову невідповідність і некомпетентність [3].

Схожої аргументації дотримується Л. Кішлі. Так, автор стверджує, 
що булінг - це агресивна поведінка, яка спрямована на приниження по-
чуттів, висловлювання негативних емоцій і принизливих оцінок щодо 
іншої людини [4]. Окрім цього, також вказується на те, що основною 
характеристикою булінгу є емоційне приниження, образа почуттів лю-
дини, що призводить до виключення її з групи. Зазначається, що агре-
сор посідає вище становище, ніж його жертва і відповідно дозволяє собі 
дії, що принижують гідність і завдають моральної або фізичної шкоди 
іншій людині. Зазначена наукова позиція, на нашу думку, заслуговує на 
підтримку.

За результатами свого дослідження автором було отримано наступні 
результати, зокрема визначено деякі ознаки булінгу. Насамперед, це емо-
ційне приниження, яке містить вербальні і невербальні способи виражен-
ня. Акцентується увага, що вербальні способи - це негативно забарвлені 
висловлювання, використання підвищеного тону, крик, звинувачення у 
помилках, приниження здобутків і досягнень людини. У свою чергу, на 
думку автора, невербальні способи - це зневажливий погляд, мовчазне 
засудження, образливі жести тощо. Наступною ознакою булінгу є втру-
чання у приватне життя людини, а також непривітна і недовірлива по-
ведінка, яка класифікується автором як булінг. На переконання автора, 
якщо наслідком агресивного, негативного ставлення до людини є погір-
шення психологічного і фізичного стану цієї людини, то така поведінка 
визначається як булінг. Автор стверджує: якщо агресор має намір завдати 

шкоди іншій людині або дозволяє чи сприяє, щоб ця людина пережила 
травмуючі події, ця поведінка також є булінгом.

Слід констатувати, що останніми роками визнано поширення в освіт-
ній практиці такого явища, як шкільний булінг. Протягом останніх ста 
років - це соціальна проблема всього світу. В Україні з 2005 року з’яв-
ляються перші публікації щодо протидії булінгу. Згідно з результатами 
дослідження, проведеного ЮНІСЕФ, нині 67% дітей в Україні у віці від 
11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. На жаль, 24% дітей стали 
жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці випадки. Це 
тривожні цифри, особливо в той час, коли Україна переживає конфлікт, 
внаслідок чого майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 220 тисяч дітей, 
стали внутрішньо переміщеними особами [5].

Позитивним моментом є те, що 19 січня 2019 року набув чинності 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року №2657-VІІІ, 
в якому визначається поняття булінгу (цькування), щоправда у навчаль-
но-освітньому процесі. Так, зазначеним вище Законом України перед-
бачено, що ч.1.ст.1 Закону України «Про освіту» доповнена пунктом, в 
якому зазначається, що булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) 
учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізич-
ному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосу-
ванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно ма-
лолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших 
учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподія-
на шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого [6].

Окрім цього, Закон України «Про освіту» (ст.1) також передбачає ти-
пові ознаки булінгу, зокрема систематичність (повторюваність) діяння; 
наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спо-
стерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких 
є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, триво-
га, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника або спричинення 
соціальної ізоляції потерпілого [7]. Крім цього, внесено відповідні до-
повнення до статей Закону України «Про освіту», які визначають права 
та обов’язки засновника та керівника закладу освіти, педагогічних, нау-
ково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються 
до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх батьків. Зокрема, перед-
бачається Законом, що керівник закладу освіти має забезпечувати ство-
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рення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від 
насильства та булінгу (цькування). Варто зазначити, що зміни щодо про-
тидії булінгу внесено до низки спеціальних законів України. 

Вартий уваги той факт, що в Україні 11 лютого 2019 року Бориспільсь-
кий міськрайонний суд Київської області ухвалив перше рішення у справі 
№359/933/19 про булінг, яке внесено до Єдиного державного реєстру су-
дових рішень (див. http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 79641598). Зокрема, 
встановлено винну особу та накладено штраф у розмірі 850 грн. за вчи-
нення протиправних дій щодо своїх ровесників у навчальному закладі. 
Відтепер в Україні КУпАП доповнено статтею 1734, якою передбачено за 
булінг (цькування) накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від двадцяти 
до сорока годин.

Окрім цього, Нетишинський міський суд ухвалив перше в Хмельниць-
кій області рішення щодо притягнення до адміністративної відповідаль-
ності особи за вчинення булінгу. Так, булером виявився старшокласник 
однієї із місцевих шкіл, а потерпілим - його вчитель. В даному випадку 
булінг проявлявся у систематичних образах та психологічному тиску з 
боку учня. Підлітка визнали винним у вчиненні адміністративного пра-
вопорушення, передбаченого ч.3 ст.173-4 КУпАП. Суд зобов’язав матір 
неповнолітнього сплатити штраф у розмірі 850 грн. Утім, на цьому ситу-
ація не закінчилася, зокрема, як повідомляється у ЗМІ, після суду хлопець 
прийшов у школу і перше, що зробив, образив вчительку. Тобто сплатою 
штрафу проблема не вирішується. Як зазначає директор школи, подібна 
ситуація не повинна повторюватися, і адміністрація школи готова працю-
вати над проблемою, щоб врегулювати ситуацію. Окрім цього, директор 
школи констатує, що прийнятий закон щодо протидії булінгу - працює, і 
хоч так вчителі можуть відчувати себе трохи захищеними.

Слід звернути увагу, що Київська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки України повідомила, що 7 лютого 2019 року 
відбулось засідання робочої групи з розробки законопроекту про статус 
педагогічного і науково-педагогічного працівника. За словами голови 
профспілки О. Яцуня, чинне законодавство містить декларативну норму 
про право педагогічних працівників на захист професійної честі та гід-
ності, проте не передбачає дієвого механізму такого захисту. У профспіл-
ці також наголошують, що ухвалений наприкінці минулого року закон 
щодо протидії булінгу (цькуванню) не визначає цькуванням жорстокої 

дії батьків учнів щодо учителя. Адже чинне законодавство не передбачає 
дієвого захисту професійної гідності вчителя.

Київська міська профспілка працівників освіти направила до парла-
ментських фракцій і груп пропозиції щодо визнання булінгом злочинних 
дій батьків стосовно педагогічних працівників. Також у міській організа-
ції профспілки наголосили, що у зв’язку з непоодинокими випадками по-
ширення недостовірної інформації про працівників освіти, цькування та 
злочинних дій батьків стосовно педагогічних працівників, КМОППОіНУ 
направила пропозиції щодо визнання булінгом дій психологічного, фі-
зичного насильства батьків стосовно працівників освіти до депутатських 
груп та фракцій ВРУ, а також до робочої групи з питань підготовки змін до 
законодавства щодо посилення захисту прав учителів. Отже, насильство 
батьків над учителями можуть визнати булінгом. Окремо необхідно від-
значити, що 13 березня 2019 року Комітет Верховної Ради з питань науки 
і освіти розглянув та підтримав проект Закону «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства щодо 
протидії булінгу стосовно всіх учасників освітнього процесу» р. №10086 
від 26.02.2019 (н.д. О.Білозір та ін.). Метою законопроекту є захист прав 
всіх учасників освітнього процесу від булінгу (цькування) та запровад-
ження адміністративної відповідальності за такі дії для здобувачів освіти 
або педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників або бать-
ків (або одного з батьків) здобувачів освіти або опікунів (або одного з 
опікунів) або фізичної особи, яка провадить освітню діяльність.

На нашу думку, сам факт прийняття закону - це вже успіх, оскільки він 
у черговий раз заявляє про проблему булінгу (цькування), а тому вимагає 
ще більше замислитись і застосовувати інші дії для профілактики булінгу 
(цькування) не тільки в освітньому процесі, але й у трудових відносинах.
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(цькування) не тільки в освітньому процесі, але й у трудових відносинах.

Література:
1. Leymann H. The Mobbing Encyclopaedia // www.leymann.se / English/ 

frame.html.
2. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться? / И.С. Кон // Се-

мья и школа. 2006. №11.С.15-17.
3. Щербакова Ю.Е. Проблема мобінгу та булінгу в системі управління 

персоналом // Право і безпека.2012. №5. С.285-288.
4. Randall P. Bullying in Adulthood: Assessing the Bullies and Their 

Victims / P. Randall. – Florence, KY, USA: Brunner-Routledge, 2001 // [Елек-



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

278 279

тронний ресурс] – Режим доступу: http:/site.ebrary.com/lib/bckharkiv/
Doc?id=10.

5. Булінг – важлива проблема для дітей в Україні. ЮНІСЕФ розпочи-
нає кампанію проти булінгу // Педагогічний портал: освітня преса. URL: 
http://pedpresa.ua/185372-buling-vazhlyva-problema-dlya-ditej-v-ukrayini 
(дата зверн. 23.10.2017).

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо про-
тидії булінгу (цькуванню): Закон України від 18 грудня 2018 року №2657-
VІІІ // Офіційний вісник України. 2019. №8. 

7. Про освіту: Закон України від 5.09.2017 року №2145-VІІІ // Відо-
мості Верховної Ради України. 2017. №38-39. Ст.380.

Черкунов О.В.
Кандидат юридичних наук 

ЗАГАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ 
ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Під гарантіями виробничої функції трудового права України слід ро-
зуміти: (1) закріплені в Конституції України та встановлені державою в 
трудовому законодавстві, інших нормативно-правових актах загально-
соціальні та правові об’єктивні й суб’єктивні умови, засоби, способи та 
форми, за рахунок яких забезпечується утвердження, належна реалізація, 
охорона та захист, а також відновлення прав сторін виробничих відносин; 
(2) встановлені державою в трудовому законодавстві, інших норматив-
но-правових актах правила та стандарти належного здійснення працею 
працівників нормального виробничого процесу на підприємстві, а також 
порядок виникнення юридичної відповідальності працівника за пору-
шення трудової дисципліни, відшкодування працівником шкоди, винува-
то завданої роботодавцеві.

Окрім того, слід мати на увазі, що гарантії виробничої функції трудо-
вого права України поділяються на дві основні групи гарантій: загальні 
та спеціальні. В межах цієї наукової розвідки нами буде розглянуто саме 
загальні гарантії означеної функції трудового права, якими є група видів 

гарантій, щовідображає досягнуту міру розвитку в політичній, соціаль-
ній, економічній та ідеологічній сферах життя суспільства, а також стано-
вище осіб (чи правовий режим здійснення правових відносин), котрега-
рантується державою. До групи вказаних гарантій належать:

(1) соціальні гарантії виробничої функції трудового права. У загаль-
ному сенсі соціальні гарантії – це «закріплені конституційними норма-
ми та принципами соціальні засоби й умови реалізації прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина» [1, с. 171], зокрема, положення Ос-
новного Закону України про загальнообов’язкове соціальне страхування, 
створення мережі закладів для догляду за непрацездатними і т. д. Що ж 
стосується соціальної гарантії виробничої функції трудового права, то 
такою є механізм довгострокової дії, передбачені законом зобов’язання 
держави у виді соціальних стандартів, тобто, нормативів, котрими визна-
чається рівень життя населення, зокрема й ті, які прямо чи опосередкова-
но вимагають здійснювати виробничий процес з урахуванням соціальних 
стандартів. Отже, хоча, можна припустити, що соціальні стандарти «про-
тистоять» виробничій функції, забезпечення цих стандартів у дійсності 
сприяє реальному здійсненню виробничих відносин таким чином, щоби 
сприяти стабільності трудових відносин, реалізації принципів гуманізму, 
утвердженню соціальної та правової держави;

(2) економічні гарантії виробничої функції трудового права. На дум-
ку вчених, економічні гарантії є базовими серед загальних гарантій, 
оскільки саме за допомогою них створюється матеріальний базис життя 
суспільства. У широкому розумінні економічними гарантіями є вся еко-
номічна система держави, котрою охоплено ринкову економіку, спосіб 
виробництва, різноманітні форми власності, економічну свободу членів 
суспільства та їх об’єднань для фактичної реалізації власних прав і сво-
бод. Відтак, розглядувані гарантії у своїй основі є «базисними» гарантія-
ми суспільства з елементами «надбудови» (тобто, системи господарства). 
Між тим, у вузькому розумінні економічні гарантії виявляються в ком-
плексі майнових засобів забезпечення ефективності прав і свобод люди-
ни [2, с. 14].

У світлі викладеного, можна дійти висновку, що економічними га-
рантіями виробничої функції трудового права є економічна система 
держави у всіх її можливих виявах, що позначаються на уможливленні 
виникнення та здійснення виробничого процесу у відповідності до за-
конних інтересів сторін виробничих відносин. Іншими словами, вказана 
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Між тим, у вузькому розумінні економічні гарантії виявляються в ком-
плексі майнових засобів забезпечення ефективності прав і свобод люди-
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У світлі викладеного, можна дійти висновку, що економічними га-
рантіями виробничої функції трудового права є економічна система 
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виникнення та здійснення виробничого процесу у відповідності до за-
конних інтересів сторін виробничих відносин. Іншими словами, вказана 
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гарантія є умовами, що мають економічним чином сприяти досягненню 
мети виробничої функції.

Утім, слід звернути увагу на те, що економічні гарантії виробничої 
функції трудового права сприятимуть практичному досягненню мети 
трудового права лише у тому разі, якщо вони будуть враховувати також й 
інтереси працівника, трудового колективу у виробничому процесі та поза 
його межами, зважаючи на те, що вказані законні інтересизахищаються в 
реалізації мети виробничої функції трудового права, закономірним чином 
тісно пов’язаної із соціальною функцією цієї галузі права; 

(3) ідеологічні (духовні) гарантії виробничої функції трудового пра-
ва. У загальному сенсі ідеологічні гарантії – це, на думку Л.П. Медвідь 
і Ю.В. Губаль, «закріплені конституційними нормами та принципами 
ідеологічні умови і засоби, що забезпечують реалізацію прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина». Конституція України закріплює ідео-
логічну різноманітність, забороняє цензуру, гарантує будь яку ідеологію, 
що не заборонена законом і встановлює правило, за якого не може визна-
ватися державою жодна ідеологія як обов’язкова [1, с. 171; 3, с. 67]. При 
цьому результатом втілення ефективної підсистеми ідеологічних гарантій 
є «формування відповідно задекларованого у них рівня правосвідомості 
та правової культури всіх верств населення» [4, с. 6]. На цю ж обставину 
звертає увагу С.Ю. Зайцев, вказуючи на те, що «невід’ємною умовою ре-
альності прав та їх результативності здійснення виступає знання їх людь-
ми, осмислення їх високої цінності, вміння правильно використовувати 
і захищати, повагу прав оточуючих». У зв’язку з цим, на думку вченого, 
«високою є роль правового виховання громадян відповідно до духу до-
тримання законності та правопорядку» [5, с. 59]. 

З огляду на загальнотеоретичні підходи до розуміння ідеологічної 
(духовної, культурної) гарантії, а також, враховуючи сутність виробничої 
функції трудового права України, доходимо висновку, що вказаний під-
вид загальних гарантій означеної виробничої функції є: (а) закріплені в 
Основному Законі України та законодавстві України об’єктивні, а також 
суб’єктивні умови, засоби та способи, котрими забезпечується утверджен-
ня, реалізацію, охорону, захист, відновлення (та усунення можливих пе-
решкод для утвердження, реалізації, охорони, захисту і відновлення) 
духовних (культурних) прав та свобод осіб, які є сторонами виробничих 
правовідносин (наприклад, перерва у виробничому процесі на час релі-
гійних свят, котрі прямо не передбачені у законодавстві в якості вихідних 

та святкових днів); (б) просвіта сторін виробничих відносин щодо прав, 
якими вони володіють у цих відносинах, а також відповідних обов’язків, 
юридичної відповідальності за винувате порушення (неналежне виконан-
ня) цих обов’язків.

Отже, приймаючи до уваги викладене, зазначимо, що гарантії вироб-
ничої функції трудового права України є актуальним теоретичним і прак-
тичним питанням, що ще комплексно не досліджувалось українськими 
та зарубіжними вченими-трудовиками. Загострюється це питання тим, 
що розглянуті гарантії є соціально-правовим, політичним, економічним 
та ідеологічним (культурним) фундаментом виникнення та здійснення 
виробничих відносин, належного перебігу виробничого (як трудового) 
процесу. Між тим, приймаючи до уваги те, що сьогочасне трудове зако-
нодавство нашої держави, будучи соціально орієнтованим, досить часто 
ігнорує важливість збалансованого співвідношення соціальних і вироб-
ничих інтересів, існуючі гарантії виробничих відносин є не в повній мірі 
досконалими, не завжди спроможними бути ефективним засобом забез-
печення «інтересів виробництва», за рахунок яких задовольняються су-
купність законних інтересів працівників та інших учасників виробничих 
відносин. 
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ПРО КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ ПОЗАРОБОЧОГО ЧАСУ 
У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Головними критеріями виділення часу відпочинку з усього масиву по-
заробочого часу є мета його встановлення та надання, а також можливість 
використання відповідного часу на власний розсуд. 

Аналіз статті 45 Конституції України дозволяє назвати серед видів часу 
відпочинку: щотижневий відпочинок, щорічні відпустки, щоденний відпочи-
нок (чомусь тільки при скороченому робочому часі – С.Ч.), вихідні та святкові 
дні. Виникає запитання чому тільки ці, або саме ці види часу відпочинку на-
звано законодавцем і чим обумовлена така фрагментарність норми? 

Про необхідність закріплення у Конституції крім вказаних інших 
видів часу відпочинку вже наголошувалось у науковій літературі. Так, 
В.В. Готра зазначає, що Конституцією України не закріплено право всіх 
працюючих на щоденний відпочинок і відпочинок у святкові й неробочі 
дні, та пропонує конкретизувати й доповнити названу статтю [1, с. 13]. 
У цілому підтримуючи позицію про необхідність закріплення всіх видів 
часу відпочинку, на які має право кожен працівник, варто зауважити таке. 
Спостерігається деяка алогічність нормотворця в частині вказівки на те, 
що право на відпочинок кожному, хто працює «забезпечується ….вста-
новлення мскороченого робочого дня щодо окремих професій і виробни-
цтв» (підкреслено – С.Ч.), адже «кожен, хто працює» не може працювати 
за «окремими» професіями чи на «окремих» виробництвах. Крім того, 
якщо все ж таки керуватися підходом нормотворця, то слід тоді називати 
серед видів часу відпочинку й щорічні додаткові відпустки, на які мають 
право такі працівники. В протилежному випадку виникає думка про те, 
що законодавець не вважає означену відпустку часом відпочинку.

Необхідно також відзначити, що святкові та неробочі дні, як певні 
умови здійснення права на відпочинок, все ж зазначені у частині 2 статті 
45 Конституції України. Вказаний підхід, на нашу думку, є дискусійним 
з огляду на вказані вище критерії поділу позаробочого часу. Водночас 
відповідь на питання про мету надання святкових та неробочих днів зна-
ходиться на поверхні – вони надаються для святкування державних та 
релігійних свят, відправляння обрядів, церемоній тощо. Якщо ж людина 
не сповідує конкретної чи будь-якої релігії, або не бажає брати участі у 
святкуванні державних свят – це її вибір, обумовлений правом на свободу 
світогляду та віросповідання (стаття 35 Конституції України). Відповід-
но, жоден суб’єкт не має права примусити чи зобов’язати такого праців-
ника вчиняти певні діяння, направлені на «цільове» використання таких 
днів. Отже, такий позаробочий час працівник може використовувати на 
свій розсуд. Відповідно, на нашу думку, цей різновид позаробочого часу 
відповідає ознакам часу відпочинку.

У законодавстві про працю мету надання окремих видів позаробочо-
го часу визначено. Це зроблено або прямо (безпосередньо), або побічно. 
Безпосередньо мета надання певного виду позаробочого часу, як прави-
ло, відбивається у його найменуванні. Так, у статті 66 КЗпП встановлено 
конкретний вид часу відпочинку та прямо закріплено його мету – перер-
ва для відпочинку і харчування, яку працівник може використовувати на 
свій розсуд, у статті 70 КЗпП визначено тривалість щотижневого безпе-
рервного відпочинку. У назвах окремих відпусток також переважно від-
дзеркалюється мета надання – у зв’язку з навчанням, для підготовки та 
участі в змаганнях, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку та інші (наведені приклади 
розглядаються нами як позаробочий час цільового призначення). Щодо 
інших, наприклад, вихідних днів, святкових і неробочих днів, то мета 
їх надання визначається «від протилежного», адже встановлено заборо-
ну або обмеження роботи у такі дні, надурочних робіт чи максимальну 
тривалість робочого дня, тижня. Стосовно відпусток у цілому, то мета їх 
надання визначена у преамбулі Закону України «Про відпустки», а саме : 
«… для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для ви-
ховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інте-
ресів, всебічного розвитку особи»[2].

У своїх попередніх публікаціях ми неодноразово наголошували на 
тому, що право на відпочинок розглядається нами як природнє право, яке 
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святкуванні державних свят – це її вибір, обумовлений правом на свободу 
світогляду та віросповідання (стаття 35 Конституції України). Відповід-
но, жоден суб’єкт не має права примусити чи зобов’язати такого праців-
ника вчиняти певні діяння, направлені на «цільове» використання таких 
днів. Отже, такий позаробочий час працівник може використовувати на 
свій розсуд. Відповідно, на нашу думку, цей різновид позаробочого часу 
відповідає ознакам часу відпочинку.

У законодавстві про працю мету надання окремих видів позаробочо-
го часу визначено. Це зроблено або прямо (безпосередньо), або побічно. 
Безпосередньо мета надання певного виду позаробочого часу, як прави-
ло, відбивається у його найменуванні. Так, у статті 66 КЗпП встановлено 
конкретний вид часу відпочинку та прямо закріплено його мету – перер-
ва для відпочинку і харчування, яку працівник може використовувати на 
свій розсуд, у статті 70 КЗпП визначено тривалість щотижневого безпе-
рервного відпочинку. У назвах окремих відпусток також переважно від-
дзеркалюється мета надання – у зв’язку з навчанням, для підготовки та 
участі в змаганнях, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку та інші (наведені приклади 
розглядаються нами як позаробочий час цільового призначення). Щодо 
інших, наприклад, вихідних днів, святкових і неробочих днів, то мета 
їх надання визначається «від протилежного», адже встановлено заборо-
ну або обмеження роботи у такі дні, надурочних робіт чи максимальну 
тривалість робочого дня, тижня. Стосовно відпусток у цілому, то мета їх 
надання визначена у преамбулі Закону України «Про відпустки», а саме : 
«… для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для ви-
ховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інте-
ресів, всебічного розвитку особи»[2].

У своїх попередніх публікаціях ми неодноразово наголошували на 
тому, що право на відпочинок розглядається нами як природнє право, яке 
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породжено самою природою людини як біологічної істоти. Тому відпочи-
нок нами розглядається як фізіологічна потреба людського організму. У 
тлумачних словниках відпочинок розглядається як відновлення сил після 
втоми припиненням дії, руху, або проведення часу на дозвіллі, без праці, 
чи коротка перерва під час праці, якоїсь дії, перепочинок [3]. Звичайно, 
не можна буквально сприймати викладену інтерпретацію, і розглядати її 
як ознаку правового явища часу відпочинку, адже держава не може й не 
повинна втручатися у саму «структуру» відпочинку, а саме, як, в який 
спосіб та в яких формах відпочивати. І хоча відпочинок розглядається як 
антипод праці, не працювати – не означає відновлювати працездатність, 
адже особа, праця якої є переважно фізичною, може відпочивати, займа-
ючись інтелектуальною діяльністю і навпаки. Відпочинок, на наше пере-
конання, є лише одним із способів відновлення працездатності. Недарма 
однією з ознак часу відпочинку вказано «власний розсуд» суб’єкта, який 
тлумачиться як «згідно із своїм рішенням, розумінням чого-небудь» [4]. 
Тобто працівник сам визначає спосіб, форми і т. ін. використання такого 
часу. Одночасно виникає питаннячи обмежені чимось такі дискреційні 
права працівника, адже практиці відомі непоодинокі випадки, коли осо-
ба, перебуваючи в трудових правовідносинах з одним роботодавцем, у 
вільний від роботи час працює на умовах сумісництва, або на період своєї 
відпустки укладає трудовий договір, або цивільну угоду про виконання 
робіт чи надання послуг, або використовує щорічну основну відпустку 
замість відпустки у зв’язку з навчанням (з метою складання сесії і т.ін.). 
Чи мають місце у даному випадку порушення трудового законодавства? 
На наше переконання, власний розсуд працівника обмежується метою на-
дання часу відпочинку – відновлення працездатності.

Сучасне трудове законодавство України не встановлює юридичні на-
слідки за використання такого часу з іншою метою, адже відсутня пря-
ма заборона. Водночас історія законодавства про працю нашої держави 
знає такі приклади. Так, ст. 110 КЗпП 1918р. містила норму, відповідно 
до якої виконання оплачуваної роботи в період відпустки заборонялося 
[5]. Сьогодні законодавець зайняв позицію, відповідно до якої, робото-
давець повинен надати час для відпочинку, а як і з якою метою він буде 
використовуватись, визначатиме сам працівник. Отже, треба визначитись 
з питанням, чи варто забезпечувати цільове використання працівниками 
часу відпочинку способом заборон. Вважаємо це питання дискусійним, 
і таким, що потребує більш детального вивчення, адже приклади вста-

новлення таких механізмів у світі є. Л.П. Гаращенко звертає увагу на те, 
що у Швейцарії, де щорічна відпустка є оплачуваною, «працівникові за-
бороняється під час відпустки виконувати оплачувану роботу на користь 
третіх осіб, оскільки в цьому разі порушуються законні інтереси робото-
давця. В таких випадках працівникові може бути відмовлено у виплаті 
грошової компенсації за відпустку або працівник зобов’язаний поверну-
ти вже отриману заробітну плату за відпустку. Така ж заборона існує і в 
Німеччині» [6, с. 67].

Варто зауважити, що щорічна відпустка в нашій державі є лише од-
ним з видів часу відпочинку, який є оплачуваним, але ж є і інші види 
такого часу, які оплаті не підлягають (наприклад, щоденний відпочинок, 
щотижневий відпочинок тощо). Крім того, встановлення такої заборони 
є обмеженням прав людини (порушуватиме право працівника працювати 
за сумісництвом, навчатися тощо).Тому, на нашу думку, встановлювати 
заборону нецільового використання часу відпочинку доцільно і обґрун-
товано лише щодо оплачуваних його видів. Щодо інших, переконані, що 
держава, проголосивши себе соціальною і правовою, повинна створити 
можливості й розробити та впровадити правові, соціальні та економічні 
механізми, які забезпечуватимуть можливість використання такого часу 
саме з тією метою, з якою він надається. Вважаємо, що використанню 
часу відпочинку саме для відновлення фізичних та інтелектуальних мож-
ливостей сприятиме лише комплекс заходів (у тому числі правових), які, 
з одного боку, будуть робити «невигідним» нецільове використання часу 
відпочинку для працівника, а з іншого – мінімізують причини, що спо-
нукають, змушують його працювати у вказаний час. Слід зауважити, що 
окремі правові гарантії, які забезпечують можливість цільового викори-
стання часу відпочинку, встановлені. Зокрема, частиною 2 статті 21 КЗпП 
встановлено не тільки право працівників на сумісництво, а й можливість 
сторін соціального діалогу та трудового договору його обмежувати. Та-
кож для працівників державних підприємств, установ, організацій, які 
працюють за сумісництвом встановлено обмеження щодо тривалості ро-
бочого часу та право використання відпустки на роботі за сумісництвом 
одночасно з відпусткою за основним місцем роботи[7]. Такі правила, на 
нашу думку, слід встановити для всіх працівників, незалежно від форми 
власності, виду діяльності і галузевої належності підприємства, устано-
ви, організації, а також для осіб, які працюють за трудовим договором з 
фізичними особами-роботодавцями. Вказане нормативне обмеження три-
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чи коротка перерва під час праці, якоїсь дії, перепочинок [3]. Звичайно, 
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як ознаку правового явища часу відпочинку, адже держава не може й не 
повинна втручатися у саму «структуру» відпочинку, а саме, як, в який 
спосіб та в яких формах відпочивати. І хоча відпочинок розглядається як 
антипод праці, не працювати – не означає відновлювати працездатність, 
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ючись інтелектуальною діяльністю і навпаки. Відпочинок, на наше пере-
конання, є лише одним із способів відновлення працездатності. Недарма 
однією з ознак часу відпочинку вказано «власний розсуд» суб’єкта, який 
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часу. Одночасно виникає питаннячи обмежені чимось такі дискреційні 
права працівника, адже практиці відомі непоодинокі випадки, коли осо-
ба, перебуваючи в трудових правовідносинах з одним роботодавцем, у 
вільний від роботи час працює на умовах сумісництва, або на період своєї 
відпустки укладає трудовий договір, або цивільну угоду про виконання 
робіт чи надання послуг, або використовує щорічну основну відпустку 
замість відпустки у зв’язку з навчанням (з метою складання сесії і т.ін.). 
Чи мають місце у даному випадку порушення трудового законодавства? 
На наше переконання, власний розсуд працівника обмежується метою на-
дання часу відпочинку – відновлення працездатності.

Сучасне трудове законодавство України не встановлює юридичні на-
слідки за використання такого часу з іншою метою, адже відсутня пря-
ма заборона. Водночас історія законодавства про працю нашої держави 
знає такі приклади. Так, ст. 110 КЗпП 1918р. містила норму, відповідно 
до якої виконання оплачуваної роботи в період відпустки заборонялося 
[5]. Сьогодні законодавець зайняв позицію, відповідно до якої, робото-
давець повинен надати час для відпочинку, а як і з якою метою він буде 
використовуватись, визначатиме сам працівник. Отже, треба визначитись 
з питанням, чи варто забезпечувати цільове використання працівниками 
часу відпочинку способом заборон. Вважаємо це питання дискусійним, 
і таким, що потребує більш детального вивчення, адже приклади вста-
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ти вже отриману заробітну плату за відпустку. Така ж заборона існує і в 
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Варто зауважити, що щорічна відпустка в нашій державі є лише од-
ним з видів часу відпочинку, який є оплачуваним, але ж є і інші види 
такого часу, які оплаті не підлягають (наприклад, щоденний відпочинок, 
щотижневий відпочинок тощо). Крім того, встановлення такої заборони 
є обмеженням прав людини (порушуватиме право працівника працювати 
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часу відпочинку саме для відновлення фізичних та інтелектуальних мож-
ливостей сприятиме лише комплекс заходів (у тому числі правових), які, 
з одного боку, будуть робити «невигідним» нецільове використання часу 
відпочинку для працівника, а з іншого – мінімізують причини, що спо-
нукають, змушують його працювати у вказаний час. Слід зауважити, що 
окремі правові гарантії, які забезпечують можливість цільового викори-
стання часу відпочинку, встановлені. Зокрема, частиною 2 статті 21 КЗпП 
встановлено не тільки право працівників на сумісництво, а й можливість 
сторін соціального діалогу та трудового договору його обмежувати. Та-
кож для працівників державних підприємств, установ, організацій, які 
працюють за сумісництвом встановлено обмеження щодо тривалості ро-
бочого часу та право використання відпустки на роботі за сумісництвом 
одночасно з відпусткою за основним місцем роботи[7]. Такі правила, на 
нашу думку, слід встановити для всіх працівників, незалежно від форми 
власності, виду діяльності і галузевої належності підприємства, устано-
ви, організації, а також для осіб, які працюють за трудовим договором з 
фізичними особами-роботодавцями. Вказане нормативне обмеження три-
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валості робочого часустане ще однією гарантією реалізації працівниками 
права на відпочинок.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ

Відсутність достатньої кількості сучасних робочих місць, низька 
купівельна спроможність та падіння рівня життя працюючого населен-

ня генерують зростання міграційного відпливу працездатного населен-
ня України. Протягом останніх десяти років трудова міграція за кордон 
набула в Україні масового поширення. З одного боку, вона є результатом 
скорочення кількості робочих місць та поглиблення соціально-економіч-
них негараздів перехідного періоду, формою самоорганізації громадян та 
пошуку ними шляхів виживання, а з іншого – помітним чинником впливу 
на соціально-економічну ситуацію в країні, рівень бідності та розшару-
вання населення. В зв’язку з цим виникає потреба у дослідженні особли-
востей трудової міграції в Україні.

Так, Україна ввійшла в топ-10 «країн-донорів» мігрантів у світі. Кіль-
кість економічно активного населення країни починаючи з 2009-го по 
2019 рік скоротилася з 22 мільйонів до 17 мільйонів. За даними Центру 
економічної стратегії, понад 5 мільйонів українців набули статусу тру-
дових мігрантів [1]. Це близько 19% працездатного населення. Кількість 
українців, які від’їжджають за кордон, постійно зростає. В Міністерстві 
закордонних справ України порахували, що легально на постійній основі 
за кордоном працюють біля 6 мільйонів наших громадян.

Державна політика України спрямована, в першу чергу, на задоволен-
ня потреб вітчизняної економіки в робочій силі. Удосконалення міграцій-
ної політики повинно бути одним із пріоритетів державної політики. Для 
досягнення цієї мети та з метою розвитку, мінімізації негативних наслід-
ків трудової міграції, забезпечення прав і свобод мігрантів та усього на-
селення розпорядженням Кабінету Міністрів України 12 липня 2017 було 
схвалено Стратегію державної міграційної політики України на період до 
2025 року № 482-р. [2].

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про зовнішню тру-
дову міграцію», яким встановлено правові та організаційні засади дер-
жавного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захи-
сту громадян України, які тимчасово виконували або виконують роботу 
за кордоном (трудових мігрантів), і членів їх сімей [3].

Необхідність підготовки нового концептуального документа у сфері мі-
грації обумовлена також імплементацією Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, прагненням 
України в перспективі набути членство в Європейському Союзі, що, крім ін-
шого, передбачає поступове наближення політики та законодавства, у тому 
числі у сфері міграції, до стандартів Європейського Союзу.
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валості робочого часустане ще однією гарантією реалізації працівниками 
права на відпочинок.
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Саме тому питання правового регулювання створення умов та необ-
хідного економічного базису для повернення трудових мігрантів нині на-
було особливої актуальності для правників України.

Трудова міграція українців доволі складна проблема, зумовлена як 
об’єктивними так і суб’єктивними чинниками. Україні трудова міграція 
обумовлюється поєднанням зовнішніх чинників з боку країн-реципієнтів 
та внутрішніх чинників соціально-економічного розвитку України. До 
зовнішніх чинників можна віднести привабливий і місткий ринок праці 
розвинутих країн, з вищим, ніж в середньому по Україні, рівнем заробіт-
ної плати. Серед внутрішніх причин трудової міграції українських гро-
мадян можна вказати на незадоволений попит на робочу силу всередині 
країни та низький рівень заробітної плати на національному ринку праці.

За даними Державного комітету статистики, 71% трудових мігрантів 
головною причиною міграції назвали низьку зарплату в Україні. Хоча, 
на думку експертів, у сучасній глобалізованій економіці мігранти – це 
невід’ємна частина світового господарства.

У червні 2018 року середня заробітна плата становила 9141 грн., що 
на 24,2 % більше ніж у червні 2017 року. Індекс реальної заробітної плати 
по відношенню до червня 2017 року становив 113,0 %. Для порівняння 
з країнами, куди найбільше працевлаштовуються українські трудові мі-
гранти, мінімальна заробітна плата складає: у Нідерландах – 1579 євро, 
США – 1048 євро, Греції – 684 євро, Великій Британії – 1401 євро, Німеч-
чині – 1498 євро, Польщі – 503 євро. В Україні – 108 євро [4].

Проте, лише деякі мігранти за кордоном можуть знайти роботу, що 
відповідає їх рівню кваліфікації. Лише 26,8% трудових мігрантів працю-
вали за кордоном згідно з отриманою кваліфікацією, 36% трудових мі-
грантів працювали на роботах, що не потребували кваліфікації, майже 
30% – в іншій сфері, ніж мали кваліфікацію вдома. За наведеними да-
ними офіційної статистики найбільшими потоки трудових міграцій були 
(в порядку спадання) на Кіпр, в Польщу, Німеччину, Велику Британію, 
Грецію, Панаму, США та Нідерланди.

Проте, економічні та соціальні наслідки міграції робочої сили з Украї-
ни мають як негативні, так і позитивні аспекти. Негативні наслідки – це 
створення загроз щодо працересурсної безпеки країни, що пов’язане із 
відтоком кваліфікованої робочої сили працездатного населення з країни, 
недостатній соціальний та правовий захист трудових мігрантів та ризики 
щодо страхового (пенсійного) забезпечення трудових мігрантів. Позитив-

ні наслідки – це працевлаштування незайнятого працездатного населен-
ня населення, збереження або отримання трудових навиків, можливість 
отримання трудових доходів та матеріальне забезпечення українських 
сімей; збільшення споживання товарів на внутрішньому ринку за рахунок 
трудових доходів українських мігрантів, а також відповідних надходжень 
до бюджету за рахунок переказу коштів в Україну (податок з доходів, мит-
ні збори).

Отже, серед основних причин трудової міграції населення України 
можна виділити такі як: низький рівень заробітної плати; високий рівень 
безробіття; значне скорочення чи повне зникнення окремих галузей ви-
робництва та певних видів фаху; економічна нестабільна ситуація та за-
непад промисловості у Східних регіонах України тощо.

Думається, що для вирішення проблем трудової міграції в Україні 
необхідно: на державному рівні спрямувати зусилля держави на забез-
печення умов для поширення легального працевлаштування, насамперед 
в тих регіонах України, звідки виїжджає найбільша кількість громадян 
України. Важливе значення має забезпечення прав та соціального захи-
сту працівників-мігрантів; здійснення постійного аналізу масштабів не-
легальної трудової міграції за межами України та проведення всіх мож-
ливих, в рамках законодавства, заходів для попередження цього явища; 
усунення або мінімізація обставин, що призводять до дискримінаційного, 
безправного, становища громадян України на ринках праці закордонних 
країн; створення дійової альтернативи тим обставинам, що спонукають 
працездатних українців виїжджати до країн, де їх становище на ринках 
праці є дискримінаційним; сприяння проведенню в країнах зосереджен-
ня української міграції моніторингових досліджень з метою отримання 
статистичних даних та інформації про динаміку трудової міграції у від-
повідній країни [5].

Таким чином, для розв’язання проблем трудової міграції в Україні, 
необхідно: а) вирішити проблеми в економічній сфері країні (перш за все 
піднявши рівень заробітної плати та прожиткового мінімуму населення); 
б) розв’язати соціальні питання (пов’язані із забезпеченням робочими 
місцями, належним працевлаштуванням населення, забезпечення необ-
хідними квотами, збагаченням змісту роботи, дотриманням умов колек-
тивних договорів, угод тощо); в) вдосконалити законодавство України в 
сфері працевлаштування та зайнятості населення.
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ни мають як негативні, так і позитивні аспекти. Негативні наслідки – це 
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ні наслідки – це працевлаштування незайнятого працездатного населен-
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Думається, що для вирішення проблем трудової міграції в Україні 
необхідно: на державному рівні спрямувати зусилля держави на забез-
печення умов для поширення легального працевлаштування, насамперед 
в тих регіонах України, звідки виїжджає найбільша кількість громадян 
України. Важливе значення має забезпечення прав та соціального захи-
сту працівників-мігрантів; здійснення постійного аналізу масштабів не-
легальної трудової міграції за межами України та проведення всіх мож-
ливих, в рамках законодавства, заходів для попередження цього явища; 
усунення або мінімізація обставин, що призводять до дискримінаційного, 
безправного, становища громадян України на ринках праці закордонних 
країн; створення дійової альтернативи тим обставинам, що спонукають 
працездатних українців виїжджати до країн, де їх становище на ринках 
праці є дискримінаційним; сприяння проведенню в країнах зосереджен-
ня української міграції моніторингових досліджень з метою отримання 
статистичних даних та інформації про динаміку трудової міграції у від-
повідній країни [5].

Таким чином, для розв’язання проблем трудової міграції в Україні, 
необхідно: а) вирішити проблеми в економічній сфері країні (перш за все 
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Рівність у трудових правах та заборона дискримінації у сфері праці за 

ознакою статі гарантуються національним законодавством, зокрема, Кон-
ституцією України (ст.ст. 21, 24, 43), Кодексом законів про працю Украї-
ни (ст.ст. 2-1, 22), Законами України “Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків” тощо. Україною ратифіковані Конвенції МОП про рівну 
винагороду чоловіків і жінок за працю однакової цінності, про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та ін. Навіть Угода про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії (їхніми державами-членами) містить статтю 420 щодо 
співпраці з метою забезпечення гендерної рівності та рівних можливо-
стей для чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, еко-
номічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень. 

Однак у реальному житті ситуація з гендерною рівністю у трудо-
вих відносинах далека від ідеалу. Жінки порівняно з чоловіками мають 
менше можливостей у працевлаштуванні на високооплачувану роботу, 
у професійному просуванні. Більшість роботодавців продовжують від-
давати перевагу чоловікам, оскільки ймовірність переривання жінками 
часу роботи й втрати кваліфікації через народження дітей або догляд 
за ними у разі хвороби досить висока. Жінки першими підпадають під 
звільнення при скороченні штатів та змушені шукати роботу у тіньовому 
секторі економіки, виконувати непрестижну, низькооплачувану роботу 
без дотримання їхніх соціальних гарантій, визначених законодавством 
держави, або ж шукати роботу за кордоном, наражаючись на небезпеку і 
приниження й позбавляючи при цьому уваги і виховання своїх дітей [1].

У світовому рейтингу дотримання гендерної рівності від Всесвітнього 
економічного форуму Україна посіла 65 місце серед 149 країн. У топ-5 
увійшли скандинавські країни: Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія, 
а також латиноамериканська країна Нікарагуа (5 місце) [2]. 

За даними Державної служби статистики України середня заробітна 
плата чоловіків в Україні є на 26,6 відсотка вищою, ніж середня зарплата 
жінок [3].

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 229-р від 5 квітня 
2017 р. було схвалено Концепцію Державної соціальної програми забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 
року [4]. Серед шляхів і способів розв’язання проблеми недостатнього 
рівня впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства Уряд визначає, зокрема, 
удосконалення відповідної нормативно-правової бази. 

Прикладом для України у вирішенні цієї проблеми може стати пози-
тивний досвід скандинавських країн. Так, шведський Закон про забезпе-
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чення рівних можливостей чоловіків і жінок у сфері праці 1991 р. зо-
бов’язує підприємців забезпечувати рівний розподіл робочих місць між 
чоловіками й жінками. На підприємствах, де число працюючих чоловіків 
і жінок не є приблизно рівним, необхідно прийняти на роботу додатко-
во представників недостатньо представленої статі. Якщо, наприклад, на 
одне робоче місце претендують два кандидата, то при рівних умовах по-
винен бути прийнятий кандидат тієї статі, яка недостатньо представлена 
на підприємстві [5, с. 70].

У Преамбулі Закону України від 08.09.2005 р. № 2866-IV “Про забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” наголошується, 
що його метою є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у 
всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискриміна-
ції за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, 
спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чо-
ловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами 
України [6]. 

Відповідно до частини 5 ст. 16 цього Закону для досягнення збалансо-
ваного представництва жінок і чоловіків на державній службі та службі в 
органах місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад служ-
бовців дозволяється застосування позитивних дій. А частиною 4 ст. 17 
цього Закону передбачено, що роботодавці можуть здійснювати позитив-
ні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і 
чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних кате-
горій працівників. 

На мій погляд, необхідно внести зміни до зазначених норм Зако-
ну України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків”, закріпивши у них не право, а обов’язок керівників органів дер-
жавної влади й місцевого самоврядування та роботодавців здійснювати 
позитивні дії, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями 
жінок і чоловіків реалізовувати своє конституційне право на працю.
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При увольнении за хищение не имеет значения размер похищенного и 
то, каким образом было совершено хищение. При этом необходимо учи-
тыватьследующее.

1. Основанием для увольнения является хищение имущества, под ко-
торым согласно уголовному законодательству понимается,умышленное 
противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или пра-
вом на него с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымога-
тельства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 
присвоения, растраты или использования компьютерной техники.

2. По законодательству и Беларуси, и Украины уволить можно за 
хищение имущества нанимателя или собственника, т.е. имущества, на-
ходящегося у нанимателя в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении либо переданного на основании граждан-
ско-правового договора. Нельзя уволить по данному основанию работни-
ка, который похитил имущество на территории нанимателя, но оно ему 
не принадлежит, например, вещидругих работников либо организаций, 
сотрудники которого находились на территории нанимателя [3].

Для сравнения отметим, что по законодательству Республики Казах-
стан [4] для увольнения не имеет значения, чье именно имущество будет 
похищено – нанимателя или третьих лиц, главное, что хищение соверше-
но по месту работы.

3. Увольнение работника за хищение является дисциплинарным, поэтому 
необходимо соблюдать порядок привлечения к ответственности.Факт обнару-
жения хищения оформляется докладной запиской лица, которое его выявило, 
также составляется акт. Задержаниеработника в момент совершения хищения 
имущества нанимателя должно быть подтверждено протоколом, составлен-
ным уполномоченным лицом.По законодательству Украины, в отличие от Бе-
ларуси, протокол может быть составлен как сотрудником органов внутренних 
дел, так и нанимателем самостоятельно (п. 3, ч. 1 ст. 255 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях (далее – КУоАП) [5].

При расторжении трудового договора месячный срок для его приме-
нения исчисляется не со дня обнаружения проступка, а со дня вступления 
в законную силу приговора суда или со дня принятия решения о нало-
жении административного взыскания. Такое исчисление сроков является 
обоснованным, так как между обнаружением хищения и вступлением в 
законную силу соответствующего постановления может пройти гораздо 
больше времени, чем один месяц.

Согласно ч. 4 ст. 200 ТК дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. По законодательству Украины 
дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее 6 месяцев 
со дня совершения проступка. При этом возможность продления данного 
срока не предусмотрена.

4. Для увольнения за хищение имущества нанимателя необходимо на-
личие вступившего в законную силу приговора суда или постановления 
органа, в компетенцию которого входит наложение административного 
взыскания.В то же время постановление об освобождении от ответствен-
ности в связи с малозначительностью содеянного может быть основани-
ем для увольнения по п. 8 ст. 42 ТК, в связи с тем, что факт хищения был 
установлен компетентным органом. Это же относится и к ситуации, когда 
к работнику была применена амнистия или постановление компетентно-
го органа оналожении административного взыскания за хищение отмене-
но по не реабилитирующим основаниям.

В соответствии со ст. 21 КУоАПоснованием для увольнения за хи-
щение является также применение мер общественного воздействия об-
щественной организацией или трудовым коллективом.При этом работо-
датель не позднее 10 дневного срока обязан сообщить о своем решении 
органу, в компетенцию которого входит наложение административного 
взыскания.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 49 ТК наниматель имеет право отстра-
нить от работы работника, совершившего хищение имущества нанима-
теля, до вступления в законную силу приговора суда или постановления 
компетентного органа. При этом не указано, с какого момента возможно 
отстранить работника. Также данное положение не в полной мере соот-
ветствует принципу презумпции невиновности, так как отстраняя работ-
ника, наниматель признает его вину, в то время как признать человека 
виновным в совершении преступления или правонарушения может суд 
или уполномоченный орган.

6. Для прекращения трудового договора по этому основанию в Укра-
ине работодателю не требуется получение согласия профсоюза (п. 8 ч. 1 
ст. 431 КЗоТ). Согласно ч. 1 ст. 46 ТК расторжение трудового договора 
по инициативе нанимателя, в т. ч. за хищение, производится после пред-
варительного, но не позднее чем за две недели уведомления профсоюза. 
Так как для увольнения необходимо вынесение приговора суда или по-
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становления компетентного органа, которыми установлена вина работ-
ника, уведомление профсоюза носит формальный характер и затягивает 
процесс увольнения работника.

В результате исследования можно сделать следующие выводы.
1. Для увольнения работника за хищение имущества нанимателя до-

статочно, чтобы компетентным органом был установлен лишь факт со-
вершения хищения, а привлечения к ответственности не требуется.

2. В связи с тем, что наниматель не наделен компетенцией установле-
ния вины работника за хищение, а также с учетом презумпции невино-
вности предлагаем исключить ч. 3 из ст. 49 ТК, лишив нанимателя права 
отстранять работника от работы.

3. Целесообразно внести изменения в ч. 2 ст. 148 КЗоТ и продлить 
шестимесячный срок привлечения к дисциплинарной ответственностина 
время производства по уголовному или административному делу.

4. Необходимо внести изменения в ст. 46 ТК, исключив обязанность 
нанимателя уведомлять профсоюз при увольнении за хищение имуще-
ства нанимателя.
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Досліджуючи еволюцію розвитку праці, від найдавніших часів і по 
теперішній час, процесу праці завжди приділялася основна увага, так як 
вона мала суттєвий вплив на розвиток суспільстві. У сучасних умовах 
процес праці є чітко регламентованим і характеризується певними часо-
вими рамками, які були сформовані історично. Праця як і кожне явище 
має свої часові рамки.

З розвитком суспільна піддавалося впливу і правове регулювання ро-
бочого часу. Існують багато думок вчених щодо історичної періодизації 
розвитку робочого часу. Так, К. В. Шурупова, притримується думки, що 
правове регулювання робочого часу повинно складатися з таких етапів: 
1-й – (1882 – 1913 рр.) – становлення правового регулювання робочо-
го часу на підставі фабрично-заводського законодавства; 2-й – (1913 – 
1917 рр.) – подальший розвиток правового регулювання робочого часу на 
підставі Статуту про промислову працю (1913 р.); 3-й – (1917 – 1990 рр.) – 
правове регулювання робочого часу в роки Української РСР; 4-й – (1991 р. 
– до сьогодення) – правове регулювання робочого часу в роки незалеж-
ності України [1, с. 9]. Схожого підходу до розуміння даного питання на-
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бував В. І. Прокопенко, який виділяє такі етапи формування правового 
регулювання робочого часу: (1) кінець ХІХ ст. – 1917 р.; (2) 1917 р. – 
1929 р.; (3) 1929 р. – 1956 р.; (4) 1956 р. – 1993 р.; (5) 1993 р. – сьогодення 
[2, с. 286-289]. Побудову даних етапів ми можемо зв’язати із знаковими 
подіями у розвитку трудового законодавства а саме прийняття важливих 
актів , що регулюють трудові відносини та інститут робочого часу. Тож 
даний підхід, з нашої точки зору є цілком логічним, він відображає періо-
ди регулювання трудового права як незалежної галузі, так як трудове 
право почало формуватися із кінця XIX ст. В такому випадку до даної 
категорії вчених ми можемо віднести і такого дослідника як О. А. Шев-
ченка, який дотримується більш сучасної моделі побудови регулювання 
робочого часу, де вказує на те що слід виділяти такі етапи: (1) 1918 – 
1922 рр.; (2) 1922 – 1956 рр.; (3) 1956 – 1970 рр.; (4) 1970 – 1991 рр.; 
(5) 1991 р. – сьогодення [3, с. 47-73].

Дещо іншої періодизації зазнала у своїх дослідженнях А.С. Метіль, вче-
на у своїй роботі зазначила, що на підставі дослідження наукових підходів 
до періодизації, становлення й розвитку правового регулювання робочо-
го часу,запропонувала власну класифікацію, яка за багатьма показниками 
вдосконалює й доповнює попередні. Так, основними періодами становлен-
ня та розвитку правового регулювання робочого часу доцільно визначити 
такі: 1-й період (ХІV – кінець ХІХ ст.) – період становлення інституту ро-
бочого часу; 2-й період (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) – період розвитку регулю-
вання робочого часу; 3-й період (1917 – 1945 рр.) – правове регулювання 
робочого часу в роки поширення влади більшовиків, НЕПу та Другої світо-
вої війни; 4-й період (1945 – 1991 рр.) – правове регулювання робочого 
часу в післявоєнний період до незалежності України; 5-й період (1991 р. 
– по теперішній час) – регулювання робочого часу в період незалежності 
України та її євроінтеграції[4, с. 51-52]. Цілком погоджуємося з даною 
періодизацією, оскільки науковець проаналізувала часи, що безпосередньо 
пов’язані із світом розвитком регулювання законодавства в сфері робочого 
часу, прикладом того може бути, твердження, що згідно з нормами моралі 
та релігій установлювалися вихідні дні, які були, переважно, релігійними 
святами. У Франції робота в релігійні свята заборонялася й перебувала на 
законодавчому контролі. Усе це досить серйозно захищало інтереси най-
маних працівників від надмірної експлуатації. Більше того, середньовіч-
ні монархи неодноразово видавали укази, які визначали мінімальну три-
валість робочого часу й максимальний розмір заробітної плати [5, с. 86, 87]. 

Так, підтверджений даної думки є тещо першим, визначеним А.С. Метіль 
етапом становлення та розвитку правового регулювання робочого часу, є 
період із ХІV ст. до кінця ХІХ ст. Ураховуючи, що в аспекті розвитку тех-
нологій створював сприятливі умови для покращення рівня гуманності у 
сфері праці. Як зазначають А. М. Лушніков та М. В. Лушнікова, у той час 
нормування найманої праці мало не так правовий, як звичайно-природний 
і релігійний характер. Перші особисто вільні наймані працівники вико-
нували або фізично важку роботу, або роботу, яка потребувала відносної 
кваліфікації. У першому випадку при тривалому робочому дні ефектив-
ність праці різко падала, а в другому – додавався ще й фактор світлового 
дня у зв’язку з браком ефективного штучного освітлення [5, с. 86]. Також 
у свої роботі А.С. Метіль наголосила на тому, що Таким чином, на почат-
ковому етапі становлення регулювання тривалість робочого дня найманого 
працівника була повністю залежною від природних факторів. Відсутність 
штучного освітлення не давала працівникам змоги однаково довго та якіс-
но працювати протягом усіх пір року. У цей історичний період набувають 
поширення численні перерви протягом робочого дня, наприклад, у літній 
час потрібно було робити перерви для того, щоб втамувати спрагу та від-
почити від спекотних сонячних променів, а взимку – щоб зігріти тіло від 
холоду. Зрозуміло, що ці фактори впливали на тривалість робочого часу як 
тоді, так і зараз, однак сьогодні розвиток технологій дає змогу мінімізувати 
цей вплив[4, с. 53].

Проаналізувавши наявні в науковій літературі підходи до визначен-
ня періодизації становлення і розвитку правового регулювання робочого 
часу, можна зробити висновок що більшість вчених роблять періодизацію 
починаючи з XIXст., деякі з початку XX. З нашої точки зору, доцільно 
здійснювати періодизацію з початку зародження праці. Оскільки кожна 
праця регулюється певними часовими нормами і ці норми залежать як від 
суб’єктивних так і від об’єктивних чинників, що прямо впливають на час 
виконання такої роботи. Тому, на нашу думку, регулювання робочого бере 
свої витоки із давніх часі і до сьогодні. 

Список використаних джерел :
1.Шурупова К. В. Правове регулювання робочого часу на підприєм-
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бував В. І. Прокопенко, який виділяє такі етапи формування правового 
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ЗАСТАВА У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

У наш час на Україні розповсюджене наступне явище: при прийомі на 
роботу у робітника вимагають внести певну суму грошових коштів як «за-
лог подальшої плідної співпраці». При цьому, вимоги внесення залогової 
суми відноситься не до якихось специфічних та рідкісних для нашої країни 
спеціальностей, а до рядових найманих співробітників звичайних професій 
та спеціальностей: водіїв таксі й маршрутних автобусів, продавців у магази-
нах, офіціантів та мийників посуди у кафе та ресторанах і т.д. Обґрунтуван-
ням необхідності внеску залогової суми є забезпечення покриття можливих 
матеріальних збитків, у випадку нанесення робітником при скоєні аварії 
(для водіїв), недостачі або псуванні товару у магазині (для продавців), бою 
дорогої посуди (для офіціантів та мийників посуди). Так що ж це за новизна, 
введене роботодавцем при укладанні трудового договору?

У діючому законодавстві України питання застави врегульовано 
Цивільним Кодексом України, Законом України «Про заставу». 

Відповідно до Цивільного Кодексу України [1, Ст. 572] та Закону 
України «Про заставу» [2, ч. 2 Ст. 1] з огляду на заставу кредитор (заста-
водержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) 
забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості 
заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Дійсно, відповідно до ст. 573 ЦК України заставою може бути забезпе-
чена вимога, яка може виникнути в майбутньому. Але чи ми можемо за-
стосовувати положення застави, які призначені законодавцем регулювати 
правовідносини в цивільному та господарському обороті, на правовідно-
сини у трудовому праві?

З точки зору історичного та міжнародного досвіду розвитку інституту 
застави можливо зробити висновок, що підставами виникнення застави 
є: договір, закон, судове рішення. Діюче законодавство України відносить 
до підстав виникнення застави: Закон України «Про заставу» - договір і 
закон; Цивільний Кодекс України – додатково до вказаних підстав відно-
сить також третю – рішення суду. Таким чином, трудовий договір може 
бути підставою виникнення застави. 

Цивільний Кодекс України закріпив, що предметом застави не можуть 
бути: культурні цінності, що є об’єктами права державної чи комунальної 
власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру 
національного культурного надбання; пам’ятки культурної спадщини, 
занесені до Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають 
приватизації [1, п. 4 Ст. 576]. Також предметом застави не можуть бути 
вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава 
яких заборонена законом [1, п. 5 Ст. 576]. Закон України «Про заставу» 
доповнює цей перечень майна, який не може бути предметом застави: 
об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодав-
чими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх 
структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації та та-
кож гуртожитки як об’єкти нерухомого майна, житлові комплекси та/або 
їх частини, на які поширюється дія Закону України «Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» [2, ч. 3 Ст. 4].

Таким чином, з точки зору цивільного законодавства заборона для за-
стави при укладенні трудового договору відсутня. Давайте проаналізуємо 
заставу, можливості її застосування с точки зору трудового законодавства.
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Розмежування цивільно-правових і трудових договорів можливо про-
водити за критерієм їх предмета (об’єкта): якщо робітник бере на себе 
обов’язок виконати роботу самостійно, а замовнику передає результат 
роботи – це буде договір підряду. Якщо робітник бере на себе зобов’я-
зання створити твір літератури, мистецтва, науки і передати його замов-
нику – це також цивільно-правовий (авторський) договір. Якщо робітник 
бере на себе зобов’язання виконувати роботи під керівництвом власника 
чи уповноваженого ним органу, який зобов’язаний організувати працю і 
має право давати вказівки щодо послідовності проведення робіт – це буде 
трудовий договір. 

Отже, відповідно до діючого трудового законодавства, трудовий до-
говір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. 
Трудовий договір визначається як угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпо-
рядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноваже-
ний ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання ро-
боти, передбачені законодавством про працю, колективним договором і 
угодою сторін [3, ч. 1 Ст.21]. 

Розглядаючи гарантії при укладенні трудового договору ми можемо 
констатувати, що ст. 22 КЗпП забороняє будь-яке пряме або непряме об-
меження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укла-
денні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, 
соціального чи майнового стану, расової та національної приналежності, 
статі, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, за-
лежно від характеру занять і місця проживання [3, Ст. 22]. Тут лише дещо 
конкретизується ст. 2 КЗпП, відповідно до якої держава взяла на себе 
обов’язок забезпечити рівність трудових прав усіх громадян, незалежно 
від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 
приналежності, статі та характеру занять, місця проживання та інших об-
ставин [3, Ст. 2].

Аналізуючи ст. 130, 135-3 КЗпП України робимо висновок, що згідно 
з діючим трудовим законодавством грошова застава можлива, але з умо-
вою, що її розмір не перевищує середнього місячного заробітку робітни-
ка або у випадках, перерахованих у ст. 134 КЗпП України. 

Виникає питання: для чого власник чи уповноважений ним орган при 
укладенні трудового договору наполягає на заставі. Нами проводилось 
опитування декількох суб’єктів підприємницької діяльності (в опиту-
ванні приймали участь більш 30 підприємців) та на питання «Яка необ-
хідність для Вас у заставі при укладенні трудового договору з робітни-
ком?». Усі опитуванні у відповіді підкреслили, що основною причиною 
у встановлені застави при укладенні трудового договору з робітником є 
бажання уникнути трати часу на судову тяганину у випадку необхідності 
стягнення коштів, особливо коли робітник звільнився з підприємства.

Таким чином, можемо зробити висновок, що вимоги власника, при 
укладенні трудового договору внесення застави є повністю законним і 
мають право на існування.
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У щоквартальному звіті Національного банку України за 2018 рік 
зазначається, що в Україні серед молодих людей у віці 15–24 роки пере-
важає частка економічно неактивної молоді (в 2017 році – майже 65,6%), 
оскільки значна їх частина в такому віці навчається (майже 85% неактив-
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ного населення у віці 15–24 роки становили учні та студенти). У 2018 році 
кількість безробітної молоді віком 15–24 роки становила більш ніж 15 % 
усього безробітного населення України та 18,9 % економічно активного 
населення відповідного віку [7]. Ці показники свідчать про поширення 
в Україні світової тенденції зростання молодіжного безробіття. У цьому 
розумінні актуальним є вивчення саме світового досвіду подолання про-
блеми молодіжного безробіття.

Міжнародна організація праці з перших років свого створення опіку-
валась з цими проблемами молоді у сфері працевлаштування. Фахівці 
МОП переконані, що молоді люди не повинні починати своє трудове 
життя із тривалого періоду безробіття; вони повинні також мати право 
доступу до якісних робочих місць. Вони повинні одержувати можливість 
проходити професійну підготовку, а в умовах відсутності постійної робо-
ти мати інші альтернативи економічної активності.

Діяльність МОП протягом перших двох десятиліть після 1919 року 
значною мірою була зосереджена на розробці норм, спрямованих на 
захист умов праці молодих працівників. Серед найперших Конвенцій, 
прийнятих МОП, були: «Про нічну працю підлітків у промисловості» 
(1919 р.), «Про медичний огляд підлітків на борті суден» (1921 р.) і «Про 
медичний огляд підлітків у промисловості» (1946 р.).

Починаючи з 1950-х років, масштаби діяльності МОП стали роз-
ширюватися та охоплювати політику і програми, спрямовані на сприяння 
зайнятості молоді. Це знайшло прояв у включенні цього питання в ос-
новні Конвенції та Рекомендації МОП, що стосуються політики у сфері 
зайнятості. 

Конвенція № 122 від 1964 року «Про політику у галузі зайнятості» 
сформулювала центральний елемент всеосяжної мети МОП, спрямованої 
на перетворення завдання зі створення робочих місць в один з головних 
пріоритетів, що лежить в основі рішень урядів з широкого кола питань у 
галузі макроекономічної політики [8]. Рекомендація № 122, яка супровод-
жує Конвенцію № 122, додатково передбачає приділяти у пріоритетному 
порядку «особливу увагу» прийняттю заходів, спрямованих на усунення 
серйозної, а в деяких країнах зростаючої проблеми безробіття серед мо-
лодих людей [9].

У Рекомендації № 136 від 1970 року «Про спеціальні програми для 
молоді» вказується, що програми працевлаштування молоді не повинні 
мати характер постійних угод у галузі освіти, професійної підготовки або 

зайнятості, хоча законодавством можуть допускатися винятки із принци-
пу добровільної участі в умовах, коли повністю виконуються положення 
конвенцій про примусову працю та політику у сфері зайнятості [10].

Рекомендація № 189 від 1998 року «Про створення робочих місць на 
малих і середніх підприємствах» містить положення щодо основної ролі, 
яку повинні відігравати малі та середні підприємства у сприянні повній, 
продуктивній і вільно обраній зайнятості, розширенні доступу до мож-
ливостей одержання доходів та активізації участі в економічному житті 
уразливих і знедолених груп, таких як молоді люди.

Значення освіти, підготовки на базі виробництва та трудового до-
свіду висвітлюється у Рекомендації № 195 від 2004 р. «Про розвиток 
людських ресурсів», у якій урядам пропонується сприяти розширен-
ню навчання та підготовки на робочому місці за рахунок: використан-
ня високоефективної виробничої практики, що сприяє підвищенню 
кваліфікації; організації навчання з відривом і без відриву від вироб-
ництва разом з державними та приватними навчальними закладами й з 
більше широким використанням інформаційних і телекомунікаційних 
технологій; а також використання нових форм навчання разом з належ-
ними соціальними заходами та політикою, спрямованою на сприяння 
професійній підготовці [11].

Докладне обговорення питання зайнятості молоді проходило у 2005 
році на 93-й Міжнародній конференції праці. У прийнятій на її основі 
Резолюції МОП «Про зайнятість молоді» відзначається той факт, що за-
надто багато молодих працівників не мають доступу до гідних робочих 
місць і зіштовхуються з викликами на ринку праці. Резолюція також мі-
стить заклик до формування програм соціальної допомоги для надання 
підтримки безробітній молоді або молодим людям, зайнятим на умовах 
неповного робочого часу; застосування заходів, що забезпечують мож-
ливість для молодих людей, зайнятих у неформальній економіці, здійс-
нювати перехід у реальний сектор економіки; застосування термінових 
заходів, щоб ширше залучати молодих працівників, організації праців-
ників, а також роботодавців молодих працівників і їх організації до роз-
робки, здійснення та моніторингу політики і програм забезпечення ринку 
праці для молоді. Необхідна активна політика ринку праці, щоб допом-
агати безробітній молоді знову знаходити роботу та сприяти уразливим 
категоріям молодих людей. Резолюція від 2005 р. звертає особливу увагу 
на професійну підготовку молоді [12, c. 55–56].
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У 2012 році МОП оприлюднила доповідь «Глобальні тенденції зайнятості 
– 2012», в якій йдеться, зокрема, про глобальні тенденції працевлаштуван-
ня молоді у 2012 році. Генеральний директор МОП Гай Райдер закликав по-
слабити заходи жорсткої економії і більше інвестувати у процес відновлення 
робочих місць, оскільки криза молодіжної зайнятості несе загрозу самій со-
ціальній структурі суспільства. Райдер підкреслив, що «заходи з просуван-
ня молодіжної зайнятості слід відокремити від політики жорсткої економії і 
збільшити інвестиції на молодіжні цільові програми [13]. 

У 2012 році на 101-й сесії Міжнародної конференції праці була заслу-
хана доповідь Міжнародної організації праці «Криза в сфері зайнятості 
молоді: Час діяти». Автори доповіді відзначили, що освіта та професійна 
підготовка молодих людей і безперервне навчання сприяють розширенню 
можливостей у сфері працевлаштування кожного працівника, підвищен-
ню продуктивності, поліпшенню якості зайнятості, зростанню доходів і 
розвитку сили [1412, c. 101].

Таким чином, міжнародна організація праці, пройшовши шлях у пра-
вотворчій діяльності від регулювання умов праці молоді, через стимулю-
вання активної політики держав щодо працевлаштування молоді, дійшла 
до закріплення у своїх резолютивних документах та рекомендаціях голов-
ного напрямку забезпечення трудової зайнятості молоді в умовах ХХІ ст. 
– підвищення конкурентоспроможності молоді шляхом якісного покра-
щення її професійної підготовки до технологічних викликів сучасності. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

ЗА П.3 СТ.41 КЗПП УКРАЇНИ

Трудова діяльність працівників, які виконують виховні функції, по-
сідає особливе місце у кожному цивілізованому суспільстві. Виконуючи 
свої трудові обов’язки, особа, яка займається вихованням, формує люд-
ську особистість і тому правове регулювання трудової діяльності такої 
особи має свою специфіку. Зокрема це стосується і кінцевого елементу 
у механізмі реалізації права на працю працівника, що безпосередньо ви-
конує виховну функцію – розірвання трудового договору за підставою, 
передбаченою п.3 ст.41 КЗпП України. Окремі проблеми правового ре-
гулювання розірвання трудового договору з підстав вчинення працівни-
ком, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного 
із продовженням його трудової діяльності полягають у наступному:

1. У підставі розірвання трудового договору, передбаченій п.3 ст.41 
чинного КЗпП України, – вчиненні працівником, який виконує вихов-
ні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної 
роботи, мабуть найтісніше, ніж у будь-якому випадку, ми стикаємося із 
переплетінням різновидів соціальних норм: норм моралі та норм пра-
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Вайленко Ганна Олександрівна, 
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Міськрайонний відділ державної виконавчої служб
 по Харківському район та місту Люботину

Головного територіального управлянні юстиції 
у Харківській області,

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

ЗА П.3 СТ.41 КЗПП УКРАЇНИ

Трудова діяльність працівників, які виконують виховні функції, по-
сідає особливе місце у кожному цивілізованому суспільстві. Виконуючи 
свої трудові обов’язки, особа, яка займається вихованням, формує люд-
ську особистість і тому правове регулювання трудової діяльності такої 
особи має свою специфіку. Зокрема це стосується і кінцевого елементу 
у механізмі реалізації права на працю працівника, що безпосередньо ви-
конує виховну функцію – розірвання трудового договору за підставою, 
передбаченою п.3 ст.41 КЗпП України. Окремі проблеми правового ре-
гулювання розірвання трудового договору з підстав вчинення працівни-
ком, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного 
із продовженням його трудової діяльності полягають у наступному:

1. У підставі розірвання трудового договору, передбаченій п.3 ст.41 
чинного КЗпП України, – вчиненні працівником, який виконує вихов-
ні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної 
роботи, мабуть найтісніше, ніж у будь-якому випадку, ми стикаємося із 
переплетінням різновидів соціальних норм: норм моралі та норм пра-
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ва. Таке переплетіння зумовлено загальносуспільними чинниками, які 
визначають виховання як складний і багатогранний процес формування 
людської особистості, що відображуються у спеціально юридичних чин-
никах - вимогах до працівника, який здійснює виховання у якості роботи, 
обумовленої трудовим договором. Така специфіка і обумовлює особли-
вості правового регулювання праці працівників, які виконують виховні 
функції.

2. П. 3 ст.41 КЗпП України є додатковою підставою розірвання тру-
дового договору з ініціативи роботодавця [1, ст.41]. Важливо акцен-
тувати увагу, що розірвання трудового договору в зв’язку з вчиненням 
аморального проступку здійснюється саме тоді, коли працівник не може 
бути звільнений на загальних підставах. Якщо у роботодавця є одна із 
загальних підстав для розірвання трудового договору, то саме ця підста-
ва і повинна бути застосована для припинення трудових відносин. Отже, 
п. 3 ст.41 КЗпП України є спеціальною підставою – такою, що розповсюд-
жується виключно на коло осіб, визначених п.3 ст.41 КЗпП України. Межі 
кола цієї категорії осіб визначаються змістом трудової діяльності такого 
працівника – виконанням ним виховних функцій, які є проявом виконан-
ня трудової функції. 

3. У законодавстві не міститься ні визначення поняття «амораль-
ний проступок», ні «аморальний проступок, несумісний із продовжен-
ням трудової діяльності працівника». Навіть, прийнятий від 20.11.2003 
№ 1296-IV Закон України «Про захист суспільної моралі» [2], не надав 
такого визначення. 

4. У науці надаються різні визначення аморального проступку, але сут-
нісною ознакою в них усіх вчені визначають порушення норм суспільної 
моралі. Отже поняття «аморальний» слід трактувати, як антипод поняттю 
моральний. Тому аморальним є проступок, який характеризується діян-
ням, яке не відповідає етичним нормам, правилам поведінки, що скла-
лись у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінно-
стей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, 
справедливість. 

5. Важливо, що аморальний проступок є підставою для звільнення пра-
цівника, що виконує виховні функції, лише у тому разі, коли є несумісним 
з продовженням даної роботи працівником, який виконує виховні функції 
[1, ст.41]. Цей елемент підстави розірвання трудового договору харак-
теризується тим, чи може такий працівник бути і надалі прикладом для 

своїх вихованців, чи не зганьбив він своїми вчинками образ вихователя. 
Отже, аморальний проступок, несумісний із продовженням працівником, 
який виконує виховні функції, даної роботи, - це проступок, який посягає 
на норми суспільної моралі і розходиться із метою виховної діяльності. 

6. Н.М. Швець відмічає що у цьому контексті аморальним проступком 
слід визначати і нецензурну лайку, знущання, непристойне докучання 
жінкам у громадських місцях, появу в нетверезому стані серед вихован-
ців хоча й поза освітньою установою, спонукання до вступу в статевий 
зв’язок, фізичне або психологічне насильство педагога над вихованцем 
(побої, удар рукою або якимось предметом) тощо. Аморальний просту-
пок може бути вчинено і в побуті (приміром, учитель б’є свою дружину, 
дітей). Зазвичай до таких проступків відносять бійки, скандали, появу 
на роботі у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, 
схиляння неповнолітніх до розпивання спиртних напоїв, жорстоке повод-
ження з тваринами та інші дії [3, с. 84].

7. Підтвердження цієї думки знаходимо знову у працях В.О. Сухом-
линського, який пише, що слово вчителя набуває виховну силу лише тоді, 
коли діє сила особистого прикладу старших, коли всі інші виховні засоби 
пройняті моральною чистотою і благородством [4]. 

8. Особи, трудовим обов’язком яких є виховання, повинні бути не 
тільки висококваліфікованими спеціалістами, а й людьми високої духов-
ності та моральних переконань, бездоганної поведінки в громадських 
місцях, на роботі та в побуті. Особистий приклад вихователю, його авто-
ритет та високоморальна поведінка мають виключно важливе значення у 
формуванні впливу вихователю на молодь, становлять ту виховну силу, 
яку не можна замінити ні підручниками, ні бесідами на моральні теми, ні 
системою заохочень та покарань. Працівник, який виконує виховні функ-
ції, повинен постійно слідкувати за собою, відчувати, що його поведінка 
перебуває під неослабним контролем тих, кого він виховує [5].

9. Звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП України не є заходом дисциплінар-
ного стягнення [6, п. 28], адже виконання трудової функції, що полягає 
зокрема у виховній діяльності не охоплюються і не може охопитися лише 
трудовими обов’язками працівника, бо мораль, ширша за право. 

10. Однак, у Проекті Трудового кодексу України у ч. 2 ст. 92 «Розірван-
ня трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку з невиконан-
ням або неналежним виконанням працівником своїх трудових обов’язків» 
зазначається, що трудовий договір за ініціативою роботодавця у зв’яз-
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ку з невиконанням або неналежним виконанням працівником трудових 
обов’язків крім підстав, передбачених частиною першою цієї статті може 
бути розірвано у разі: 5) вчинення аморального проступку працівником, 
який виконує виховні функції, в тому числі у разі, якщо ці дії не пов’язані 
безпосередньо з роботою [7]. Така позиція не відповідає природі даної 
підстави для звільнення і має бути відкорегована.

11. У майбутньому Трудовому кодексі України, а зараз у його Проекті, 
пропонується відтворити розуміння підстави розірвання трудового дого-
вору за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморально-
го проступку, несумісного з продовженням даної роботи у відповідності 
до концепції чинного КЗпП України [1, п. 3 ст. 41] і передбачити окрему 
статтю «Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціати-
ви роботодавця», де закріпити у ч. 1 однією з таких підстав «вчинення 
працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не-
сумісного з продовженням даної роботи, в тому числі у разі, якщо ці дії 
не пов’язані безпосередньо з роботою». 

У ч. 2 визначити: «аморальний проступок, несумісний із продовжен-
ням даної роботи працівником, що виконує виховні функції, - це діяння, 
вчинене особою, на яку покладено виконання виховних функцій, що не 
відповідає етичним нормам, правилам поведінки, що склались у суспіль-
стві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про 
добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість, 
яке порушує зміст трудової функції працівника і обумовлює немож-
ливість продовження даної роботи» [7]. 
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сформованим наприкінці ХІХ сторіччя, він іна цей  час займає чільне міс-
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якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією уго-
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дою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фі-
зична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [1].

Перші теоретичні розробки концепції трудового договоруберутьсвій 
початок з кінця XIX – початку XX ст.Саме в даний період Л.С. Таль ви-
окремив 4 основні елементи (ознаки) трудового договору: 1) тривале на-
дання робочої сили, що не можна ототожнювати з наданням майнових 
благ; 2) робітник обіцяє прикласти робочу силу до промислового під-
приємства роботодавця; 3) підкорення робітника внутрішньому порядку 
й хазяйській владі; 4) обіцянка роботодавцем винагороди, якій притаман-
ний аліментарний характер[2, с.26].

Якщо розглядати розвиток законодавства України, то варто почати 
зКодексузаконів про працю 1918 р., де закріплюваласьзагальнатрудова-
повинність. За словами І. С. Войтинського, Цей кодекс 1918 р. у значній-
ступенівідобразиврозвиненутенденцію до твердого централізованогоре-
гулювання[3, с.31].

На законодавчомурівніпоняття «трудовийдоговір» впершебулозафік-
совано у КЗпП УРСР 1922 року. Відповідно до частинипершої ст.27 цьо-
го Кодексу трудовим договором визнавалась угода двохабобільшоїкіль-
костіосіб, за якою одна сторона (яка наймається) надає свою робочу силу 
іншійстороні (наймачеві) за винагороду[4]. При цьомутрудовийдоговіру-
кладався як тоді, коли не булоколективного договору, так і тоді, коли та-
кийдоговірбувукладений.Проте, наведені у ст.27 терміни «найманий» та 
«наймач» були неприйняті для позначення сторін соціалістичного тру-
дового договору, бо під найманою працею розумілася праця працівника, 
котрий позбавлений знарядь і засобів виробництва та продає свою фі-
зичну здатність до праці. Вказівка у цій статті на те, щоце угода «про 
наданняробочоїсили», не дозволяла відокремититрудовийдоговірвідін-
шихсуміжнихдоговорів про працю, бо не містилатакоїсуттєвоїознаки 
трудового договору, як підпорядкуванняпрацівникавстановленомувну-
трішньому трудовому розпорядку. У визначеннітакожбулавідсутнявказів-
ка на обов’язкисторін за трудовимдоговором і, нарешті, звертаючиувагу 
на оплатний характер трудового договору, не наголошуваласяспецифіка-
цієївинагороди як заробітної плати, бобільшістьіншихдоговорівтакож є 
оплатними. Вважалось, щоцівідносинискладались не шляхом купівлі-про-

дажу робочоїсили, а на принципах товариськоїспівдружностівільнихві-
дексплуатації людей, яківиконуютьконкретнітрудовіфункції у загаль-
нійспільнійпраці трудового колективу конкретного підприємства [5, 
с.212-213].

У КЗпП УРСР 1971 року поняття трудового договору буловизначено-
частиною першою ст. 21. Термін «наймач» бувзамінений на словосполу-
чення «підприємство, установа, організація», а термін «особа, яка най-
мається» – на поняття «робітник і службовець». Згодом Законом України 
«Про внесеннязмін і доповнень до Кодексу законів про працюУкраїни при 
переході до ринковоїекономіки»від 20 березня 1991 р. було внесено зміни 
до ст.21 КЗпПУкраїни: замістьтерміну «адміністраціяпідприємства, уста-
нови, організації» бувзастосованийтермін«власникпідприємства, устано-
ви, організаціїабоуповноважений ним орган», а замістьтерміну «робітник 
і службовець» застосованотермін «працівник». Згодом, законом України 
«Про внесеннязмін і доповнень до Кодексу законів про працюУкраїни» 
від 5 червня 1995 р. словосполучення «власникпідприємства, установи, 
організаціїабоуповноважений ним орган» бувдоповнений словами «чифі-
зична особа». 

Після внесення вищенаведених змін в законодавстві України було закрі-
плене й нині чинне визначення «трудового договору», проте, все ж вчені го-
ворять про недосконалість такого визначення.Зокрема, Наньєва М.І. вказує, 
що: 1) в якостісторінчиннезаконодавствовизначаєпрацівника й власникапід-
приємства, установи, організаціїабоуповноважений ним орган чифізичну 
особу. Фактично ж трудовийдоговірукладаєтьсявідіменіюридичноїабофі-
зичної особи. 2)визначення трудового договору в чинному КЗпПУкраїни 
не міститьтакоїознаки трудового договору, як особистий характер праці; 
3)відсутність згадки, що робота за трудовим договором характеризується як 
трудовафункція, однакце робота за певноюспеціальністю, кваліфікацією, яка 
вимагаєпевнихякостей,майстерності, знань, вмінь та навичок; 4)термін «під-
ляганнявнутрішньому трудовому розпорядку» є застарілим та неприпусти-
мим для сучаснихтрудовихвідносин [6, с.24].

Варто звернутися до РекомендаціїМіжнародноїорганізаціїпраці 
№ 198 «Про трудовеправовідношення». Пунктом 12 Рекомендаціївизна-
ченодвігрупикваліфікуючихознактрудовихправовідносин: a) той факт, 
що робота: виконується відповідно до вказівок і під контролем іншої 
сторони; припускає інтеграцію працівника в організаційну структуру 
підприємства; виконується виключно або головним чином в інтересах 
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Варто звернутися до РекомендаціїМіжнародноїорганізаціїпраці 
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іншої особи; виконується особисто працівником; виконується відповід-
но до визначеного графіку або на робочому місці, яке вказується або уз-
годжується стороною, яка замовила її; має певну тривалість і передбачає 
певну спадкоємність; вимагає присутності працівника; припускає надан-
ня інструментів, матеріалів і механізмів стороною, яка замовила робо-
ту;б) періодичність виплат винагороди працівникові; той факт, що дана 
винагорода є єдиним або основним джерелом доходів працівника; здій-
снення оплати праці в натуральному вираженні шляхом надання праців-
никові, приміром, харчових продуктів, житла або транспортних засобів; 
визнання таких прав, як щотижневі вихідні дні та щорічну відпустку; 
оплата стороною, яка замовила проведення робіт, поїздок, що вживають-
ся працівником в цілях виконання роботи; або те, що працівник не несе 
фінансового ризику.

Вважаємо задоцільнесформувати визначення трудового договору че-
рез кваліфікуючі ознаки.Пропонуємо наступне визначення: «Трудовий 
договір – це угода між працівником та роботодавцем за яким працівник 
особисто виконує роботу на визначеному робочому місці та у відповід-
ності до трудової функції, відповідно до вказівок і під контролем робо-
тодавця, який зобов’язується виплачувати своєчасно і в повному обсязі 
заробітну плату, забезпечувати належні умови праці та дотримання вимог 
законодавства про працю.» Де працівник - це фізична особа, яка перебу-
ває у трудових відносинах з роботодавцем, а роботодавець - власник під-
приємства, установи, організації або уповноважений ним орган (особа) 
чи фізична особа. 
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АКТУАЛЬНА СУДОВА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ 
В ТРУДОВИХ СПОРАХ

Актуальність обраної тематики.З моменту початку функціонування 
оновленого Верховного Суду (далі –ВС) пройшлобільше року, за який 
накопичилося багато цікавих правових позицій вищого судового орга-
ну України в трудових спорах. В межах даних тез нами буде розглянуто 
найбільш цікаві та визначальні рішення ВС, прийняті в 2018-2019 рр., а 
також надано узагальнену критичну оцінку висновкам, яких дійшов ВС у 
відповідних справах. 

Виклад основного матеріалу. Питання співвідношення трудового та 
цивільно-правового договорів не є новим. Незважаючи на складність в 
доказуванні наявності саме трудових правовідносин, в окремих випадках 
позивачу довести дані обставини вдається. 

Так, зокрема, в одній з постанов Касаційного цивільного суду ВС 
(далі – КЦС ВС) вказано наступне: «…Позовна заява мотивована тим, що 
ОСОБА_4 з кінця січня 2017 року перебувала у трудових відносинах з 
відповідачем. Протягом двох місяців працювала на посаді продавця, про-
те трудовий договір не підписувала, на своє відповідне прохання отриму-
вала відповідь про те, що він буде укладений пізніше…»[1].

Незважаючи на те, що відповідач в цій справі посилався на укладен-
ня з позивач цивільно-правового договору (про надання послуг, КЦС ВС 
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зазначив: «…Суди попередніх інстанцій на підставі належним чином 
оцінених доказів встановили, що ОСОБА_4 перебувала у трудових від-
носинам з відповідачем, що також підтверджується показами свідків, дій-
шли обґрунтованого висновку про те, що позивач перебувала у трудових 
відносинах з ТОВ «Оптторг-15»... Оскільки при звільненні відповідач не 
провів з нею повного розрахунку тому, встановивши факт трудових від-
носин позивача з відповідачем, суди попередніх інстанцій правильного 
виходили з приписів статей 116, 117 КЗпП України про стягнення неотри-
маної заробітної плати та компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної 
плати…»[1].Верховний Суд зазначив, що основною ознакою, яка відріз-
няє трудові відносини є те, що трудове законодавство регулює процес 
трудової діяльності, її організації, а за цивільно-правовим договором про-
цес організації трудової діяльності залишається поза його межами, ме-
тою договору є отримання певного матеріального результату. На відміну 
від працівника, виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього 
трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу [1].

В іншій справі розглядалося питання законності звільнення за п.1 
ст.40 КЗпП. В постанові КЦС ВС від 10 вересня 2018 рокуу справі 
№487/6407/16-ц суд дійшов наступних висновків: «… Розглядаючи тру-
дові спори, пов’язані зі звільненням за п.1 ст.40 КЗпП України, суди зо-
бов’язані з’ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації 
виробництва і праці, зокрема, ліквідація, реорганізація або перепрофілю-
вання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним ор-
ганом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, які є 
докази щодо змін в організації виробництва і праці, про те, що працівник 
відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або уповно-
важений ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди 
на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не ко-
ристувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення 
на роботі та чи попереджувався він за 2 місяці про наступне вивільнен-
ня…»[2]. 

Як бачимо, КЦС ВС притримується позиції, відповідно до якої сам 
факт формальної зміни в організації виробництва і праці є недостатнім 
для звільнення за п.1 ст.40 КЗпП, адже відсутність доказів «реальної» змі-
ни фактично робить такі дії роботодавця фіктивними (тобто вони не спря-
мовані на досягнення реальних наслідків). Більш того, стандарт виконан-

ня обов’язку щодо запропонування вакантних посад також встановлено 
на дуже високому рівні: має бути запропоновано всі можливі вакантні 
посади. 

У справі №273/212/16-ц КЦС ВС розглядав спір про припинення 
повноважень посадової особи на підставі п.5 ч.1 ст.41 КЗпП України [3]. 
Правовий висновок суду в цьому випадку є цікавим з огляду на наступне: 
1) КЦС ВС фактично визначив розподіл тягаря доказування в справах про 
звільнення: «…З урахуванням вимог трудового законодавства у справах, 
у яких оспорюється незаконність звільнення, саме відповідач повинен 
довести, що звільнення відбулося без порушення законодавства про пра-
цю…» [3]; 2) встановив, що звільнення за п.5 ч.1 ст.41 КЗпП не потре-
бує встановленні певної підстави звільнення і не є мірою дисциплінар-
ної відповідальності: «…законність звільнення за пунктом 5 частини 
першої статті 41 КЗпП України обумовлюється лише правозгідністю рі-
шення вищого органу управління або виконавчого органу, що наділений 
повноваженнями з прийому/звільнення працівників…»[3]. Таким чином, 
звільнення працівника з ініціативи роботодавця у зв’язку з припиненням 
повноважень посадових осіб не передбачає необхідності попереднього 
повідомлення про звільнення, з’ясування вини працівника, доцільності 
та причин звільнення, врахування попередньої роботи та інших позитив-
них результатів.

В іншій справі КЦС ВС дійшов висновку, що не є порушенням тру-
дової дисципліни невиконання обов’язків, які виходять за межі трудових 
або виходять за межи трудового договору. При цьому суд зазначив на-
ступне: «…аналіз п. 3 ст. 40 КЗпП України показує, що для застосуван-
ня цієї підстави розірвання трудового договору важливим є невиконання 
працівником обов’язків, передбачених трудовим договором або правила-
ми внутрішнього трудового розпорядку. При цьому не може вважатися 
порушенням трудової дисципліни невиконання обов’язків, які виходять 
за межі трудових або не випливають з трудового договору…»[4]. Отже, 
формального посилання на правила внутрішнього трудового розпоряд-
ку недостатньо для констатації факту невиконання трудових обов’язків: 
в кожному випадку має бути ретельно досліджено, чи дійсно працівник 
порушив відповідний обов’язок та чи був покладений це обов’язок саме 
на цього працівника. 

В постанові від 30 травня 2018 рокуу справі №297/3092/15-ц КЦС ВС 
дійшов висновку, що рішення атестаційної комісії не є достатнім доказом 
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зазначив: «…Суди попередніх інстанцій на підставі належним чином 
оцінених доказів встановили, що ОСОБА_4 перебувала у трудових від-
носинам з відповідачем, що також підтверджується показами свідків, дій-
шли обґрунтованого висновку про те, що позивач перебувала у трудових 
відносинах з ТОВ «Оптторг-15»... Оскільки при звільненні відповідач не 
провів з нею повного розрахунку тому, встановивши факт трудових від-
носин позивача з відповідачем, суди попередніх інстанцій правильного 
виходили з приписів статей 116, 117 КЗпП України про стягнення неотри-
маної заробітної плати та компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної 
плати…»[1].Верховний Суд зазначив, що основною ознакою, яка відріз-
няє трудові відносини є те, що трудове законодавство регулює процес 
трудової діяльності, її організації, а за цивільно-правовим договором про-
цес організації трудової діяльності залишається поза його межами, ме-
тою договору є отримання певного матеріального результату. На відміну 
від працівника, виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього 
трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу [1].

В іншій справі розглядалося питання законності звільнення за п.1 
ст.40 КЗпП. В постанові КЦС ВС від 10 вересня 2018 рокуу справі 
№487/6407/16-ц суд дійшов наступних висновків: «… Розглядаючи тру-
дові спори, пов’язані зі звільненням за п.1 ст.40 КЗпП України, суди зо-
бов’язані з’ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації 
виробництва і праці, зокрема, ліквідація, реорганізація або перепрофілю-
вання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним ор-
ганом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, які є 
докази щодо змін в організації виробництва і праці, про те, що працівник 
відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або уповно-
важений ним орган не мав можливості перевести працівника з його згоди 
на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не ко-
ристувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення 
на роботі та чи попереджувався він за 2 місяці про наступне вивільнен-
ня…»[2]. 

Як бачимо, КЦС ВС притримується позиції, відповідно до якої сам 
факт формальної зміни в організації виробництва і праці є недостатнім 
для звільнення за п.1 ст.40 КЗпП, адже відсутність доказів «реальної» змі-
ни фактично робить такі дії роботодавця фіктивними (тобто вони не спря-
мовані на досягнення реальних наслідків). Більш того, стандарт виконан-

ня обов’язку щодо запропонування вакантних посад також встановлено 
на дуже високому рівні: має бути запропоновано всі можливі вакантні 
посади. 

У справі №273/212/16-ц КЦС ВС розглядав спір про припинення 
повноважень посадової особи на підставі п.5 ч.1 ст.41 КЗпП України [3]. 
Правовий висновок суду в цьому випадку є цікавим з огляду на наступне: 
1) КЦС ВС фактично визначив розподіл тягаря доказування в справах про 
звільнення: «…З урахуванням вимог трудового законодавства у справах, 
у яких оспорюється незаконність звільнення, саме відповідач повинен 
довести, що звільнення відбулося без порушення законодавства про пра-
цю…» [3]; 2) встановив, що звільнення за п.5 ч.1 ст.41 КЗпП не потре-
бує встановленні певної підстави звільнення і не є мірою дисциплінар-
ної відповідальності: «…законність звільнення за пунктом 5 частини 
першої статті 41 КЗпП України обумовлюється лише правозгідністю рі-
шення вищого органу управління або виконавчого органу, що наділений 
повноваженнями з прийому/звільнення працівників…»[3]. Таким чином, 
звільнення працівника з ініціативи роботодавця у зв’язку з припиненням 
повноважень посадових осіб не передбачає необхідності попереднього 
повідомлення про звільнення, з’ясування вини працівника, доцільності 
та причин звільнення, врахування попередньої роботи та інших позитив-
них результатів.

В іншій справі КЦС ВС дійшов висновку, що не є порушенням тру-
дової дисципліни невиконання обов’язків, які виходять за межі трудових 
або виходять за межи трудового договору. При цьому суд зазначив на-
ступне: «…аналіз п. 3 ст. 40 КЗпП України показує, що для застосуван-
ня цієї підстави розірвання трудового договору важливим є невиконання 
працівником обов’язків, передбачених трудовим договором або правила-
ми внутрішнього трудового розпорядку. При цьому не може вважатися 
порушенням трудової дисципліни невиконання обов’язків, які виходять 
за межі трудових або не випливають з трудового договору…»[4]. Отже, 
формального посилання на правила внутрішнього трудового розпоряд-
ку недостатньо для констатації факту невиконання трудових обов’язків: 
в кожному випадку має бути ретельно досліджено, чи дійсно працівник 
порушив відповідний обов’язок та чи був покладений це обов’язок саме 
на цього працівника. 

В постанові від 30 травня 2018 рокуу справі №297/3092/15-ц КЦС ВС 
дійшов висновку, що рішення атестаційної комісії не є достатнім доказом 
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того, що працівник не відповідає займаній посаді внаслідок недостатньої 
кваліфікації. КЦС ВС вказав: «…Висновок суду про недостатність в осо-
би кваліфікації, що перешкоджає належним чином виконувати посадові 
обов’язки, не може ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії 
й показаннях свідків за відсутності інших об’єктивних даних щодо не-
достатньої кваліфікації, якими можуть бути, зокрема документи, звіти, 
плани, доповідні та інші докази неякісного чи неналежного виконання 
трудових обов’язків…»[5]. Отже, як бачимо, в даному випадку суд підняв 
планку доказування законності звільнення за п.2 ст.40 КЗпП: самого фак-
ту непроходження атестації недостатньо, якщо немає інших доказів, які 
підтверджують невідповідність працівника займані посаді.

На рівні Великої Палати ВС (далі – ВП ВС) показовим є висновок, зро-
блений ВП ВС у постанові від 25 лютого 2019 року у справі №243/312/18: 
«… пільга щодо сплати судового збору, передбачена пунктом 1 частини 
першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», згідно з якою від 
сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях 
звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та по-
новлення на роботі, не поширюється на вимоги позивачів про стягнення 
середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні під час 
розгляду таких справ в усіх судових інстанціях…»[6]. Основна логіка 
ВП ВС в даному випадку полягала в тому, що стягнення з роботодавця 
середнього заробітку за час затримки видачі трудової книжки за своєю 
правовою природою є спеціальним видом відповідальності роботодавця, 
який нараховується у розмірі середнього заробітку і спрямований на за-
хист прав звільнених працівників щодо отримання ними в передбачений 
законом строк трудової книжки. На нашу думку, така позиція є необґрун-
тованою, адже ЗУ «Про судовий збір» в частині пільг по сплаті судового 
збору не містить жодних положень по диференціації поняття «заробітна 
плата», а тому будь-яка невизначеність законодавства в даному випадку 
мала б трактуватися на користь працівника. 

Касаційний адміністративний суд ВС (далі – КАС ВС) в своїй поста-
нові від 06 березня 2019 року у справі №522/12566/18 розглянув питання 
співвідношення відповідальності, передбаченої ст.265 КЗпП, з іншими 
видами відповідальності. На думку суду, «… накладення на юридичних 
осіб і фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, 
санкцій відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України не 
охоплюється поняттям «притягнення до адміністративної відповідаль-

ності», а адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 
компетентних органів (посадових осіб) щодо накладення таких санкцій 
не підпадають під дію пункту 1 частини першої статті 20 КАС України та, 
відповідно, підсудні окружним адміністративним судам…»[7]. КАС ВС 
додав, що наявність у частині третій статті 265 Кодексу законів про пра-
цю України прямої вказівки на те, що штрафи, накладення яких передба-
чено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями, ототожнен-
ня таких штрафів із адміністративною відповідальністю є неправильним.

Висновки. За останній рік ВС було проведено велику роботу, спря-
мовану на уніфікацію правових позицій в трудових спорах. Незважаючи 
на те, що далеко не з усіма позиціями ВС можна однозначно погодитись, 
наразі все ж намітилась позитивна тенденція до більш виваженого та 
системного підходу до розв’язання трудових спорів. Основними ж тен-
денціями судової практики ВС є: 1) закріплення більш високого тягаря 
доказування для роботодавця; 2) змістовне, а не формальне гарантування 
прав працівників при звільненні; 3) ретельне дослідження обставин спра-
ви, а не формальний підхід до встановлених судами нижчих інстанцій 
обставин (зокрема, в частині змін в організації виробництва і праці; про-
ведення атестації тощо). 
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ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ: 
ДОСВІД ЄС

Диференціація правового регулювання трудових відносин притаман-
на трудовому праву України та країн ЄС. Це передбачає захист осіб, які 
не можуть на рівні з усіма конкурувати на ринку праці (неповнолітні, ва-
гітні, матері, особи з інвалідністю). В основі трудового права ЄС – не-
допущення антидискримінації. Вітчизняне законодавство успадкувало 
соціалістичну парадигму, яка передбачала формально-декларативний тип 
гарантування трудових прав [1, С.182]. Захисні норми встановлюють за-
борони і надають конкретні пільги. Проте за умов ринку у роботодавців 
виникло безліч стимулів обходити ці норми. Як зазначає М.Л. Лютов, 
концепт єдності та диференціації не став запобіжником проти зловжи-
вань [2, С.7]. Слід, ураховуючи досвід країн ЄС, спонукати роботодавців 
до більш належної поведінки. 

Вектором розвитку трудового законодавства ЄС стало утвердження 
концепту вразливості (vulnerability). Цей концепт перекочував до трудо-
вого права з соціологічної науки. Він не означає надання конкретних пільг. 
Конкретні вразливі суб’єкти можуть визначатися на локальному рівні 
і при цьому сам власник (або разом з профспілкою) визначає адекватні 
міри по їх захисту (час відпочинку, особливий режим праці, заборонені 
зони для відвідування). З одного боку цей концепт є аморфним, а з іншо-
го – спонукає підприємців виражати рівень своєї соціальної відповідаль-
ності шляхом встановлення якомога ширшого кола вразливих суб’єктів. 
Перевагою підходу є те, що він допускає адаптацію до конкретного ви-
робництва, надаючи захист, якого дійсно потребують працюючі. Враз-
ливість може бути пов’язана з особистими рисами працівників, умовами 
їх праці або з поєднанням цих факторів [3, С.1]. Також вразливість – це 
«результат взаємодії особистих характеристик індивіда з оточенням» [4]. 
Поняття вразливості близьке до терміну прекаризація (precarization). Під 

цим розуміють процес посилення вразливості зайнятості. Вразливість у 
трудовому праві можна визначити як результат впливу певних факторів 
на працівника, які роблять його становище незахищеним перед ризика-
ми і ускладнюють реалізацію права на працю. На основі ідентифікації 
вразливості має розвиватись диференціація. На нашу думку, вразливість 
переважно пов’язана з суб’єктними критеріями диференціації, а прекари-
зація – з об’єктивними.

Країни ЄС неоднаково визначають коло вразливих груп. Не випадково 
вказують, що перелік вразливих працівників може бути безкінечним [4]. 
До того ж країни по-різному дивляться на те, який захист потрібен враз-
ливим категоріям працівників. Приміром, встановлюються різні терміни 
захисту жінок у післяпологовий період (4 місяці захист від звільнення діє 
у Литві й 3 три роки у Болгарії).

Особлива увага до потреб вразливих груп означатиме сприяння фак-
тичній (реальній) рівності трудових прав. Реформа трудового законодав-
ства не може визнаватись повною, якщо не буде впроваджено нових під-
ходів забезпеченню рівності. Наведемо напрямки змін.

1. Визначення статусу і потреб вразливих категорій працівників. Їх 
перелік має бути приблизно окреслений законодавством, а роботодавець 
буде зобов’язаний створити їм на локальному рівні специфічні умови для 
праці й відпочинку. Такий підхід використано в Естонії. Робочі місця ма-
ють бути пристосованими до різних гендерних і вікових груп, а також 
осіб з фізичними вадами. Встановлення вичерпного кола захисних за-
ходів недоцільне: власник має розширювати їх по мірі наявності ресур-
сів. Часто такі настанови поєднані із встановленням конкретної санкції: у 
Румунії власник має організувати робочі місця, беручи до уваги присут-
ність на них особливо чутливих до ризиків груп і оцінювати специфічні 
ризики, а порушення обов’язку тягне накладення штрафу до 860 євро. 
Турботу про вразливі групи не слід зводити до охорони праці. Це вимагає 
й закріплення прав, спрямованих на повагу до гідності (не відповідати на 
певні питання, не виконувати обов’язки у разі домагань).

2. Закріплення повноважень компетентних державних органів. Слід 
доповнити трудове законодавство положеннями, які регулюють повно-
важення т.зв. третіх осіб у трудових відносинах. Вважається, що у де-
яких питаннях такі суб’єкти більш об’єктивні, аніж профспілки, котрі 
схильні керуватись корпоративістськими міркуваннями. Часто у якості 
компетентних органів виступають інспекції праці. Необхідність посилен-



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

320 321

УДК 349.2
Дудін Віталій Миколайович,
аспірант кафедри цивільно-

та кримінально-правових дисциплін
Київського університету права НАН України

ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ: 
ДОСВІД ЄС

Диференціація правового регулювання трудових відносин притаман-
на трудовому праву України та країн ЄС. Це передбачає захист осіб, які 
не можуть на рівні з усіма конкурувати на ринку праці (неповнолітні, ва-
гітні, матері, особи з інвалідністю). В основі трудового права ЄС – не-
допущення антидискримінації. Вітчизняне законодавство успадкувало 
соціалістичну парадигму, яка передбачала формально-декларативний тип 
гарантування трудових прав [1, С.182]. Захисні норми встановлюють за-
борони і надають конкретні пільги. Проте за умов ринку у роботодавців 
виникло безліч стимулів обходити ці норми. Як зазначає М.Л. Лютов, 
концепт єдності та диференціації не став запобіжником проти зловжи-
вань [2, С.7]. Слід, ураховуючи досвід країн ЄС, спонукати роботодавців 
до більш належної поведінки. 

Вектором розвитку трудового законодавства ЄС стало утвердження 
концепту вразливості (vulnerability). Цей концепт перекочував до трудо-
вого права з соціологічної науки. Він не означає надання конкретних пільг. 
Конкретні вразливі суб’єкти можуть визначатися на локальному рівні 
і при цьому сам власник (або разом з профспілкою) визначає адекватні 
міри по їх захисту (час відпочинку, особливий режим праці, заборонені 
зони для відвідування). З одного боку цей концепт є аморфним, а з іншо-
го – спонукає підприємців виражати рівень своєї соціальної відповідаль-
ності шляхом встановлення якомога ширшого кола вразливих суб’єктів. 
Перевагою підходу є те, що він допускає адаптацію до конкретного ви-
робництва, надаючи захист, якого дійсно потребують працюючі. Враз-
ливість може бути пов’язана з особистими рисами працівників, умовами 
їх праці або з поєднанням цих факторів [3, С.1]. Також вразливість – це 
«результат взаємодії особистих характеристик індивіда з оточенням» [4]. 
Поняття вразливості близьке до терміну прекаризація (precarization). Під 

цим розуміють процес посилення вразливості зайнятості. Вразливість у 
трудовому праві можна визначити як результат впливу певних факторів 
на працівника, які роблять його становище незахищеним перед ризика-
ми і ускладнюють реалізацію права на працю. На основі ідентифікації 
вразливості має розвиватись диференціація. На нашу думку, вразливість 
переважно пов’язана з суб’єктними критеріями диференціації, а прекари-
зація – з об’єктивними.

Країни ЄС неоднаково визначають коло вразливих груп. Не випадково 
вказують, що перелік вразливих працівників може бути безкінечним [4]. 
До того ж країни по-різному дивляться на те, який захист потрібен враз-
ливим категоріям працівників. Приміром, встановлюються різні терміни 
захисту жінок у післяпологовий період (4 місяці захист від звільнення діє 
у Литві й 3 три роки у Болгарії).

Особлива увага до потреб вразливих груп означатиме сприяння фак-
тичній (реальній) рівності трудових прав. Реформа трудового законодав-
ства не може визнаватись повною, якщо не буде впроваджено нових під-
ходів забезпеченню рівності. Наведемо напрямки змін.

1. Визначення статусу і потреб вразливих категорій працівників. Їх 
перелік має бути приблизно окреслений законодавством, а роботодавець 
буде зобов’язаний створити їм на локальному рівні специфічні умови для 
праці й відпочинку. Такий підхід використано в Естонії. Робочі місця ма-
ють бути пристосованими до різних гендерних і вікових груп, а також 
осіб з фізичними вадами. Встановлення вичерпного кола захисних за-
ходів недоцільне: власник має розширювати їх по мірі наявності ресур-
сів. Часто такі настанови поєднані із встановленням конкретної санкції: у 
Румунії власник має організувати робочі місця, беручи до уваги присут-
ність на них особливо чутливих до ризиків груп і оцінювати специфічні 
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ня повноважень інспекцій випливає з того факту, що вразливі категорії 
працівників менш захищені в межах колективних форм захисту. Інспекції 
праці можуть відігравати роль при наймі, оцінці умов праці та звільненні. 
У Австрії інспекція праці може заборонити чи обмежити застосування 
праці осіб з інвалідністю на певних роботах. Це випливає з § 6 Закону про 
охорону праці. Інспектори можуть ініціювати оцінку ризиків на робочому 
місці вагітних й визначити, чи можуть вони виконувати роботу. 

3. Диференційований підхід до санкцій за порушення трудового зако-
нодавства. Додатковим засобом захисту окремих категорій працівників 
може бути встановлення штрафів за порушення щодо окремих категорій 
осіб. У Словенії Закон про трудові відносини передбачає штраф для під-
приємств до 20 000 євро за укладення трудового договору з особою у 
віці до 15 років. Встановлено відповідальність за залучення тих чи інших 
вразливих категорій працівників до надурочних і нічних робіт. У Хорватії 
штраф збільшується удвічі, якщо будь-яке порушення вчинене щодо не-
повнолітнього. Експерти МОП пропонували при накладенні санкцій на 
роботодавців за незадекларовану працю враховувати характеристики 
працівників (неповнолітні, вагітні жінки, жінки, які нещодавно народили 
або годують, працівники з інвалідністю, нелегальні імігранти).

4. Нова інституційна архітектура представницьких органів праців-
ників. Додатковою гарантією захисту працівників є створення представ-
ницьких органів на кшталт робочих рад. Такі органи у Німеччині ство-
рюються на підприємствах з кількістю працюючих від 5 чоловік задля 
спільного прийняття рішень з адміністрацією. Робочі ради за німецьким 
законодавством надають згоду на звільнення осіб з інвалідністю, вагіт-
них жінок і жінок з дітьми віком до 4 місяців і т.д. Як видається, призна-
ченням даних органів є не блокування звільнень, а створення належних 
умов для специфічних категорій працівників та захист від зловживань 
атиповими формами зайнятості. Стать, яка належить до меншості у ро-
бочій силі, має бути представлена пропорційно присутності у штаті. 
Робочі ради можуть ставити питання про соціальну невиправданість 
скорочення осіб, які від цього постраждають більше (приміром, осіб 
похилого віку), передбачає § 105 Закону Австрії про трудові відносини. 
Позитивно слід оцінити такі ідеї: створення молодіжних рад (Австрія), 
введення посади омбудсмена з питань неповносправних (Німеччина), 
квота для жінок у складі конкурсних комісій по відбору претендентів на 
держслужбу (Італія).

5. Спрощення доступу до правосуддя. Хорватська дослідниця 
Х.Шпадіна відзначала, що місячний строк на звернення з позовом про 
незаконне звільнення вагітної жінки є надто суворим. За цей час складно 
знайти безоплатного захисника [5, С.65]. Тому слід збільшити термін для 
подання позову для вагітних працівниць і молодих матерів, принаймні 
вдвічі. Необхідним є скасування судового збору.

6. Надання фінансової підтримки роботодавцям з боку держави. Деякі 
материнські пільги можуть бути обтяжливими бізнесу, особливо невели-
кого. У Люксембурзі вагітна чи молода мама бере відпустку за рахунок 
соціального фонду, якщо немає прийнятної для неї роботи. Роботодавцям 
в Естонії з державного бюджету виплачується компенсація за надання 
перерв годуючим матерям. Вважаємо, що на власника слід покласти від-
повідальність за нещасні випадки (сплата штрафів) і лікарняні (оплата 
усіх днів непрацездатності), проте забезпечувати компенсацією за пільги, 
пов’язані з материнством. 

Додамо, що проект Трудового кодексу України №1658 не враховує 
останні європейські тенденції. Документ відтворює позитивістський 
підхід до визначення кола вразливих суб’єктів та переліку їх гарантій й 
водночас не посилює контроль держави за використанням їх праці. 
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НЕМЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЯК СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Одними з основних завдань надання екстреної медичної допомоги є 
порятунок життя особи, яка постраждала, зменшення страждань, попе-
редження можливих ускладнень, забезпечення яких здійснюється необ-
хідністю прикладання чималих зусиль. Ситуації, що вимагають надання 
екстреної медичної допомоги, виникають, як правило, несподівано і саме 
в моменти, коли особа потрапила в несподіване критичне становище, пе-
ребуває між життям та смертю.

Визначенню кола суб’єктів надання екстреної допомоги присвячені 
наукові праці такихучених, як: М.Л. Долгий, Ю.П. Литвин, В.Є. Ковригі-
на, І.Я. Синюта, М.П. Стрюк, О.С. Щукін та інші. Проте окремі питання 
у сфері надання екстреної медичної допомоги все ще залишаються ма-
лодослідженими, зокрема щодо визначення статусу немедичних праців-
ників як суб’єктів надання екстреної медичної допомоги, що пов’язанеіз 
сучасними перетвореннями у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до статті 35 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я від 26 січня 1993 року 2427-VIII [1] екстрена медична допомога 
здійснюється виключно медичними працівниками. 

У частині першій статті 11 Закону України «Про екстрену медичну до-
помогу» від 5 липня 2012 року № 5081-VI [2] закріплене коло працівників 
системи екстреної медичної допомоги, відповідно до якої працівниками 
системи екстреної медичної допомоги згідно з цим Законом є:

– медичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та ме-
дицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, 
бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги, які безпосередньо надають екстрену 

медичну допомогу та/або забезпечують її надання згідно із цим Зако-
ном;

– немедичні працівники центрів екстреної медичної допомоги та ме-
дицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бри-
гад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невід-
кладної) медичної допомоги, які здійснюють організаційно-технологічне 
забезпечення надання екстреної медичної допомоги медичними праців-
никами системи екстреної медичної допомоги. 

Крім того, цим Законом передбачається обов’язок кожного, хто ви-
явить людину в невідкладному стані, вжити заходів для забезпечення 
екстреної медичної допомоги, викликати допомогу по телефону, по мож-
ливості надати допомогу, в тому числі шляхом транспортування до ме-
дичного закладу. 

Таким чином, суб’єктами надання екстреної медичної допомоги є не 
тільки медичні працівники, як це передбачено статтею 35 Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я, а й немедичні працівники, які здійсню-
ють організаційно-технологічне забезпечення надання екстреної медичної 
допомоги медичними працівниками системи екстреної медичної допомоги.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про єдину систему 
надання екстреної медичної допомоги» від 01 червня 2009 року № 370 
[5] визначено немедичний персонал системи як фахівців, що не мають 
медичної освіти (працівники МВС, рятувальники та інші), функціональні 
обов’язки яких передбачають надання першої допомоги.

Проте, на нашу думку, дане визначення є неповним, оскільки не зазна-
чена «межа», на якій екстрена медична допомога немедичним персона-
лом повинна припинитись. Як видається, таким моментом має стати при-
буття на місце події медичних працівників, які безпосередньо надають 
екстрену медичну допомогу постраждалому на місці пригоди.

Гостро постає питання морально-етичних проблем щодо надання не-
відкладної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях немедичними 
працівниками. Екстрена медична допомога нерідко пов’язана з критични-
ми умовами та надзвичайними ситуаціями, у яких опиняється не тільки 
постраждалий, але й особа, яка надає медичну допомогу [9, с. 16]. Із суто 
моральної точки зору не кожна людина може зберегти стан психологічної 
рівноваги при контакті із кров’ю і стражданнями іншої особи. Навіть се-
ред медичних працівників для надання медичної допомоги в надзвичай-
них ситуаціях існує проблема кадрового відбору [6, с. 65]. 
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Як слушно зазначають Ю.П. Литвин, А.М. Гулай, В.В. Беспалий, 
щодо немедичних працівників питання спроможності надання невідклад-
ної медичної допомоги з суто морально-етичної точки зору повинно роз-
глядатись індивідуально [7, с.5]. 

Варто звернути увагу, що в національному законодавстві відсутні нор-
ми, які б регламентували кількісний та якісний показники психологічно-
го стану немедичного працівника в надзвичайних ситуаціях. 

У підпунктах 4.4 та 4.5 наказу Міністерства охорони здоров’я «Про ор-
ганізацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам 
надання першої невідкладної медичної допомоги» від 02 березня 2009 року 

№ 132[4] перераховані такі немедичні працівники, як: водії швидкої 
медичної допомоги, водії автотранспорту, рятувальники та інші фахів-
ці, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуаціях і не 
мають медичної освіти. Також зазначений перелік практичних навичок, 
якими повинен володіти немедичний працівник після проходження нав-
чання в навчально-тренувальному відділі (центрі) підготовки з надання 
медичної допомоги в екстремальних ситуаціях. Періодичність підвищен-
ня кваліфікаціїтаких немедичних працівників становить 1 раз на 3 роки.

Такі терміни видаються доцільними, оскільки немедичні працівники 
повинні проходити постійну спеціальну підготовку та регулярну перепід-
готовку для роботи в надзвичайних, екстремальних ситуаціях, зокрема у 
сфері надання екстреної медичної допомоги. 

Міністерством охорони здоров’я 8 січня 2019 року була опублікована 
інформація щодо дослідження якості надання екстреної допомоги праців-
никами відповідної системи. Експерти підкреслили те, що необхідно при-
діляти увагу системі навчання та підвищення кваліфікації працівників 
екстреної медицини, зокрема створити навчально-тренувальні центри у 
всіх регіонах. Дуже важливо, аби навчання працівників, які працюють у 
системі ЕМД, мало практичний характер. Це неможливо без відпрацю-
вання практичних навичок та моделювання конкретних ситуацій[8].

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Концепції проекту Закону України «Про загальнодержавну систе-
му надання екстреної медичної допомоги» від 25 листопада 2009 року 
№ 1426-р [3] не менш актуальним є питання щодо створення скоордино-
ваної системи підготовки та перепідготовки з надання екстреної медич-
ної допомоги постраждалим працівниками, професійні обов’язки яких 
пов’язані з автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспор-

том, і створення реєстру таких категорій працівників у загальнодержав-
ній системі екстреної медичної допомоги.

Оскільки поняття «немедичні працівники» відсутнє у Законі Украї-
ни «Про екстрену медичну допомогу», вважаємо за доцільне доповнити 
статтю 1 зазначеного Закону наступним визначенням: «немедичні праців-
ники – це такі працівники системи екстреної медичної допомоги, які не 
мають спеціальної медичної освіти, але відповідно до своїх службових 
обов’язків повинні до приїзду медичних працівників самостійно надати 
екстрену медичну допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях». 

Немедичні працівники екстреної медичної допомоги працюють у та-
ких самих важких умовах, отримують таке саме фізичне та психологіч-
не навантаження, як і медичні працівники, у деяких випадках, можливо, 
і більше психологічне навантаження, адже вони, все ж таки, першими 
прибувають на місце події. Важливим є питання вирішення моральних 
проблем щодо надання невідкладної медичної допомоги в надзвичайних 
ситуаціях. Екстрена медична допомога зазвичай пов’язана з критичними 
умовами та надзвичайними ситуаціями, у яких опиняється постраждала 
особа. Слушно зауважити, що не кожна людина може спокійно бачити та 
сприймати надзвичайну ситуацію, яка склалась, та зберігати спокій при 
контакті з кров’ю і стражданнями іншої особи. Водночас екстрена медич-
на допомога немедичними працівниками не повинна заміняти кваліфіко-
вану медичну допомогу і має надаватися лише до прибуття лікаря. 
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том, і створення реєстру таких категорій працівників у загальнодержав-
ній системі екстреної медичної допомоги.

Оскільки поняття «немедичні працівники» відсутнє у Законі Украї-
ни «Про екстрену медичну допомогу», вважаємо за доцільне доповнити 
статтю 1 зазначеного Закону наступним визначенням: «немедичні праців-
ники – це такі працівники системи екстреної медичної допомоги, які не 
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Право людини на працю гарантується Конституцією України. Мож-
ливість якнайповніше реалізувати це конституційне право залежить від 
ефективності норм трудового права, їх здатності всебічно регулювати 
трудові правовідносини. Однак, сьогодні очевидною є необхідність їх 
реформування. Зокрема, мова йде про інститут трудового договору. Здоб-
утки науки трудового права дозволяють визначити сучасний стан та пер-
спективи розвитку питань в означеній царині наступним чином: 

1. Поняття «трудовий договір» займає основне місце в трудовому 
праві. На підставі трудового договору виникають трудові відносини 
працівника з роботодавцем, що неминуче тягне за собою включення 
цих суб’єктів у систему відносин, які регулюються трудовим правом [1, 
С.103]. Адже сам трудовий договір є центральною категорією трудового 
права, фундаментом для виникнення відносин у сфері трудового права, 
тим зернятком, з якого і утворюється вся система трудового права як га-
лузі [2, С.38].

2. Легітимне визначення трудового договору міститься у ч. 1 ст. 21 
КЗпП України, згідно з якою це угода між працівником і власником під-
приємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпо-
рядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноваже-
ний ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання ро-
боти, передбачені законодавством про працю, колективним договором і 
угодою сторін [3].

3. Разом і тим, розробники проекту Трудового кодексу України (далі 
– проект ТК України) намагались більш чітко сформулювати дане визна-
чення та дещо уточнили дефініцію трудового договору. Відповідно ж до ч. 
1 ст. 31 проекту ТК України трудовий договір - це угода між працівником 
і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується особисто виконувати 
роботу, визначену цією угодою, з додержанням трудового законодавства, 
правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, нор-
мативних актів роботодавця під керівництвом та контролем роботодавця, 
а роботодавець - надати працівникові роботу за цією угодою, забезпечува-
ти належні, безпечні та здорові умови праці, належні санітарно-побутові 
умови та своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату [4].

Необхідно погодитись із твердженням О.О. Коваленко, що у проекті 
ТК України трудовий договір визначається дещо інакше, більш змістов-
но; хоча змістовність у цьому випадку межує з текстуальним переванта-
женням і хибить змістовним переходом до договорів, пов’язаних із пра-
цею, що регулюються цивільним правом [2, С. 41].

4. Трудовий договір слід відмежовувати від інших договорів про пра-
цю і, насамперед, від цивільно-правових. Безумовно, за формальними оз-
наками трудовий договір має деякі спільні ознаки з цивільно-правовим 
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договором, пов’язаним з працею (договору підряду, договору доручення, 
договору оплатного надання послуг та ін.). Окремі ознаки трудового до-
говору, такі як формальна рівність сторін, їх взаємні права та обов’язки 
наближують його до цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею. 
Однак ці ознаки приватного права поєднуються з ознаками публічного 
права, коли йдеться про обмеження волі роботодавця, а частково і праців-
ника, трудовим законодавством, що встановлює відносно жорсткі рамки 
розсуду сторін, і передусім зобов’язує роботодавця забезпечити праців-
нику умови праці, передбачені державним способом регулювання. Таких 
ознак не має звичайний двосторонній міновий правочин, який належить 
до сфери дії цивільного права.

5. Метою ж укладання трудового договору — організація процесу 
праці. Відповідно, предметом є сам процес праці, тобто виконання пев-
ної роботи (певних трудових функцій) за конкретною кваліфікацією, про-
фесією, посадою. За цивільно-правовими договорами процес організації 
праці залишається за його межами, метою договору є отримання певного 
матеріального результату [5,с.301]. Потрібно також врахувати, що необ-
хідність ідентифікувати договір саме як трудовий та відмежувати його 
від інших договорів, пов’язаних із працею, значить гарантувати сторонам 
охорону та захист від порушення їх прав, чому допомагають обов’язкові 
умови трудового договору [6, с. 174].

 6. Таким чином, трудовий договір має принципові відмінності від до-
говорів цивільно-правового характеру за організаційною, особистісною, 
майновою та іншими ознаками, що свідчить про його юридичну самостій-
ність та виключає поширення на нього норм цивільного права [7, С.315]. 

7. Трудові відносини досить детально врегульовані нормами трудово-
го права, а тому до трудових відносин немає потреби застосовувати нор-
ми Цивільного кодексу України. Що стосується можливого субсидіарного 
застосування норм цивільного права у трудовому праві, то це повинно 
привести не до об’єднання цих галузей, а, навпаки, до більш докладної 
розробки окремих інститутів трудового права, у даному випадку інститу-
ту трудового договору. Проте субсидіарне застосування норм цивільного 
права не змінює правову природу трудового договору — він був і зали-
шається основною категорією трудового права, адже трудовий договір є 
певною гарантією реалізації права на працю. 

8. Словосполучення «трудовий договір» вживається в юридичній на-
уці і практиці як передумова, необхідна для застосування до працівника 

трудового законодавства. А сам трудовий договір виступає в ролі головної 
юридичної підстави виникнення трудових правовідносин, трудових прав 
і обов’язків [8, с. 20-24]. Зокрема, західні фахівці з трудового права, тобто 
науковці країн Європейського Союзу, розглядають трудовий договір як 
особливий вид приватноправового договору, різновид договору найму по-
слуг. Сутність такого договору полягає в тому, що працівник бере на себе 
зобов’язання працювати на певного наймача в обмін на заробітну плату, 
за наявності доброї волі працівника на умовах обов’язкового юридичного 
підпорядкування умовам договірних відносин між роботодавцем і пра-
цівником. Структуру цього договору потрібно розглядати у двоєдиності 
«договірної» та «інституціональної» частин договірних відносин, перша 
з яких заснована на праві власності робітника на працю і свободу його 
волі, а друга базується на тезі про інституціональний зміст підприємства 
як організованого механізму, у якому досягається «спільний інтерес», 
«загальне благо» всіх членів, тобто трудовий договір повинен врахову-
вати особисті та колективні інтереси учасників трудових правовідносин. 
Отже, трудовий договір є основним документом, що є фундаментом євро-
пейського трудового права [9, С. 155].

9. Таким чином, трудовий договір як правова категорія трудового пра-
ва являє собою історично обумовлене та об’єктивно існуюче поняття, 
що вказує, насамперед, на добровільність вступу в трудові відносини та 
певну міру свободи врегулювання питань, пов’язаних із використанням 
найманої праці; встановлює юридичний зв’язок між сторонами та є га-
рантією захисту й забезпечення прав і інтересів сторін. Тому, трудовий 
договір залишається однією з найважливіших і найадекватніших форм 
регулювання трудових правовідносин, забезпечуючи всебічне врахуван-
ня волі сторін на всіх етапах існування трудових правовідносин.

Трудовий договір є підставою для виникнення трудових правовідно-
син. Саме він визначає та закріплює всі права та гарантії працівників і ро-
ботодавців. Саме він, на наше переконання, з урахуванням тих функцій, 
які він виконує як регулятор трудових відносин, є перспективою майбут-
нього та засобом ефективного регулювання зазначених відносин. 
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ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Прийняття на роботу найчастіше розуміють спрощено, зводячи його 
до укладення трудового договору (написання заяви особою, яка поступає 
на роботу, та видання наказу роботодавцем). Але це не зовсім так (а у 
багатьох випадках – зовсім не так), оскільки такий підхід не відображає 
складної сутності правового механізму реалізації права на працю.

Цей механізм складається з різних правових регуляторів (норматив-
них приписів, принципів), юридичних фактів, правових відносин. 

Уявляється, реалізація права на працю і прийняття на роботу співвід-
носяться як загальне та особливе. Прийняття на роботу має відповідати 
загальним засадам реалізації прав, серед яких не тільки нормативні при-
писи, а й принципи права. 

Аналіз механізму реалізації права на працю слід проводити, просува-
ючись від абстрактного до конкретного. Закріплене у Конституції право 
на працю не має конкретного адресата; його суб’єктом може бути будь-я-
ка особа, яка на законних підставах проживає на території держави. Коли 
ж особа бажає реалізувати право на працю, вона стає суб’єктом правовід-
носин, що починають діяти на підставі юридичних фактів. У свою чер-
гу, ці правовідносини за правовою природою, правовим регулюванням, 
суб’єктним складом і змістом зазнають трансформації відповідно до змі-
ни правового статусу особи. 

Так, згідно із ч. 1 ст. 43 Конституції України право на працю має ко-
жен. Це означає, що суб’єктом конституційно-правових відносини з ре-
алізації права на працю є не обов’язково особа, яка знаходиться у статусі 
громадянина України. Таке положення відповідає ст. 6 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р., де 
право на працю визнається за кожною людиною. 
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ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Прийняття на роботу найчастіше розуміють спрощено, зводячи його 
до укладення трудового договору (написання заяви особою, яка поступає 
на роботу, та видання наказу роботодавцем). Але це не зовсім так (а у 
багатьох випадках – зовсім не так), оскільки такий підхід не відображає 
складної сутності правового механізму реалізації права на працю.

Цей механізм складається з різних правових регуляторів (норматив-
них приписів, принципів), юридичних фактів, правових відносин. 

Уявляється, реалізація права на працю і прийняття на роботу співвід-
носяться як загальне та особливе. Прийняття на роботу має відповідати 
загальним засадам реалізації прав, серед яких не тільки нормативні при-
писи, а й принципи права. 

Аналіз механізму реалізації права на працю слід проводити, просува-
ючись від абстрактного до конкретного. Закріплене у Конституції право 
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Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3.05.1996 р. містить 
низку нормативних приписів, за якими можна проілюструвати зміни у 
правовому статусі особи у процесі реалізації права на працю. Відповідно 
до частини І цього акту, кожна з сторін хартії має запровадити політику 
досягнення умов для ефективного здійснення прав і принципів: кожна 
людина повинна мати можливість заробляти собі на життя професією, 
яку вона вільно обирає, на професійну орієнтацію, на професійну підго-
товку і т.д. Право ж на справедливі, безпечні та здорові умови праці, на 
справедливу винагороду мають працівники. Тобто, якщо право на працю 
як на вільний вибір роду діяльності належить необмеженому колу фізич-
них осіб, які не пов’язані із статусом громадянина, платника податків, ви-
борця і т.д., то трудові права виникають тільки з набуттям певною особою 
статусу працівника, учасника трудових правовідносин.

Якщо з цих позицій уважно читати текст ст. 43 Конституції України, 
то можна побачити неточності у термінології. Наприклад, у ч. 2 суб’єктом 
механізму держави щодо реалізації права на працю називається громадя-
нин. Відразу виникає питання – про громадянина якої держави йдеться? 
Може, із кола осіб, що мають право розраховувати на підтримку держа-
ви у виборі професії та роду діяльності, учасників програм професійно-
го-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, слід автома-
тично виключити апатридів?

Більш конкретно це питання можна сформулювати так: чи може орган 
зайнятості відмовити особі, яка не має статусу громадянина, у наданні до-
помоги із перекваліфікації чи підготовки кадрів? Із змісту Закону України 
«Про зайнятість населення» від 5.07.2012 р. випливає, що це не так, хоча 
із термінологією у цьому нормативному акті теж не все гаразд. Якщо у п. 5 
ч. 1 ст. 1 вільно обрана зайнятість – це реалізація права громадянина віль-
но обирати вид діяльності, не заборонений законом (зокрема такий, що не 
пов’язаний з виконанням оплачуваної роботи), а також професію та місце 
роботи відповідно до своїх здібностей і потреб, то у ст. 3 суб’єктом права на 
зайнятість визнається кожен. Врешті решт, відповідь на питання про сферу 
дії цих норм знаходимо у ч. 4. ст. 3 цього Закону. Іноземці та особи без 
громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні 
біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що по-
требують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, 
що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на 
підставах і в порядку, встановлених для громадян України. 

У цьому зв’язку потребує осмислення й норма ч. 6 ст. 43 Конституції 
України, у якій право на захист від незаконного звільнення гарантується 
громадянам. Можна поставити риторичне питання: а хіба це право не по-
ширюється на осіб, які не є громадянами України, але на законних підста-
вах працювали в Україні та незаконно були звільнені?

Не все гаразд і з визначенням суб’єктів права на належні, безпечні і 
здорові умови праці у ч. 4 ст. 43 Конституції. Їх носіями, за формальною 
логікою і правовим регулюванням на рівні міжнародних актів (ч. 1 Євро-
пейської соціальної хартії (переглянутої) від 3.05.1996 р.; ст. 7 Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р.), 
є особи із статусом трудящих або працівників. Тобто, це особи, які у 
зв’язку із прийняттям на роботу і початком трудової діяльності із сфе-
ри конституційно-правового регулювання перейшли до сфери трудового 
права. Точніше, вони надбали додаткові по відношенню до загальних кон-
ституційних прав, права у статусі працівника. Юридичний нюанс полягає 
у тому, що кожен працівник є суб’єктом і трудоправових, і конституцій-
но-правових відносин, тоді як не кожен суб’єкт конституційного права на 
працю є працівником.

Носій права на праця – це потенційний учасник правовідносин із за-
йнятості, де його правовий статус буде визначатися родом і видом діяль-
ності. Реалізація права на працю є багатоаспектним правовим явищем. У 
ньому міститься не тільки свобода людини у виборі способу поведінки 
(працювати чи ні), а й право вибору роду діяльності (робота, військова 
служба, самозайнятість і т.д.), можливість бути захищеним від необґрун-
тованої відмови у прийнятті на роботу, від вимог надання документів або 
проходження процедур, не передбачених законом.

Тому, на наш погляд, у правовому регулюванні реалізації права на пра-
цю за ст. 43 Конституції України не вистачає не тільки чіткості на рівні 
термінології, а й сутнісного моменту. У тексті не вистачає «правового 
містка», який би зміцнював гарантії і полегшував перехід особи від одно-
го статусу до іншого. До механізму реалізації права на працю слід додати 
конкретну правову гарантію у вигляді заборони необґрунтованої відмови 
у прийнятті на роботу. Норми про заборону необґрунтованої відмови у 
прийнятті на роботу, що міститься у ст. 22 чинного Кодексу законів про 
працю, недостатньо. Ця норма має бути у саме у Конституції, бо по суті 
відмова у прийнятті не роботу - це порушення не порядку прийняття на 
роботу, а порушення права на працю. Поєднання конституційно-правової 
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констатації цієї гарантії і детального розкриття її сутності та реалізації 
на рівні кодексу має буде органічним втіленням одного з важливих еле-
ментів правового механізму реалізації права на працю.

УДК 349.22
Мішок Сергій Миколайович

Перший заступник 
Запорізького міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів

 ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ ЯК ПРАВОВИЙ 
НАСЛІДОК АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКА 

Посадові обов’язки працівника мають відповідати не тільки професій 
та спеціальності працівника, а й за своєю складністю містити трудові 
завдання, які працівник здатен виконати відповідно до його кваліфікації. 
Характеристики певних видів робіт, що передбачаються у посадовій ін-
струкції працівника у такий спосіб визначають коло трудових обов’язків 
працівника – його трудову функцію, а отже, зміна трудових обов’язків 
працівника за рівне складності та відповідальності за виконану роботу 
є зміною його трудової функції, що відповідно є зміною істотних умов 
праці.

Кодекс законів про працю України у ч. 3 ст. 32 закріплює, що «у зв’язку 
із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних 
умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфіка-
цією чи посадою» [1]. Це свідчить, що продовження трудових відносин 
між працівником і роботодавцем на раніше займаній працівником посаді 
може супроводжуватися зміною істотних умов праці. Проте, заняття пра-
цівником певної посади і продовження дії трудових правовідносин не 
перешкоджає роботодавцю проводити зміни в організації виробництва і 
праці. За своєю суттю економічний зміст атестації працівників полягає 
у виявленні резервів для підвищення ефективності виробництва, і якщо 
така ефективність може досягатися за рахунок змін в організації виробни-
цтва і праці, то роботодавець наділений таким правом.

М.І. Балюк і Г.С. Гончарова, характеризуючи зміни в організації ви-
робництва і праці, обґрунтували, що «це об’єктивно необхідні дії власни-
ка або уповноваженого ним органу, обумовлені, за загальним правилом, 
впровадженням нової техніки, нових технологій, вдосконаленням струк-
тури підприємства, установи, організації, режиму робочого часу, управ-
лінської діяльності, що спрямовані на підвищення продуктивності праці, 
поліпшення економічних та соціальних показників, запобігання банкрут-
ству і масовому вивільненню працівників та збереження кадрового по-
тенціалу в період тимчасових зупинок у роботі та приватизації, створення 
безпечних умов праці, поліпшення санітарно-гігієнічних її умов. Зміна-
ми в організації виробництва і праці слід вважати також вдосконалення 
систем заробітної праці, нормування праці, ліквідацію шкідливих робіт, 
раціоналізацію робочих місць після їх атестації тощо» [2, c. 33]. Тобто з 
цього визначення вбачається, що зміна в організації виробництва і праці 
скоріше удосконалення виробництва та процесу праці, ніж виробничий 
процес спрямований на непотрібне переформатування діяльності під-
приємства, установи, організації.

З цього приваду важливим є висновок О.В. Прудивуса який зазначає, 
що «стаття 32 КЗпП передбачає можливість розірвання трудового догово-
ру внаслідок змін в організації виробництва і праці та відмові працівника 
працювати в нових умовах при зміні істотних умов праці. Таким чином, 
«зміни…», в одних випадках, можуть викликати звільнення працівників 
за п.1 ст.40 КЗпП, а в інших, якщо внаслідок таких змін відбудуться зміни 
істотних умов праці і працівник не дасть згоди на продовження роботи, 
– звільнення за п.6 ст.36 Кодексу, але при таких змінах не відбувається 
скорочення штату» [3, с. 85-86]. Тобто ті зміни в організації виробництва 
і праці, які проводяться роботодавцем в наслідок оптимізації виробничих 
процесів, зокрема і за результатами атестації працівників, не породжують 
правових наслідків скорочення чисельності штату працівників. У свою 
чергу результати атестації працівників породжують зміну істотних умов 
праці для працівника відповідно до раніше укладеного трудового дого-
вору.

Так, ч. 3 ст. 32 КЗпП встановлює, що «про зміну істотних умов праці – 
систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або 
скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів 
і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений 
не пізніше ніж за два місяці» [1]. Тобто законодавець дає перелік істотних 



Трудове правоАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

336 337
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умов праці, зміна яких накладає на роботодавця обов’язок повідомити 
про це працівника за два місяці. Тобто з одного боку роботодавець зо-
бов’язаний винити певні діє для реалізації зміни істотних умов праці, з 
іншого боку працівників, за законом має право на збереження істотних 
умов праці, що були визначені сторонами раніше строком на два місяці.

Водночас істотними змінами за законом виступають умови опла-
ти праці, режим роботи, тривалість робочого часу, суміщення та зміна 
кваліфікації працівника. Припускаємо, що за результатами атестації пра-
цівника у позитивному для нього аспекті може бути змінені умов оплати 
праці, підвищено його тарифний розряд при визначені розміру заробітної 
плати, і такі зміни у разі оголошення їх працівнику під розпис можуть 
бути впроваджені з часу набуття чинності наказу роботодавця, або ж піс-
ля спливу двох місяців після повідомлення про зміну істотних умов праці.

У тому випадку, коли мова йде про негативні наслідки атестації для 
працівника, то правові наслідки можуть мати дві моделі поведінки:

– перша, це зміна істотних умов праці у бік погіршення правового 
становища працівника, як шляхом зменшення йому розміру заробітної 
плати так і шляхом переведення його на іншу посаду відповідно до його 
кваліфікації. Такі зміни можуть мати місце виключно за згодою праців-
ника, із збереженням його права на попередні умови праці протягом двох 
місяців з часу повідомлення йому про зміну істотних умов праці;

– друга модель передбачає, що працівник відмовляється від продов-
ження роботи за новими умовами трудового договору, і у такому випадку 
діючий закон закріплює, якщо колишні істотні умови праці не може бути 
збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, 
то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП [1]. Тоб-
то правові наслідки відмови від продовження роботи за зміненими істот-
ними умовами праці дають право працівнику на припинення трудового 
договору на підставі п.6 ст. 36 КЗпП після спливу двомісячного терміну 
з часу попередження про зміну істотних умов праці. Водночас відмова 
працівника про продовження трудових відносин за новими умовами про-
тягом двомісячного строку може бути скасована працівником. Стосовно 
роботодавця то друга модель негативних наслідків атестації працівника, 
де передбачається припинення трудового договору у разі відмові від про-
довження трудових відносин з новими умовами вказує на обов’язок робо-
тодавця забезпечити працівникові попередні умови праці строком на два 
місяці незважаючи на негативні наслідки атестації працівника.

«Зміна правовідносин відбувається у часовому проміжку між виник-
ненням і припиненням і пов’язана зі зміною базової моделі трудових 
правовідносин, що визначається у трудовому договорі. При зміні прав і 
обов’язків відповідна зміна правовідносин може не відбуватися, і навпа-
ки, юридичні факти, що спричиняють зміну правовідносин, обов’язково 
змінюють права та обов’язки суб’єктів. Тому під зміною правовідносин 
мається на увазі поява прав та обов’язків, що вносять нове у зміст пра-
вовідносин у порівнянні з типовою моделлю» [4, с. 13]. 

Погоджуючи із вказаним вище твердженням зазначимо, що факт ате-
стації працівника та правові наслідки процедури оцінки професійного 
рівня працівника, які породжують зміну трудового договору за своїм ре-
зультативним впливом на трудові відносини не спричиняють їх перетво-
рення і зміни по суті, навпаки трудові відносини продовжують тривати, 
а трудовий договір, який оформлює ці відносини змінюється визначаль-
но впливаючи на умови праці визначені сторонами трудового договору в 
його змісті. Це дає підставу стверджувати, що положення чинного тру-
дового законодавства у частині зміни істотних умов праці у поєднанні з 
правовими наслідками атестації працівників породжують для працівника 
і роботодавця зміну істотних умов праці за погодження сторін, і призво-
дять у кінцевому підсумку до зміни трудового договору без зміни трудо-
вих відносин по суті. 
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кваліфікації працівника. Припускаємо, що за результатами атестації пра-
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Реформа трудового законодавства передбачає вирішення багатьох те-
оретичних і практичних питань в сфері трудового права, при цьому тру-
довий договір залишається одним з найважливіших правових інститутів 
трудового права, саме він забезпечує можливість реалізації права на пра-
цю. У зв’язку з цим організаційно – правовими засобами захисту інте-
ресів працівника повинен бути забезпечений процес укладення, зміни та 
розірвання трудового договору, а також передбачені адекватні сучасним 
соціально – економічним реаліям способи вирішення трудових спорів 
при невиконанні його умов.

Відсторонення від роботи являє собою складне і, водночас, з цим 
специфічне правове явище. Специфіка його полягає, насамперед, у тому, 
що даний субінститут трудового права має надто своєрідну природу, гру-
пу характерних ознак і в результаті свого існування з необхідністю приво-
дить до появи цілого комплексу наслідків, маючих неабияке значення для 
стабільної динаміки розвитку трудового правовідношення.

 По – перше, відсторонення від роботи –це специфічна міра впливу 
на робітника, яка передбачена нормами багатьох галузей права (трудово-
го, кримінально-процесуального, адміністративного), що дає можливість 
зробити висновок про комплексний характер даного субінституту. Різно-
манітні види відсторонення від роботи відрізняються між собою не тільки 
за джерелом регулювання, але й за колом осіб та органів, які наділяються 
владою відсторонення, за колом робітників, на яких розповсюджується 
вищевказана міра правового впливу, за порядком оскарження, а також за 
правовими наслідками самого відсторонення.

По-друге, в момент відсторонення робітника від роботи трудові пра-
вовідносини видозмінюються в статичний стан. Це обумовлено, перш за 

все, тим, що діючі в часі деякі умови трудового договору, які відносяться до 
категорії необхідних і є для сторін істотними, «завмирають», тобто зміню-
ють своє призначення. Так, за усунення з посади відбувається процес зміни 
умови про трудову функцію (роду роботи) і, як наслідок, умови про виплату 
заробітної плати. Така «деформація» умов змісту не передбачає припинення 
трудового договору, однак позбавляєйого будь-якої стабільності, що з неми-
нучістю впливає і на реалізацію працівником повною мірою встановленого 
Конституцією України його права на працю. В зв’язку з цим відсторонення 
від роботи можна охарактеризувати як специфічний механізм вторгнення в 
реалізацію працівником права на працю шляхом зміни істотних умов трудо-
вого договору - переважної форми такої реалізації в сучасних умовах. Більш 
того, в разі, якщо відсторонення від роботи носить незаконний характер, 
відбувається абсолютне порушення прав працівника безперешкодно і віль-
но здійснювати свою здатність до праці. З метою недопущення настання 
такого роду перешкод необхідно дослідити сутність і зміст відсторонення 
від роботи, виробити чітку дефінітивну конструкцію даного правового яви-
ща, а також обмежити дію цього заходу впливу на працівника зазначенням 
в законодавстві чіткого вичерпного переліку обставин, поява яких здатна 
зумовити застосування відсторонення від роботи.

 По-третє, різноманітність та різнорідність існуючих підстав відсторо-
нення створюють об′єктивну складність для дослідження юридичної при-
роди даного субінституту. Деякі представники адміністративно-правової 
науки відносять відсторонення від роботи до мір дисциплінарного впли-
ву, інші - до адміністративного стягнення. Другим подібним моментом є 
те, що при відстороненні від роботи робітник зазнає певні втрати мораль-
ного та матеріального характеру. Вони виявляються в недопущенні до 
роботи, припиненні виплати заробітної плати та ін. Ці характерні ознаки 
відсторонення від роботи співзвучні з ознаками юридичної відповідаль-
ності. Але ця схожість не припускає тотожності. Відсторонення від робо-
ти не є мірою покарання. Відсторонення від роботи – це насамперед міра 
запобіжного характеру, вона повинна перервати настання можливих не-
гативних шкідливих наслідків. І це є найважливішою загальною ознакою 
всіх можливих випадків відсторонення від роботи. Якщо проаналізувати 
кожний з встановлених законодавством випадків і згодом розглянути їх 
сукупність, то такий невід′ємний елемент юридичної відповідальності як 
протиправність діяння(бездіяльності) навряд чи можна визнати обов′яз-
ковим для відсторонення від роботи. 
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науки відносять відсторонення від роботи до мір дисциплінарного впли-
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запобіжного характеру, вона повинна перервати настання можливих не-
гативних шкідливих наслідків. І це є найважливішою загальною ознакою 
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По – четверте, відсторонення від роботи – це міра впливу на робіт-
ника, яка полягає в призупиненні на певний відрізок часу його трудової 
функції, а також можливому призупиненні й виплати заробітної платні. 
Обмеження, ретельне застосування відсторонення від роботи і одностай-
не законодавче регулювання питання має серйозне практичне значення. 
В правовій літературі неодноразово зверталась увага на недостатню пра-
вову регламентацію відсторонення від роботи. Зокрема, заслуговує на 
ретельний аналіз норма, яка встановлює загальні положення щодо право-
вого регулювання даного питання (Стаття 46 «Відсторонення від роботи» 
КЗпП України). Істотнім недоліком зазначеної статті є відсутність визна-
чення поняття відсторонення від роботи, яке б містило у собі всі необхід-
ні та вичерпні ознаки даного правового явища. Таке бажане визначення 
відсутнє як у ранніх редакціях КЗпП УРСР, так і в чинній редакції КЗпП 
України, що призводить до неоднозначного тлумачення даної норми в 
практиці правозастосування.

По – п’яте, коли є підстави для відсторонення від роботи, принципове 
значення набуває питання строку, впродовж якого воно триває. В деяких 
випадках він визначається самою причиною відсторонення і настанням 
відповідного юридичного факту (одужання робітника, вирок суду набу-
ває законної сили та ін.). Але в більшості випадків строк залежить від 
того, наскільки скоро буде прийнято рішення про подальшу долю відсто-
роненого робітника. 

У законодавчому порядку такі строки не визначені, тому на практи-
ці це призводить до зволікання періоду відсторонення на довготривалий 
час. 

 Як наслідок цього робітник не одержує заробітної платні і довгий час 
не працює, тому правова регламентація даного питання є на сьогоднішній 
день не тільки доцільною, але й необхідною.

Відсторонення від роботи можна визначити як особливий вид пра-
вовідносин, який є похідним від головного первинного трудового пра-
вовідношення. Виникнення його обумовлено появою певних юридичних 
фактів як підстав його настання и супроводжується закріпленням в тру-
довому законодавстві цілого комплексу норм, що вказують на ці підстави 
і специфіки його ознак в цілому. Правовідносини відсторонення від робо-
ти засновані на тимчасовій зміні двох істотних умов трудового договору, 
внаслідок чого видозмінюється й трудові правовідносини, в рамках яких 
відбувається відсторонення робітника. Така зміна умов має велике зна-

чення як для подальшого існування трудових правовідносин, так і для 
реалізації працівником права на труд. При цьому прогалини і різночи-
тання, які стосуються окремих питань правового регулювання відсторо-
нення від роботи, в свою чергу, створюють труднощі правозастосування 
і потребують уточнень.
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Національна модель соціального діалогу закріплена у Законі Україні 
«Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року [1], яким 
визначені правові засади організації та порядку ведення соціального діа-
логу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і 
економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 
відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, со-
ціальної стабільності в суспільстві.

Відповідно до ст. 1 Закону соціальний діалог – процес визначення та 
зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття 
узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють 
інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної 
соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 
економічних відносин.
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В Україні соціальний діалог здійснюється на національному, галузе-
вому, територіальному та локальному рівнях на тристоронній або двосто-
ронній основі. Ці положення Закону слід визнати одними з особливостей 
національної моделі соціального діалогу. 

Сторонами соціального діалогу на національному, галузевому та те-
риторіальному рівнях є профспілкова сторона, сторона роботодавців та 
сторона органів виконавчої влади; на локальному рівні – сторона праців-
ників і сторона роботодавця [3, с. 289].

На національному рівні до сторін соціального діалогу належатьвсеу-
країнські об’єднання професійних спілок, всеукраїнські об’єднання ор-
ганізацій роботодавців, а також сторона органів виконавчої влади, суб’єк-
том якої є Кабінет Міністрів України.

На галузевому рівні до сторін соціального діалогу належать все-
українські профспілки та їх об’єднання, що діють у межах одного або 
кількох видів економічної діяльності; всеукраїнські об’єднання організа-
цій роботодавців, щодіють у межах одного або кількох видів економічної 
діяльності; а також центральні органи виконавчої влади.

На територіальному рівні сторонами соціального діалогу є профспілки 
відповідного рівня та їх об’єднання; організації роботодавців та їх об’єд-
нання, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці; а також місцеві органи виконавчої влади. 

Стороною соціального діалогу на територіальному рівні також мо-
жуть виступати органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 
що закріплені у законодавстві України.

На локальному рівні сторони соціального діалогупредставлені пер-
винними профспілковими організаціями, а в разі їх відсутності – вільно 
обраними для ведення колективних переговорів представникамипраців-
ників, з однієї сторони, тароботодавцем або його уповноваженими пред-
ставниками, з іншої сторони.

Таким чином, наступною особливістю національної моделі соціального 
діалогу є те, що в Законі України «Про соціальний діалог в Україні», крім 
сторін соціального діалогу, виокремлені ще суб’єкти профспілкової сторони, 
суб’єкти сторони роботодавців та суб’єкти сторони органів виконавчої влади 
на національному, галузевому і територіальному рівнях соціального діалогу, 
а також суб’єкти сторони працівників і суб’єкти сторони роботодавця – на 
локальному рівні. Крім того, для участі у колективних переговорах з укла-
дення колективних договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах 

та у міжнародних заходах склад суб’єктів профспілкової сторони та сторони 
роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.

Важливим елементом системи соціального діалогу, запровадженої 
Законом України «Про соціальний діалог в Україні», є тристоронні або 
двосторонні органи соціального діалогу, що утворюються за спільним 
рішенням сторін відповідного рівня та за ініціативою будь-якої сторони 
соціального діалогу відповідного рівня.

Так, налокальному рівні для ведення колективних переговорів утво-
рюється двостороння робоча комісія. 

Для ведення соціального діалогу на національному і територіальному 
рівнях з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповід-
ного рівня утворюються Національна тристороння соціально-економічна 
рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради.

За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві або міжгалузеві 
тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші тристо-
ронні органи соціального діалогу, а саме - комітети, комісії.

Після того, як сторонами соціального діалогу відповідного рівняприй-
нято рішення про утворення тристороннього або двостороннього органу, 
кожна сторона соціального діалогу самостійно призначає своїх представ-
ників для участі в роботі новоутворених органів.

Так, на національному рівні представники сторони органів виконавчої 
влади в органах соціального діалогу призначаються Кабінетом Міністрів 
України, на галузевому рівні – рішенням центральних органів виконавчої 
влади, на територіальному рівні – рішеннями місцевих органів виконав-
чої влади або органами місцевого самоврядування, які діють на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

На зібранні повноважних представників організацій і їх об’єднань 
профспілкова сторона і сторона роботодавців, суб’єкти яких підтвердили 
свою репрезентативність, самостійно визначають порядок обрання пред-
ставників профспілок та їх об’єднань й організацій роботодавців та їх 
об’єднань до органів соціального діалогу, що мають право участі в со-
ціальному діалозі відповідного рівня.

Відповідно до частини першої ст. 8 Закону України «Про соціальний 
діалог в Україні» соціальний діалог здійснюється між сторонами соціаль-
ного діалогу у формах: обміну інформацією;консультацій;узгоджуваль-
них процедур;колективних переговори з укладення колективних дого-
ворів і угод.
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Кожна з форм здійснення соціального діалогу має свою мету. Так, з 
метою з’ясування позицій сторін, пошуку компромісу і прийняття спіль-
них рішень з питань економічної та соціальної політики застосовується 
така форма діалогу, як обмін інформацією.

У випадку, якщо необхідно визначити та зблизити позиції при прий-
нятті рішень, що належать до компетенції сторін соціального діалогу, за 
пропозицією однією із таких сторін проводиться консультація.

Під час розроблення проектів нормативно-правових актів для виро-
блення компромісних узгоджених рішень застосовуються узгоджувальні 
процедури.

З метою укладення колективних договорів і угод проводяться колек-
тивні переговори, за результатами проведення яких укладаються колек-
тивні договори та угоди в залежності від рівня здійснення соціального 
діалогу. Порядок укладення колективних договорів і угод закріплено у 
Законі України «Про колективні договори і угоди» [2].

Отже, для національної моделі соціального діалогу характерні визна-
чені Законом форми здійснення соціального діалогу. Водночас на практи-
ці застосовуються й інші форми для досягнення компромісу і взаємоприй-
нятних рішень, тому закріплений у ст. 8 Закону перелік форм здійснення 
соціального діалогу не можна визнавати вичерпним. 

Слід зазначити, що сторони соціального діалогу та їх суб’єкти по-
винні брати активну та рівноправну участь у соціальному діалозі у сфері 
праці, оскільки тільки у випадку досягнення балансу та при оптимальній 
реалізації інтересів кожної із сторін залежить ефективністьнаціональної 
моделі соціального діалогу.
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ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі 
на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджуєть-
ся.

Право громадян на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою 
праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включа-
ючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується 
державою. Закріплюючи ці положення в Основному законі – Конституції 
України та основному галузевому нормативно-правовому акті – Кодексі 
Законів про працю, держава гарантує набуття та реалізацію трудових 
прав кожним її громадянином.

В складних умовах становлення держави України, як демократичної 
та правової, все частіше постає питання забезпечення, дотримання та га-
рантій реалізації прав людини. На жаль, додержання прав людини у сфері 
праці не є виключенням.

У трудовому праві під захистом прав та законних інтересів праців-
ників розуміють сукупність матеріально-правових заходів, організацій-
них і процесуальних способів припинення і попередження порушень тру-
дового законодавства, відновлення порушених трудових прав громадян і 
відшкодування понесеної внаслідок цього шкоди. Захист передбачає як 
діяльність державних і уповноважених державою органів, так і діяль-
ність самих суб’єктів правовідносин по усуненню перешкод, а також від-
новленню порушених трудових прав.

Загальновизнаним у науці є розподіл всіх форм захисту права, з ураху-
ванням особливостей суб’єкта застосування засобів захисту до правопо-
рушника, на дві основні форми – неюрисдикційну і юрисдикційну , що у 
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повній мірі можливо застосовувати також і у сфері захисту трудових прав 
працівників.

Під неюрисдикційною формою захисту трудових прав слід розуміти 
сукупність засобів самих уповноважених осіб (самостійний захист), 
тобто працівника чи уповноваженої ним особи, на представлення його 
інтересів по відновленню (підтвердженню) порушеного (оскарженого) 
трудового права без звернення за допомогою до компетентних органів 
і організацій. Юрисдикційна ж форма захисту трудових прав характе-
ризується сукупністю правових заходів у межах діяльності органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядування, а також громадських об’єднань 
по відновленню незаконно та безпідставно порушеного чи обмеженого 
трудового права, здійснювана в рамках встановлених законом процедур, 
результатом якої є рішення по суті.

Особливість захисту прав в сфері трудових правовідносин полягає :
у можливості звернення працівника, трудові права якого порушено, 

до вищестоящого керівника у порядку підлеглості задля вирішення супе-
речки про право. Зокрема, така процедура захисту порушеного трудового 
права передбачена в системі державних органів.

у зверненні працівника з метою поновлення порушених трудових прав 
до органів з розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів, а 
саме до Комісії з розгляду трудових спорів (КТС), Примірної комісії та 
Трудового Арбітражу. Зазначені органи, відповідно до чинного трудового 
законодавства, є органами, уповноваженими здійснювати позасудовий за-
хист трудових прав працівників, та вирішення індивідуальних трудових 
спорів і конфліктів.

Судова форма захисту конституційних трудових прав, законних ін-
тересів і обов’язків людини є основним. Вона забезпечує максималь-
но ефективний їх захист і гарантується Конституцією України (ст.55), 
Цивільним процесуальним кодексом України. Про визнання соціальної 
цінності судового захисту свідчить і ст.8 Загальної декларації прав люди-
ни : «Кожна людина має право на ефективне відновлення в правах ком-
петентними національними судами у випадку порушення основних прав, 
наданих їй конституцією або законом».

Найефективніший захист трудових прав людини, громадянина і пра-
цівника забезпечують місцеві суди , які розглядають в порядку цивільної 
юрисдикції справи, що виникають з трудових правовідносин. Найпо-
ширенішим видом провадження в цивільному судочинстві є позовне, в 

рамках якого відбувається розгляд позовів як з великою, так і невеликою 
ціною, які не є складними за своїм юридичним змістом. Справи, що ви-
никають з трудових відносин, розглядаються за правилами спрощеного 
позовного провадження. (ч.1 ст.274 ЦПК).

Відповідно до ст. 232 КЗпП України, безпосередньо у місцевих су-
дах розглядаються трудові спори: 1. якщо на підприємстві відсутня КТС; 
2. про поновлення на роботі; 3. якщо стороною трудового спору є керів-
ник, його заступник, головний бухгалтер підприємства, службова особа 
деяких органів державної влади; 4. про відшкодування працівниками ма-
теріальної шкоди, заподіяної роботодавцю; 5. про відмову у прийнятті на 
роботу.

Процесуальними особливостями розгляду справ про захист трудових 
прав працівників є:

звільнення від сплати судового збору позивачів у справах про понов-
лення на роботі (ст.5 Закону України «Про судовий збір»);

подання копій позовної заяви та копії всіх документів, що додаються 
до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб не поширюються 
на позови, що виникають з трудових правовідносин (ст.177 ЦПК Украї-
ни);

підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного про-
вадження не проводиться;

розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починаєть-
ся з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня 
відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. 
Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження про-
тягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття 
провадження у справі.

суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження 
без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами;

при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд дослід-
жує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи;

судові дебати не проводяться;
за результатами розгляду цивільної справи в порядку спрощеного 

позовного провадження суд першої інстанції постановляє рішення, яке 
може бути оскаржене в загальному порядку;

рішення суду про присудження працівникові заробітної плати підляга-
ють негайному виконанню (ст.430 ЦПК України).
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Спираючись на наведені вище положення щодо захисту трудових 
прав працівників, необхідно зазначити, що основними його формами є 
неюрисдикційна та юрисдикційна. Судова форма захисту трудових прав 
працівників є найбільш демократичною і найбільш пристосованою для 
всебічного, повного та об’єктивного виявлення дійсних обставин і при-
чин виникнення трудових спорів, тобто для встановлення істини у спра-
вах, що розглядаються судами і дозволяє на основі цього правильно за-
стосовувати норми матеріального права, правильно вирішувати справи 
по суті.

Фатєєв Ярослав Володимирович,
магістрант юридичного факультету

Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди.

РОЗМЕЖУВАННЯ ТРУДОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

За сучасних умов реалізація громадянами права на працю можлива не 
тільки за допомогою укладення трудового договору, а й шляхом укладен-
ня договору цивільно-правового характеру. При цьому укладення з робо-
тодавцем цивільно-правового договору стає все поширенішим явищем[4, 
c. 338]. Разом із цим, після запровадження в нашій державі фінансової 
відповідальності за порушення законодавства про працю, наділення ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування значними повнова-
женнями у процесі здійснення контролю за додержанням законодавства 
про працю, набула популярності тема прихованих трудових правовід-
носин, яка полягає у підміні трудового договору на цивільно-правовий. 
Проблема розмежування трудових та цивільних відносин стала ще більш 
актуальною, оскільки із підвищенням мінімальної заробітної плати збіль-
шилися і розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Так, 
наприклад, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення 
трудового договору передбачено штраф у тридцятикратному розмірі міні-
мальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення по-

рушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (125 190 
грн.) [1]. Слід зазначити, що на сьогоднівідмежування цивільно-правових 
відносин від трудових по суті залежить від внутрішнього переконання 
посадових осіб, що здійснюють контроль за додержанням законодавства 
про працю у формі інспекційного відвідування та/або невиїзного інспек-
тування, оскільки на законодавчому рівні не визначені чіткі ознаки, за 
якими цивільно-правові відносини підлягають перекваліфікації у трудові.

Однак, нещодавно на сайті Міністерства соціальної політики Украї-
ни було опублікувано Проект Закону «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та 
протидії застосуванню не задекларованої праці» (надалі – Проект) [2]. 
У ньому визначено поняття трудових відносин, встановлено принцип 
презумпції їх наявності та запропоновано новий підхід до застосування 
штрафних санкцій за використання найманої праці без укладення тру-
дового договору. Головною метою Проекту є усунення випадків, коли 
особа, яка виконує роботу, що за всіма ознаками здійснюється в межах 
трудових відносин, не забезпечується необхідним соціальним пакетом 
(зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій 
щодо збереження місця роботи, посади, середньої заробітної плати на час 
виконання державних або громадських обов’язків, гарантій, спрямованих 
на охорону материнства та ін.). 

Принцип презумпції наявності трудових відносин полягає у тому, що 
у Кодексі законів про працю України (надалі– КЗпП України) пропонуєть-
ся встановити сім ознак наявності трудових відносин, за наявності при-
наймні трьох з яких робота є такою, що виконується (послуги є такими, 
що надаються) в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду 
договірних відносин між сторонами. У такому разі сторони зобов’язані 
укласти трудовий договір.

Відповідно до статті 212 КЗпП України(у редакції Проекту), робота 
вважатиметься такою, що виконується (надається) в межах трудових від-
носин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, 
якщо є три і більше нижчезазначених ознак наявності трудових відносин:

1) періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у гро-
шовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в 
інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкрет-
ною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем 
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Спираючись на наведені вище положення щодо захисту трудових 
прав працівників, необхідно зазначити, що основними його формами є 
неюрисдикційна та юрисдикційна. Судова форма захисту трудових прав 
працівників є найбільш демократичною і найбільш пристосованою для 
всебічного, повного та об’єктивного виявлення дійсних обставин і при-
чин виникнення трудових спорів, тобто для встановлення істини у спра-
вах, що розглядаються судами і дозволяє на основі цього правильно за-
стосовувати норми матеріального права, правильно вирішувати справи 
по суті.

Фатєєв Ярослав Володимирович,
магістрант юридичного факультету

Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди.

РОЗМЕЖУВАННЯ ТРУДОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

За сучасних умов реалізація громадянами права на працю можлива не 
тільки за допомогою укладення трудового договору, а й шляхом укладен-
ня договору цивільно-правового характеру. При цьому укладення з робо-
тодавцем цивільно-правового договору стає все поширенішим явищем[4, 
c. 338]. Разом із цим, після запровадження в нашій державі фінансової 
відповідальності за порушення законодавства про працю, наділення ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування значними повнова-
женнями у процесі здійснення контролю за додержанням законодавства 
про працю, набула популярності тема прихованих трудових правовід-
носин, яка полягає у підміні трудового договору на цивільно-правовий. 
Проблема розмежування трудових та цивільних відносин стала ще більш 
актуальною, оскільки із підвищенням мінімальної заробітної плати збіль-
шилися і розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Так, 
наприклад, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення 
трудового договору передбачено штраф у тридцятикратному розмірі міні-
мальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення по-

рушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (125 190 
грн.) [1]. Слід зазначити, що на сьогоднівідмежування цивільно-правових 
відносин від трудових по суті залежить від внутрішнього переконання 
посадових осіб, що здійснюють контроль за додержанням законодавства 
про працю у формі інспекційного відвідування та/або невиїзного інспек-
тування, оскільки на законодавчому рівні не визначені чіткі ознаки, за 
якими цивільно-правові відносини підлягають перекваліфікації у трудові.

Однак, нещодавно на сайті Міністерства соціальної політики Украї-
ни було опублікувано Проект Закону «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та 
протидії застосуванню не задекларованої праці» (надалі – Проект) [2]. 
У ньому визначено поняття трудових відносин, встановлено принцип 
презумпції їх наявності та запропоновано новий підхід до застосування 
штрафних санкцій за використання найманої праці без укладення тру-
дового договору. Головною метою Проекту є усунення випадків, коли 
особа, яка виконує роботу, що за всіма ознаками здійснюється в межах 
трудових відносин, не забезпечується необхідним соціальним пакетом 
(зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій 
щодо збереження місця роботи, посади, середньої заробітної плати на час 
виконання державних або громадських обов’язків, гарантій, спрямованих 
на охорону материнства та ін.). 

Принцип презумпції наявності трудових відносин полягає у тому, що 
у Кодексі законів про працю України (надалі– КЗпП України) пропонуєть-
ся встановити сім ознак наявності трудових відносин, за наявності при-
наймні трьох з яких робота є такою, що виконується (послуги є такими, 
що надаються) в межах трудових відносин, незалежно від назви та виду 
договірних відносин між сторонами. У такому разі сторони зобов’язані 
укласти трудовий договір.

Відповідно до статті 212 КЗпП України(у редакції Проекту), робота 
вважатиметься такою, що виконується (надається) в межах трудових від-
носин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, 
якщо є три і більше нижчезазначених ознак наявності трудових відносин:

1) періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у гро-
шовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в 
інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкрет-
ною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем 
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особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або 
уповноваженої нею особи;

3) винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джере-
лом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 
6 календарних місяців;

4) робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, 
в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповнова-
женою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього 
трудового розпорядку;

5) особа виконує роботи (надає послуги) подібні до роботи, що вико-
нується штатними працівниками роботодавця;

6) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (об-
ладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпе-
чується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послу-
ги), або уповноваженою нею особою;

7) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється осо-
бою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або 
уповноваженою нею особою.

Особа, яка виконує роботу (надає послуги), що має (мають) три і біль-
ше ознак наявності трудових відносин, без укладення трудового договору, 
може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законо-
давства про працю, для встановлення факту наявності трудових відносин. 

Також, відповідно до Проекту, наявність трудових відносин може 
встановлюватися як у судовому порядку, так і посадовими особами цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з пи-
тань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, за 
результатами здійснення заходів державного контролю.

З однієї сторони, вищезазначені положення Проекту спрямовані на за-
хист трудових прав працівників від зловживання з боку роботодавців, які 
умисно приховують трудові відносини, використовуючи найману працю 
без оформлення договірних відносин.У той же час така ініціатива вия-
вилася небезпечною для цілої галузі, яка займає третє місце у структурі 
ВВП держави, а саме – сфери IT, де історично склалася практика укла-
дення договорів про виконання робіт або надання послуг з фізичними 
особами-підприємцями. Внесення змін до КЗпП України може мати на-
слідком перекваліфікацію відносин між компаніями та ФОП у трудові. 

Звичайно,це збільшить надходження до бюджету за рахунок підвищення 
податку з доходів фізичних осіб з 5% до 18%, а також наповнення Пенсій-
ного фонду у зв’язку зі сплатою не мінімального, а актуального розміру 
ЄСВ. Однак, для аутсорсингового бізнесу це заважке навантаження, що 
може призвести до відтоку спеціалістів галузі IT за кордон.

Втім, майже одночасно із вищезазначеним Проектом на розгляд Вер-
ховної Ради Україниподанозаконопроект № 10094 від 26.02.2019 р. «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку креативних 
індустрій в Україні)».Законопроект передбачає відокремлення фізичних 
осіб-підприємців ІТ сфери в окрему (п’яту) групу платників єдиного подат-
ку. Планується також встановити щорічне зростання ставки єдиного подат-
ку з 5% до 10% (з 2020 по 2025 роки).При цьому, умовами для перебування 
ІТ-підприємців на спрощеній системі оподаткування у відповідній групі 
є те, що вони не будуть використовувати працю найманих осіб, а обсяг їх 
доходу протягом календарного року не перевищуватиме 7 500000 грн.[3].

На нашу думку, прийняття Проекту в цілому або врахування його окре-
мих положень сприяло б додатковому захисту трудових прав працівників 
та, можливо, змінило б характерну на сьогодні ситуацію із великою кіль-
кістю не працевлаштованих працівників, роботодавці яких, укладаючи із 
ними цивільно-правові договори, насправді приховують трудові відноси-
ни. Розмежування цивільних та трудових відносин могло би здійснюва-
тися за критеріями, чітко передбаченими законодавством. У той же час, 
такі зміни мають бути обміркованими та враховувати особливості різних 
галузей та сфер діяльності, а також певних категорій працівників. У ви-
падку із сферою ІТ вважаємо більш ефективним впровадження системи 
із виділенням окремої групи платників єдиного податку та щорічним зро-
станням ставки з 5% до 10%. На наш погляд, це дозволить поступово 
збільшити надходження до бюджету, не створюючи загрозу для певних 
галузей, зокрема, сфери ІТ, яка наразі є перспективною для України.
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особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або 
уповноваженої нею особи;

3) винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джере-
лом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 
6 календарних місяців;

4) робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, 
в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповнова-
женою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього 
трудового розпорядку;

5) особа виконує роботи (надає послуги) подібні до роботи, що вико-
нується штатними працівниками роботодавця;

6) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (об-
ладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпе-
чується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послу-
ги), або уповноваженою нею особою;

7) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється осо-
бою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або 
уповноваженою нею особою.

Особа, яка виконує роботу (надає послуги), що має (мають) три і біль-
ше ознак наявності трудових відносин, без укладення трудового договору, 
може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законо-
давства про працю, для встановлення факту наявності трудових відносин. 

Також, відповідно до Проекту, наявність трудових відносин може 
встановлюватися як у судовому порядку, так і посадовими особами цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з пи-
тань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, за 
результатами здійснення заходів державного контролю.

З однієї сторони, вищезазначені положення Проекту спрямовані на за-
хист трудових прав працівників від зловживання з боку роботодавців, які 
умисно приховують трудові відносини, використовуючи найману працю 
без оформлення договірних відносин.У той же час така ініціатива вия-
вилася небезпечною для цілої галузі, яка займає третє місце у структурі 
ВВП держави, а саме – сфери IT, де історично склалася практика укла-
дення договорів про виконання робіт або надання послуг з фізичними 
особами-підприємцями. Внесення змін до КЗпП України може мати на-
слідком перекваліфікацію відносин між компаніями та ФОП у трудові. 

Звичайно,це збільшить надходження до бюджету за рахунок підвищення 
податку з доходів фізичних осіб з 5% до 18%, а також наповнення Пенсій-
ного фонду у зв’язку зі сплатою не мінімального, а актуального розміру 
ЄСВ. Однак, для аутсорсингового бізнесу це заважке навантаження, що 
може призвести до відтоку спеціалістів галузі IT за кордон.

Втім, майже одночасно із вищезазначеним Проектом на розгляд Вер-
ховної Ради Україниподанозаконопроект № 10094 від 26.02.2019 р. «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку креативних 
індустрій в Україні)».Законопроект передбачає відокремлення фізичних 
осіб-підприємців ІТ сфери в окрему (п’яту) групу платників єдиного подат-
ку. Планується також встановити щорічне зростання ставки єдиного подат-
ку з 5% до 10% (з 2020 по 2025 роки).При цьому, умовами для перебування 
ІТ-підприємців на спрощеній системі оподаткування у відповідній групі 
є те, що вони не будуть використовувати працю найманих осіб, а обсяг їх 
доходу протягом календарного року не перевищуватиме 7 500000 грн.[3].

На нашу думку, прийняття Проекту в цілому або врахування його окре-
мих положень сприяло б додатковому захисту трудових прав працівників 
та, можливо, змінило б характерну на сьогодні ситуацію із великою кіль-
кістю не працевлаштованих працівників, роботодавці яких, укладаючи із 
ними цивільно-правові договори, насправді приховують трудові відноси-
ни. Розмежування цивільних та трудових відносин могло би здійснюва-
тися за критеріями, чітко передбаченими законодавством. У той же час, 
такі зміни мають бути обміркованими та враховувати особливості різних 
галузей та сфер діяльності, а також певних категорій працівників. У ви-
падку із сферою ІТ вважаємо більш ефективним впровадження системи 
із виділенням окремої групи платників єдиного податку та щорічним зро-
станням ставки з 5% до 10%. На наш погляд, це дозволить поступово 
збільшити надходження до бюджету, не створюючи загрозу для певних 
галузей, зокрема, сфери ІТ, яка наразі є перспективною для України.
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Просування України по шляху розбудови демократичної, соціальної 
та правової держави, громадянського суспільства, виходячи із об’єк-
тивної необхідності утвердження принципів верховенства права, пріо-
ритетності прав, свобод людини щодо діяльності інституцій держави, 
засвідчує гостру потребу в активізації системних, комплексних соціаль-
но-економічних реформ, серед яких провідне місце має посісти рефор-
мування соціального захисту осіб з інвалідністю. При цьому, як показує 
міжнароднийта національний досвід, таке реформування спрямоване на 
консолідацію зусиль суспільства і держави щодо забезпечення високого 
життєвого рівня кожної людини з інвалідністю, посилення дієвості, ефек-
тивності, доступності усієї системи прав та свобод [1, с.18-19]. Одначе 
в умовах сьогодення, коли у суспільстві спостерігається достатньо стій-
ка тенденція до зростання чисельності осіб з інвалідністю(майже 3 млн. 
осіб), виникає гостра необхідність відповідних та адекватних змін. Така 
необхідність також посилюються достатньо низьким рівнем достатку, со-
ціальних свобод у нашій державі.

Згідно з дослідженнямиіндексу соціального розвитку, Україна у си-
стемі соціальних свобод посідає 64 місце серед 128 держав, що вказує 
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Просування України по шляху розбудови демократичної, соціальної 
та правової держави, громадянського суспільства, виходячи із об’єк-
тивної необхідності утвердження принципів верховенства права, пріо-
ритетності прав, свобод людини щодо діяльності інституцій держави, 
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консолідацію зусиль суспільства і держави щодо забезпечення високого 
життєвого рівня кожної людини з інвалідністю, посилення дієвості, ефек-
тивності, доступності усієї системи прав та свобод [1, с.18-19]. Одначе 
в умовах сьогодення, коли у суспільстві спостерігається достатньо стій-
ка тенденція до зростання чисельності осіб з інвалідністю(майже 3 млн. 
осіб), виникає гостра необхідність відповідних та адекватних змін. Така 
необхідність також посилюються достатньо низьким рівнем достатку, со-
ціальних свобод у нашій державі.

Згідно з дослідженнямиіндексу соціального розвитку, Україна у си-
стемі соціальних свобод посідає 64 місце серед 128 держав, що вказує 
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на важливість та значимість реформування соціальної сфери. Доречно 
наголосити, що за своєю суттю індекссоціальногорозвитку – цецілісна-
оцінкасоціальногорозвиткукраїнинезалежновідекономічнихчинників. Ін-
дексскладається з показниківнавколишньогосередовища та соціального-
розвитку, щооб’єднані у три напрямисоціальногопрогресу: базовілюдські 
потреби, добробут та можливості[2].

Крім того, нагальність організації реформи соціального захисту 
осіб з інвалідністю тісно пов’язана із необхідністю посилення консти-
туційно-правових орієнтирів соціального розвитку суспільства та дер-
жави через призму імплементації міжнародних та європейських стан-
дартів[3],[4],[5]. Як відомо, сучасна Конституція України передбачає 
європейський вектор розвитку суспільства і держави, національного за-
конодавства. Такий вектор покликаний сприяти розвитку інклюзивного 
суспільства, утвердженню гідного рівня та якості життя кожної особи, у 
тому числі особи з інвалідністю.

За змістом ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави.У свою чергу, утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Про-
ведення реформи соціального захисту осіб з інвалідністю через призму 
новітнього законодавчого регулювання на основі ухвалення сучасного та 
ефективного кодифікованого закону вимагає підвищення гарантій щодо 
дотримання існуючої системи прав таких осіб.

Конституція України (ст.21) гарантує, що усі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності та правах, а права і свободи людини є невідчужуваними 
та непорушними. Основний Закон України (ст.22) встановлює, що права 
і свободилюдини і громадянина, закріпленіцієюКонституцією, не є ви-
черпними і не можуть бути скасовані.При прийняттіновихзаконівабовне-
сеннізмін до чиннихзаконів не допускаєтьсязвуженнязмісту та обсягуіс-
нуючих прав і свобод.

Також Конституція України закріплює систему основоположних со-
ціальних прав, серед яких ключового значення набувають право на со-
ціальний захист та право на достатній життєвий рівень. Так, за змістом 
Конституції України громадянимають право на соціальнийзахист, 
щовключає право на забезпеченняїх у разіповної, частковоїаботим-
часовоївтратипрацездатності, втратигодувальника, безробіття з неза-

лежнихвід них обставин, а також у старості та в іншихвипадках, передба-
чених законом (ст.46). Крім того, Основний Закон України декларує, що 
коженмає право на достатнійжиттєвийрівень для себе і своєїсім’ї, щов-
ключаєдостатнєхарчування, одяг, житло (ст.48).

Таким чином, конституційна стратегія реформи соціального захисту 
осіб з інвалідністю вказує на необхідність комплексної, системної со-
ціальної реформи та, водночас,має ураховувати норми та приписи Кон-
венції ООН про права осіб з інвалідністю, яка закладає міжнародні стан-
дарти у цій царині. Більше того, таким стандартам відповідає сучасна 
європейська система соціального захисту осіб з інвалідністю.

Доречно відзначити, що в умовах сьогодення переважна частина де-
кларованих соціальних реформ (наприклад, освітня, медична, пенсійна 
тощо) не мають системного та комплексного характеру, а тільки передба-
чають вирішення окремих проблемних питань[6],[7]. Так, наприклад, ух-
валена 3 жовтня 2017 року Верховною Радою України пенсійна реформа 
(Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
підвищення пенсій»), передбачає лише удосконалення солідарної систе-
ми пенсійного страхування, обмеження окремих професійних (спеціаль-
них) пенсій тощо, натомість не вирішує концептуальних питань пенсій-
ної реформації.

Ураховуючи вищезазначене, ключовим напрямом у системі соціаль-
них реформ, є реформування соціального захисту осіб з інвалідністю 
як складова утвердження соціального вектору розвитку суспільства та 
держави. Основними тенденціями реформування соціального захисту 
осіб з інвалідністю мають стати наступні: 1) розвиток інклюзивного су-
спільства, як суспільства, що ґрунтується на основоположних засадах 
як: верховенства права; рівних прав та можливостей; пріоритетності, 
поваги до прав та свобод; універсального дизайну; розумного пристосу-
вання; прозорості; зручності; комфортності; доступності тощо; 2)спря-
мованість соціального захисту у напрямку забезпечення гідного рівня та 
якості життя кожній особі з інвалідністю; 3) визначення концепції (мети, 
завдань, засад, принципів тощо) соціального захисту осіб з інвалідністю 
через призму міжнародних (європейських) соціальних стандартів; 4) 
активізація наукового забезпечення реформи соціального захисту осіб з 
інвалідністю;5) мотивація соціальних інвестицій у систему соціального 
захисту осіб з інвалідністю; 6) мотивація, оптимальна взаємодія держав-
ного та недержавного соціального захисту, соціального страхування осіб 
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дексскладається з показниківнавколишньогосередовища та соціального-
розвитку, щооб’єднані у три напрямисоціальногопрогресу: базовілюдські 
потреби, добробут та можливості[2].

Крім того, нагальність організації реформи соціального захисту 
осіб з інвалідністю тісно пов’язана із необхідністю посилення консти-
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конодавства. Такий вектор покликаний сприяти розвитку інклюзивного 
суспільства, утвердженню гідного рівня та якості життя кожної особи, у 
тому числі особи з інвалідністю.

За змістом ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави.У свою чергу, утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Про-
ведення реформи соціального захисту осіб з інвалідністю через призму 
новітнього законодавчого регулювання на основі ухвалення сучасного та 
ефективного кодифікованого закону вимагає підвищення гарантій щодо 
дотримання існуючої системи прав таких осіб.

Конституція України (ст.21) гарантує, що усі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності та правах, а права і свободи людини є невідчужуваними 
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нуючих прав і свобод.

Також Конституція України закріплює систему основоположних со-
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вання; прозорості; зручності; комфортності; доступності тощо; 2)спря-
мованість соціального захисту у напрямку забезпечення гідного рівня та 
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з інвалідністю; 7) здійснення сучасної кодифікації законодавства про со-
ціальний захист осіб з інвалідністю через призму міжнародних (європей-
ських) соціальних стандартів, напрацювань провідних наукових шкіл со-
ціального права; 8) запровадження постійного державного і громадського 
моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю.
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Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право 
на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. … Пенсії, інші види соціальних виплат 
та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого за-
коном [1].

На практиці неодноразово виникають ситуації, коли законодавець ско-
рочує види виплат чи зменшує їх розмір (трудові відносини, соціальне 
забезпечення).Постає питання про конституційність таких змін чинного 
законодавства з огляду на статтю 22 Конституції України, відповідно до 
якої не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод 
при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Для вирішення цього питання слід визначити за якими ознаками слід 
кваліфікувати соціальне забезпечення, право на яке належить до консти-
туційної гарантії.

Вищезгадане питання неодноразово було предметом розгляду у Кон-
ституційному Суді України.

Так, Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду 
України щодо законності зменшення розміру вихідної допомоги, яка пе-
редбачалась Законом України «Про судоустрій і статус суддів» Конститу-
ційний Суд України прийшов до наступних висновків.

«Конституційний Суд України вважає, що за своєю правовою приро-
дою вихідна допомога є разовою формою матеріальної винагороди при 
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виході судді у відставку. Вона виплачується з метою забезпечення йому 
належних соціально-побутових умов, а також для стимулювання осіб, які 
перебувають на посаді судді, до довгострокового виконання ними про-
фесійних обов’язків. Вихідна допомога не належить до таких конститу-
ційних гарантій незалежності суддів, як суддівська винагорода чи довічне 
грошове утримання, оскільки не є основним джерелом матеріального за-
безпечення суддів, не має постійного характеру та не покриває соціаль-
них ризиків, пов’язаних, зокрема, із хворобою, інвалідністю, старістю. 
У зв’язку з цим парламент повноважний встановлювати вихідну допомо-
гу та визначати її розмір» [2].

У справі за конституційним поданням народних депутатів України 
щодо законності скасування пільг для ветеранів праці та осіб, які мають 
«особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» Конституційний Суд 
України у рішенні констатував наступне: «…надання ветеранам праці 
та особам, які мають «особливі трудові заслуги перед Батьківщиною», 
певних пільг зумовлено не втратою ними працездатності, безробіттям, 
відсутністю достатніх засобів для існування, тобто тими соціальними 
ризиками, про які йдеться у частині першій статті 46 Конституції Украї-
ни, а необхідністю визнання їх трудових заслуг у професійній діяльності, 
пов’язаних з багаторічною працею, чи «особливих трудових заслуг перед 
Батьківщиною», а отже, забезпечення вказаних осіб пільгами є формою 
винагороди за їх трудові заслуги («особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною»). … Конституційний Суд України виходить з того, що в кож-
ному конкретному випадку має бути встановлено, чи пов’язані пільги з 
неможливістю особи мати заробіток, втратою такого заробітку або недо-
статнім рівнем життєвого забезпечення особи та непрацездатних членів її 
сім’ї, а також чи спрямовані вони на забезпечення достатніх умов життя, 
сумісних із людською гідністю. … Отже Верховна Рада України виходя-
чи із існуючих фінансово-економічних можливостей держави та з метою 
збереження справедливого балансу між інтересами особи та суспільства 
має змогу запроваджувати, змінювати, скасовувати або поновлювати такі 
пільги, оскільки вони не мають фундаментального характеру, а отже, не 
можуть розглядатися як конституційні права, свободи та гарантії їх реалі-
зації» [3].

Дискусійно стверджувати, що пенсіонер має достатній рівень жит-
тєвого забезпечення, оскільки його дохід дорівнює прожитковому міні-
муму для непрацездатних осіб (з 01.01.2019 року становить 1497 грн. 

[4]). Для визначення у особи достатності рівня життєвого забезпечення 
варто мати показники прожиткового мінімуму, які відповідають сучасній 
ціновій політиці.

Дане рішення Конституційного Суду України не було одностайно 
схвалено суддями (4 окремі думки суддів Конституційного Суду України). 
Зокрема, судді наголошували, що оскільки положення статті 22 Консти-
туції України забороняють законодавцю погіршувати становище людини 
у суспільстві та закріплюють принцип недопущення звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод, то не можуть бути звужені не тільки кон-
ституційні, а й усі права та свободи, передбачені законами України (від-
повідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції України ці пра-
ва та свободи так само, як і їх гарантії, визначаються виключно законами 
України), та зміст і обсяг конституційних прав і свобод розкривається не 
тільки в Основному Законі України, а й в інших законах України [5].

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за можливе визначити озна-
ки, за сукупністюяких, на думку Конституційного Суду України,слід 
кваліфікувати соціальне забезпечення, право на яке є конституційною га-
рантією. Такими ознаками є наступні:

1. Соціальнезабезпечення має бути основним джерелом забезпечення 
(не виключено наявність і інших джерел, адже основне не значить єдине, 
проте інші джерела не повинні бути більшими за розміром забезпечення).

2. Соціальнезабезпечення має постійний характер (постійність перед-
бачає певну систематичність, регулярність надання, тривалість система-
тичності, регулярності на законодавчому рівні не визначена;не тимчасо-
вий характер).

3. Соціальне забезпечення здійснюється у разі настання соціального 
випадку (їх перелік визначений у статті 46 Конституції України та не є 
вичерпним, оскільки Конституція України передбачає також визначення 
у законах України).

Позиції Конституційного Суду України є дискусійними та потребу-
ють переосмислення і перегляду зважаючи на баланс інтересів особи, 
суспільства та держави, динамічностіта стабільності соціального забез-
печення тощо.

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4947.
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 ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ В УКРАЇНІ

Сутність будь-якої системи соціального забезпечення полягає в ство-
ренні соціальних і правових гарантій тим групам громадян, які мають 
потребу в підтримці з боку держави і суспільства. Усі негаразди можна 
подолати або зменшити їх негативний вплив на членів соціуму через ме-
ханізм правового регулювання, а тому важливо поступово запроваджува-
ти чітко встановлені організаційно-правові форми соціального захисту.

Система соціального забезпечення включає такі організаційно-пра-
вові форми:

соціальне страхування за рахунок обов’язкових страхових внесків до 
відповідних фондів загальнообов’язкового соціального страхування й до-
бровільних внесків до них або до недержавних страхових фондів;

державне забезпечення й надання соціальних послуг окремим кате-
горіям громадян за рахунок Державного бюджету;

соціальна допомога й соціальна підтримка непрацездатних громадян 
за рахунок Державного або місцевих бюджетів.

При цьому беззаперечним є те, що форми соціального забезпечення 
постійно трансформуються й наповнюються новим змістом. Їх значен-
ня у здійсненні соціального захисту полягає в тому, що вони дозволяють 
державі й суспільству через систему соціального забезпечення найра-
ціональніше перерозподіляти сукупний валовий внутрішній продукт на 
підставі принципу соціальної справедливості. Чітке визначення організа-
ційно-правових форм є підставою й гарантією реалізації конституційного 
права на соціальний захист.
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Форма соціального захисту безробітних визнається активною, якщо 
у процесі її реалізації передбачається самостійна діяльність громадян 
стосовно стабілізації й підвищення свого життєвого рівня. В іншому ви-
падку вона буде мати пасивний характер. Із цієї точки зору до активних 
організаційно-правових форм соціального захисту можна віднести пра-
цевлаштування безробітних, квотування робочих місць, їх професійне 
навчання за направленням органів служби зайнятості, сприяння само-
зайнятості й організацію громадських робіт. Інші ж форми є пасивними. 
При цьому необхідно зробити одне уточнення: до виключно пасивних 
форм соціального захисту належать матеріальна допомога безробітним 
і їх пенсійне забезпечення. Допомога по безробіттю характеризується 
наявністю активних елементів. Це виражається в тому, що її отримання 
певною мірою залежить від виконання безробітним комплексу покла-
дених на нього обов’язків, основними з яких є обов’язок періодично 
проходити перереєстрацію й обов’язок брати участь у заходах, спря-
мованих на працевлаштування. Крім того, забезпечення допомогою 
по безробіттю організовується в такий спосіб, щоб стимулювати без-
робітного до набуття ефективної зайнятості. Тому таку допомогу слід 
вважати змішаною формою соціального захисту, головне значення якої 
полягає в наданні пасивному елементу впевненості в тому, що право 
на отримання допомоги виникає в безробітного навіть без активної по-
ведінки з його боку. 

У вирішенні проблеми безробіття пріоритет повинен віддаватися ак-
тивним формам, оскільки з їх застосуванням пов’язана реалізація превен-
тивної функції соціального захисту безробітних. Оскільки допомога по 
безробіттю включає в себе певні активні дії, було б помилкою розглядати 
її виплату з точки зору реалізації виключно забезпечувальної функції со-
ціального захисту. Крім того, така допомога покликана матеріально за-
безпечити безробітного, зберегти його трудовий потенціал.

Соціальні послуги як спосіб компенсації соціальних ризиків нада-
ються безробітним у рамках професійного навчання, працевлаштування 
і сприяння самозайнятості. При цьому використовується допоміжний 
спосіб – організаційна діяльність державних органів і недержавних ор-
ганізацій. Організаційна діяльність, будучи, самостійним способом такої 
компенсації, виявляється у квотуванні й організації громадських роботах. 
В інших формах цим способом компенсації виступають матеріальні на-
дання у грошовій формі. 

Деякі організаційно-правові форми соціального захисту безробітних 
є одночасно організаційно-правовими формами забезпечення зайнятості, 
зокрема, працевлаштування. У той же час у системі соціального захисту 
безробітних присутні форми, які не можна віднести до форм забезпе-
чення зайнятості безробітних, наприклад, забезпечення допомогою по 
безробіттю. До того ж деякі організаційно-правові форми забезпечення 
зайнятості не охоплюються соціальним захистом безробітних, оскільки 
адресовані іншим суб’єктам, приміром, у випадку запобігання масовим 
вивільненням.

Систему соціального захисту від безробіття можна вивчати і з точки 
зору співвідношення в ній страхових і нестрахових форм захисту. Спец-
ифіка соціальних ризиків, пов’язаних з функціонуванням ринку праці, і 
способи їх компенсації у цій системі необхідна взаємодія обов’язкового 
соціального страхування і державного соціального забезпечення. Остан-
нє має охоплювати активні форми соціального захисту, пенсійне забез-
печення безробітних і виплату допомоги по безробіттю особам із числа 
військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом. У 
системі обов’язкового соціального страхування слід виплачувати допо-
могу по безробіттю також особам із числа найманих працівників. При 
цьому для тих, у яких ризик матеріальної незабезпеченості внаслідок 
неможливості отримання підходящої роботи не має соціально-економіч-
ного характеру, допомога по безробіттю не може служити адекватною 
формою його компенсації. Із цією метою потрібно застосувати активні 
форми соціального захисту. Підтримка рівня життя таких громадян, як і 
безробітних, які втратили право на допомогу по безробіттю з яких-небудь 
причин, і відповідні матеріальні виплати повинні надаватися в системі 
державної соціальної допомоги. Така організація системи соціального за-
хисту безробітних дозволяє зробити висновок про оптимальне співвідно-
шення страхових і нестрахових форм захисту, за якою останні доповню-
ють одна одну.

Соціальний захист безробітних становить собою систему заходів, 
спрямованих на попередження, мінімізацію та ліквідацію соціально нес-
приятливих наслідків, пов’язаних з неможливістю отримати безробітни-
ми підходящої роботи. 

Система соціального захисту безробітних охоплює широкий набір за-
ходів, які умовно можна поділити на основну та додаткові. Такий поділ 
не означає зменшення важливості додаткових заходів захисту; навпаки, 
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останні спрямовані на те, щоб поліпшити становище безробітної особи, 
допомогти їй адаптуватися до нового, часто психологічно тяжкого стату-
су безробітного й розширити його можливості не лише для працевлашту-
вання за своєю колишньою спеціальністю чи кваліфікацією, а й для здоб-
уття нової, економічно більш актуальної й затребуваної спеціальності. 

Провідною організаційно-правовою формою соціального захисту 
безробітних є загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття, яке є системою прав, обов’язків і гарантій. Вона передбачає 
матеріальне забезпечення застрахованих осіб у випадку безробіття з не-
залежних від них обставин і надання соціальних послуг за рахунок ко-
штів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття.

До додаткових організаційно-правових форм соціального захисту від 
безробіття слід віднести:

професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації 
у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, у тому числі в 
навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в 
установах, організаціях; 

профорієнтацію безробітних осіб ;
пошук підходящої роботи і сприяння у працевлаштуванні, в тому чис-

лі шляхом організації громадських робіт для безробітних у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України;

інформаційні й консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуван-
ням безробітних.
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ПЕНСІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні” дискримінація – ситуація, за якої особа та (або) 
група осіб з огляду на певні відмінності за їх ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалід-
ності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та 
майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які 
були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження 
у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій 
формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження 
має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої 
є належними та необхідними (п.2 ст.1). 

Особливого значення зазначена норма набуває в контексті реалізації 
соціальних прав громадян. Стаття 4 названого Закону України визначає, 
що дія цитованого нормативного акту також поширюється на відносини 
соціального захисту. 

Однак, якщо ознаки “прямої” дискримінації прослідковуються зро-
зуміло, то непряма, здебільшого залишається поза увагою, особливо в 
сфері соціальних коштів – реалізації права на пенсійне забезпечення. На-
гадаємо, п. 4 ст.1 Закону України “Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні непряму дискримінацію визначає як ситуацію, за 
якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних право-
вих норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або 
групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови 
або становище порівняно з іншими особами та (або) групами осіб, крім 
випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно 
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останні спрямовані на те, щоб поліпшити становище безробітної особи, 
допомогти їй адаптуватися до нового, часто психологічно тяжкого стату-
су безробітного й розширити його можливості не лише для працевлашту-
вання за своєю колишньою спеціальністю чи кваліфікацією, а й для здоб-
уття нової, економічно більш актуальної й затребуваної спеціальності. 

Провідною організаційно-правовою формою соціального захисту 
безробітних є загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття, яке є системою прав, обов’язків і гарантій. Вона передбачає 
матеріальне забезпечення застрахованих осіб у випадку безробіття з не-
залежних від них обставин і надання соціальних послуг за рахунок ко-
штів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття.

До додаткових організаційно-правових форм соціального захисту від 
безробіття слід віднести:

професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації 
у професійно-технічних і вищих навчальних закладах, у тому числі в 
навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в 
установах, організаціях; 

профорієнтацію безробітних осіб ;
пошук підходящої роботи і сприяння у працевлаштуванні, в тому чис-

лі шляхом організації громадських робіт для безробітних у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України;

інформаційні й консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуван-
ням безробітних.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні” дискримінація – ситуація, за якої особа та (або) 
група осіб з огляду на певні відмінності за їх ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалід-
ності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та 
майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які 
були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження 
у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій 
формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження 
має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої 
є належними та необхідними (п.2 ст.1). 

Особливого значення зазначена норма набуває в контексті реалізації 
соціальних прав громадян. Стаття 4 названого Закону України визначає, 
що дія цитованого нормативного акту також поширюється на відносини 
соціального захисту. 

Однак, якщо ознаки “прямої” дискримінації прослідковуються зро-
зуміло, то непряма, здебільшого залишається поза увагою, особливо в 
сфері соціальних коштів – реалізації права на пенсійне забезпечення. На-
гадаємо, п. 4 ст.1 Закону України “Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні непряму дискримінацію визначає як ситуацію, за 
якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних право-
вих норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або 
групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови 
або становище порівняно з іншими особами та (або) групами осіб, крім 
випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно 
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обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідни-
ми. Часта зміна законодавства у сфері соціального захисту громадян про 
правові умови виникнення та можливості реалізації права на пенсійне 
забезпечення призводить до зміни практики Пенсійного фонду України 
щодо виплати таких соціальних виплат. Вважаємо, що такі зміни є про-
явом непрямої дискримінаційної політики у сфері реалізації соціальних 
прав.

Позитивним досвідом подолання ознак непрямої дискримінації може 
бути Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 серпня 2018 р. 
у справі № 492/446/15-а (провадження № 11-611апп18). У ній було вирі-
шено питання повноцінної та ефективної реалізації права особою на пен-
сійне забезпечення у випадку, коли роботодавець недобросовісно або у 
зв’язку із незнанням законодавства ухиляється від виконання обов’язків, 
які прямим чи опосередкованим чином стосуються майбутньої реалізації 
права його працівниками права на пенсійне забезпечення. 

Справа, яка стала об’єктом дослідження стосується реалізації особою 
права на пенсійне забезпечення за вислугою років згідно із п. “е” ст.55 За-
кону України від 05.11.1991 р.№ 1788-XII “Про пенсійне забезпечення”. 

Відповідно до обставин справи право особи на пенсійне забезпечення 
було узалежнено Пенсійним Фондом України від проходження робото-
давцем – відповідним закладом охорони здоров’я акредитації впродовж 
всього періоду здійснення працівником трудової діяльності, незважаючи 
на той факт, що на момент виплати пенсії за вислугу років законодавство 
передбачало можливість добровільного, а не обов’язкового проходження 
акредитації закладів охорони здоров’я, в т.ч. фізичних осіб - підприємців, 
які здійснювали діяльність у формі аптечних кіоскі.

Відповідно до п. “е” ст.55 Закону України “Про пенсійне забезпечен-
ня” та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціально-
го захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років 
(постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р, № 909) 
акредитація закладу охорони здоров’я не є правовою умовою призначен-
ня та виплати особі пенсії будь-якого виду, про що вірно наголосила Вели-
ка Палата Верховного Суду: “на працівника аптечного закладу не можна 
покладати відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення 
акредитації відповідного закладу охорони здоров’я, оскільки контроль за 
додержанням аптечними закладами правил здійснення роздрібної тор-
гівлі лікарськими засобами, у тому числі в питаннях проходження акре-

дитації, покладався чинним на час виникнення спірних правовідносин за-
конодавством на відповідні повноважні державні контролюючі органи”.

Позитивним є той факт, що суд розглянув зазначену справу в контексті 
забезпечення антидискримінаційності у пенсійних правовідносинах та 
використав ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, відповідно до якої користування правами та свободами, визна-
ними у цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-я-
кою ознакою. Право, яке порушене передбачене ст.1 Першого протоколу 
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – право 
мирно володіти майном. Системний аналіз практики Європейського суду 
з прав людини підтверджує, що пенсійні права визнані світовим співтова-
риством правами на майно. 

Якщо в державі є чинне законодавство, яким передбачено право на 
соціальні виплати, обумовлені або не обумовлені попередньою сплатою 
внесків, це законодавство має вважатися таким, що породжує майновий 
інтерес, який підпадає під дію статті 1 Першого протоколу до Конвен-
ції, для осіб, що відповідають вимогам такого законодавства (п. 41 рі-
шення Європейського суду з прав людини “Пічкур проти України” (заява 
№10441/06). У справах щодо скарг за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі 
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на те, що заявника частково 
або повністю позбавили певної матеріальної допомоги на дискримінацій-
ній підставі, що охоплюється статтею 14 Конвенції, відповідним методом 
перевірки є з’ясування тієї обставини, чи мав би право заявник на от-
римання відповідної матеріальної допомоги за національним законодав-
ством за умови існування права, щодо якого він скаржиться. Хоч Перший 
протокол і не включає в себе право на отримання будь-яких видів виплат 
із соціального страхування, але якщо держава вирішує створити механізм 
соціальних виплат, вона повинна зробити це у спосіб, що відповідає стат-
ті 14 (п. 42 рішення Європейського суду з прав людини “Пічкур проти 
України” (заява №10441/06). Важливими у цьому контексті також є рі-
шення Європейського суду з прав людини “Вілліс проти Сполученого Ко-
ролівства”, (заява №36042/97, п. 48).

Прогресивний досвід Великої Палати Верховного Суду полягає в тому, 
що вони порівняли законодавство у сфері акредитації до відповідних змін 
(13 червня 2015 р.) правого регулювання і після зазначених змін, та на 
основі міжнародних стандартів обґрунтували антидискримінаційний 
підхід реалізації пенсійних прав громадян: “Віднесення стажу роботи до 
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обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідни-
ми. Часта зміна законодавства у сфері соціального захисту громадян про 
правові умови виникнення та можливості реалізації права на пенсійне 
забезпечення призводить до зміни практики Пенсійного фонду України 
щодо виплати таких соціальних виплат. Вважаємо, що такі зміни є про-
явом непрямої дискримінаційної політики у сфері реалізації соціальних 
прав.

Позитивним досвідом подолання ознак непрямої дискримінації може 
бути Постанова Великої Палати Верховного Суду від 29 серпня 2018 р. 
у справі № 492/446/15-а (провадження № 11-611апп18). У ній було вирі-
шено питання повноцінної та ефективної реалізації права особою на пен-
сійне забезпечення у випадку, коли роботодавець недобросовісно або у 
зв’язку із незнанням законодавства ухиляється від виконання обов’язків, 
які прямим чи опосередкованим чином стосуються майбутньої реалізації 
права його працівниками права на пенсійне забезпечення. 

Справа, яка стала об’єктом дослідження стосується реалізації особою 
права на пенсійне забезпечення за вислугою років згідно із п. “е” ст.55 За-
кону України від 05.11.1991 р.№ 1788-XII “Про пенсійне забезпечення”. 

Відповідно до обставин справи право особи на пенсійне забезпечення 
було узалежнено Пенсійним Фондом України від проходження робото-
давцем – відповідним закладом охорони здоров’я акредитації впродовж 
всього періоду здійснення працівником трудової діяльності, незважаючи 
на той факт, що на момент виплати пенсії за вислугу років законодавство 
передбачало можливість добровільного, а не обов’язкового проходження 
акредитації закладів охорони здоров’я, в т.ч. фізичних осіб - підприємців, 
які здійснювали діяльність у формі аптечних кіоскі.

Відповідно до п. “е” ст.55 Закону України “Про пенсійне забезпечен-
ня” та Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціально-
го захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років 
(постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р, № 909) 
акредитація закладу охорони здоров’я не є правовою умовою призначен-
ня та виплати особі пенсії будь-якого виду, про що вірно наголосила Вели-
ка Палата Верховного Суду: “на працівника аптечного закладу не можна 
покладати відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення 
акредитації відповідного закладу охорони здоров’я, оскільки контроль за 
додержанням аптечними закладами правил здійснення роздрібної тор-
гівлі лікарськими засобами, у тому числі в питаннях проходження акре-

дитації, покладався чинним на час виникнення спірних правовідносин за-
конодавством на відповідні повноважні державні контролюючі органи”.

Позитивним є той факт, що суд розглянув зазначену справу в контексті 
забезпечення антидискримінаційності у пенсійних правовідносинах та 
використав ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, відповідно до якої користування правами та свободами, визна-
ними у цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-я-
кою ознакою. Право, яке порушене передбачене ст.1 Першого протоколу 
до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – право 
мирно володіти майном. Системний аналіз практики Європейського суду 
з прав людини підтверджує, що пенсійні права визнані світовим співтова-
риством правами на майно. 

Якщо в державі є чинне законодавство, яким передбачено право на 
соціальні виплати, обумовлені або не обумовлені попередньою сплатою 
внесків, це законодавство має вважатися таким, що породжує майновий 
інтерес, який підпадає під дію статті 1 Першого протоколу до Конвен-
ції, для осіб, що відповідають вимогам такого законодавства (п. 41 рі-
шення Європейського суду з прав людини “Пічкур проти України” (заява 
№10441/06). У справах щодо скарг за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі 
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на те, що заявника частково 
або повністю позбавили певної матеріальної допомоги на дискримінацій-
ній підставі, що охоплюється статтею 14 Конвенції, відповідним методом 
перевірки є з’ясування тієї обставини, чи мав би право заявник на от-
римання відповідної матеріальної допомоги за національним законодав-
ством за умови існування права, щодо якого він скаржиться. Хоч Перший 
протокол і не включає в себе право на отримання будь-яких видів виплат 
із соціального страхування, але якщо держава вирішує створити механізм 
соціальних виплат, вона повинна зробити це у спосіб, що відповідає стат-
ті 14 (п. 42 рішення Європейського суду з прав людини “Пічкур проти 
України” (заява №10441/06). Важливими у цьому контексті також є рі-
шення Європейського суду з прав людини “Вілліс проти Сполученого Ко-
ролівства”, (заява №36042/97, п. 48).

Прогресивний досвід Великої Палати Верховного Суду полягає в тому, 
що вони порівняли законодавство у сфері акредитації до відповідних змін 
(13 червня 2015 р.) правого регулювання і після зазначених змін, та на 
основі міжнародних стандартів обґрунтували антидискримінаційний 
підхід реалізації пенсійних прав громадян: “Віднесення стажу роботи до 
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спеціального, який дає право на пенсію за вислугу років, лише за озна-
кою наявності державної акредитації аптечного закладу, які з 13 червня 
2015 року стала добровільною, має дискримінаційний характер, оскільки 
без об’єктивного та розумного обґрунтування передбачає поводження у 
різний спосіб з особами, які перебувають у відносно схожих ситуаціях, 
- працювали чи працюють в неакредитованих аптечних закладах” (По-
станова Великої Палати Верховного Суду від 29 серпня 2018 р. у справі 
№ 492/446/15-а (провадження № 11-611апп18).
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ГУМАНІСТИЧНА ТЕОРІЯ “СОЦІАЛЬНОГО ФАКТОРУ”: 
СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Розвиток цивілізаційної теорії «соціального фактору» активізується 
після Другої світової війни, колисоціальне забезпечення як напрямок со-
ціально-гуманістичної політики держави набуває поширення у світовому 
масштабі у зв’язку з прийняттям 10.12.1948 р. Організацією Об’єднаних 
Націй Загальної Декларації прав людини (далі – Декларація прав лю-
дини). В статті 22 Декларації прав людини, підписаної більшістю країн 
світу, проголошувалось, що кожна людина, як член суспільства, має пра-
во на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання 
її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній 
і культурній сферах за допомогою національних зусиль і міжнародного 
співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави 
[1]. Необхідність відбудови соціальної сфери країн світу в післявоєнний 
період активізувало увагу до проблеми боротьби з бідністю як основи со-

ціальної політики. Ідеологія боротьби з бідністю, безробіттям, хвороба-
ми, соціальної підтримки сімей з дітьми стає провідною ідеєю розвитку 
соціального забезпечення в країнах Європи та США. 

Дані процеси мали безпосередній вплив на розвиток доктрини со-
ціального забезпечення в усіх країнах світу. Не оминула ця тенденція і 
Радянський Союз, де науковці так само зосереджують увагу на сфері со-
ціального забезпечення. Починає формуватися когорта вчених-основопо-
ложників доктрини права соціального забезпечення.

Провідне місце серед цих вчених заслужено належить В. С. Андрєєву, 
якого вважають одним з засновників галузі права соціального забезпечен-
ня[2, С. 47]. Будучи прихильником широкого значення поняття соціаль-
не забезпечення, В. С. Андрєєв виділяв три групи суспільних відносин, 
що виникають у зв’язку з матеріальним забезпеченням громадян. Одні з 
них пов’язані зі створенням фондів суспільного споживання, котрі при-
значаються для матеріального забезпечення престарілих та непрацездат-
них. Інші суспільні відносини виникають у зв’язку з необхідністю ство-
рення можливостей реального забезпечення потреб трудящих на окремі 
види забезпечення. Третій вид суспільних відносин при матеріальному 
забезпеченні громадян складають відносини окремих громадян з органа-
ми, які здійснюють матеріальне забезпечення [3, С. 23]. Разом з тим, в 
юридичній доктрині того періоду не була сформована єдина позиція сто-
совно природи соціального забезпечення. Досліджуючи вказане питання, 
В. С. Андрєєв писав, що соціальне забезпечення в законодавстві і на 
практиці часто розглядається в вузькому і широкому значенні. У вузько-
му значенні – як забезпечення престарілих і непрацездатних, здійснюване 
державними органами тільки за рахунок прямих асигнувань з державного 
бюджету. Соціальне забезпечення гарантується комплексом соціально-е-
кономічних заходів держави, тобто здійсненням соціального забезпечен-
ня в широкому сенсі. Поступово виділилось вже три самостійних еле-
менти правового статусу радянського громадянина в сфері соціального 
забезпечення: право на матеріальне забезпечення в старості і при непра-
цездатності; право на безоплатне медичне обслуговування та лікування; 
право на утримання і виховання дітей за рахунок суспільства [4, С. 67].

У вузькому значенні соціальне забезпечення розглядав В. В. Караваєв, 
котрий в кінці 60-х років вказував, що сучасний період розвитку держави 
характеризується значним покращенням соціального забезпечення (тоб-
то забезпечення непрацездатних)в країні. Забезпечення непрацездатних 



Право соціального забезпеченняАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

370 371

спеціального, який дає право на пенсію за вислугу років, лише за озна-
кою наявності державної акредитації аптечного закладу, які з 13 червня 
2015 року стала добровільною, має дискримінаційний характер, оскільки 
без об’єктивного та розумного обґрунтування передбачає поводження у 
різний спосіб з особами, які перебувають у відносно схожих ситуаціях, 
- працювали чи працюють в неакредитованих аптечних закладах” (По-
станова Великої Палати Верховного Суду від 29 серпня 2018 р. у справі 
№ 492/446/15-а (провадження № 11-611апп18).

УДК 349.3
Orcid.org/0000-0002-3859-3046 

Тищенко Олена Володимирівна,
профессор кафедри трудового права та права

соціального забезпечення
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,
 доктор юридичних наук, доцент

ГУМАНІСТИЧНА ТЕОРІЯ “СОЦІАЛЬНОГО ФАКТОРУ”: 
СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Розвиток цивілізаційної теорії «соціального фактору» активізується 
після Другої світової війни, колисоціальне забезпечення як напрямок со-
ціально-гуманістичної політики держави набуває поширення у світовому 
масштабі у зв’язку з прийняттям 10.12.1948 р. Організацією Об’єднаних 
Націй Загальної Декларації прав людини (далі – Декларація прав лю-
дини). В статті 22 Декларації прав людини, підписаної більшістю країн 
світу, проголошувалось, що кожна людина, як член суспільства, має пра-
во на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання 
її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній 
і культурній сферах за допомогою національних зусиль і міжнародного 
співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави 
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період активізувало увагу до проблеми боротьби з бідністю як основи со-

ціальної політики. Ідеологія боротьби з бідністю, безробіттям, хвороба-
ми, соціальної підтримки сімей з дітьми стає провідною ідеєю розвитку 
соціального забезпечення в країнах Європи та США. 

Дані процеси мали безпосередній вплив на розвиток доктрини со-
ціального забезпечення в усіх країнах світу. Не оминула ця тенденція і 
Радянський Союз, де науковці так само зосереджують увагу на сфері со-
ціального забезпечення. Починає формуватися когорта вчених-основопо-
ложників доктрини права соціального забезпечення.

Провідне місце серед цих вчених заслужено належить В. С. Андрєєву, 
якого вважають одним з засновників галузі права соціального забезпечен-
ня[2, С. 47]. Будучи прихильником широкого значення поняття соціаль-
не забезпечення, В. С. Андрєєв виділяв три групи суспільних відносин, 
що виникають у зв’язку з матеріальним забезпеченням громадян. Одні з 
них пов’язані зі створенням фондів суспільного споживання, котрі при-
значаються для матеріального забезпечення престарілих та непрацездат-
них. Інші суспільні відносини виникають у зв’язку з необхідністю ство-
рення можливостей реального забезпечення потреб трудящих на окремі 
види забезпечення. Третій вид суспільних відносин при матеріальному 
забезпеченні громадян складають відносини окремих громадян з органа-
ми, які здійснюють матеріальне забезпечення [3, С. 23]. Разом з тим, в 
юридичній доктрині того періоду не була сформована єдина позиція сто-
совно природи соціального забезпечення. Досліджуючи вказане питання, 
В. С. Андрєєв писав, що соціальне забезпечення в законодавстві і на 
практиці часто розглядається в вузькому і широкому значенні. У вузько-
му значенні – як забезпечення престарілих і непрацездатних, здійснюване 
державними органами тільки за рахунок прямих асигнувань з державного 
бюджету. Соціальне забезпечення гарантується комплексом соціально-е-
кономічних заходів держави, тобто здійсненням соціального забезпечен-
ня в широкому сенсі. Поступово виділилось вже три самостійних еле-
менти правового статусу радянського громадянина в сфері соціального 
забезпечення: право на матеріальне забезпечення в старості і при непра-
цездатності; право на безоплатне медичне обслуговування та лікування; 
право на утримання і виховання дітей за рахунок суспільства [4, С. 67].

У вузькому значенні соціальне забезпечення розглядав В. В. Караваєв, 
котрий в кінці 60-х років вказував, що сучасний період розвитку держави 
характеризується значним покращенням соціального забезпечення (тоб-
то забезпечення непрацездатних)в країні. Забезпечення непрацездатних 
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є вагомою функцією соціалістичної держави, яка вживає реальні захо-
ди для підвищення рівня забезпечення непрацездатних. В таких умовах 
збільшується потреба в об’єднанні норм, які регулюють соціальне забез-
печення в одній галузі права [5,С. 36-37]. Соціальне забезпечення як за-
безпечення за рахунок суспільних фондів споживання лише непрацездат-
них громадян у 70-х роках визначав також Я. М. Фогель [6, С. 12]. 

Слід зауважити, що саме в 80-ті роки в Європі нового сплеску наб-
увають соціальні ідеї німецько-американського соціального психолога 
Е. Фрома, який наголошував, що «розуміння людської психіки має базу-
ватися на аналізі потреб людини, які виникають з умов її існування», «за-
можне суспільство – суспільство щасливих людей» [7, С. 454]. Таким чи-
ном, у науковій літературі поступово закріплюється позиція, що головне 
призначення соціального забезпечення – створити громадянам належні 
умови для добробуту, умови для такого рівня матеріального забезпечен-
ня, що дозволить відчувати себе соціально захищеним. 

Одним з перших в Радянському Союзі теорію соціального фактору, 
як гідне забезпечення життєвих потреб громадян, обґрунтовує вчений 
В. Ш. Шайхатдінов, котрий при визначенні соціального забезпечення, 
звертає увагу на бажання суспільства не лише стимулювати працівників, 
але й забезпечити членам суспільства в період хвороби і при виході на 
пенсію рівень доходів, що дорівнює рівню доходів, який отримує пра-
цівник за працю. В. Ш. Шайхатдінов наголошує, що соціальне забезпе-
чення – це система суспільних відносин, які складаються при забезпе-
ченні з централізованих суспільних фондів споживання, що утворюються 
державою за рахунок суспільства, життєвих потреб громадян через ін-
дивідуальну форму розподілу замість оплати за працю, взамін чи в до-
повнення до неї у випадках визначених законодавством, з врахуванням 
індивідуального трудового внеску громадян і соціального фактору або 
безеквівалентно [8, С. 9]. В цих наукових дослідженнях прослідковується 
посилення ідеї гуманізації соціального забезпечення, вказується, що со-
ціальне забезпечення спрямоване на всіх громадян як гарантія реалізації 
соціальної функції держави.

Дійсно, варто зауважити, що на останньому етапі існування Радян-
ського Союзу, в науці права соціального забезпечення відбуваються ін-
новаційні зрушення щодо розуміння сутності соціального забезпечення. 
Поступово корегується ідея монопольного значення держави в соціаль-
ному забезпеченні, тобто здійснення соціального забезпечення винятково 

за рахунок державного бюджету. Це поклало початок пострадянському 
етапу розвитку соціального забезпечення, який стартував з ліквідацією в 
грудні 1991 року такого складного державного утворення як Радянський 
Союз та виникненням нових незалежних держав [9, С. 245]. 

Першим базовим документом стосовно соціального забезпечення в 
незалежній Україні стала Концепція соціального забезпечення населен-
ня України, затверджена постановою Верховної Ради України 21.12.1993 
р. № 3758-XII. В Концепції зазначається, що система соціального забез-
печення населення повинна будуватися таким чином, щоб не породжу-
вати зрівнялівки і утриманських настроїв при розподілі та споживанні 
життєвих благ, не послаблювати дієвості мотивів і стимулів до праці, а 
створювати умови для їх найповнішого виявлення [10].Проте, основи 
соціального забезпечення України, втілені у вказаному нормативно-пра-
вовому акті, за своїм змістом є досить суперечливими, адже спрямуван-
ня соціального забезпечення лише на працюючих громадян та членів їх 
сімей мало невиправдано звужений характер, що не узгоджувалося із 
загальними гуманістичними тенденціями соціального забезпечення в ін-
ших країнах світу. 

За таких умов почала формуватися національна школа соціального 
забезпечення в Україні. До вчених, які поклали початок формуванню 
української школи соціального забезпечення, варто віднести: В. М. Ан-
дріїва, Н. Б. Болотіну, Я. І. Безуглу, М.І. Боднарука, О.В. Москаленко, 
С. М. Прилипка, С. М. Синчук, І. М. Сироту, Н. М. Стаховську, Б. І. Сташ-
ківа, Б. С. Стичинськогота ін.

Суттєвий вплив на розвиток української доктрини права соціального 
забезпечення мало прийняття 28.06.1996 р. Конституції України, де в ч. 1. 
ст. 46 визначалось, що громадяни мають право на соціальний захист, що 
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасо-
вої втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом [11]. Застосування в Конституції України поняття «соціальний 
захист» слугувало розвитку дискусії серед науковців щодо співвідношен-
ня понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» і доцільності 
застосування їх в національному законодавстві. Варто констатувати, що в 
науковій літературі соціальне забезпечення розглядається як одне з голов-
них соціально-економічних прав людини, необхідних для підтримання 
життєдіяльності в сучасних цивілізованих умовах.Безумовно, соціальне 
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є вагомою функцією соціалістичної держави, яка вживає реальні захо-
ди для підвищення рівня забезпечення непрацездатних. В таких умовах 
збільшується потреба в об’єднанні норм, які регулюють соціальне забез-
печення в одній галузі права [5,С. 36-37]. Соціальне забезпечення як за-
безпечення за рахунок суспільних фондів споживання лише непрацездат-
них громадян у 70-х роках визначав також Я. М. Фогель [6, С. 12]. 

Слід зауважити, що саме в 80-ті роки в Європі нового сплеску наб-
увають соціальні ідеї німецько-американського соціального психолога 
Е. Фрома, який наголошував, що «розуміння людської психіки має базу-
ватися на аналізі потреб людини, які виникають з умов її існування», «за-
можне суспільство – суспільство щасливих людей» [7, С. 454]. Таким чи-
ном, у науковій літературі поступово закріплюється позиція, що головне 
призначення соціального забезпечення – створити громадянам належні 
умови для добробуту, умови для такого рівня матеріального забезпечен-
ня, що дозволить відчувати себе соціально захищеним. 

Одним з перших в Радянському Союзі теорію соціального фактору, 
як гідне забезпечення життєвих потреб громадян, обґрунтовує вчений 
В. Ш. Шайхатдінов, котрий при визначенні соціального забезпечення, 
звертає увагу на бажання суспільства не лише стимулювати працівників, 
але й забезпечити членам суспільства в період хвороби і при виході на 
пенсію рівень доходів, що дорівнює рівню доходів, який отримує пра-
цівник за працю. В. Ш. Шайхатдінов наголошує, що соціальне забезпе-
чення – це система суспільних відносин, які складаються при забезпе-
ченні з централізованих суспільних фондів споживання, що утворюються 
державою за рахунок суспільства, життєвих потреб громадян через ін-
дивідуальну форму розподілу замість оплати за працю, взамін чи в до-
повнення до неї у випадках визначених законодавством, з врахуванням 
індивідуального трудового внеску громадян і соціального фактору або 
безеквівалентно [8, С. 9]. В цих наукових дослідженнях прослідковується 
посилення ідеї гуманізації соціального забезпечення, вказується, що со-
ціальне забезпечення спрямоване на всіх громадян як гарантія реалізації 
соціальної функції держави.

Дійсно, варто зауважити, що на останньому етапі існування Радян-
ського Союзу, в науці права соціального забезпечення відбуваються ін-
новаційні зрушення щодо розуміння сутності соціального забезпечення. 
Поступово корегується ідея монопольного значення держави в соціаль-
ному забезпеченні, тобто здійснення соціального забезпечення винятково 

за рахунок державного бюджету. Це поклало початок пострадянському 
етапу розвитку соціального забезпечення, який стартував з ліквідацією в 
грудні 1991 року такого складного державного утворення як Радянський 
Союз та виникненням нових незалежних держав [9, С. 245]. 

Першим базовим документом стосовно соціального забезпечення в 
незалежній Україні стала Концепція соціального забезпечення населен-
ня України, затверджена постановою Верховної Ради України 21.12.1993 
р. № 3758-XII. В Концепції зазначається, що система соціального забез-
печення населення повинна будуватися таким чином, щоб не породжу-
вати зрівнялівки і утриманських настроїв при розподілі та споживанні 
життєвих благ, не послаблювати дієвості мотивів і стимулів до праці, а 
створювати умови для їх найповнішого виявлення [10].Проте, основи 
соціального забезпечення України, втілені у вказаному нормативно-пра-
вовому акті, за своїм змістом є досить суперечливими, адже спрямуван-
ня соціального забезпечення лише на працюючих громадян та членів їх 
сімей мало невиправдано звужений характер, що не узгоджувалося із 
загальними гуманістичними тенденціями соціального забезпечення в ін-
ших країнах світу. 

За таких умов почала формуватися національна школа соціального 
забезпечення в Україні. До вчених, які поклали початок формуванню 
української школи соціального забезпечення, варто віднести: В. М. Ан-
дріїва, Н. Б. Болотіну, Я. І. Безуглу, М.І. Боднарука, О.В. Москаленко, 
С. М. Прилипка, С. М. Синчук, І. М. Сироту, Н. М. Стаховську, Б. І. Сташ-
ківа, Б. С. Стичинськогота ін.

Суттєвий вплив на розвиток української доктрини права соціального 
забезпечення мало прийняття 28.06.1996 р. Конституції України, де в ч. 1. 
ст. 46 визначалось, що громадяни мають право на соціальний захист, що 
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасо-
вої втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом [11]. Застосування в Конституції України поняття «соціальний 
захист» слугувало розвитку дискусії серед науковців щодо співвідношен-
ня понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» і доцільності 
застосування їх в національному законодавстві. Варто констатувати, що в 
науковій літературі соціальне забезпечення розглядається як одне з голов-
них соціально-економічних прав людини, необхідних для підтримання 
життєдіяльності в сучасних цивілізованих умовах.Безумовно, соціальне 
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забезпечення – головний напрям соціальної політики соціально-правової 
держави, якою позиціонується в сучасних умовах Україна.

Разом з тим, в умовах сьогодення, враховуючи особливості соціаль-
но-економічного розвитку держав пострадянського простору, до яких 
належить і Україна, для характеристики сучасних тенденцій доктриналь-
ного розуміння змісту цивілізаційної теорії «соціального фактору» в кон-
тексті розвитку соціального забезпечення, зарано застосувати поняття 
«соціальне забезпечення в соціально-правовій державі».Це вказівка на 
більш високий, якісно новий матеріальний добробут громадян, що зага-
лом не відповідає дійсності.Виходячи з цього, щодо України більш ко-
ректним, вважаємо, буде застосування поняття «соціальне забезпечення в 
соціально-орієнтованій державі» як констатація про реалізацію соціаль-
ного забезпечення на рівні соціальних мінімальних стандартів, визначе-
них законодавством [12, С.84].

Враховуючи вищезазначене, варто констатувати, що змістове на-
повнення цивілізаційної теорії «соціального фактору» змінюється і 
трансформується разом з розвитком суспільства і держави. Однією з ха-
рактерних ознак провідних країн світу як соціальних держав є реалізація 
соціального забезпечення на рівні вищому, ніж гарантований прожитко-
вий мінімум, що є безперечною ознакою гуманістичних тенденцій і свід-
чить про ефективну соціальну політику, спрямовану на захист прав та 
свобод людини.
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СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У сучасних умовах трансформації суспільних відносин, особливо у 
сфері здійснення заходів, спрямованих на попередження, подолання та/
або пом’якшення несприятливих наслідків соціальних ризиків, адапта-
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забезпечення – головний напрям соціальної політики соціально-правової 
держави, якою позиціонується в сучасних умовах Україна.

Разом з тим, в умовах сьогодення, враховуючи особливості соціаль-
но-економічного розвитку держав пострадянського простору, до яких 
належить і Україна, для характеристики сучасних тенденцій доктриналь-
ного розуміння змісту цивілізаційної теорії «соціального фактору» в кон-
тексті розвитку соціального забезпечення, зарано застосувати поняття 
«соціальне забезпечення в соціально-правовій державі».Це вказівка на 
більш високий, якісно новий матеріальний добробут громадян, що зага-
лом не відповідає дійсності.Виходячи з цього, щодо України більш ко-
ректним, вважаємо, буде застосування поняття «соціальне забезпечення в 
соціально-орієнтованій державі» як констатація про реалізацію соціаль-
ного забезпечення на рівні соціальних мінімальних стандартів, визначе-
них законодавством [12, С.84].

Враховуючи вищезазначене, варто констатувати, що змістове на-
повнення цивілізаційної теорії «соціального фактору» змінюється і 
трансформується разом з розвитком суспільства і держави. Однією з ха-
рактерних ознак провідних країн світу як соціальних держав є реалізація 
соціального забезпечення на рівні вищому, ніж гарантований прожитко-
вий мінімум, що є безперечною ознакою гуманістичних тенденцій і свід-
чить про ефективну соціальну політику, спрямовану на захист прав та 
свобод людини.
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СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У сучасних умовах трансформації суспільних відносин, особливо у 
сфері здійснення заходів, спрямованих на попередження, подолання та/
або пом’якшення несприятливих наслідків соціальних ризиків, адапта-
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цію особи до нових умов життєдіяльності, особливого значення набува-
ють питання удосконалення механізму забезпечення права на соціальний 
захист, забезпечення його ефективності та актуальності.

Механізмом забезпечення права на соціальний захист є система 
(комплекс) заходів, що здійснюються з метою ефективногозадоволення 
інтересу управомоченої особи щодо отримання конкретних видів со-
ціального захисту задля попередження, подолання та/або пом’якшення 
несприятливих наслідків соціальних ризиків, адаптації особи до нових 
умов життєдіяльності.

Механізм забезпечення права на соціальний захист є комплексним си-
стемним явищем, яке потрібно розглядати у сукупності та взаємодії усіх 
його елементів. З огляду на це окремо варто зупинитися на визначенні 
структури досліджуваного явища.

Так, на думку О.Ф. Скакун, забезпечення права людини, у тому числі 
й права на соціальнийзахист, включає в себе йогореалізацію, охорону, за-
хист та відновлення у випадкупорушення[1, c. 191].

На думку П.М. Рабіновича, забезпечення права включає в себе три 
елементи (напрями) державної діяльності: 1) сприяння реалізації прав і 
свобод, що здійснюється шляхом створення ефективних гарантій у від-
повідній сфері суспільних відносин; 2) охорона прав і свобод людини, 
яка включає в себе, в тому числі, профілактичні заходи; 3) захист прав 
і свобод людини, що представляє собою відновлення порушеного пра-
вомірного стану, притягнення порушників до відповідальності [2, c. 45]. 

О.В. Марцеляк розширює зміст поняття «забезпечення прав і свобод» 
включаючи до нього крім вищеперерахованих елементів також удоскона-
лення національного законодавства країни і приведення його у відповід-
ність до міжнародних стандартів [3, c. 128].

Структуру правового механізму забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина, на думку Д.О. Авдєєва, складають дві взаємопов’язані під-
системи: нормативна та інституційна. В нормативну складову включені 
правові норми і принципи, а інституційна складова є сукупністю органів 
державної влади, різноманітних громадських організацій тощо, створе-
них для забезпечення прав і свобод громадян: законодавчі (представни-
цькі) та виконавчі органи влади, уповноважений з прав людини, консти-
туційних суд, суди, правозахисні організації тощо [4, c. 11]. 

Досліджуючи механізм забезпечення прав і свобод особистості 
О.С. Мордовець в його структуру включає суспільні норми, правомірну 

діяльність суб’єктів прав людини і громадянина, гласність, суспільну 
думку, гарантії: загальні, спеціальні (юридичні), організаційні, процеду-
ри, відповідальність, контроль, включаючи міжнародний [5, c. 275].

Ю.В. Анохін зазначає, що механізм забезпечення прав та свобод осо-
бистості включає в себе:механізм правового регулювання суспільних від-
носин;механізм дії права, що включає в себе механізм реалізації, охорони 
та захисту прав і свобод громадян;механізм держави;гарантії забезпечен-
ня дії даного механізму (загальні та спеціальні);механізм юридичної від-
повідальності [6, c. 252].

Варто відзначити, що в цілому запропонована Ю.В. Анохіним струк-
тура механізму забезпечення права відповідає загальному уявленню щодо 
елементів досліджуваного системного явища, тим не менше, на нашу 
думку, не зовсім доцільно в якості окремого елементу виділяти механізм 
держави, а деякі запропоновані науковцем частини досліджуваного ме-
ханізму, на нашу думку, цілком охоплюються іншими.

Так, наприклад, науковець зазначає, що механізм забезпечення пе-
редбачає фактичну реалізацію правових приписів та вимог у діяльності 
суб’єктів суспільних відносин щодо забезпечення прав і свобод осо-
бистості. При цьому він вказує, що при реалізації норм права (у формі 
дотримання, використання, виконання), юридичні норми втілюються в 
життя безпосередньо діями самих суб’єктів суспільних відносин, тобто у 
формі безпосередньої реалізації норм права.

У той же час, досить часто дотримання, використання та виконан-
ня правових норм недостатньо для забезпечення повної реалізації прав 
особистості і виникає потреба залучення у даний процес компетентних 
органів, наділених повноваженнями щодо правозастосування, в рамках 
яких здійснюється, як правило, охорона та захист відповідних прав. 

Окремо варто звернути увагу, що охорона суб’єктивних прав осо-
бистості здійснюється з метою усунення перешкод у реалізації прав та 
свобод особистості, на профілактику та попередження їх порушень, 
у свою чергу, захист прав особистості здійснюється після порушення 
прав і свобод з метою їх відновлення. Юридична ж відповідальність є 
мірою державного примусу, в якій виражається осуд винного в правопо-
рушенні і яке передбачає його обов’язок зазнати негативних наслідків 
державно-владного характеру. Іншими словами, це покарання, що на-
ступає у випадку порушення чи невиконання (неналежного виконання) 
своїх обов’язків.
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Таким чином, оскільки охорона прав, свобод та охоронюваних за-
коном інтересів є необхідним і закономірним елементом механізму за-
безпечення будь-якого права, у тому числі й права на соціальний захист, 
особливе місце в ньому посідає юридична відповідальність, яка виступає 
правовим засобом забезпечення охорони прав, свобод та охоронюваних 
законом інтересів і засобом забезпечення реалізації юридичних обов’яз-
ків [7, c. 204]. 

Окремо варто також зупинитися на можливості включення юридич-
них гарантій до механізму здійснення прав особистості. Так гарантії 
направлені на забезпечення реальності прав та свобод особистості, яка 
досягається, у першу чергу, саме в процесі їх здійснення (в окремих ви-
падках – захисту). З урахуванням вищевикладеного видається, що визна-
чення гарантій ефективного функціонування механізму забезпечення 
прав в якості окремого його елементу є недоцільним, оскільки інші еле-
менти досліджуваного системного явища будуть неповними.

Щодо механізму держави у системі механізму забезпечення прав осо-
бистості варто зазначити, що дійсно забезпечення прав і свобод людини не-
можливе без держави, яка встановлює цілу систему процедур, інститутів, 
що гарантують ці права. У той же час, на нашу думку, у механізмі забезпе-
чення ключову роль відіграють саме заходи, спрямовані на забезпечення 
права, а не суб’єкти, якими ці заходи вживаються. Крім того, держава є все 
ж таки суб’єктом, який ключову роль відіграє у всій системі суспільних 
відносин. При цьому ця роль є майже однаковою та жодних особливостей 
в рамках механізму здійснення права на соціальний захист не має.

З огляду на вищевказані позиції науковців щодо визначення структу-
ри механізму забезпечення прав людини, на нашу думку, цілком обґрун-
тованим буде включення до досліджуваної категорії таких структурних 
елементів, як механізм утвердження права на соціальний захист, механізм 
його здійснення, механізм охорони та захисту права на соціальний захист.

Елементи механізму забезпечення права на соціальний захист переб-
увають у взаємозв’язку один з одним та характеризуютьсяпідпорядкова-
ними та організаційними зв’язками. При цьому в цілому вони створюють 
єдину органічну взаємопов’язану систему.
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Одним із основних завдань щодо покращення соціального та пра-
вового захисту трудових мігрантів залишається розширення договір-
ної бази з країнами, в яких чисельність трудових мігрантів - громадян 
України є найвагомішою, та проведення заходів щодо активізації вико-
нання двосторонніх міжнародних договірних документів у частині від-
працювання механізму працевлаштування трудових мігрантів у рамках 
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укладених угод та контролю за виконанням положень цих договірних 
документів.

Водночас основними проблемними питаннями у сфері трудової мігра-
ції, які потребують врегулювання, залишаються: посилення соціального 
та правового захисту трудових мігрантів та членів їх сімей; налагодження 
обліку трудових мігрантів, які працюють за межами України; запобігання 
незаконній трудовій міграції та ризикам, що пов’язані з нею; створен-
ня умов для повернення та реінтеграції трудових мігрантів; активізація 
державної політики щодо формування привабливого внутрішнього ринку 
праці.

Відповідно до Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 
5 листопада 2015 року одним із напрямків державної політики у сфері 
зовнішньої трудової міграції є забезпечення соціального та правового за-
хисту трудових мігрантів і членів їхніх сімей.

Права трудових мігрантів, зокрема на соціальний захист регулюють-
ся законодавством держави перебування та міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 
При цьому чинне законодавство надає право трудовим мігрантам і чле-
нам їхніх сімей добровільно брати участь у системі загальнообов’язково-
го державного соціального страхування згідно із законами України.

Пенсійне забезпечення трудових мігрантів здійснюється відповід-
но до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, 
та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів їхніх сімей, 
які перебувають на їх утриманні та залишаються на території України, 
здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

З метою ефективної реінтеграції трудових мігрантів їм надається ін-
формація про збереження прав, набутих за кордоном у сфері соціального 
забезпечення; про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На жаль чинний закон «Про міжнародне приватне право» від 23 черв-
ня 2005 року (з наступними змінами і доповненнями) не містить норм, 
які б регулювали, які норми права застосовуються у питанні соціального 
забезпечення, якщо хоча б один учасник цих правовідносин є громадя-
нином України, що проживає за межами України, іноземцем особою без 
громадянства або іноземною юридичною особою.

З метою ефективного регулювання соціального захисту трудових мі-
грантів Україна у 2007 році ратифікувала Європейську конвенцію про 
правовий статус трудящих-мігрантів від 24.11.1977. 

Європейська конвенція 1977 року дала визначення поняття «трудя-
щих мігрантів»: громадянин Договірної сторони, якому інша Договірна 
сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної 
роботи (ст. 1 Європейської конвенції). 

Відповідно до цієї конвенції кожна держава, яка її підписала зобов’я-
зується надавати трудящим-мігрантам і членам їхніх сімей у питанні со-
ціального забезпечення в межах своєї території такий самий режим, який 
вона надає своїм громадянам, відповідно до вимог національного законо-
давства та двосторонніх чи багатосторонніх угод у тому числі соціальну 
та медичну допомогу на тих самих засадах, що і її громадянам відповід-
но до зобов’язань, які вона взяла на себе за іншими міжнародними уго-
дами та зокрема Європейською конвенцією 1953 року про соціальну та 
медичну допомогу. Також стосовно нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань Україна зобов’язалася забезпечити трудя-
щим-мігрантам такі самі права й захист, що й українські працівники. 
Трудящий-мігрант, який став жертвою нещасного випадку на виробни-
цтві або отримав професійне захворювання на території України пови-
нен мати право на професійну реабілітацію на тих самих засадах, що й 
українські працівники.

Так Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» в редакції від 28.12.2014 урегульовано що право на ма-
теріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи - грома-
дяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які про-
живають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором 
України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Натомість статтею 46 цього закону передбачено, що страхові виплати і 
надання соціальних послуг припиняються на весь час проживання потер-
пілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором 
України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 
Тобто в даному випадку законом також передбачено обмеження у виплаті 
страхових допомог і наданні соціальних послуг як за соціальним страху-
ванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності так при страху-
ванні від нещасного випадку.
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Аналогічна ситуація була із пенсійними виплатами. Конституційний 
суд у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 
частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у своєму рішенні 
від 7 жовтня 2009 року визнав такими, що не відповідають Конституції 
України (є неконституційними), положення які регламентували припи-
нення виплати пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, 
з якими Україною не укладено відповідного договору.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами-членами, з іншої сторони держава повинна розробити 
ефективні механізми імплементації європейського законодавства у тому 
числі в галузі соціального захисту трудових-мігрантів та членів їх сімей.

Реалізація положень договору про асоціацію передбачає у тому силі 
скасування дискримінаційних положень законів та підзаконних норма-
тивно-правових актів стосовно рівних можливостей отримання соціаль-
ного забезпечення та соціальних послуг українськими громадянами, які 
проживають в Україні, які виїхали тимчасово, або на постійне проживан-
ня за кордон, а також трудящими-мігрантами.

Гнатенко К. В.
головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контро-

лю у сфері нотаріату управління з питань нотаріату 
(Головне територіальне управління юстиції у Харківській області),

кандидат юридичних наук

ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ У СОЦІАЛЬНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Соціальне забезпечення населення України є невід’ємним елементом 
системи прав і свобод людини і громадянина демократичної правової дер-
жави, якою, відповідно до Конституції, є і Україна. Одначе проголошені, 
але не реалізовані на практиці права, зокрема право на соціальне забез-
печення, віддаляє державу від спрямованого курсу демократичних пере-

творень та суспільного добробуту. Тому для ефективної й дієвої реалізації 
права на соціальне забезпечення населення держава встановлює систему 
принципів, на основі якої ґрунтується соціальне забезпечення. Ці прин-
ципи визначають засади правового регулювання та реалізації цього права 
[1, c. 182]. Вони відіграють важливу роль у становленні й розвитку со-
ціального забезпечення: а) служать засадами об’єднання окремих право-
вих норм у єдину логічну систему; б) дають змогу вирізнити специфічні 
ознаки відповідної галузі; в) дають можливість ретельно і змістовно усві-
домити смисл конкретної норми, що стосується соціального забезпечен-
ня, й визначити загальну спрямованість і головні тенденції його розвитку; 
г) допомагають правильно розуміти сутність законодавства про соціальне 
забезпечення та його взаємозв’язок з економікою, соціальною політикою 
держави, правосвідомістю громадян; д) виступають підґрунтям для здійс-
нення тлумачення правових норм, особливо у випадках, коли нормативні 
акти містять протиріччя [2, c. 40].

Принципи права соціального забезпечення в загальному вигляді не 
сформульовано ні в Конституції України, ні в законодавстві про соціаль-
не забезпечення. Але вони можуть бути виведені з аналізу й установлен-
ня загальних, найбільш суттєвих рис фактичного змісту сукупності норм 
цього права.

Одним із провідниху галузі права соціального забезпечення виступає 
принцип єдності і диференціації у соціальному забезпеченні населення 
України, якийпронизує всю систему законодавства у розглядуваній ца-
рині та характеризується нерозривним зв’язком єдності й диференціації. 
Такий взаємозв’язок не тільки передбачає взаємонепротиставлення, а й 
вимагає забезпечення єдності за допомогою диференціації, а диференціа-
ції – за допомогою єдності. Ця теза є підтвердженням більш загального 
філософського положення про співвідношення конкретного й загального: 
конкретне не існує без загального, загальне – без конкретного й за певних 
умов конкретне переходить у загальне [3, с. 237-239].

Єдність і диференціація правового регулювання виступає однією з 
вагомих методологічних особливостей права соціального забезпечення 
та характеризуються тим, що законодавство про соціальне забезпечення 
виходить з єдності вимог до всіх громадян при виникненні у них суб’єк-
тивного права на відповідні види соціального забезпечення. Ця єдність 
визначена природою соціального забезпечення, економічною основою 
системи соціального забезпечення. Норми законодавства про соціальне 
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забезпечення мають тенденцію до посилення єдності регулювання су-
спільних відносин в галузі соціального забезпечення. Це проявляється в 
тому, що вже в даний час багато видів соціального забезпечення нада-
ються громадянам незалежно від їх правового положення і роду суспіль-
но-корисної діяльності [3, с. 98]. Тобто, принцип єдності в соціальному 
забезпеченні означає: (а) єдиний державний підхід до правового регулю-
вання правовідносин у цій сфері; (б) єдину державну політику, зокрема 
єдність цілей, принципів, гарантій тощо; (в) однакову можливість (кон-
ституційне право) у всіх громадян на достатній рівень життя та розвиток 
своєї особистості.

Щодо принципу диференціації в соціальному забезпеченні, то його 
практичне значення полягає в тому, що держава створює такі умови для 
отримання права на соціальне забезпечення, за яких враховуються не 
тільки об’єктивні чинники, які впливають на настання страхового випад-
ку або потрапляння особи в складну життєву ситуацію, а й суб’єктивні 
фактори, які залежать від бажання та зусиль кожної окремої особи, спря-
мовані на підвищення рівня своєї соціальної захищеності під час працез-
датного періоду та відвернення або зниження фінансової неспроможності 
в непрацездатному віці чи при настанні іншого страхового випадку.Од-
ним із видів соціального забезпечення, в якому принцип диференціації 
виражений найбільше (в розумінні наявності значної кількості критеріїв 
диференціації), є державне пенсійне забезпечення.

До питання законодавчого закріплення досліджуваного принципу, то 
у законодавстві України із соціального забезпечення принцип єдності 
не передбачений в жодному з актів. Що ж до принципудиференціації, 
то він міститься в Законах України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття» (принцип диференціації 
розмірів виплати допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу 
та тривалості безробіття), «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного за-
хворювання, які спричинили втрату працездатності» (принцип диферен-
ціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, 
виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному 
підприємстві).

На підставі вищевикладеного, можемо констатувати, що єдність і ди-
ференціація є одним із ключових принципів у праві соціального забез-
печення, який пронизує всю систему законодавства у цій царині. Дифе-

ренціація сприяє єдності, а єдність створює умови для диференціації, 
тобто, вони органічно доповнюють одне одного та покладені в основу 
загального принципу соціальної справедливості.Зокрема, даний прин-
цип відображає наявність єдиних концептуальних засад розвитку права 
соціального забезпечення, необхідність його сталості, стабільності та 
універсальності, а також необхідність урахування (а) різних соціальних 
ризиків, які зумовлюють правові наслідки для особи у сфері соціального 
забезпечення, і(б) особливостей, потреб та інтересів осіб, які потребують 
адекватного захисту з боку суспільства та держави. При цьомуєдиною 
концептуальною, конституційно-правовою основою виступає право на 
соціальний захист. Даний принцип діє у всіх формах та видах соціаль-
ного забезпечення, утворюючи їх різноманітність та доступність для 
всіх громадянин, які цього потребують, на мінімальному, але достатньо-
му рівні для всіх осіб, незалежно від їх трудового (страхового) стажу та 
розміру середньомісячного доходу, та на більш високому рівні для тих, 
хто активно брав участь у соціально-корисній діяльності. Тобто, прин-
цип єдності в соціальному забезпеченні населення означає, що в Україні 
діють єдині законодавчі правила реалізації права на соціальне забезпе-
чення, єдина система формування соціальних фондів; принцип же дифе-
ренціації вказує на те, що розміри соціальних виплат залежать від різних 
факторів та умов[1, c. 188].
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ПРИНЦИПИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Виникнення благодійної діяльності на географічній території су-
часної України сягає сивої давнини. Приватна доброчинність слугува-
ла першим проявом масового та систематичного соціального захисту 
нужденних: дітей, жінок, літніх людей, поранених воїнів та інших [1, 
С. 332-333]. Не секрет, що така підтримка здійснювалась задовго до за-
родження державності, окремі її вираження мали місце ще за первіс-
ної дородової общини, де починала приділятися перша особлива ува-
га дітям та вагітним жінкам. У сьогоднішніх умовах стверджувати про 
виключну роль держави в соціальному забезпечення було б голослівно, 
адже благодійність не втратила своєї ролі і на даному етапі розвитку 
соціального захисту в Україні, більше того, як слушно зазначається у 
літературі, – досягла вершини [2, С. 91], законодавчо окреслилась. Вра-
ховуючи це, актуальним буде дослідити власне цей феномен як окремий 
напрямок недержавного соціального забезпечення, починаючи із основ, 
якими є, наприклад, принципи.

Загальні положення – поняття, цілі та сфери, суб’єкти, види, механізм 
здійснення благодійної діяльності спеціально створеними некомерційни-
ми суб’єктами або окремими фізичними особами (меценатами, філантро-
пами та ін.) закріплені у Законі України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI. Проте, принципам 
благодійної діяльності у спеціальному Законі уваги не приділяється. Біль-
ше того, ні Закон України «Про товариство Червоного Хреста України» 
від 28.11.2002 р. № 330-IV, ні Закон України «Про гуманітарну допомогу» 
від 22.10.1999 р. № 1192-XIV, якими також регулюються окремі аспекти 
благодійної діяльності, також не містять принципів.

Поняттям «принципи» традиційно охоплюються керівні ідеї, що ви-
ражають об’єктивні закономірності існування та визначають науко¬во 
обґрунтовані напрямки динаміки процесу чи явища в умовах відповідно-

го рівня розвитку суспільства і розкривають зміст і тенденції правового 
регулювання. У ракурсі нашого дослідження принципи лаконічно і кон-
центровано демонструватимуть найбільш вагомі риси благодійної діяль-
ності, її правого регулювання у сучасних умовах.

Напрацювання теорії права дають можливість класифікувати усі 
принципи на: загальноправові, міжгалузеві, галузеві та внутрішньогалу-
зеві. Враховуючи те, що благодійність (благодійну діяльність) видається 
доцільним розуміти як самостійний інститут права соціального забезпе-
чення її принципи є внутрішньогалузевими. 

Цікавою в рамках нашого дослідження є низка принципів, висвітле-
них Ф.Я. Ступак, під час дослідження філантропічних об’єднань другої 
половини XIX–початку XX сторіччя, адже більшість із них не втрачає ак-
туальності і сьогодні. Серед них вчений перераховує: легальність діяль-
ності і підзвітність місцевій та центральній владі; аполітичність; функ-
ціонування в рамках законів про благодійні товариства; демократичність; 
фінансова замкненість у колі своїх членів, зрідка – отримання допомог 
від земств, адміністрацій міста, інших державних суб’єктів; прагнення 
встановлення зв’язків із іншими благодійними організаціями[3, С. 173].

 Як зазначалося раніше, у жодному зі спеціальних законів у цій 
сфері не закріплюється принципів благодійної діяльності. Проте стаття 
11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
містить «засади діяльності благодійних організацій», якими в загальних 
рисахфрагментарно описується порядок їх функціонування:некомерцій-
ний характер здійснення благодійної діяльності (метою не може бути 
одержання прибутку); самостійність надавачів у визначенні сфер, видів і 
місця, строків і отримувачів допомоги; свобода об’єднань тощо. 

Заслуговують на увагу принципи благодійної діяльності, запропо-
новані у посібнику «Благодійність за правилами: принципи, основні 
засади, практичне застосування» А. Гулевської-Черниш, К. Ржевської, 
Л. Ярошенко. Так, автори зазначають, що 1994-го року Європейський 
центр фундацій (EFC)надав розголосу «Принципам ефективної роботи», 
що було своєрідною рекомендацією, орієнтиром для благодійних фондів 
щодо зростання ефективності їх діяльності, а також забезпечення біль-
шої прозорості та відкритості під час збирання й використання пожертв. 
Брошура була перекладена українською і видана Українським форумом 
благодійників у 2007 році. Так, запропонованими були «7 принципів 
ефективної роботи»: 
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1) відповідність – благодійні фонди діють відповідно до чинного за-
конодавства України, статуту організації, ратифікованих в Україні між-
народних і європейських конвенцій; 2) врядування –керівництво фондом 
здійснюється органом, якому делеговано право на схвалення рішень, чле-
ни якого обираються та керуються у своїй діяльності етичними стандар-
тами; 3) внутрішні політики, процедури, програми підтримки – фонди 
розробляють зрозумілий перелік положень та процедур, які визначають 
місію, цілі, завдання та відповідні програми, які систематично доопра-
цьовуються; 4) управління, менеджмент, фінанси –стабільне і грунтовне 
адміністрування, наявність стратегій та процедур інвестування, викори-
стання ресурсів на благо людям забезпечують ефективну роботу фондів; 
5) спілкування з громадою (комунікації) –прозорість діяльності. Довіра 
– найбільш цінний капітал у благодійності. Дотримання рекомендацій по-
винно відбуватися свідомо і добровільно; 6) моніторинг та оцінка – фон-
ди роблять моніторинг і періодичну оцінку своєї діяльності та програм; 
7) співпраці – фонди популяризують свої ноу-хау й досвід серед рівних 
організацій з метою просування успішних напрацювань, а також збіль-
шення свого впливу у цій галузі [5].

Значення даних принципів для нашого дослідження досить сумнівне, 
адже вони не відображають суть благодійної діяльності в цілому, а слу-
гують більше орієнтиром для благодійних фондів у їх функціонуванні, 
носять декларативний характер.

Принципи благодійної діяльності в Україні найбільш вдало видається 
можливим описати через притаманні для неї властивості.

О.В. Марченко вважає, що благодійна діяльність характеризується та-
кими ознаками, як: 1) добровільність – тобто основою для її здійснення є 
власне волевиявлення благодійника без будь-якого примусу; 2) система-
тичність – постійна активна участь благодійника у наданні підтримки; 3) 
безоплатність – відсутність зустрічної дії майнового характеру зі сторони 
отримувача; 4) наявність специфічних суб’єктів правовідносин (благодій-
ник і бенефіціар); 5) цільове спрямування – тобто її реалізація в рамках 
передбачених законом сфер і згідно з цілями; 6) здійснення засобом ма-
теріальної чи особистої допомоги тощо [4, С. 65].

Р.А. Сербиним акцентується увага на тому, що невизначеними ле-
гально також є принципи права на отримання благодійної допомоги, що 
ускладнює можливість його реалізації, вибору конкретного виду під-
тримки. Шляхом вирішення проблеми, на думку автора, є доповнення 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
низкою принципів: 

– рівноправності, що означає відсутність дискримінації отримувачів 
на основі віку, національності, соціального походження, місця проживан-
ня, віросповідання, майнового положення, наявності судимості, прина-
лежності до громадських об’єднань, окрім громадських об’єднань, що 
пропагують насильство, сепаратизм і тероризм; 

– принципу мінімуму – надання базового обсягу допомоги, що задо-
вольняє первинні потреби отримувача; 

– принципу адресності – надання благодійної допомоги конкрет-
ним бенефіціарам відповідно до побажань благодійників і набувачів [6, 
С. 415.]

Даний перелік, на нашу думку, дещо обмежений і не надає повного уяв-
лення про природу благодійної діяльності в Україні та основи її здійснення. 
Крім цього, не зрозумілим є те, яку саме статтю вчений пропонує розши-
рити за рахунок запропонованих змін, адже підходящої за змістом немає.

Враховуючи вищезазначене та очевидність наявності у чинному за-
конодавстві прогалини, пропонуємо закріпити в окремій статті Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» принци-
пи благодійної діяльності, вказавши серед них: 1) законність; 2) демо-
кратизм; 3)відкритість та прозорість; 4) неприбутковість і безоплатність; 
5) цільове використання ресурсів;6) самостійність та підконтрольність; 
7) свободу об’єднань; 8) добровільність; 9) систематичність; 10) доціль-
ність;11) оцінку діяльності тощо.

Список використаних джерел
1. Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н.Договоры в сфе-

ресемьи, труда и социальногообеспечения (цивилистическоеисследова-
ние): учебное пособие.А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Тарусина; 
Яросл. гос. ун-т, 2008. Ярославль: ЯрГУ, 2008. 432 с.

2. Пасічніченко С.В. Благодійність як соціальний феномен та основа 
формування соціальної допомоги. Право і суспільство. 2014. № 1. С. 87-91.

3. Cтупак Ф.Я. Благодійні товариства Києва (друга половина XIX–по-
чаток XX ст.) К.: Хрещатик, 1998. 208 с. 

4. Марченко О.В. Природа благодійної діяльності в Україні. Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 
2003. Вип. 4. Т. 2 С. 63-66.



Право соціального забезпеченняАктуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

388 389

1) відповідність – благодійні фонди діють відповідно до чинного за-
конодавства України, статуту організації, ратифікованих в Україні між-
народних і європейських конвенцій; 2) врядування –керівництво фондом 
здійснюється органом, якому делеговано право на схвалення рішень, чле-
ни якого обираються та керуються у своїй діяльності етичними стандар-
тами; 3) внутрішні політики, процедури, програми підтримки – фонди 
розробляють зрозумілий перелік положень та процедур, які визначають 
місію, цілі, завдання та відповідні програми, які систематично доопра-
цьовуються; 4) управління, менеджмент, фінанси –стабільне і грунтовне 
адміністрування, наявність стратегій та процедур інвестування, викори-
стання ресурсів на благо людям забезпечують ефективну роботу фондів; 
5) спілкування з громадою (комунікації) –прозорість діяльності. Довіра 
– найбільш цінний капітал у благодійності. Дотримання рекомендацій по-
винно відбуватися свідомо і добровільно; 6) моніторинг та оцінка – фон-
ди роблять моніторинг і періодичну оцінку своєї діяльності та програм; 
7) співпраці – фонди популяризують свої ноу-хау й досвід серед рівних 
організацій з метою просування успішних напрацювань, а також збіль-
шення свого впливу у цій галузі [5].

Значення даних принципів для нашого дослідження досить сумнівне, 
адже вони не відображають суть благодійної діяльності в цілому, а слу-
гують більше орієнтиром для благодійних фондів у їх функціонуванні, 
носять декларативний характер.

Принципи благодійної діяльності в Україні найбільш вдало видається 
можливим описати через притаманні для неї властивості.

О.В. Марченко вважає, що благодійна діяльність характеризується та-
кими ознаками, як: 1) добровільність – тобто основою для її здійснення є 
власне волевиявлення благодійника без будь-якого примусу; 2) система-
тичність – постійна активна участь благодійника у наданні підтримки; 3) 
безоплатність – відсутність зустрічної дії майнового характеру зі сторони 
отримувача; 4) наявність специфічних суб’єктів правовідносин (благодій-
ник і бенефіціар); 5) цільове спрямування – тобто її реалізація в рамках 
передбачених законом сфер і згідно з цілями; 6) здійснення засобом ма-
теріальної чи особистої допомоги тощо [4, С. 65].

Р.А. Сербиним акцентується увага на тому, що невизначеними ле-
гально також є принципи права на отримання благодійної допомоги, що 
ускладнює можливість його реалізації, вибору конкретного виду під-
тримки. Шляхом вирішення проблеми, на думку автора, є доповнення 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
низкою принципів: 

– рівноправності, що означає відсутність дискримінації отримувачів 
на основі віку, національності, соціального походження, місця проживан-
ня, віросповідання, майнового положення, наявності судимості, прина-
лежності до громадських об’єднань, окрім громадських об’єднань, що 
пропагують насильство, сепаратизм і тероризм; 

– принципу мінімуму – надання базового обсягу допомоги, що задо-
вольняє первинні потреби отримувача; 

– принципу адресності – надання благодійної допомоги конкрет-
ним бенефіціарам відповідно до побажань благодійників і набувачів [6, 
С. 415.]

Даний перелік, на нашу думку, дещо обмежений і не надає повного уяв-
лення про природу благодійної діяльності в Україні та основи її здійснення. 
Крім цього, не зрозумілим є те, яку саме статтю вчений пропонує розши-
рити за рахунок запропонованих змін, адже підходящої за змістом немає.

Враховуючи вищезазначене та очевидність наявності у чинному за-
конодавстві прогалини, пропонуємо закріпити в окремій статті Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» принци-
пи благодійної діяльності, вказавши серед них: 1) законність; 2) демо-
кратизм; 3)відкритість та прозорість; 4) неприбутковість і безоплатність; 
5) цільове використання ресурсів;6) самостійність та підконтрольність; 
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Вчення про права і свободи людини та громадянина завжди займали 
почесне місце в історії людства. Ми, за своєю природою та соціальним 
призначенням, не можемо повноцінно жити, розвиватись, не володіючи 
певними духовними і матеріальними цінностями. Людина завжди во-
лоділа і володіє певним спектром прав, свобод і обов’язків - як суспільна 
істота, як член суспільства, як член політичного утворення – держави, а 
от їх обсяг та захист на всіх етапах існування складали проблему.

Протягом ХХ ст. в ході соціальних, ідеологічних, політичних, міжна-
ціональних, міжрелігійних конфліктів, зокрема двох світових воєн, права 
людини були настільки масово і грубо порушені, що світове співтовари-
ство вимушене було вивести проблему захисту прав людини з-під виклю-
чної компетенції держав та піддати міжнародно-правовому регулюван-
ню[1]. Так, ст.22 Загальної Декларації прав людини проголошує право 
кожної людини на соціальне забезпечення, на здійснення необхідних 
для підтримки її гідності і для вільного розвитку особистості прав в еко-
номічній, соціальній і культурній сферах шляхом національних зусиль 
і міжнародного співробітництва у відповідності зі структурою і ресур-

сами кожної держави. Ст. 25 Декларації доповнює зазначене положен-
ня і закріплює права людини на достатній життєвий рівень, необхідне 
соціальне обслуговування, на забезпечення в разі безробіття, хвороби, 
інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до іс-
нування через незалежні від неї обставини[ 2]. З точки зору формуван-
ня оновленої соціальної доктрини велике значення має Хартія основних 
прав Європейського Союзу, прийнята 7 грудня 2000 року в Ніцці. Саме 
цей документ і став базовим актом наднаціональної системи, джерелом 
права Європейського Союзу [3]. Це один з першх документів такого ран-
гу, що одночасно закріплює права першого і другого покоління, тобто 
поряд з громадянськими та політичними правами Хартія передбачає ши-
роке коло соціально-економічних прав, у тому числі і право на соціальне 
забезпечення. У ст. 34 Хартії зазначається, що, по-перше, Європейський 
Союз визнає право на отримання допомоги по соціальному страхуванню 
і соціальне забезпечення у випадку народження дитини, хвороби, вироб-
ничих травм, неможливості самостійного існування чи старості, а також 
у випадку втрати роботи; по-друге, будь-яка особа, що проживає на закон-
них підставах на території Європейського Союзу, має право на виплату 
допомог у сфері соціального забезпечення і соціальні пільги; по-третє, 
з метою боротьби із соціальним відчуженням та бідністю Європейський 
Союз визнає право на отримання соціальної допомоги і житлових субси-
дій, призначених для забезпечення гідного існування для всіх, хто не має 
достатніх засобів до існування [3]. 

Існують різноманітні погляди та думки щодо визначення основних 
елементів змісту права людини на соціальний захист. Зокрема, деякі ра-
дянські вчені до основних прав соціального захисту громадян відносили 
право на пенсійне забезпечення, право на грошові допомоги, право на 
медичну допомогу, право на профілактично-оздоровчі заходи з метою 
охорони здоров’я, право на соціально-трудову реабілітацію інвалідів, 
право на догляд за престарілими та інвалідами з боку суспільства, право 
на утримання та виховання дітей [3]. Сучасні ж науковці зміст права на 
соціальний захист (соціальне забезпечення) вже об’єднують у більш ком-
плексні елементи. Зокрема, Б.І. Сташків відносить такі правомочності, як: 
право на пенсійне забезпечення, забезпечення грошовими допомогами, 
надання пільг, компенсацій, натуральних допомог та соціальних послуг 
[4]. Н.Б. Болотіна відзначає, що право на соціальний захист – це комплекс 
суб’єктивних прав особи, які включають такі основні правомочності, як 
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плексні елементи. Зокрема, Б.І. Сташків відносить такі правомочності, як: 
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право на пенсійне забезпечення, право на соціальну допомогу, право на 
соціальну послуги, право на медичну допомогу [5]. Такі теоретичні по-
зиції обґрунтовуються положеннями Конституції України та галузевого 
соціально-захисного законодавства України. 

У реалізації прав на соціальний захист мають значення соціальні 
межі, а саме економічні. Рівень соціальної захищеності кожного індивіда 
залежить від рівня економічного забезпечення держави, в якій він прожи-
ває, від рівня фінансової самостійності соціально-страхових фондів. На 
жаль, економічні чинники у здійсненні права на соціальний захист часто 
і зумовлюють обмеження обсягу цього права. Таким чином, зв’язок реалі-
зації права на соціальний захист з економічними можливостями кожної 
держави не дозволяє однозначно вирішити питання про правову природу 
цього права як суб’єктивного права людини. З цього приводу в науці і 
склались дві кардинально різні точки зору. Перша – заперечує соціальні 
права як суб’єктивні права людини і визначає їх як обов’язки держави, які 
вона виконує залежно від економічного рівня. Друга ж наділяє соціальні 
права усіма ознаками суб’єктивних прав, а саме: свобода поведінки в ме-
жах, установлених нормою права; можливість для особи користуватись 
певним соціальним благом; повноваження здійснювати певні дії і вима-
гати відповідних дій від інших осіб; можливість звернутися до суду для 
захисту порушеного права.
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Важливе значення при визначенні розміру пенсії має середньомісяч-
ний заробіток (грошове забезпечення), що береться за основу при обчис-
ленні пенсії.

Стаття 23 Загальної декларації прав людини наголошує, що кожний 
працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забез-
печує гідне людини існування для її самої та її сім’ї і яка в разі необхід-
ності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення [1].

Відповідно до Конвенції Міжнародної Організації Праці № 95 про за-
хист заробітної плати від 1 липня 1949 р. термін «заробітна плата» озна-
чає, незалежно від назви й методу обчислення, будь-яку винагороду або 
заробіток, які можуть бути обчислені в грошах і встановлені угодою або 
національним законодавством, що їх роботодавець повинен заплатити на 
підставі письмового або усного договору про наймання послуг, працівни-
кові за працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги, котрі 
надано чи має бути надано [2].

Що стосується грошового забезпечення працівників органів внутріш-
ніх справ то його можна визначити як гарантовану винагороду, що випла-
чується даної категорії працівників за виконання службової діяльності із 
державного бюджету, обумовлену контрактом і законодавством, за осо-
бистий внесок працівника і вплив його праці на досягнення загальних 
результатів діяльності органів внутрішніх справ.

Стаття 94 Закону України від 2липня 2015 року №580-VIII «Про На-
ціональну поліцію» передбачає, що поліцейські отримують грошове за-
безпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального 
звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфіка-
ції, наявності наукового ступеня або вченого звання [3].
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право на пенсійне забезпечення, право на соціальну допомогу, право на 
соціальну послуги, право на медичну допомогу [5]. Такі теоретичні по-
зиції обґрунтовуються положеннями Конституції України та галузевого 
соціально-захисного законодавства України. 

У реалізації прав на соціальний захист мають значення соціальні 
межі, а саме економічні. Рівень соціальної захищеності кожного індивіда 
залежить від рівня економічного забезпечення держави, в якій він прожи-
ває, від рівня фінансової самостійності соціально-страхових фондів. На 
жаль, економічні чинники у здійсненні права на соціальний захист часто 
і зумовлюють обмеження обсягу цього права. Таким чином, зв’язок реалі-
зації права на соціальний захист з економічними можливостями кожної 
держави не дозволяє однозначно вирішити питання про правову природу 
цього права як суб’єктивного права людини. З цього приводу в науці і 
склались дві кардинально різні точки зору. Перша – заперечує соціальні 
права як суб’єктивні права людини і визначає їх як обов’язки держави, які 
вона виконує залежно від економічного рівня. Друга ж наділяє соціальні 
права усіма ознаками суб’єктивних прав, а саме: свобода поведінки в ме-
жах, установлених нормою права; можливість для особи користуватись 
певним соціальним благом; повноваження здійснювати певні дії і вима-
гати відповідних дій від інших осіб; можливість звернутися до суду для 
захисту порушеного права.
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ціональну поліцію» передбачає, що поліцейські отримують грошове за-
безпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального 
звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфіка-
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Відповідно до ст. 43 Закону України від 09.04.92 р. № 2262-12 «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких ін-
ших осіб» у грошове забезпечення, з якого обчислюється пенсія за вислу-
гу років працівникам органів внутрішніх справ, включаються відповідні 
оклади за посадою, спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу 
років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, до-
плати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, 
з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України [4]. 

У зв’язку з підвищенням грошового забезпечення поліцейським акту-
альним є питання про розмір грошового забезпечення, яке враховується 
при перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ. 
Не дивлячись на те, що пенсіонерам органів внутрішніх справ, яким при-
значена пенсія за вислугою років відповідно до Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб», законодавством гарантовано право на перерахунок пенсії у зв’язку 
зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповід-
них категорій військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за 
вказаним Законом, таке право можливо було реалізувати протягом двох 
років тільки за участі судової гілки влади. Масовими стали спори вказа-
ної категорії пенсіонерів з органами Пенсійного фонду України. 

І нарешті було прийнято постанову Кабінету Міністрів України №103 
від 21 лютого 2018 року «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені 
з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», яка визначила 
порядок проведення перерахунку та виплати пенсій, особам, які звіль-
нені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб [5]. Згідно цієї 
Постанови перерахунок пенсії особам начальницького і рядового скла-
ду органів внутрішніх справ здійснюється за прирівняною посадою з 
розміру грошового забезпечення поліцейського, враховуючи відповідні 
оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу 
років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, до-
плати, підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством, 
з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, за січень 2016 року. Ця постанова передбачає, що 
розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені 

за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року. 
Однак, на наш погляд, п.3 даної постанови потребує змін, а саме – поло-
жень щодо обчислення премій, які враховуються при перерахунку пен-
сій колишнім працівникам органів внутрішніх справ. Премія, як форма 
заохочення успіхів конкретного працівника у службі, не може ставитись 
в залежність від результатів роботи інших працівників чи визначатись, 
виходячи з усередненого показника, а повинна відповідати розміру фак-
тичної премії за останньою штатною посадою, що бралась до розрахунку 
при оформленні пенсії. Звертаємо увагу, що середній розмір премії на сі-
чень 2016 року, наприклад, у викладача юридичного ліцею Національної 
академії внутрішніх справ за прирівняною посадою головного інспектора 
апарату Національної поліції склав 83,36 відсотки, а у викладача Донець-
кого юридичного інституту за прирівняною посадою заступника началь-
ника відділу Головного управління Національної поліції – 6,24 відсотки 
[7]. Крім того, недосконалим є Перелік посад осіб начальницького і рядо-
вого складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право 
на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону Украї-
ни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
деяких інших осіб», затверджений Наказом МВС України від 17.02.2017 
№138 [6]. Так незрозумілим, на наш погляд, є те, що науково-педагогічний 
склад Національної академії внутрішніх справ та національних універси-
тетів внутрішніх справ (в тому числі юридичного ліцею) прирівняні до 
посад Апарата Національної поліції, а науково-педагогічний склад юри-
дичного інституту – до посад головних управлінь Національної поліції.

На цей час серед навчальних закладів МВС України юридичним ін-
ститутом залишився тільки Донецький юридичний інститут, який через 
напружену суспільно-політичну ситуацію, що склалася у липні 2014 року, 
тимчасово було переведено з м. Донецька до м. Маріуполя Донецької об-
ласті та розміщено на базі Маріупольського училища професійної підго-
товки працівників міліції, а вже з жовтня 2014 року, відповідно до наказу 
МВС від 30.09.2014 № 1010 «Про передислокацію ДЮІ МВС України», 
інститут розташовано у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. 

Не дивлячись на те, що у зв’язку з вимушеним переміщенням було 
втрачено значну частину матеріально-технічної бази, інститут забезпечує 
підвищення якості навчання студентів, курсантів, магістрантів і слухачів. 
Втім, період оптимізації 2014 року призвів до вимушеного виходу на пен-
сію за вислугою років значної кількості офіцерів інституту, зокрема рек-
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тора, проректорів, начальників факультетів та їх заступників, начальників 
кафедр тощо. У зв’язку з тим, що станом на весну 2014 року Донецький 
юридичний інститут МВС України практично був готовий до підвищення 
рівня акредитації до IV, однак через військові події на Сході України цьо-
го не зробив, вважаємо цілком обґрунтованим прирівняти посади колиш-
ніх працівників Донецького юридичного інституту до апарату Головного 
Управління Національної поліції у м. Києві, як передбачено для посад 
державних університетів внутрішніх справ. Крім того, більша частина 
служби співробітників інституту пройшла, коли Донецький юридичний 
інститут був при Донецькому національному університеті та в Донець-
кому юридичному інституті Луганського державного університету. Адже 
тільки з 2011 року Донецький юридичний інститут Луганського держав-
ного університету ім. Є.О. Дідоренка було реорганізовано у Донецький 
юридичний інститут МВС України (розпорядження КМУ від 27.07.2011 
№729-ря).
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Основний зміст правовідносин із загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
складає право застрахованої особи на матеріальне забезпечення й отри-
мання соціальних послуг, ікореспондуючий йому обов’язок страховика 
забезпечити їх фінансування й виплату за рахунок коштів, основним дже-
релом яких є страхові внески страхувальника й застрахованої особи.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання 
або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та про-
фесійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам 
починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлен-
ня працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною 
комісією інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в 
період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених зако-
нодавством.

Практичний інтерес викликає порядок нарахування й виплати коштів 
за листком непрацездатності, якщо його надано підприємству після звіль-
нення працівника з роботи, а також нарахування і сплати в такому випад-
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ку єдиного внеску. Згідно з ч. 2 ст. 31 Закону №77-VIII оплата перших 
5-ти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або трав-
ми, що не пов’язано з нещасним випадком на виробництві, здійснюється 
за рахунок коштів роботодавця. Працівникові, якого вже звільнено, тре-
ба подати листок непрацездатності, інакше підприємство не має підстав 
для нарахування й виплати лікарняних. У такому випадку оплату перших 
5-ти днів тимчасової непрацездатності працівникові нарахують і випла-
тять не в день звільнення, а пізніше. Допомогу з Фонду буде виплачеано 
тільки після надходження на окремий рахунок суми коштів, зазначених 
у заяві-розрахунку. Підприємство після надходження коштів виплачує їх 
звільненому працівникові. З огляду на зазначене, виплата нарахованих 
лікарняних після дати звільнення працівника не порушує вимог ст. 116 
КЗпП України. Виплатити їх підприємство зобов’язане в найближчий 
день виплати заробітної плати, а допомогу з Фонду – після надходження 
коштів на рахунок. Після звільнення працівника підприємство не несе 
обов’язку страхувальника, як і платника страхових внесків. Особам, яким 
після звільнення нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності, 
єдиний внесок на зазначені суми не нараховується.

Показовою є ситуація з виплатою допомоги по тимчасовій непрацез-
датності за період відсторонення працівника від роботи. За ст. 46 КЗпП 
України таке відсторонення власником або уповноваженим ним органом 
допускається в таких випадках: (а) поява на роботі в нетверезому стані, 
у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; (б) відмова або ухилен-
ня від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу, перевір-
ки знань з охорони праці й протипожежної охорони; (в) інші випадки, 
передбачені законодавством. Якщо працівника наказом керівника під-
приємства було відсторонено на якийсь період від роботи без нарахуван-
ня заробітної плати, допомога по тимчасовій непрацездатності за цей час 
надаватися не буде.

Цікавим видається досвід зарубіжних країн щодо процедури видачі 
листків непрацездатності. Приміром, у Німеччині працівник може перші 
3 дні хвороби (особливо якщо це обмежується лише трьома днями) вза-
галі не надавати жодного листка про непрацездатність. Зазвичай достат-
ньо лише зателефонувати на роботу з повідомленням про хворобу. При 
тривалішому захворюванні працівник обов`язково повинен пред`явити 
роботодавцю виданий лікарем бюлетень. І роботодавець зобов`язаний 
впродовж шести тижнів – тобто півтора місяці – виплачувати хворому 

працівнику його заробітну плату в повному обсязі. По їх закінченню 
оплату здійснює лікарняна каса, хворий працівник, як правило, отримує 
70 % суми своєї заробітної плати «до сплати податків», або не більше 
90 % суми «чистої» заробітної плати. Та якщо вже на початку хвороби 
зрозуміло, що термін лікування триватиме понад 6 тижнів, то виплату 
компенсації роботодавець може передати лікарняній касі не дочекавшись 
закінчення 6-тижневого терміну. Впродовж кожних трьох років праців-
ник, який захворів, може перебувати на утриманні соціального страху-
вання загалом не більше 78 тижнів, тобто приблизно півтора року.

У Фінляндії, якщо працівник відсутній на роботі через хворобу 2–3 
дні, то йому також не потрібна довідка від лікаря. Достатньо повідомити 
про це роботодавця. Перші 70 днів тимчасової непрацездатності опла-
чуються повністю, потім – 2/3 заробітної плати. Причому всі ці випла-
ти здійснює роботодавець. Лише невелику їх частину йому компенсує 
спеціальне федеральне Відомство по народних пенсіях.

В Нідерландах тимчасову непрацездатність реєструє сам працівник 
без огляду його лікарем, якщо її термін не перебільшує 5 днів. Працівник, 
який захворів, повинен по телефону до 10-ї години повідомити робото-
давця про свою непрацездатність. Роботодавець зобов`язаний зареєстру-
вати факт непрацездатності і повідомити районне агентство охорони пра-
ці на виробництві, де ведеться база даних усіх випадків непрацездатності 
на всіх підприємствах і фірмах. В агентстві працюють лікарі-експерти з 
охорони праці і соціальні працівники-контролери. На великих підприєм-
ствах ці функції виконують цехові лікарі. Якщо за базою даних конкрет-
ний працівник хворіє рідко (1 раз в 2–3 роки), то він лише отримує по-
штою анкету, в якій має відповісти на запитання: що з ним трапилось, 
коли він планує приступити до роботи і як він вважає, чи не пов`язане 
його захворювання якимось чином з ситуацією на робочому місці (холод-
не приміщення, відсутність підйомних механізмів, надто велике інформа-
ційне навантаження тощо). Працівника, який довго і часто перебуває на 
лікарняних, запрошують на очну співбесіду за кожним випадком захво-
рювання до районного офісу охорони праці на виробництві. Лікар-екс-
перт не оглядає пацієнта, а запитує, чому він так часто хворіє, що гово-
рить його сімейний лікар. На основі такого інтерв`ю лікар-експерт фіксує 
свої висновки: чи немає припущень про зловживання соціальними піль-
гами, чи курить працівник (основна причина затяжних та частих ГРВІ, 
бронхітів), чи немає непрямих ознак зловживань алкоголем (часті побу-
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ку єдиного внеску. Згідно з ч. 2 ст. 31 Закону №77-VIII оплата перших 
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5-ти днів тимчасової непрацездатності працівникові нарахують і випла-
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після звільнення нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності, 
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у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; (б) відмова або ухилен-
ня від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу, перевір-
ки знань з охорони праці й протипожежної охорони; (в) інші випадки, 
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ня заробітної плати, допомога по тимчасовій непрацездатності за цей час 
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тові травми, часті короткі терміни непрацездатності). У ході бесіди з пра-
цівником, лікар-експерт з охорони праці питає дозволу, чи може він взяти 
інформацію у сімейного лікаря пацієнта або інших спеціалістів. Якщо 
працівник зловживає соціальним забезпеченням, то за ним лікар-експерт 
і соціальні працівники встановлюють контроль. Вони можуть без попе-
редження відвідати пацієнта вдома. Представники підприємства також 
відвідують працівників, які часто хворіють. Якщо на підприємстві ба-
гато фактів непрацездатності (наприклад, люмбаго, професійний стрес), 
то це є підставою для його інспектування і внесення пропозицій щодо 
покращення умов праці. Можуть бути використані санкції до адміністра-
ції – підвищення розміру щорічного внеску на страхування тимчасової 
непрацездатності. Аналогічні заходи щодо контролю за умовами праці 
є і в інших країнах. Перші 30 днів перебування на лікарняному листку 
повинен оплачувати роботодавець. При хворобі працівника більше 1 мі-
сяця, надалі лікарняний листок оплачує Національний фонд страхуван-
ня випадків непрацездатності. В цій ситуації здоров`я працівника стає 
привабливою ринковою цінністю для роботодавця, що підштовхує його 
до максимально можливого поліпшення умов праці (оптимальна темпе-
ратура в приміщенні, використання підйомних механізмів для підніман-
ня вантажів, найм додаткових працівників за великої кількості випадків 
професійного стресу в працівників розумової праці тощо).

У Норвегії працівник може хворіти без звернення до лікаря 3 кален-
дарних дні 4 рази впродовж одного року. При цьому трудовий стаж має 
становити мінімум 2 місяці. Виплати по хворобі перші 2 тижні здійс-
нює роботодавець. У Великобританії також будь-який працівник може 
хворіти без довідки від лікаря 4 робочих дні. В Ізраїлі відпустка по хво-
робі надається з розрахунку півтора–два дні (в державному та суспіль-
ному секторах – два з половиною дні) за кожний відпрацьований місяць. 
Невикористану відпустку по хворобі можна «накопичувати» (макси-
мальна кількість – 90 днів). У деяких випадках працівник державного чи 
суспільного сектору (трапляється і в приватному секторі), в якого зали-
шилось не менше 65% невикористаних днів відпустки по хворобі, при 
виході на пенсію може отримати за них грошову компенсацію. Відпустку 
по хворобі оплачує роботодавець таким чином: перший день хвороби не 
оплачується, за другий та третій дні нараховується по 37,5% від заробіт-
ної плати і, починаючи з четвертого дня, –75% від зарплати до закінчення 
оплачуваних днів хвороби (18 днів). Це мінімальні умови, встановлені 

законодавством, але колективні та індивідуальні договори можуть нада-
вати працівникам більш вигідні умови оплати днів непрацездатності [1].

У Латвії та Швеції держава зобов`язує роботодавців оплачувати пра-
цівникам лікарняні листи впродовж перших двох тижнів хвороби. А ось в 
Чехії перші три дні тимчасової непрацездатності взагалі не оплачуються, 
наступні 15 днів оплачують за рахунок роботодавця і тільки після цього 
терміну, якщо працівник все ще хворіє, оплату здійснює медична страхо-
ва компанія.
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ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 

ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Питання наявності процесуальних правовідносин у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення тривалий час видається дискусійним. Деякі 
науковці схиляються до думки що процесуальні правовідносини при-
таманні лише судовим органам, діяльність яких саме підпорядковуєть-
ся встановленому законом порядку розгляду та вирішення справ в суді. 
Інші, визнаючи принцип аналогії права, вивчаючи досвід зарубіжних 
країн, вважають щопроцесуальні правовідносини у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення існують об’єктивно, та наводять міркування 
на користь своєї позиції з огляду на право трудове, практичні та наукові 
напрацювання закордонних колег. В деяких зарубіжних країнах відповід-
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ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Питання наявності процесуальних правовідносин у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення тривалий час видається дискусійним. Деякі 
науковці схиляються до думки що процесуальні правовідносини при-
таманні лише судовим органам, діяльність яких саме підпорядковуєть-
ся встановленому законом порядку розгляду та вирішення справ в суді. 
Інші, визнаючи принцип аналогії права, вивчаючи досвід зарубіжних 
країн, вважають щопроцесуальні правовідносини у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення існують об’єктивно, та наводять міркування 
на користь своєї позиції з огляду на право трудове, практичні та наукові 
напрацювання закордонних колег. В деяких зарубіжних країнах відповід-
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но до національного закону утворені та діють на постійній основі так 
звані трудові (соціальні) суди, юрисдикція яких поширюється на трудові 
правовідносини та відносини у сфері соціального забезпечення. Так, 
виділяються чотири типи організації юстиції для вирішення трудових 
спорів: спеціалізовані трудові су¬ди із широкою юрисдикцією (створені 
в ФРН, Франції, Бельгії, Польщі, Австрії, Люксембурзі, Данії, Ізраїлі); 
спеціалізовані суди із обмеженою юрисдикцією (діють у Великобританії, 
Іспанії, Шве¬ції, Норвегії); загальні цивільні суди, що розглядають тру-
дові спо¬ри, - в Італії, Нідерландах і ряді інших країн Європи; третей-
ський розгляд трудовихспорів, іноді включаючи обов’язковий арбітраж, 
спеціалізовані адміністративні органи в США, Канаді і Японії. Наявність 
трудових процесуальних правовідносин на сьогодні вже не виглядає спір-
но, та обґрунтовується широким колом наукових праць, що мають і прак-
тичне втілення.

В широкому сенсі під трудовими процесуальними правовідносинами 
розуміють врегульовані нормами права суспільні відносини, що виника-
ють між компетентним органом, що відповідно до закону уповноважений 
Державою на розгляд індивідуальних трудових спорів та іншим учас-
никами процесуальної діяльності в процесі вирішення індивідуальних 
трудових спорів. Відповідно до національного законодавства України, 
компетентним органом може бути суд цивільний, якщо трудовий спір 
розглядається за правилами цивільного судочинства, суд адміністратив-
ний, якщо спірні правовідносини виникають з порушень при проходжен-
ні публічної служби, комісія по трудових спорах, якщо компетенція КТС 
поширюється на спірні правовідносини, вищий в порядку підлеглості 
орган, що уповноважений на розгляд певного виду трудових спорів, так 
званий адміністративний порядок. Натомість наукові праці, які б ґрун-
товно досліджувалипроцесуальні правовідносини у сфері соціального 
та пенсійного забезпечення не дістали свого розвитку. Однак в практич-
ній площині, спори зправовідносини у сфері соціального та пенсійно-
го забезпечення на сьогодні є доволі поширеними, та мають вже сталу 
практику їхнього розв’язання. Так, ст.ст. 16 п 8, 23 Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено пра-
вооскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхуваль-
ника, виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших 
суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання, а також щоспори, що виникають із правовідносин за цим Законом, 

вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.Виходя-
чи з наведеного, окрім судового порядку розгляду спорів що випливають 
з правовідносин пенсійного забезпечення, існує інший порядок перегля-
ду рішень органів пенсійного фонду. Так, за заявою суб’єкта звернення, 
пенсійний фонд, що ухвалив оскаржуване рішення, може самостійно, 
за наявністю передбачених законом підстав, переглянути своє рішення. 
Також за заявою, або скаргою зацікавленої особи, оскаржуване рішення 
може переглянути вищій в порядку підлеглості орган пенсійного фонду, 
вказівка якого є обов’язковою для виконання органом нижчого рівня. 
Аналогічним чином вирішуються і спори, що випливають з правовідно-
син соціального забезпечення. Таким чином, можна дійти висновку, що 
зазначеним правовідносинам також притаманний (як і в трудовому праві 
для окремих категорій працівників)так званий адміністративний порядок 
або у порядку підлеглості розгляд спорів, що єоднією із форм здійснен-
ня захисту права на соціальне забезпечення особи у випадках, передба-
чених законом. Правовідносини що виникають при вирішенні згаданих 
спорів слід вважати процесуальними, позаяк процедури звернення до 
компетентних органів, що розв’язують спори чітко визначені спеціаль-
ними та процесуальними законами. Відповідно до наведеного аналізу у 
першому наближенні підпроцесуальними правовідносинами у сфері со-
ціального та пенсійного забезпеченняслід вважативрегульовані нормами 
права суспільні відносини, що виникають між компетентним органом, 
що відповідно до закону уповноважений Державою на розгляд спорів, 
що випливають з правовідносин соціального та пенсійного забезпечення 
та зацікавленої особи, за заявою якої порушено перегляд рішень органів 
що надають соціальне та пенсійне забезпечення та іншими учасниками 
процесуальної діяльності в процесі вирішення соціальних (пенсійних) 
спорів.
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ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

В теперішній час все більшої популярності набуває добровільна участь 
у загальнообов’язковій системі пенсійного страхування. Адже не зважаю-
чи на те, що головний механізм забезпечення пенсійних виплат в цій си-
стемі полягає в солідарності і перерозподілі доходів між окремими учас-
никами та цілими поколіннями, тобто загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню властива так звана деперсоніфікація страхової 
суми, оскільки вона не є об’єктом права власності застрахованої особи, а 
тому у разі її смерті чи ненастання страхового випадку відповідні кошти 
використовуються іншими учасниками цього виду страхування [1, с. 249], 
для значної частини населення сплата страхових внесків на добровільних 
засадах є реальною можливістю реалізувати своє право на пенсію, коли 
вони досягли пенсійного віку, але їм не вистачає страхового стажу. 

Враховуючи норми українського законодавства, можна виділити два 
способи добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, по-
передньо подавши відповідні документи до органів доходів і зборів за 
місцем проживання (заяву, копію трудової книжки (якщо вона є); випи-
ску з системи персоніфікованого обліку (ОК-5), копію документа, який 
посвідчує особу) [2].

Так, перший спосіб полягає в укладенні договору про добровільну 
участь в системі загальнообов’язкового соціального страхування, на тер-
мін не менше одного року. Таким чином особа поступово може набувати 
необхідний їй страховий стаж. 

Укладаючи такий договір, особа зобов’язується щомісяця сплачувати 
внески, оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях. Розміри пла-

тежів обумовлюються в договорі і визначаються особою самостійно, але 
при цьому їх величина повинна бути не менше мінімального – 22 % від 
мінімальної заробітної плати. Так, згідно зі статтею 8 Закону України 
«Про Державний бюджет на 2019 рік» з 1 січня 2019 року розмір міні-
мальної заробітної плати становить 4170 грн. і мінімальний розмір стра-
хового внеску – 918 грн. 06 коп., відповідно [3]. Також варто зазначити, 
що розмір щомісячного платежу не може перевищувати 22 % від суми 
доходу особи, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. Таким 
чином, максимальний розмір внеску у 2019 році становить 13770 грн. 
90 коп.

Стосовно ж другого способу, то його реалізація можлива також шля-
хом укладення договору про добровільну участь в системі загальноо-
бов’язкового соціального страхування, але сплата єдиного внеску здій-
снюватиметься не щомісячно, а одноразово. Строк дії такого договору 
становить 10 календарних днів. 

Отож, особа одноразово може сплатити єдиний внесок за попередні 
періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному со-
ціальному страхуванню. На наш погляд, такий спосіб купівлі страхового 
стажу є досить вигідним, особливо, якщо особі не вистачає декілька мі-
сяців для отримання права на призначення та нарахування пенсії – спла-
тивши один раз необхідну суму, майбутній пенсіонер щомісячно отриму-
ватиме пенсію, в іншому ж випадку позбавить себе цього права. 

Частиною 5 статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [4] пе-
редбачено, що сума сплаченого єдиного внеску не може бути меншою 
за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помноже-
ний на коефіцієнт 2, тобто страховий стаж можна докупити за подвійною 
ставкою. Така новація була запроваджена під час проведення чергової 
реформи пенсійного законодавства в Україні у 2017 році. Враховуючи ви-
щезазначений розмір мінімального страхового внеску у 2019 році, у разі 
одноразової сплати єдиного внеску, його мінімальний розмір становить 
1836 грн. 12 коп.

Наскільки ж правильним та вмотивованим було рішення законодавця 
збільшити розмір страхового внеску вдвічі у разі одноразової сплати? 

З одного боку, у такий спосіб держава дисциплінує осіб працездат-
ного віку, які працюють неофіційно та примножує надходження до бюд-
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жету Пенсійного фонду України. Адже нині Пенсійний фонд не в змозі 
забезпечувати пенсіями усіх хто має на них право без залучення коштів 
з Державного бюджету України. До прикладу, сума коштів Державного 
бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та 
підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефі-
циту коштів Пенсійного фонду України становить 167 012 912,5 грн. [5], 
тому аби скоротити розмір цієї суми, передбачаються можливості для по-
повнення бюджету Пенсійного фонду України.

З іншого ж боку, держава сама створює такі умови для населення, які 
сприяють сприйняттю сучасної системи загальнообов’язкового держав-
ного страхування несерйозно та з недовірою, тому норма передбачена 
частиною 5 статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» певною мірою 
носить каральний зміст: якщо невчасно сплатив страхові внески, то їхній 
розмір збільшується вдвічі. Хоча, наразі незастрахована особа, знаючи, 
що офіційного стажу в неї недостатньо, може завчасно, до виходу на пен-
сію, розпочати планомірно сплачувати за роки, яких бракує страхові вне-
ски, адже це вигідніше, ніж придбати стаж одноразово за декілька років.

Враховуючи все вищевикладене, можна виділити характерні ознаки, 
які притаманні правовідносинам з добровільної участі в системі загаль-
нообов’язкового пенсійного страхування. Зокрема :

1) правовідносини з добровільної участі виникають виключно за іні-
ціативою незастрахованої особи, але яка має на це право відповідно до 
чинного законодавства;

2) такі правовідносини є соціально-страховими, оскільки забезпечу-
ють можливість особі сформувати один із необхідних для реалізації права 
на пенсійне забезпечення юридичних фактів – страховий стаж.

3) правовідносини носять строковий характер;
4) особа добровільно (за власним бажанням) бере на себе зобов’язан-

ня щодо своєчасної сплати страхових внесків та виконання інших умов 
договірних зобов’язань;

5) розмір мінімального й максимального страхових внесків та умови 
їх сплати встановлюються державою;

6) у випадку одноразової сплати коштів, сума розраховується з вра-
хуванням коефіцієнту, а у разі укладення звичайного договору про до-
бровільну участь в системі загальнообов’язкового соціального страху-
вання він не застосовується;

7) страхові внески не підлягають оподаткуванню і акумулюються 
Пенсійним фондом України.

Отже, добровільна участь в системі загальнообов’язкового державно-
го пенсійного страхування – це реальна можливість для осіб, які працю-
ють неофіційно, або за межами України чи з інших причин є незастра-
хованими, убезпечити себе і своїх близьких шляхом сплати страхових 
внесків на добровільних засадах та гарантувати стабільний дохід у разі 
досягнення пенсійного віку, встановлення інвалідності чи смерті (втрата 
годувальника) особи. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ 
ПЕНСІЙНИХ ПОСВІДЧЕНЬ

Процес оформлення та видачі пенсійних посвідчень регламентуєть-
ся Порядком оформлення, виготовлення та видачі документів, що під-
тверджують призначення особі пенсії (далі – Порядок), затвердженим-
постановою правління Пенсійного фонду України від 03 листопада 2017 
року № 26-1. 

Окремі положення указаного акту, на мою думку, потребують удоско-
налення. Так, в абз. 2 п. 2 розділу І Порядку передбачено, що у разі якщо 
особа, якій призначається пенсія, не досягла повноліття або є недієздат-
ною, заява на виготовлення пенсійного посвідчення подається батьками, 
усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними батьками, патро-
натними вихователями, опікунами, піклувальникамиза місцем їх прожи-
вання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки і піклування), 
які виконують функції опікунів і піклувальників (далі - законні представ-
ники) за місцезнаходженням таких закладів (органів).Із зазначеного вище 
випливає висновок, що лише з 18 років можна подати цю заяву. 

Водночас, на підставі п. 3 та п. 7 Порядку оформлення, видачі, об-
міну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним 
та знищення паспорта громадянина України, затвердженомупостановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (в редакції по-
станови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 745) кожен 
громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати 
паспорт.Оформлення паспорту особі, яка досягла 14-річного віку, здійс-
нюється на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто. 

Посилання на необхідність вказувати дані паспорту міститься й у 
бланку заяви на призначення/перерахунок пенсії, який можна знайти у 
Додатку 3до Порядку подання та оформлення документів для призначен-

ня (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальноо-
бов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженому постановою 
правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 
(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 
2014 року № 13-1). Так само у заяві на виготовлення пенсійного посвід-
чення вказується документ, що посвідчує особу: назва, серія (за наяв-
ності), номер, дата видачі, ким виданий (Додаток 1 до Порядку). 

Отже, стикаємося з ситуацією, коли особа отримує паспорт вже у 
14 років, проте звернутися із заявою про отримання пенсійного посвід-
чення може лише у 18 років.Відомо, що у правовому регулювання слід 
дотримуватися послідовності. Наявність паспорта, як зазначалося вище, 
необхідна складова для процесу оформлення пенсії та пенсійного посвід-
чення.Із урахуванням цього, пропонується абз. 2 п. 2 розділу І Порядку 
викласти у такій редакції: у разі якщо особа, якій призначається пенсія, 
не досягла 14 років або є недієздатною, заява на виготовлення пенсійно-
го посвідчення подається батьками, усиновлювачами, батьками-вихова-
телями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, 
піклувальникамиза місцем їх проживання (реєстрації), представниками 
закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і 
піклувальників за місцезнаходженням таких закладів (органів). 

Заява від пенсіонера на виготовлення пенсійного посвідчення містить 
зобов’язання особи отримати посвідчення в управлінні Пенсійного фон-
ду України за місцем свого перебування на обліку як одержувача пен-
сії.Пенсійні посвідчення до їх передавання або видачі зберігаються у 
спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах, що передбачено п. 
7 розділу ІІІ Порядку.

Здавалося б, усе зрозуміло. Особа пише заяву, пенсійне посвідчення 
знаходиться в управлінні Пенсійного фонду і потім видається. Проте, на 
практиці не завжди все виглядає саме так. 

Певна частина осіб, яким виготовлено пенсійне посвідчення, незважа-
ючи на своє письмове зобов’язання, не приходе і не отримує пенсійне по-
свідчення у паперовій формі. Це може пояснюватися різними причинами, 
але жодних санкцій до таких осіб застосувати не можна.Так, наприклад, 
вони можуть звернутися для отримання свого пенсійного посвідчення і 
через декілька років з моменту подачі заяви на виготовлення посвідчення. 
У свою чергу, відповідне управління має протягом цього часу зберігати 
документ, а потім видати.
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Як наслідок, органи Пенсійного фонду України у таких випадках по-
трапляють у глухий кут, адже вони повинні продовжувати зберігати такі 
невитребувані пенсійні посвідчення протягом невизначено тривалого 
часу. Знищити їх не вбачається можливим, оскільки подібна ситуація не 
підпадає під випадки знищення пенсійних посвідчень, які перераховані у 
п. 4 розділу І Порядку: виявлення помилки в записах, скасування рішення 
про призначення пенсії, якщо пенсія призначена на підставі документів, 
що містять недостовірні відомості, а також у випадках втрати придат-
ності пенсійного посвідчення для користування або смерті власника.

Пропонується використати правила, які діють щодо зберігання і зни-
щення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Для цього 
проаналізуємо положення п. 80 Порядку оформлення, видачі, обміну, пе-
ресилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та зни-
щення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Українивід 7 травня 2014 р. № 152 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
2016 р. № 1001). 

Зазначеним актом передбачено, що у разі неотримання паспорта про-
тягом місяця з дня його надходження до уповноваженого суб’єкта паспорт 
для виїзду за кордон разом із заявою-анкетою та долученими до неї доку-
ментами повертаються згідно з актом приймання-передачі відповідному 
територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС на зберігання.
Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон про-
тягом шести місяців з дня його оформлення, працівник територіального 
органу/територіального підрозділу ДМС письмово повідомляє заявнику 
та попереджає про знищення паспорта в разі його неотримання протягом 
року з дня його оформлення, а закордонній дипломатичній установі – з 
дня його надходження. У разі неотримання протягом року паспорт для 
виїзду за кордон знищується.Строк зберігання неотриманого паспорта 
для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням 
особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.

На мій погляд, вказані вище положення слід впровадити й щодо пен-
сійних посвідчень. Вважаю, що доцільним є внесення змін до Порядку з 
метою встановлення строків зберігання неотриманих пенсійних посвід-
чень та доповнення переліку випадків знищення пенсійних посвідчень-
такою підставою як неотримання протягом року. Крім того, пропонується 
передбачити стягування плати з осіб, які повторно подають заяву на виго-

товлення пенсійного посвідчення, оскільки воно було знищено у зв’язку 
з тим, що вони не отримали його вчасно минулого разу.

Таким чином, запропоновані зміни до Порядку оформлення, виготов-
лення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, 
спрямовані на вирішення окремих практичних питань, які виникають у 
діяльності органів Пенсійного фонду України.
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 НОВІТНЄ ЗВУЧАННЯ ВИХОВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Проблема функції соціального забезпечення є однією із важливих 
проблем науки. Дослідження функцій виконуючих соціального забезпе-
чення в суспільстві, дозволяє глибше усвідомити суть і значення цього ін-
ституту, створює більш широкі можливості для прийняття оптимальних 
практичних рішень в даній сфері суспільного життя [1].

У юридичній науці термін «функція» вживається для характеристики 
соціальної ролі держави і права. Майже віковий досвід активного дослід-
ження поняття «Функція права» на сьогодні не дозволяє констатувати 
наявність єдиного погляду на цю проблему. Якщо синтезувати численні 
точки зору з цього питання, то ми побачимо, що кінець кінцем під функ-
цією права розуміють або соціальне призначення права, або напрями пра-
вової дії на громадські стосунки, або і те і інше разом узяте. Функція 
права – цей прояв його іманентних, специфічних властивостей. У функції 
акумулюються такі властивості права, які витікають з його якісної само-
стійності як соціального феномену [2].

Соціальні функції права – це функції права, в яких право і правові яви-
ща розглядаються в широкому розумінні функцій права, тобто в загаль-
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ного постановою Кабінету Міністрів Українивід 7 травня 2014 р. № 152 
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но-соціальних або соціально-політичних рамках. До загально-соціальних 
функцій відносять виховну функцію права – це функція права, в рамках 
якої розглядають те, як право, відбиваючи певну ідеологію, чинить спец-
ифічну педагогічну дію на осіб, формує у суб’єктів мотиви правомірної 
поведінки [3].

Однієї із функцій соціального забезпечення є виховна (вплив існуючої 
системи соціального забезпечення на свідомість, думки, почуття, волю 
людей з метою усвідомлення населенням позитивних якостей, як-то пра-
целюбства, соціального обов’язку тощо) [4].

Виховна функція права є результатом здатності права виражати ідео-
логію певних кланів і соціальних сил та його спроможність впливати на 
думки і почуття людей. Одне з найважливіших завдань виховної функ-
ції права – виховання високої правосвідомості, формування у громадян 
стимулів правомірної поведінки. У праві відображені передові, гуманні, 
відповідні інтересам особи приписи, в результаті чого право одержує 
психологічну підтримку з моменту видання правової норми. Разом з тим 
правові вимоги, що не відображають бажань і настроїв людей, одержу-
ють їх негативну оцінку і не знаходять підтримки в їх свідомості. У таких 
випадках виховна функція права не досягає своєї мети [5].

Виховна функція права є результат здібностями права виражати іде-
ологію певних класів і соціальних сил і його здатність робити вплив на 
думки і почуття людей. Тому одним з найважливіших завдань виховної 
функції права є виховання високої правосвідомості, формування стимулів 
правомірної поведінки у громадян. У праві виражаються передові, гуман-
ні, такі, що відповідають інтересам особи припису, внаслідок чого воно 
отримує психологічну підтримку з моменту видання правової норми. 
В той же час правові вимоги, що не відбивають бажань і настроїв людей, 
отримують їх негативну оцінку і не знаходять підтримки в їх свідомості. 
У таких випадках виховна функція права не досягає своєї мети [6].

Виховна функція охоплює своїм змістом ту частину дії права, яка здій-
снюється не спеціально юридичними, а загально-соціальними, властивими 
усім надрядковим елементам прийомами і засобами (правове виховання, 
правосвідомість, правова культура, загальні моральні принципи права, за-
кріплення, що не отримали ще, в нормах позитивного права, профілактика 
правопорушень і так далі). В той же час виховна функція – одна із загаль-
них функцій права, що відноситься до права як надбудовного явища в ціло-
му, постійно дотична до різних напрямів і сторін його дії [7].

Слід зазначити, що виховна функція права спрямована на розвиток 
і зміцнення правосвідомості, правової культури і правового виховання 
у всіх членів суспільства навичок правомірної поведінки. Тільки об’єд-
наними зусиллями державних органів, громадських організацій, викори-
станням комплексу різноманітних, взаємозалежних засобів, всемірним 
розширенням правового виховання громадян, підвищенням ролі суспіль-
ної думки в боротьбі зі злочинністю можливо досягти успіху у забезпе-
ченні ефективності виховної функції права. У системі наукових теорети-
ко-правових знань теорія виховного впливу поряд з такими теоріями, як 
теорія правової поведінки, теорія правових відносин, теорія юридичної 
відповідальності, має важливе значення, доповнюючи своїм змістом кар-
тину правового устрою суспільного життя, виконуючи функцію окремої 
ланки у загальному переліку правових теорій [8, с. 10].

Більше того, виховна функція полягає у передачі дітям дорослими 
членами сім’ї соціального досвіду. Правильне сімейне виховання розви-
ває здібності, здорові інтереси та потреби дитини, формує правильний 
світогляд, позитивне ставлення до праці, сприяє прищепленню гуманних 
моральних якостей, розумінню необхідності дотримуватися правових і 
моральних норм життя, поведінки, що сприяє розвитку фізичної доско-
налості дітей, зміцненню їхнього психічного здоров’я, виробленню нави-
чок санітарно-гігієнічної культури. Ця функція – одна з найважливіших. 
Її мета – передати підростаючим поколінням у процесі входження в си-
стему суспільних відносин соціального досвіду, знань, орієнтацій, норм і 
ролей, умінь і навичок, необхідних для моральної життєдіяльності. Успіх 
виконання залежить від виховного потенціалу сім’ї, який у свою чергу 
залежить від її матеріальних і побутових умов, чисельності та структури 
сім’ї, взаємостосунків, які складаються між всіма членами родини, осо-
бистого прикладу батьків, їх педагогічної культури, специфіки самого 
процесу сімейного виховання [9]. 

Як наголошують О.Л. Слюсаренко та Т.В. Кунгурцева, невиправда-
ною є думка ряду вчених, схильних не вважати виховний та ідеологіч-
ний вплив на правовий прогрес самостійними функціями права. Роль 
права виявляється не тільки в регулюванні суспільних відносин, але й 
у процесі формування правових мотивів, інтересів, навичок правомір-
ної поведінки, правильного оцінного уявлення про правову дійсність, 
правову активність особи. Вірно, що виховне призначення права вияв-
ляється в процесі виробництва, реалізовуючи економічну функцію, і в 
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політичному житті суспільства, але більш усього вона знаходить своє 
здійснення в духовній сфері. Деякі автори схильні ототожнювати вихов-
ний та ідеологічний впливи права, говорячи про наявність лише однієї, 
ідеологічної функції. Проте з цим важко погодитись, адже ця функція 
існує об’єктивно, як результат дії права в суспільстві. Виховна ж функ-
ція спрямована на формування правових мотивів, вплив на ціннісні 
орієнтири, внутрішні потреби [8, с. 9]. Виховання закладає в людині 
основи для її самовиховання, в процесі якого відбуваються не лише її 
самовиявлення, самореалізація, а й створення можливостей щодо са-
морегуляції, самоуправління, спрямованих на вироблення, зміцнення та 
вдосконалення тих чи інших особистісних якостей. Процеси виховання 
та самовиховання тісно взаємопов’язані між собою і створюють єдиний 
шлях формування особистості [10]. 

Таким чином, сьогодні соціальне забезпечення грає поважну роль у 
вихованні народних мас у розвитку правової свідомості, допомагає вико-
нанню принципів демократичного життя, розвитку прогресивних, духов-
них і етичних якостей громадян, розуміння ними відповідальності перед 
суспільством, виховання поваги в сім’ї, створення кращих моральних 
відносин між батьками та дітьми [11].

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що оновлення док-
тринальних підходів в частині розуміння змісту виховної функції права 
соціального забезпечення на сучасному етапі є дуже важливим та необ-
хідним в реаліях сьогодення. Правовий нігілізм, повсюдне нехтування 
чинних законів, корупція та хабарництво призвели до відчутної руйнації 
всіх інститутів, пов’язаних з наслідками такої бездуховності і байдужості 
є скорочення тривалості життя населення, зростання дитячої смертності, 
народження дітей з інвалідністю та зниження народжуваності. Одним з 
шляхів виходу з вказаної ситуації є формування новітнього бачення щодо 
розуміння значення виховної функції права соціального забезпечення для 
суспільства та держави в сучасних умовах.
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ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ 
ТА ВИДИ ФОРФЕЙТИНГУ В УКРАЇНІ

Здобуття Україною державної незалежності та зближення з країнами 
ЄС поряд з багатьма іншими питаннями висунуло цілу низку проблем дії 
міжнародних правових норм в Україні. Особливо це стосується норм, в ос-
нові котрих лягли правові звичаї та звичаї ділового обороту. У першу чергу 
це стосується таких зобов’язань, як факторинг, лізинг та форфейтинг. Сто-
совно факторингу та лізингу – то у Цивільному Кодексу України 2003 р. [1] 
ці зобов’язання були законодавчо урегульовані: поняття та основні правові 
характеристики факторингу закріплені у Главі 73 ЦК; поняття та правове 
регулювання лізингу закріплені у §6 глави 58 ЦК. Більш детальне правове 
регулювання лізингу викладено у ЗУ «Про фінансовий лізинг» [2].

Що стосується форфейтингу, то ні у законах ні у підзаконних нор-
мативних актів України поняття такого виду зобов’язання відсутнє. Але 
форфейтинг розвивається в різних фінансових центрах Євросоюзу, при 
цьому відзначається щорічний ріст подібних угод [3]. На сучасному етапі 
одним із основних центрів форфейтинг є Лондон, оскільки Сіті ніколи не 
зволікає з освоєнням нових банківських технологій та є світовим центром 
фінансування експортних операцій багатьох європейських країн. Значна 
частина форфейтинг бізнесу сконцентрована також у Німеччині та Швей-
царії.

Після Другої світової війни державне кредитування експорту у єв-
ропейських країнах було слабо розвинене, що й спонукало до розвитку 
форфейтинг. Спочатку форфейтировання здійснювалась комерційними 
банками, але у міру збільшення обсягу операцій «а-форфе» стали ство-
рюватися спеціалізовані інститути. Саме дочірні відділення комерційних 
банків стали переважно тими фінансовими компаніями, що виконують 

форфейтинг операції [4]. Банки Цюриха, володіючи великим досвідом 
фінансування міжнародної торгівлі, почали використовувати форфейтинг 
для фінансування закупок зерна країнами Західної Європи у США. У ті 
роки поставки продукції і конкуренція між поставщиками настільки роз-
росли, що покупці вимагали збільшення строків кредиту до 180 діб проти 
90. Крім того, відбулось змінення структури всесвітньої торгівлі на ко-
ристь коштовних товарів з відносно більшим строком виробництва [5].

Так що ж таке форфейтинг з правової точки зору? 
Форфейтинг, Forfeiting (от фр. A forfai – «цілком, загальною сумою»; 

з анг. перекладається як «розплата, штраф») – операція по придбанню 
фінансовим агентом (форфейтором) комерційного зобов’язання пози-
чальника (покупця, імпортера) перед кредитором (продавцем, експорте-
ром). Таким чином, форфейтору переходять фінансові вимоги продавця 
(експортера) к покупцю (імпортеру) – своєрідна форма кредитування ек-
спортерів, продавців при продажу товарів, що вживається найчастіше в 
зовнішньоторговельних операціях. Основна умова зобов’язання форфей-
тинг – всі ризики по борговим зобов’язанням переходять до форфейто-
ра без права обороту зобов’язання на продавця: коли борги по векселям 
стягнути не вдасться, форфейтор зачисляє їх у себе в збитки. 

Сторони договору. Необхідно мати на увазі, що хоча у зобов’язані по-
винні бути дві сторони (кредитор та боржник) договір форфейтинг (як 
і договір факторингу та лізингу) розуміє наявність трьох суб’єктів: 1. – 
кредитора (продавець, експортер); 2 – боржника (покупець, імпортер) та 
форфейтингової компанії, до якої після укладання договору переходять 
права кредитора.

При цьому, кредитором (продавцем, експортером) може бути люба 
фізична або юридична особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької 
діяльності. Найчастіше, кредитор є виробником товару, який сам і ре-
алізує. Після того, як експортер (боржник) виписав вексель у кредитора є 
два варіанти закінчення зобов’язання – чекати час, коли боржник випла-
тить необхідну суму і кредитор отримає всю суму у повному об’ємі, або 
продати дебіторські заборгованості боржника форфейтинговий компанії, 
при цьому втратив дисконт (визначений відсоток від загальної суми за-
боргованості, яка залишається у форфейтинговий компанії як «здобич» 
за ризики) кредитор отримує гроші відразу. 

Боржник (покупець, імпортер) – це люба фізична або юридична осо-
ба, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності та зобов’язуєть-
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ся сплатити заборгованість через обумовлений час і видає письмове зо-
бов’язання про сплату заборгованості. Така дебіторська заборгованість 
оформлюється векселями, авалями, сертифікатами та т.п. При форфей-
тинг операції зміна тільки схеми погашення заборгованості – боржник 
переказує гроші не експортеру а на рахунок форфейтинговий компанії.

Форфейтингова компанія – це банк чи фінансова установа, яка має 
право відповідно до діючого законодавства на проведення форфейтинго-
вих операцій. 

Форфейтинг підрозділяється на внутрішній форфейтинг – це коли 
усі сторони договору є представниками (резидентами) однієї держави та 
міжнародний форфейтинг – це коли експортер та імпортер є представни-
ками різних країн.

Вчинення форфейтинговой угоди відбувається у кілька етапів.
Перший – це підготовка угоди. Як правило, на першому етапі ініціато-

ром угоди виступає експортер, банк експортера або імпортер. Найчастіше 
це – експортер: знаючи вимоги форфейтора до гарантії, розмір дисконту 
він може визначити вимоги до умов укладення остаточної угоди з імпор-
тером. Потім відбувається розгляд форейтором заявки експортера.

Другий етап – форфейтор збирає та аналізує інформацію про заплано-
вану операцію, а саме питання про: - строки і валюту операції; - експорте-
ра і імпортера товарів, їхні репутації, стан країн в якій вони знаходяться; 
- гарантії (аваліст); - справжність оформлення векселів і підписів на них; 
- яким чином застрахований борг, компанія страховика; - суми та період 
погашення векселів; - вид експортованих товарів, строки поставки та їх 
легальність; - документи, що підтверджують проведення операції та по-
ставки товарів; - країна і банк платника та їх репутація.

Третій етап – імпортер (боржник) і гарант підтверджують свою згоду 
сплатити борг на користь форфейтера; - укладення договору форфейтинг, 
яким передбачено продаж (уступку) вимог форфейтеру. Після цього фор-
фейтер може назвати свою ціну контракту. 

На цьому етапі з моменту передачі заявки на здійснення операції до 
реальної поставки товару, коли форфейтер може купить векселя, є деякий 
час, у продовж котрого процентні ставки можуть змінитися у несприятли-
вому для форфейтера напрямку. Для зменшення можливих несприятли-
вих наслідків цей період може бути розподілений на дві частини.

Перша частина – час між передачею заявки на розгляд та прийняттям 
її імпортером. На цей період форфейтер може пропонувати експортеру 

опціон. Власник опціону приймає рішення скористуватися чи ні наданим 
правом. У всіх випадках ризик, котрому піддається власник опціону, заз-
далегідь обмежений ціною опціону. 

Друга частина – час між затвердженням заявки і поставкою товарів. 
На цей час цього періоду (від декількох діб до 12 місяців) форфейтер та 
експортер несуть зобов’язання, від котрих вони зможуть відмовитися 
лише за умови компенсації усіх витрат другій стороні. 

Після досягнення домовленості о проведені операції, форфейтер поси-
лає документи з пропозиціями експортеру, котрий зобов’язаний письмово 
підтвердити свою згоду. Форфейтер також надає перелік документів, які 
необхідні йому для десконтирування векселів. 

Забезпечення повернення кредиту фойтфейтеру є отримання від іно-
земного покупця перевідні та прості векселя, оплата котрих повинна бути 
проведена у конкретні зумовлені строки. При цьому банк імпортера або 
авалює їх, або видає банківську гарантію на їх виконання. Таким чином, 
форфейтер отримує забезпечення у вигляді аваля чи безумовної банківсь-
кої гарантії.

При цьому: Аваль – це вексельне поручительство, при котрому аваліст 
бере на себе відповідальність за виконання зобов’язання будь якою зо-
бов’язальною особою (необхідно щоб окрім підпису вексель мав напис: 
«per aval», а перевідний вексель повинен ще мати реквізити аваліста); 
а безумовна банківська гарантія – це відповідний лист, котрий повинен 
мати слідуючи реквізити: ким виданий лист, юридична адреса гаранта, 
порядковий номер гарантійного листа, об’єкт гарантії (правочин, дата 
постачання продукції, вказівка на те, що вона є без відкликання та безу-
мовною, такою, що ділиться та передається та інше). Банківські гарантії 
мають декілька видів, залежно від суб’єктного складу, порядку оформ-
лення гарантії, джерела гарантованого платежу.

Форфейтенговий договір повинен також мати згоду сторін про прий-
нятні права та юрисдикції.

Таким чином, можливо зробити висновок, що операції форфейтингу 
мають багато спільних рис з операціями факторингу, лізингу та кредиту-
вання, але саме простота документообігу і звільнення від експорту ри-
зику вигідно відрізняють форфейтинг від кредитування та лізингу. Для 
визначання доцільності проведення операції форфейтингу слід порівняти 
його вартість з вартістю альтернативних інструментів фінансування (фак-
торингу, лізингу та кредитування). Звичайно фінансисти завчасно про-
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ставки товарів; - країна і банк платника та їх репутація.

Третій етап – імпортер (боржник) і гарант підтверджують свою згоду 
сплатити борг на користь форфейтера; - укладення договору форфейтинг, 
яким передбачено продаж (уступку) вимог форфейтеру. Після цього фор-
фейтер може назвати свою ціну контракту. 

На цьому етапі з моменту передачі заявки на здійснення операції до 
реальної поставки товару, коли форфейтер може купить векселя, є деякий 
час, у продовж котрого процентні ставки можуть змінитися у несприятли-
вому для форфейтера напрямку. Для зменшення можливих несприятли-
вих наслідків цей період може бути розподілений на дві частини.

Перша частина – час між передачею заявки на розгляд та прийняттям 
її імпортером. На цей період форфейтер може пропонувати експортеру 

опціон. Власник опціону приймає рішення скористуватися чи ні наданим 
правом. У всіх випадках ризик, котрому піддається власник опціону, заз-
далегідь обмежений ціною опціону. 

Друга частина – час між затвердженням заявки і поставкою товарів. 
На цей час цього періоду (від декількох діб до 12 місяців) форфейтер та 
експортер несуть зобов’язання, від котрих вони зможуть відмовитися 
лише за умови компенсації усіх витрат другій стороні. 

Після досягнення домовленості о проведені операції, форфейтер поси-
лає документи з пропозиціями експортеру, котрий зобов’язаний письмово 
підтвердити свою згоду. Форфейтер також надає перелік документів, які 
необхідні йому для десконтирування векселів. 

Забезпечення повернення кредиту фойтфейтеру є отримання від іно-
земного покупця перевідні та прості векселя, оплата котрих повинна бути 
проведена у конкретні зумовлені строки. При цьому банк імпортера або 
авалює їх, або видає банківську гарантію на їх виконання. Таким чином, 
форфейтер отримує забезпечення у вигляді аваля чи безумовної банківсь-
кої гарантії.

При цьому: Аваль – це вексельне поручительство, при котрому аваліст 
бере на себе відповідальність за виконання зобов’язання будь якою зо-
бов’язальною особою (необхідно щоб окрім підпису вексель мав напис: 
«per aval», а перевідний вексель повинен ще мати реквізити аваліста); 
а безумовна банківська гарантія – це відповідний лист, котрий повинен 
мати слідуючи реквізити: ким виданий лист, юридична адреса гаранта, 
порядковий номер гарантійного листа, об’єкт гарантії (правочин, дата 
постачання продукції, вказівка на те, що вона є без відкликання та безу-
мовною, такою, що ділиться та передається та інше). Банківські гарантії 
мають декілька видів, залежно від суб’єктного складу, порядку оформ-
лення гарантії, джерела гарантованого платежу.

Форфейтенговий договір повинен також мати згоду сторін про прий-
нятні права та юрисдикції.

Таким чином, можливо зробити висновок, що операції форфейтингу 
мають багато спільних рис з операціями факторингу, лізингу та кредиту-
вання, але саме простота документообігу і звільнення від експорту ри-
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гнозують можливість розрахунків за допомогою форфейтингу, оцінують 
вартість певних послуг і включають відповідні затрати в ціну експорту 
товарів.
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В умовах поглиблення реформаторських процесів Соціального забез-
печення сімей з дітьми,у сфері реалізації державної соціальної політики 
поза всяким сумнівом, є не лише важливими, а й актуальними для науки 
права соціального забезпечення.

Соціально-правове становище людини та рівень її добробуту, ефек-
тивність функціонування соціально-забезпечувального механізму держа-

ви залишаються головними показниками впровадження гуманістичних 
засад у законодавстві країни. Здорова і заможна родина в усі часи була 
тотожністю багатої і незалежної держави. На сьогодні усі європейські 
стандарти спираються на становище сім’ї.

Глибока криза вітчизняної системи соціального забезпечення сімей з 
дітьми, брак повноцінної законодавчої бази й одностайності вчених щодо 
численних проблем у соціальній сфері обумовлюють актуальність пошу-
ку інноваційних підходів до розв’язання проблеми правового забезпе-
чення населення. Необхідно зазначити, що проблеми правового регулю-
вання соціального забезпечення сімей з дітьми, як елементу соціального 
захисту населення в українській правовій літературі, все ще не знайшли 
належного відображення. Тому об‘єктивно існує потреба проведення гли-
боких практичних заходів з метою побудови ефективної системи соціаль-
ного забезпечення сімей з дітьми, а також вдосконалення відповідних 
юридичних норм.

Проаналізувавши законодавчі акти і практику регулювання відносин по 
опіці й піклуванню дітей робимо висновок, що формами опіки (піклуван-
ня) є: а) одноразова, що має місце при необхідності негайної охорони прав 
та інтересів дитини; б) індивідуальна, яка встановлюється для захисту й 
охорони прав та інтересів неповнолітніх при постійній відсутності осіб, 
відповідальних за виховання дитини; в) групова, що здійснюється опіку-
ном (піклувальником), призначеним уповноваженим органом над групою 
дітей (наприклад, вихованці одного дитячого будинку); г) адміністративна, 
яка здійснюється самим органом опіки (піклування), коли не встановлено 
індивідуального або групового опікуна (піклувальника). Саме друга форма 
опіки й піклування – індивідуальна опіка (піклування) щодо дітей, позбав-
лених батьківського піклування, здійснюється на постійній основі. 

Чинне законодавство про соціальний захист піддається регулярним, 
хаотичним та безсистемним змінам, що порушує логічний зв’язок між 
правовими категоріями, які використовуються законодавцем. Законодав-
ству про соціальні виплати як невід’ємній частини соціально-захисного 
законодавства також властива ця тенденція. Тому я вважаю, що викликає 
заперечення диференціація розміру пенсії, розпочата законодавцем щодо 
сімей військовослужбовців та інших сімей, чий годувальник постраждав 
у результаті аварії. У даних екстремальних умовах і цивільні особи, й вій-
ськовослужбовці знаходяться в рівних умовах, що робить необґрунтова-
ним подібну диференціацію в розмірах пенсійного забезпечення їх сімей.
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Цілком погоджуюсь з тим, що необхідність утримання непрацездат-
них членів сім’ї повинна враховуватися Концепцією соціального захисту 
населення і в даний період через вироблення науково обґрунтованих со-
ціальних нормативів рівня життя – прожиткового мінімуму, мінімальної 
оплати праці, пенсій і матеріальних допомог. Саме вони наповняють ці 
заходи захисту таких сімей конкретним змістом.

Слід визнати вдалим поняття, що сім’єю слід вважати коло осіб, які 
спільно проживають та здійснюють турботу один про одного, пов’язані 
взаємними правами й обов’язками, що випливають з передбаченої зако-
нодавством форми прийняття дітей на виховання.

Заслуговує на підтримку авторська пропозиція щодо необхідності ро-
зроблення та прийняття Закону «Про соціальне обслуговування сімей з 
дітьми», який повинен виходити із визнання охорони сім’ї та дитинства 
в Україні стратегічним загальнонаціональним пріоритетом і закріпити ос-
новні організаційні та правові засади надання соціальних послуг сім’ям 
із дітьми, які перебувають у складних життєвих ситуаціях та потребують 
сторонньої допомоги. Названий акт дозволить привести у відповідність з 
існуючими потребами суспільного розвитку регламентацію цієї сфери су-
спільних відносин. Запропоновано його структуру та сформульовано про-
позиції щодо змістовного наповнення цього нормативно-правового акту.
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В процесі розслідування нещасних випадків, які трапляються з пра-
цюючими, одним з найбільш дискусійнихє питання щодо визнання та-

ким, що має виробничий характер, нещасний випадок, що стався з пра-
цівником під час прямування на роботу чи з роботи. Відповідно до п. 
5Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випад-
ків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі Порядок) 
розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками 
під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, влас-
ному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству 
і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з 
порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого ха-
рактеру [1], тобто такі випадки не визнаються страховими випадками в 
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та 
не підлягають відшкодування відповідно до Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування».

Таке положення, на наш погляд, не узгоджується з абз. 3 п. 15 Поряд-
ку, де зазначено, що нещасний випадок, який відбувся під час пересуван-
ня по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення, 
визнаватиметься виробничим і буде розглядатися як страховий випадок. 
Під територією підприємства слід розуміти земельну ділянку, яка на-
дана йому у користування, а також ділянку, яка віднесена до території 
підприємства згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської 
ради. У випадку якщо організація орендує певні приміщення підприєм-
ства, нещасні випадки на території підприємства з працівниками такої ор-
ганізації розслідуються і беруться на облік згідно із цим Порядком. Таким 
чином, якщо працівник впаде на території підприємства перед воротами, 
то такий випадок повинен визнаватись страховим, а якщо за воротами, 
то відповідно вже не буде визнаватись таким. Такий підхід бачиться суто 
формальним, адже даремно намагатись знайти різницю між цими випад-
ками. А отже, якщо законодавець усвідомлює можливість того, що з пра-
цівником може статися нещасний випадок на території підприємства по 
дорозі до виходу (або навпаки) та визнає його таким, що пов’язаний з 
виробництвом, то доцільно було б визнавати такими ж нещасні випадки, 
які трапляються по дорозі до дому або на роботу.

На підтвердження такої позиції наведемо також положення п. 5 Ре-
комендації МОП щодо допомоги у випадках виробничого травматизму 
№ 121, де зазначається, що кожний член Організації повинен відповідно 
до встановлених умов вважати за нещасні випадки на виробництві, серед 
інших, нещасні випадки, що трапились по дорозі між місцем роботи і 
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основним або тимчасовим місцем проживання працівника; або місцем, 
де працівник звичайно вживає їжу; або місцем, де працівник звичайно 
отримує заробітну плату [2]. 

Таке положення знайшло своє відображення в організації національ-
них систем соціального страхування від нещасного випадку на виробни-
цтві та професійного захворювання більшості європейських країн. Так, 
згідно з даними MISSOC (Спільна інформаційна система соціального за-
хистукраїн Європейського Союзу) [3], нещасними випадками, пов’язани-
ми з виробництвом (accidents at work and occupational diseases), визнають-
ся випадки які сталися із застрахованими під час пересування на роботу та 
з роботи додому (travel between home and work) у таких країнах: Австрія, 
Албанія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Греція, Ірландія, Іспанія, Кіпр, 
Литва, Люксембург, Македонія, Німеччина, Португалія Румунія, Сербія, 
Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія. 

При цьому у Люксембурзі також відшкодовуються нещасні випадки, 
які сталися під час пересування між місцем роботи та місцем, де застра-
хований зазвичай приймає їжу. У Болгарія так само відшкодовуються не-
щасні випадки, як і у Люксембурзі, та додатково покриваються випадки, 
які трапляються під час пересування до місця, де застрахований отримує 
винагороду за роботу.

Нещасними випадками, пов’язаними із виробництвом, у Македонії 
також визнаються випадки, які трапляються під час переїзду на іншу ро-
боту; повернення до роботи на прохання роботодавця під час відпустки 
або вихідних, а також під час поїздок на ділові зустрічі. 

Так само як і в Україні, не відшкодовуються нещасні випадки, які ста-
лися по дорозі на роботу чи з роботи (за винятком пересування на транс-
порті роботодавця) в Азербайджані, Білорусі, Великобританії, Вірменії, 
Данії, Казахстані, Латвії, на Мальті, у Молдові, Росії, Туреччині та ін. 
Взагалі не відшкодовуються такі нещасні випадки в Естонії, Польщі, 
Словаччині, Словенії та Чехії.

У Нідерландахне існує спеціальної програми страхування від нещас-
них випадків на виробництві, а тому там покриваються взагалі всі нещас-
ні випадки медичним страхуванням.

У Ліхтенштейні для працівників, які працюють неповний робочий 
день, робочий час яких не перевищує 8 годин на тиждень, нещасні ви-
падки під час подорожі між житлом та роботою вважаються нещасними 
випадками на роботі. В усіх інших випадках вони не відшкодовуються.

У Норвегії зазвичай нещасні випадки, які сталися по дорозі на роботу 
та з роботи, не відшкодовуються, за винятком, коли поїздка передбачає 
значне збільшення ризику отримання травми.

Значно відрізняється вирішення досліджуваного питання в Пор-
тугалії, де окрім подорожей на роботу та з роботи, періодом, протягом 
якого нещасні випадки, які сталися із застрахованим, визнаються вироб-
ничими, також вважаються: пересування з однієї роботи на другу; між по-
стійним або тимчасовим місцем проживання та роботою; між постійним 
або тимчасовим місцем проживання та місцем, де виплачується заробіт-
на плата; між постійним або тимчасовим місцем проживання та місцем, 
де повинна бути надана медична допомога або де повинно проводитися 
лікування після попереднього нещасного випадку; між місцем роботи та 
місцем, де працівник приймає їжу; між місцем, де працівник, за рішенням 
роботодавця, виконує завдання, пов’язані з його діяльністю, та постійним 
чи тимчасовим місцем проживання.

Найбільшого розвитку це питання знайшло у законодавстві Швеції, 
де нещасними випадками, пов’язаними з виробництвом, визнаються всі 
ті ж випадки, що й в Португалії, але додатково відшкодовуються випадки, 
які сталися під час поїздки до/з денного центру догляду за дітьми (ди-
тячі садки та інші заклади) (для того, щоб привезти або забрати своїх 
дітей) після або перед роботою. На наш погляд, така концепція соціаль-
ного страхування є переконливою демонстрацією визнання людини та її 
інтересів найвищою соціальною цінністю у суспільстві. 

Враховуючи, що в ст. 1 Конституції України зазначається, що Україна 
є соціальною державою, а ст. 3 проголошує, що людина, її здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю[4], вважаємо за доцільне внести необхідні зміни до законодав-
ства про соціальне страхування – щодо необхідності визнання нещасних 
випадків, які трапляються по дорозі на роботу та з роботи, такими, що 
мають виробничий характер незалежно від того, яким чином застрахова-
ний пересувається, – пішки, на власному, громадському чи на транспорті 
роботодавця.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ САМОЗАЙНЯТИХОСІБ В УКРАЇНІ

Станом на сьогодні є дуже актуальним питання як правового, так і 
соціального статусу самозайнятої особи в Україні, оскільки більшість 
праць науковців присвячені лише окремим аспектам досліджуваної теми 
або поверховій характеристиці деяких прогалин у чинному законодавстві 
України.

Для початку необхідно дати визначення самому поняттю «самозайня-
та особа», як його визначає безпосередньо законодавець.

Самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – 
підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, 
що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи неза-
лежної професійної діяльності [1].

Розглядаючи вищевказану категорію «самозайнята особа», можна 
констатувати, що відсутнє єдине чітке розуміння серед науковців його 
співвідношення з категорією «підприємництво», а це в свою чергу є сут-
тєвим недоліком у сфері правового регулювання.Наприклад, Г. І. Купало-
ва розглядає категорію самозайнятих осіб як таких осіб, що працюють не 
занаймом, тобто роботодавців– власників, що працюють та членів сім’ї, 
що безоплатно працюють [2, с. 4].З цього випливає, що автором виріз-

няється така основна риса самозайнятої особи, як реалізація права на 
працю без вступу у відносини з роботодавцем, тобто без укладення тру-
дового договору.Такі науковці, як Б. Г. Збишко, Е. М. Лібанова, В. В. Ішин 
вважають самозайнятимиособами таких осіб, які самостійно організову-
ють свою працю за власний кошт [3, с. 99].

Досить проблемним питанняму правовому регулюванні самозайнятих 
працівників є набуття статусу самозайнятихосіб, оскільки у законодав-
стві і досі є прогалини з цього приводу.

Відсутність статусу самозайнятої особи, порядку його набуття, втрати 
та інше має наслідком те, що особа має або набути правового положення 
фізичної особи – підприємця, або займатися незалежною професійною 
діяльністю. Слід зауважити, що особа має право провадити незалежну 
професійну діяльність лише у разі державної реєстрації такої діяльності, 
відповідно до вимог чинного законодавства України [4, с. 190].

Тому фізична особа, не підприємець, яка отримує доходи від здійснен-
ня господарської діяльності, повинна стати на податковий облік як само-
зайнята особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, з метою 
уникнення притягнення до юридичної відповідальності.

Проте така можливість надана лише приватним нотаріусам, адво-
катам, судовим експертам та іншим особам, зазначеним у податковому 
законодавстві України, де головною умовою ведення такої незалежної 
професійної діяльності є державна реєстрація у визначеному законом 
порядку, отримання відповідного документу (свідоцтва, дозволу тощо), 
який би підтверджував право особи на здійснення незалежної професій-
ної діяльності. Але слід зазначити, що законодавством не передбачено 
чіткий перелік працівників, які можуть у межах своєї професії займати-
ся самозайнятою діяльністю. Також постає питання, яким чином можна 
визначити як самозайнятих осіб тих, що працюють у власному господар-
стві, займаються науковою, творчою, літературною та іншою діяльністю. 
Тобто за яким критерієм здійснюється відмежування особи, для якої від-
повідна діяльність є працею, від осіб, для яких вона є лише хобі.

Отже, можна зазначити, що основними причинами існування проблем 
у правовій регламентації самозайнятих осіб є застарілість законодавчих 
норм щодо зайнятості населення і трудової діяльності, та велика кількість 
сфер діяльності самозайнятих осіб.

Підсумовуючи слід зазначити, що громадяни України в правовідно-
синах можуть виступати в різному правовому статусі: в статусі фізичної 
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особи (людини і громадянина), фізичної особи – підприємця, а також у 
статусі іншої самозайнятої особи. Самозайняті особи поділяються на фі-
зичних осіб –підприємців та інших самозайнятих осіб, але слід зауважи-
ти, що законодавство не забороняє фізичній особі – підприємцю стати на 
облік у контролюючому органі як інша самозайнята особа.

Таким чином, як проблематику, в аспекті дослідження поняття со-
ціально-правового статусу самозайнятих осіб, можна визначити відсут-
ність нормативно-правового врегулювання чинним вітчизняним законо-
давством трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні, що зумовлює 
необхідність здійснення комплексного, глибокого і повного вивчення від-
повідних суспільних відносин з метою розроблення належних правових 
норм, які мають бути спрямовані на їх ефективну правову регламентацію 
для вирішення практичних питань можливості реалізації самозайнятими 
особами свого конституційного права на працю.
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Поняття «принцип права» є характерним як для континентальної(-
принцип законності, принцип верховенства права), так і для англо-сак-

сонської(принцип обов’язкового дотримання прецеденту) системи пра-
ва. Сутність цьоготерміну є досить складною, оскільки принципи права 
розглядають як джерелоправа, загальну правову норму, засади, на основі 
яких повиннібазуватися правові норми тощо. Дослідження цього терміну 
вимагаєопрацювання різноманітних наукових джерел та нормативних 
аспектів.

Враховуючи відсутність нормативного закріплення поняття «принцип 
права», у науковій літературі протягом багатьох десятиліть існує дискусія 
щодоїх правової природи та співвідношення з нормами права. Системний 
аналізпідходів до визначення дефініцій та сутності принципів права до-
зволяєвиокремити дві основні теорії.

Основні постулати першого підходу обґрунтовують представники те-
орії природного права. Доктор ДжорданДасі у своїй праці «Legalprinciples, 
legalvaluesandlegalnorms: aretheythesameordifferent?» [130, c. 109-111]
обґрунтовує позицію, згідно якої принципи права є правилами людсь-
коїповедінки та вважаються такими, що виникли ще до писаної норми. 
Ці правилаповедінки, що ми зараз іменуємо принципами, були досить 
важливими тазвичними для суспільства в період творення норм права. 
З огляду на те, що цінорми поведінки були всім добре відомі, не виникало 
потреби записувати їх якособливі правові положення.

Прихильники іншої концепції –представники теорії позитивного пра-
ва,вважають, що принципи права слід шукати у самих текстах правових 
норм задопомогою логічного розмірковування, аналізу, відшукування су-
спільно-економічних ідей, що містять принципи права [100, с. 44].Осно-
ви, які не закріплені в нормах права, не можуть вважатисяпринципами 
права, вони лише є ідеями правосвідомості та науковимивисновками. Не-
від’ємною їх ознакою є точне формулювання йнормативне закріплення в 
чинному законодавстві [33, с. 1].

Об’єднання двох вищенаведених теорій пропонується представника-
миЛьвівської школи права, які вважають, що принципи відіграють роль 
орієнтиріву формуванні права . Отже, юридичне право не може суттєво 
відступати відусталених і апробованих постулатів загальносоціального 
права. Зрештою,більшість з них держава закріплює в нормативних актах, 
і вони продовжуютьсвою регулятивну функцію вже як юридичне право 
[73, с. 24].

На основі аналізу позицій представників природного права тапози-
тивізму, сформований нами висновок щодо правової природи принципі-
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вправа не такий категоричний. На нашу думку, той факт, що вони існува-
ли допояви писаного закону не відмежовує їх повністю від норми права.

Принципи права – це керівні ідеї, що визначають спрямованість, заса-
диправового регулювання суспільних відносин за допомогою норм пра-
ва, які їхоб’єктивують. Іншими словами, принципи реалізуються через 
норми права таполегшують їх застосування на практиці.

Оскільки дане дослідження принципів права визначається сферою 
права соціального забезпечення – виникає питання, що ж саме прийнято 
вважати правом соціального забезпечення. 

Аналізуючи наукову літературу, можна зробити висновок, що науков-
ціобґрунтовують поняття соціального забезпечення, беручи за основу 
економічнуприроду відносин соціального забезпечення; його правові під-
стави; суб’єкти,які здійснюють забезпечення; види забезпечення; джерела 
забезпечення; йогофункції тощо [105, с. 17]. На основі цього, сформовано 
декілька підходів довизначення сутності права соціального забезпечення.

Прихильники першої концепції вважають, що зміст права соціально-
гозабезпечення формується на основі видів забезпечення, що надаються 
у межахконкретного виду правовідносин, наприклад, відносини щодо 
забезпечення громадян у старості та узв’язку з непрацездатністю, від-
носини щодо забезпечення матері та дитини,щодо надання безоплатної 
медичної допомоги, а також тісно пов’язані з нимипроцесуальні відноси-
ни, в межах яких виплачувалися пенсійні тадопомогові виплати та здійс-
нюється соціальне обслуговування [127, с. 5-26].

Представники другої концепції обгрунтовували визначення правасо-
ціального забезпечення залежно від підстав виникнення прав особи на-
відповідне забезпечення. В умовах сьогодення та з урахуваннямположень 
законодавства доцільно стверджувати, що в сучасних умовах підставою 
виникнення права на соціальнезабезпечення є соціальний ризик.

Представники третього підходу відстоюють важливість визначен-
няорганізаційно-правових форм соціального забезпечення при встанов-
леннясоціально-забезпечувальних відносин, оскільки вважають, що со-
ціально-забезпечувальними є лише ті відносини, що виникають у межах 
державноїсистеми розподілу матеріальних соціальних благ, тобто мають 
аліментарнийхарактер. Беззаперечним є виділення такої організацій-
но-правової форми якдержавне забезпечення [57, с. 42].

Узагальнюючи вищенаведені підходи до розуміння права соціального-
забезпечення та його принципів, вважаємо, що право соціального забез-

печення – це сукупність правових норм, що регулюють соціально-забез-
печувальніправовідносини, які виникли внаслідок настання соціального 
ризику тадиференціюються залежно від виду такого ризику та організа-
ційно-правовихформ, в яких вони реалізовуються.

Своєю чергою, принципами права соціального забезпечення є керівні-
засади, що за допомогою норм права, визначають напрями його реалізації 
вмежах організаційно-правових форм з метою соціального забезпечення 
осіб, якізазнали соціальних ризиків.
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САМОЗАЙНЯТА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

уб’єкти права соціального забезпечення є однією із ключових кате-
горій права соціального забезпечення. У наукових джерелах, суб’єктами 
права соціального забезпечення, по-перше, визнаються учасники суспіль-
них відносин соціального забезпечення; по-друге, вони перебувають під 
дією норм права соціального забезпечення; по-третє, наділяються пра-
вами й обов’язками, повноваженнями у соціальному забезпеченні. При 
цьому учасники суспільних відносин набувають статусу суб’єктів права 
соціального забезпечення за наявності двох правових складових – пра-
воздатності та дієздатності. У праві соціального забезпечення ці категорії 
тісно пов’язані між собою та об’єднуються у правосуб’єктність. У юри-
дичній літературі суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 
пов’язують із законодавчо передбаченими двома сторонами, які є носіями 
юридичних прав та обов’язків: громадяни або члени їх сімей та відповід-
ні державні органи чи установи, покликані забезпечити реалізацію права 
на соціальне забезпечення [1, с. 30-31]. 

Тобто, суб’єктами права соціального забезпечення виступають особи, 
які володіють обсягом прав та обов’язків у галузі соціального забезпе-
чення – галузевою соціально-забезпечувальною правосуб’єктністю. Їх 
правове становище визначається з урахуванням положень Конституції, 
міжнародних договорів, інших актів законодавства про соціальне забез-
печення України, а також нормативних рішень всеукраїнських, місцевих 
референдумів, актів соціального партнерства, локальних нормативних 
актів, рішень уповноважених судових органів. 

Одним із суб’єктів права соціального забезпечення виступає самозай-
нята особа. Оскільки праця самозайнятих осіб підлягає регламентації не 
лише нормами права трудового, цивільного, господарського, податково-
го, а й права соціального забезпечення. 

До самозайнятого населення у наукових джерелах зазвичай відносять: 
(а) роботодавців – осіб, які постійно працюють на власному (сімейному) 

підприємстві, й осіб, які займаються професійною діяльністю на само-
стійній основі і постійно використовують працю найманих робітників; 
(б) осіб, які працюють на індивідуальних засадах, тобто самостійно або 
з партнерами (членами родини) здійснюють діяльність, що приносить 
дохід і не використовують найманих працівників на постійній основі; 
(в) членів колективних підприємств – осіб, які працюють на колективних 
підприємствах, є членами колективу його власників і мають рівні права 
при вирішенні питань виробництва, збуту й розподілі доходу підприєм-
ства; (г) неоплачуваних працівників сімейних (у тому числі сільського-
сподарських) підприємств – осіб, які працюють без оплати на приватному 
сімейному підприємстві, власником якого є родич [2, c. 8, 9].

Відповідно до Кодексу встановлення належності особи до самозай-
нятих чи найманих працівників критеріями віднесення особи до само-
зайнятої є такі: (а) є власником бізнесу (засобів для здійснення трудової 
діяльності); (б) несе фінансовий ризик (відповідальність) за неналеж-
не виготовлення товару чи надання послуги відповідно до контракту; 
(в) несе відповідальність за інвестиційну діяльність чи управління в 
юридичній особі (якщо самозайнятість здійснюється у формі юридич-
ної особи, що має одного власника); (г) має можливість отримати при-
буток від раціоналізації організації робочого часу, часу та способу вико-
нання завдань, що випливають із його трудової діяльності; (д)особисто 
контролює процес праці, у тому числі і при її особистому виконанні; 
(е) може найняти людей з метою виконання роботи, яку повинен вико-
нати для замовника; (є) забезпечує себе сировиною й матеріалами для 
роботи; (ж) забезпечує засоби й устаткування, необхідні для роботи, 
проте може отримувати від замовника незначні засоби, які в загальному 
не впливають на роль особи у самостійному забезпеченні себе роботою; 
(з) має конкретне місце для ведення діяльності, в якому можуть зберіга-
тися матеріали, обладнання тощо; (и) оплата його праці здійснюється за 
виконану роботу; (і) забезпечує себе самостійно страховим забезпечен-
ням (у тому числі соціальним); (ї) контролює свій час роботи й виконан-
ня власних зобов’язань [3].

Слід також зауважити,що діяльність цієї категорії осібпередбачає 
декілька принципових особливостей: (1) обумовлена правом на вільно 
обрану зайнятість; (2) має особистий характер і пов’язана з професійни-
ми й освітніми якостями особи; (3) має різні форми здійснення; (4) підля-
гає обліку; (5) обумовлює самостійність способу обрання умов трудової 
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діяльності; (6) матеріально-технічне забезпечення діяльності здійснюєть-
ся ними самостійно; (7)самозайнятість має ризикований характер; (8) у 
встановлених законом випадках пов’язана з отриманням окремих до-
звільних документів; (9) може передбачати обмеження щодо суміщення 
видів незалежної професійної діяльності; [4] (10) характеризує активну 
поведінку виключно фізичних осіб; (11) стосується специфічних напрям-
ків діяльності людини (наукова, літературна, артистична, художня, викла-
дацька і т.д.); (12) характеризує діяльність осіб із спеціальними знаннями 
та навичками (лікарі, приватні нотаріуси, адвокати, аудитори, бухгалте-
ри і т.д.); (13) визначається при врахуванні певних обмежень (особа не 
є працівником або фізичною особою-підприємцем; особа використовує 
найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб).

Підводячи підсумок вищенаведеному, можемо констатувати, що 
діяльність самозайнятих осіб, як суб’єктів права соціального забезпечен-
ня,ґрунтується на основних конституційних соціально-економічних пра-
вах і свободах людини та регулюється широкою нормативною базою, що 
зумовлено різноманітністю видів незалежної професійної діяльності як 
форми самозайнятості. Оскільки, наразі бракує єдиного підходу до ре-
гламентації самостійної зайнятості в Україні. Тому, підтримуючи пози-
ції інших науковців, вважаємо, правові норми, що стосуються діяльності 
самозайнятих осіб, мають міститися в окремому розділі Закону України 
«Про зайнятість населення». При цьому не остання роль повинна бути 
відведена державі, яка повинна приділити цьому специфічному виду за-
йнятості належну увагу, зокрема запровадити регіональні стратегії під-
тримки самозайнятості, тобто розробити територіальні програми сприян-
ня розвитку мікробізнесу, документи нормативно-правової регламентації 
й оптимізації податкових платежів, сконструювати систему соціального 
захисту й соціальних пільг для самозайнятих осіб.
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 

У 2019 році неможливо уявити світ без комп’ютерів та програмних 
розроблень. Комп’ютерні програми використовуються у всіх сферах на-
шого життя, починаючи з купівлі в мережі Інтернеті (цікавим прикладом 
є Приватбанк, який є власником патенту на винахід «Спосіб підтверджен-
ня повноважень користувача на обслуговування» ) і закінчуючи робо-
тизованою системою daVinci. Та яким чином ці комп’ютерні програми 
захищаються? Відповідно до Директиви ЄС 2009/24/EC «Про правовий 
захист комп’ютерних програм» комп’ютерні програми відіграють фунда-
ментальну та важливу роль у розвиту промисловості[1].

На сьогодні питання вибору патенту чи авторського права під час за-
хисту комп’ютерної програми все ще актуальне. 

Метою дослідження є роз’яснення спільного та відмінного між за-
хистом авторським правом та патентним правом комп’ютерних програм, 
та який із цих способів захисту комп’ютерної програми є більш дореч-
ним.

В Україні державна реєстрація авторських прав проводиться згідно із 
Законом України «Про авторське право i суміжні права» від 23.12.1993 
№ 3792-12 (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України «Про 
державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права 
автора на твір» від 27.12.2001 № 1756 Варто зазначити, що низка питань, 
пов’язаних з авторським правом, регулюється Цивільним кодексом Украї-
ни (далі – ЦК України) інакше ніж Законом, і це необхідно мати на увазі, 
оскільки норми ЦК України набули чинності пізніше, ніж норми Закону.
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Так, у ч. 4 ст. 433 ЦК України зазначається, що комп’ютерні програми 
охороняються як літературні твори. Аналогічно в ст. 18 Закону вказуєть-
ся: «Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охо-
рона поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу чи 
форми їх вираження». Ці положення дублюють ст. 2 Бернської конвен-
ції[2].

Авторське право на такий твір, а саме комп’ютерну програму, виникає 
з моменту його створення й обов’язкова реєстрація його не вимагається.

У Законі комп’ютерній програмі надано визначення як набору ін-
струкцій, що представлені у вигляді слів, чисел, схем, кодів, знаків чи у 
якомусь іншому вигляді, який може зчитуватися комп’ютером, і за допом-
огою якого приводить в дію цей комп’ютер з метою досягнення потрібної 
мети чи результату[3]. 

Переважна більшість правовласників вважає адекватним захистом 
своїх прав саме реєстрацію в державному реєстрі, оскільки реєстрація 
авторського права надає низку незаперечних переваг перед незареєстро-
ваними правами.

Також потрібно зазначити, що Бернська конвенція закріпила принцип 
автоматичної охорони, відповідно до якого національний режим не зале-
жить від яких-небудь формальних умов, тобто охорона надається автома-
тично і не зумовлюється формальними умовами реєстрації, депонування 
тощо[4].

Хоча українськезаконодавство прямо і не вказує на те, однак комп’ю-
терна програма може бути, так би мовити, запатентована, її функціонал, 
її алгоритми. Патентом може захищатися алгоритм програми як спосіб 
вирішення конкретного завдання. Алгоритм, а саме його суть і кожен 
етап, записується і оформлюється зрозумілою словесною формою, та 
підкріплюється необхідними блок-схемами, діаграмами, графіками тощо. 
Якщо алгоритм вже пройшов перевірку на патентоздатність, може бути 
подана заява на винахід, а сам автор отримає на нього патент. Якщо ав-
тор бажає убезпечити себе від використання його ідей кимось іншим, 
цей спосіб захисту підходить найкраще, але водночас він є найбільш тру-
домістким і довготривалим.

У ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі» вказується, що об’єктом винаходу (корисної моделі), правова охо-
рона якому (якій) надається згідно з цим законом, може бути процес (спо-
сіб) а також нове застосування відомого продукту чи процесу [5].

Таким чином, можна дійти висновку, що захищати комп’ютерні про-
грами патентуванням можливо. Цікавим прикладом є патент який При-
ватбанк отримав на платіжну систему через інтернет-банкінг, коли хтось 
хоче розрахуватися кредитною карткою. Тобто Приватбанк запатентував 
нове і цінне технічне рішення. Водночас це не є новою банківською си-
стемою, новим є лише технічне рішення[6]. 

Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що дієвими спо-
собами захисту комп’ютерної програми є і патентування, і реєстрація ав-
торського права, хоча обидва способи мають свої недоліки та переваги. 
По-перше, авторським правом охороняється код програми, а патентним 
правом −функціонал. По-друге, державна реєстрація авторського права, в 
більшості випадків, набагато легша та є швидшою, ніж видання патенту.
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делі» вказується, що об’єктом винаходу (корисної моделі), правова охо-
рона якому (якій) надається згідно з цим законом, може бути процес (спо-
сіб) а також нове застосування відомого продукту чи процесу [5].
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Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що дієвими спо-
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більшості випадків, набагато легша та є швидшою, ніж видання патенту.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ 
ДІЄЗДАТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІМ ОСОБАМ

Цивільна дієздатність фізичної особи – це її здатність своїми діями 
набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також 
здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостій-
но їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання[1].

Обсяг цивільної дієздатності не може бути однаковим для усіх фізич-
них осіб і встановлюється Цивільним кодексом з урахуванням їх віку та 
психічного стану здоров’я. Залежно від віку фізичної особи, цивільна 
дієздатність за обсягом поділяється на такі види: 1) часткова цивільна 
дієздатність малолітньої особи (ст. 31 ЦК); 2) неповна цивільна дієздат-
ність неповнолітньої особи (ст. 32 ЦК); 3) повна цивільна дієздатність 
повнолітньої особи, неповнолітньої особи у разі реєстрації її шлюбу (ст. 
34 ЦК) та емансипованої особи (ст. 35 ЦК).

Повна цивільна дієздатність виникає у фізичної особи з досягненням 
повноліття.

У зарубіжних країнах обсяг дієздатності пов’язується з досягненням 
повноліття, але в різних країнах вік повноліття є неоднаковим. Так, у 
Франції, ФРН, Англії повноліття наступає після 18 років, у Швейцарії 
– після 20 років, у США в різних штатах повноліття наступає у віці від 
18 до 21 року. З різних позицій у законодавстві зарубіжних країн декла-
рується обсяг дієздатності неповнолітніх. У багатьох країнах відомий ін-
сти¬тут емансипації, тобто за рішенням суду неповнолітній може мати 
дієздатність у повному обсязі[2; с. 43].

Особливої уваги заслуговують підстави надання повної цивільної 
дієздатності неповнолітнім особам до досягнення ними повноліття. Фі-
зичній особі, яка досягла 16-ти років і працює за трудовим договором або 

бажає займатися підприємницькою діяльністю, а також неповнолітній фі-
зичній особі, яка записана батьком або матір’ю дитини, може бути надана 
повна цивільна дієздатність. 

У статті 35 Цивільного кодексу України зазначено, що повна цивільна 
дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти 
років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка 
записана матір’ю або батьком дитини. Вважаємо за необхідне уточнити 
у даній статті, що повна цивільна дієздатність може бути надана «не-
повнолітній фізичній особі, яка досягла 16-ти років і записана матір’ю 
або батьком дитини». 

Оголошення неповнолітньої особи повністю дієздатною істотно змі-
нює її правовий статус. З цього часу вона вже може самостійно вчиня-
ти будь-які правочини, і згода її батьків (усиновлювачів, піклувальників 
тощо) не має правового значення. У разі емансипації неповнолітній пере-
ходить із категорії громадян, що володіють частковою цивільною дієздат-
ністю до категорії суб’єктів повністю дієздатних, і тому у цивільних пра-
вовідносинах  прирівнюється до повнолітніх громадян[3, с. 298].

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що в умовах сьо-
годення існує гостра необхідність у вдосконаленні законодавства і вдо-
сконаленні правового механізму надання неповнолітнім особам повної 
цивільної дієздатності.
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ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

Правовий захист осіб з інвалідністю є одним із найбільш пріоритет-
них напрямів діяльності держави у сфері соціального забезпечення на-
селення. Право пільгового проїзду осіб з інвалідністю в громадському 
транспорті є одним із базових. Досить часто в суспільстві постають пи-
тання щодо проблем практичної реалізації цього права, зокрема під час 
користування залізничним транспортом України, чим і зумовлена акту-
альність теми доповіді.

Відповідно до статті 381 Закону України «Про основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні», особи з інвалідністю, діти з інвалідністю 
та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з 
інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю 
або дитину з інвалідністю), мають право на 50-відсоткову знижку вартості 
проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річко-
вого та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня. Пільго-
ве перевезення осіб з інвалідністю здійснюють усі підприємства транспорту 
незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до Закону 
України «Про транспорт». Звуження змісту та обсягу права осіб з інвалідні-
стю на пільговий проїзд транспортом не допускається [1].

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про поширен-
ня чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.93 № 354» 
від 16.08.94 № 555, встановлено безплатний проїзд для пенсіонерів за 
віком на міському пасажирському транспорті загального користування 
(крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах. Установлено, що 
право на безоплатний проїзд надається за наявності посвідчення встанов-
леного зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої систе-
ми обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який зареєстрова-
ний у зазначеній системі і видається на безоплатній основі [2]. 

Пунктом 18 Порядку обслуговування громадян залізничним транс-
портом, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №252 
від 19.03.1997 р. (зі змінами) передбачено, що оформлення проїзного до-
кумента, що дає право на пільговий та безоплатний проїзд, здійснюється 
за пред’явленням оригіналів документів, що підтверджують таке право, 
з внесенням до проїзного документа прізвища та імені особи і номера 
документа, що підтверджує право на пільговий та безоплатний проїзд [3].

Особі надається статус особи з інвалідністю після винесення від-
повідного рішення медико-соціальною експертною комісією, відповідно 
тоді така особа набуває право на пільговий проїзд. Така особа отримує 
довідку до акта огляду МСЕК відповідно до Інструкції щодо заповнення 
форми первинної облікової документації № 157-1/о «Виписка з акта огля-
ду медико-соціальною експертною комісією». Тому, на нашу думку, цей 
документ підтверджує статус особи з інвалідністю за умови пред`явлення 
документа, що підтверджує особу пільговика, оскільки довідка до акта 
огляду МСЕК за формою не містить фотокартки.

Натомість, відповідно до статті 6 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», пільги особам з інвалід-
ністю надаються на підставі посвідчення, яке підтверджує відповідний 
статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призна-
чення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про державну 
соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалід-
ністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину 
інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина з інвалідністю» 
(для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні нозологіч-
ні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового 
апарату). Особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціаль-
ну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну до-
помогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про 
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю», пільги надаються на підставі довідки, що без-
оплатно видається структурними підрозділами соціального захисту на-
селення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних 
адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживан-
ня, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, група та причина ін-
валідності, а також у відповідних випадках - основні нозологічні форми 
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документа, що підтверджує особу пільговика, оскільки довідка до акта 
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інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина з інвалідністю» 
(для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні нозологіч-
ні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового 
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державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю», пільги надаються на підставі довідки, що без-
оплатно видається структурними підрозділами соціального захисту на-
селення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних 
адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживан-
ня, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, група та причина ін-
валідності, а також у відповідних випадках - основні нозологічні форми 
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захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату). 
Порядок видачі такої довідки та її форма затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політи-
ки у сфері соціального захисту населення.

Виготовлення посвідчень Пенсійним фондом України забезпечується 
у місячний строк, згідно з Порядком обліку, зберігання, оформлення та 
видачі пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та його орга-
нах, за бажанням пенсіонера йому надається довідка - пенсійне посвід-
чення, яка підтверджує, що особа являється пенсіонером, перебуває на 
обліку в Пенсійному фонду та має певні пільги.

Виникають ситуації, коли особа фактично має статус особи з інвалід-
ністю, проте не може скористатися пільгами через достатньо тривалу 
процедуру виготовлення пенсійного посвідчення. Довідка-пенсійне по-
свідчення має іншу форму, а тому досить часто особі з інвалідністю від-
мовляють у наданні пільгового проїзду, мотивуючи формальними вимо-
гами Закону.

Показовою є справа №522/556/17, що знаходилася в провадженні 
Приморського районного суду міста Одеси. Позивач звернувся до суду із 
позовом про захист прав споживачів з огляду на те, що ПАТ «Укрзалізни-
ця» відмовило в оформленні пільгового проїзного документа на підставі 
того, Позивач пред`явив тимчасову довідку-пенсійне посвідчення, а не 
пенсійне посвідчення встановленого зразка, тим самим не виконавши ви-
моги статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні», оскільки термін «довідка-пенсійне посвідчення» 
не згадується у вказаній правовій нормі. Позовні вимоги було задоволено 
частково з огляду на те, що, на думку суду, Позивач не міг надати касиру 
залізничного вокзалу пенсійне посвідчення з об`єктивних причин, які не 
залежали від нього, оскільки таке посвідчення повинно надаватися орга-
нами ПФУ, який уособлює державний орган. Те що документ, який повні-
стю підтверджує соціальний статус позивача має назву довідка-пенсійне 
посвідчення, а не пенсійне посвідчення, не міняє його сутність, а тому 
вимога про надання саме пенсійного посвідчення є формальною. Дії ПАТ 
«Укрзалізниця» визнано непрямою дискримінацією осіб з інвалідністю, 
стягнуто матеріальну та моральну шкоду на користь Позивача [4].

Таким чином, текстуальне формулювання статті 4 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» спри-
чиняє обмеження права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд. Вважає-

мо за необхідне доповнити текст статті 4 Закону такими документами як 
довідка-пенсійне посвідчення, а також довідка до акта огляду МСЕК за 
умови пред`явлення документа, що підтверджує особу.
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ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

Актуальність теми мого дослідження обумовлена тим, що на сьогод-
нішній день існує неефективний інститут державного управління, оскіль-
ки він не відповідає потребам суспільства, які гостро постають в умовах 
сучасного науково-технічного розвитку. При таких умовах, необхідним 
вбачається залучення кваліфікованих, професійних спеціалістів, шля-
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Порядок видачі такої довідки та її форма затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політи-
ки у сфері соціального захисту населення.

Виготовлення посвідчень Пенсійним фондом України забезпечується 
у місячний строк, згідно з Порядком обліку, зберігання, оформлення та 
видачі пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та його орга-
нах, за бажанням пенсіонера йому надається довідка - пенсійне посвід-
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того, Позивач пред`явив тимчасову довідку-пенсійне посвідчення, а не 
пенсійне посвідчення встановленого зразка, тим самим не виконавши ви-
моги статті 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні», оскільки термін «довідка-пенсійне посвідчення» 
не згадується у вказаній правовій нормі. Позовні вимоги було задоволено 
частково з огляду на те, що, на думку суду, Позивач не міг надати касиру 
залізничного вокзалу пенсійне посвідчення з об`єктивних причин, які не 
залежали від нього, оскільки таке посвідчення повинно надаватися орга-
нами ПФУ, який уособлює державний орган. Те що документ, який повні-
стю підтверджує соціальний статус позивача має назву довідка-пенсійне 
посвідчення, а не пенсійне посвідчення, не міняє його сутність, а тому 
вимога про надання саме пенсійного посвідчення є формальною. Дії ПАТ 
«Укрзалізниця» визнано непрямою дискримінацією осіб з інвалідністю, 
стягнуто матеріальну та моральну шкоду на користь Позивача [4].

Таким чином, текстуальне формулювання статті 4 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» спри-
чиняє обмеження права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд. Вважає-

мо за необхідне доповнити текст статті 4 Закону такими документами як 
довідка-пенсійне посвідчення, а також довідка до акта огляду МСЕК за 
умови пред`явлення документа, що підтверджує особу.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

Актуальність теми мого дослідження обумовлена тим, що на сьогод-
нішній день існує неефективний інститут державного управління, оскіль-
ки він не відповідає потребам суспільства, які гостро постають в умовах 
сучасного науково-технічного розвитку. При таких умовах, необхідним 
вбачається залучення кваліфікованих, професійних спеціалістів, шля-
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хом встановлення конкурентоспроможної оплати праці та соціальних га-
рантій державним службовцям. Тому важливого значення набуває сфера 
соціального забезпечення державних службовців для ефективної та ста-
більної державної служби.

Державна служба це інститут взаємодії суспільства та держави, дер-
жавного апарату тагромад, державного службовця та громадянина. Саме 
на державну службу покладено вирішення задач з забезпечення гарантій 
та прав громадян, визначених Конституцією України. Відповідно до За-
кону України «Про державну службу» основною метою функціонування 
державної служби є реалізація функцій та задач держави для забезпечен-
ня прав, свобод та законних інтересів громадян.

В міжнародній практиці можна виділити дві моделі побудови системи 
соціального забезпечення державних службовців. Перша характеризуєть-
ся невисоким рівнем грошового змісту зі значним соціальним пакетом 
(Франція, Німеччина), а друга - відносно високим грошовим вмістом, 
конкурентним на ринку праці і незначним за об’ємом соціальним пакетом 
(США, Велика Британія).

Основними рисами першої моделі є стабільність та високий соціальний 
пакет, який включає в себе безоплатне медичне обслуговування для дер-
жавного службовця та членів його сім‘ї, системи сімейних допомог, випла-
ти на дітей, обов‘язкове пенсійне та медичне страхування, відпускні тощо, 
але й непривабливість роботи на державній службі для молоді, адже молоді 
спеціалісти перш за все зацікавлені в високому матеріальному забезпеченні 
та кар‘єрному рості, тому спостерігається постійне відставання від ринку 
праці, відтік кваліфікованих кадрів у приватний сектор.

Основними ж рисами другої моделі є привабливість роботи на держав-
ній службі длямолоді, у зв‘язку з високим посадовим окладом, перспек-
тива кар‘єрного росту, можливість залучати і закріплювати кваліфіковані 
кадри з приватного сектору, однак мінімальний соціальний пакет.

Актуальність вивчення досвіду соціального забезпечення організації 
та функціонування діяльності державної служби обумовлені зростанням 
ролі державного управління у здійсненні соціально-демократичних та 
політико-економічних перетворень. Тому теоретичний і практичний ін-
терес представляє досвід тих країн, державна служба яких функціонує 
ефективно, і авторитет службовців у суспільстві досить високий. Такими 
в даний час є державні служби розвинених країн Заходу - ФРН, Велико-
британії, Франції та США.

Різні країни використовують відмінні форми, системи та стимули 
оплати праці державних службовців, які мають свої як позитивні так і 
негативні сторони.

Досвід державної служби зарубіжних країн показує, що існують різні 
моделі соціального забезпечення державних службовців та різні систе-
ми оплати праці державних службовців. У зв’язку з цим, зміна існуючої 
системи оплати праці державних службовців на основі закордонного до-
свіду є однією із необхідних напрямів та умов реформування державної 
служби в Україні.

Звертаємось до ст. 50 Закону України «Про державну службу», яка 
гарантує, що оплата праці державних службовців повинна забезпечува-
ти достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових 
обов‘язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів ком-
петентними і професійними кадрами, стимулювати їх сумлінну та іні-
ціативну працю[1]. Однак, на сьогоднішній день спостерігається низьке 
матеріальне забезпечення державних службовців, що впливає на неба-
жання молодих спеціалістів працювати в органах державної влади, відтік-
кваліфікованих кадрів в приватний сектор економіки, надбавки та премії 
залежать від посадового окладу, який визначений на рівні мінімальної за-
робітної плати, закріплені матеріальні допомоги державним службовцям 
Законом України «Про державну службу» не виплачуються відповідно 
до прийнятого Закону України «Про державний бюджет України на 2019 
рік», низький рівень ефективності та високий рівень корупції. 

Цікаво, що Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 
2011 року, який на сьогоднішній день втратив чинність,яким встановлено 
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби на 
рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати постійно пе-
реноситься у зв‘язку з тим, що відсутня можливість реалізації норм щодо 
складової та підвищення заробітної плати, прозорості та мотивації опла-
ти праці державних службовців відповідно до європейських стандартів.

На сьогоднішній день відповідно до Закону України «Про державну 
службу» соціальне забезпечення державних службовців включає, зокре-
ма: оплату праці, заохочення за сумлінну працю, щорічні та додаткові від-
пустки, забезпечення житлом із державного фонду, безоплатне медичне 
обслуговування, пенсійне забезпечення, грошові виплати тощо[1;ст.33]. 
У цілому, державні службовці в Україні мають достатньо високий, 
порівняно з іншими категоріями працівників, рівень державного соціаль-
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хом встановлення конкурентоспроможної оплати праці та соціальних га-
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праці, відтік кваліфікованих кадрів у приватний сектор.
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ма: оплату праці, заохочення за сумлінну працю, щорічні та додаткові від-
пустки, забезпечення житлом із державного фонду, безоплатне медичне 
обслуговування, пенсійне забезпечення, грошові виплати тощо[1;ст.33]. 
У цілому, державні службовці в Україні мають достатньо високий, 
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ного забезпечення. Проте спостерігається відсутність реалізації зазначе-
них норм закону, у зв‘язку з фінансовими проблемами країни.

Зважаючи на постійний розвиток суспільства, економічну нестабіль-
ність в країні, інфляцію, нестійкий рівень життя та досвід зарубіжних 
країн у сфері соціального забезпечення державних службовців, вважає-
мо, що державній службі України необхідно впроваджувати дієву модель 
соціального забезпечення державних службовців, яка надасть можливість 
залучати молодих спеціалістів до державної служби, професійні кадри з 
приватного сектору, підвищити рівень життя державних службовців та 
престижністьдержавної служби на прикладі США. 

Однак, потрібно зважати, що модель соціальногозабезпечення дер-
жавних службовців, яка ефективно працює в інших країнах, може неза-
довольняти потреби державних службовців в Україні. Тож, зважаючи на 
вітчизняні реалії,можна запроваджувати американську модель соціально-
го забезпечення державнихслужбовців, але, беручи до уваги фінансову 
неспроможність держави забезпечувати достатніматеріальні умови для 
незалежного виконання своїх обов‘язків державними службовцями,та, 
зважаючи на досвід Франції, де соціальні гарантії забезпечують стабіль-
ність державноїслужби, залишити деякі соціальні гарантії державних 
службовців в Україні. 

На прикладіВеликої Британії, з метою якісної та ефективної дер-
жавної служби, необхідно побудуватисистеми винагород за результати 
діяльності, формулювати цілі, на досягнення якихспрямовані винагороди 
державних службовців. Також, зважаючи на фінансову кризу ірозумію-
чи, що підвищення матеріального забезпечення державних службовців 
до рівняєвропейських стандартів потребує тривалого часу, необхідно 
запропонувати інші способизалучення молодих спеціалістів до держав-
ної служби, зокрема, такі як: можливістьпідвищення кваліфікації в на-
вчальних закладах за кордоном з забезпеченням проживання танавчання 
службовця, стажування в органах державної влади в країнах Європейсь-
кого Союзуз метою отримання зарубіжного досвіду та підвищення рівня 
професійності, безоплатнісистематичні курси та тренінги для всебічного 
росту та розвитку службовця в частиніінноваційних та інформаційних 
технологій, з можливістю вивчення іноземних мов тощо.

Таким чином, соціальне забезпечення державних службовців повин-
но відійти від пережитків Радянського Союзу та забезпечувати залучен-
ня молоді та професіоналів на державну службу, створювати умови для 

кар‘єрного росту та постійного підвищення кваліфікації, конкурентос-
проможну, в порівнянні з приватним сектором економіки, оплату праці 
державних службовців, з метою запобігання корупції, кардинального 
підвищення зацікавленості кадрів у продуктивній та ефективній діяль-
ності для створення стабільної, професійної та престижної державної 
служби.
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (СЛУЖБОВОЇ) КАР’ЄРИ

Проект Трудового кодексу України [1] містить новий для трудового 
законодавства правовий інститут, який має назву «Професійна (службо-
ва) кар’єра». Його новизна полягає не в тому, що з’явилися нові відноси-
ни, які будуть регулюватися нормами трудового права, а в тому, що певні 
категорії трудового права систематизовані, узагальнені та визначені як 
засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри працівника. Одним 
із таких засобів (ч. 2, п. 5, ст. 318 проекту Трудового кодексу України) 
визначено «включення до кадрового резерву». Нині діюче трудове за-
конодавство не використовує вказане поняття, але вже склалися окремі 
види адміністративних та трудо-правових відносин, де формування та 
використання кадрового резерву набуло практичного значення. Отже, ме-
тою відповідного дослідження є визначення поняття кадрового резерву, 
його юридичної сутності та призначення, а також приналежності цієї ка-
тегорії до трудового права. 

Кадрове резервування у більшості випадків досліджується економі-
стами у сфері вивчення кадрового менеджменту і практично не розгля-
дається як категорія трудового права. Однак, останнім часом, відбуваєть-
ся суттєве розширення предмету трудового права, який включає не тільки 
індивідуальні та колективні відносини, пов’язані із безпосередньою уча-
стю працівників та роботодавців у трудовому процесі, а також відносини, 

пов’язані із забезпеченням зайнятості та працевлаштуванням, оцінкою 
професійних якостей працівників та професійним навчанням на під-
приємстві (в установі), просуванням по службі (кар’єрним зростанням), 
соціальним страхуванням тощо. 

Кадровий резерв є одним із елементів інституту державної служби, 
який сформований комплексом матеріальних і процесуальних норм ад-
міністративно-правового характеру, що дає можливість реалізувати кон-
ституційне право громадян на рівний доступ до державної служби. При 
цьому виконання державної служби, просування та кар’єрне зростання 
тісно взаємопов’язані із трудовими відносинами, в межах яких вони, фак-
тично, і реалізуються. 

Кадровий резерв у більшості випадків розуміється як технологія, що 
забезпечує кар’єрне зростання службовця і як кадрова операція із залу-
чення на державну службу кваліфікованих працівників. Водночас у ре-
зерв управлінських кадрів включаються кандидати з різних регіональних 
управлінських структур: представники органів державної влади, пред-
ставники державних і приватних корпорацій, бізнесмени. Зміст визна-
чення «кадровий резерв» різниться залежно від сфери його застосування, 
не обмежується висуванням кандидатів для включення в резерв з числа 
штатних співробітників державних органів і організацій [2, с. 137]. Таким 
чином, з одного боку, кадровий резерв у сфері державного управління 
може складатися не тільки із державних службовців, з іншого боку, мож-
ливе створення кадрового резерву для будь-якої іншої сфери. 

В Україні кадрова політика має змішаний тип: призначення на поса-
ди відбувається на підставі відкритого конкурсу, водночас можливим є 
призначення поза конкурсом із складу кадрового резерву або іншим спо-
собом. Більшість дослідників кадрового резервування вказували на те, 
що створення кадрового резерву дасть змогу подолати негативні аспекти 
плинності кадрів на керівних посадах державної служби, поступово та 
послідовно готувати високопрофесійних керівників і фахівців для органів 
державної влади та місцевого самоврядування, результативно управляти 
кар’єрою державних службовців і посадових осіб місцевого самовряду-
вання, підвищити ефективність діяльності посадових осіб на довгостро-
кову перспективу. Є і інші думки з цього приводу. З 2015 року з’явилася 
нова редакція Закону України «Про державну службу», в результаті чого 
було скасовано «Положення про формування кадрового резерву для дер-
жавної служби», яким визначався загальний порядок формування кадро-
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пов’язані із забезпеченням зайнятості та працевлаштуванням, оцінкою 
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Кадровий резерв є одним із елементів інституту державної служби, 
який сформований комплексом матеріальних і процесуальних норм ад-
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зерв управлінських кадрів включаються кандидати з різних регіональних 
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нова редакція Закону України «Про державну службу», в результаті чого 
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вого резерву для державних службовців. Деякі дослідники відзначають 
це як позитивне явище, вказуючи, що обрання за конкурсом на посаду 
державного службовця, є більш демократичним методом заміщення ва-
кантних посад. Створення кадрового резерву сьогодні передбачено у 
Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Державній при-
кордонній службі, у Державній міграційній службі, у Державному нау-
ково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, у 
Національній гвардії України тощо. Відповідно, у кожній вказаній сфері 
затверджено свій «Порядок» формування кадрового резерву. 

У проекті Трудового кодексу України, на жаль, відсутнє визначення 
кадрового резерву, але здійснена спроба узагальнення основних харак-
теристик цієї категорії. У ст. 338 проекту зазначено, що кадровий резерв 
може створюватися для заміщення вакантних посад, а також для підго-
товки працівників до здійснення професійної кар’єри чи просування по 
службі. До кадрового резерву можуть зараховуватися професійно підго-
товлені працівники, які успішно справляються з виконанням трудових 
і професійних обов’язків, виявляють ініціативу, мають організаторські 
здібності та необхідний досвід роботи. Відповідно до ч. 2 ст. 339 проекту, 
у разі, коли робоче місце чи посада, до кадрового резерву на які зара-
ховано працівника, стає вакантним, він має переважне право на їх замі-
щення. При цьому під час формування кадрового резерву доцільно забез-
печувати пропорційно збалансоване представництво кандидатур кожної 
статі з урахуванням складу працюючих у відповідних підрозділах чи за 
професією. Зарахування працівника до кадрового резерву проводиться 
за його згодою. Таким чином, зміст зазначених норм надає відповідь на 
питання: для чого створюється кадровий резерв та які категорії осіб мо-
жуть до нього зараховуватися?! Залишається при цьому не зовсім зро-
зумілим: як саме здійснюється заміщення вакантних посад за допомогою 
кадрового резерву та який правовий статус осіб, включених до кадрового 
резерву?! Майбутнє законодавство передбачає проведення роботи з ка-
дровим резервом (ст. 339 проекту) та, якщо особа включена до кадрового 
резерву, перебуває у трудових правовідносинах з іншим роботодавцем, то 
про зарахування до кадрового резерву має бути повідомлено безпосеред-
нього керівника зарахованого працівника (ст. 338 проекту). 

Вищезазначені норми включені до проекту і, у разі їх збереження із 
прийняттям нового Трудового кодексу України, будуть закріплені на рівні 
Кодексу. Зараз аналогічні норми закріплені у підзаконних нормативних 

актах, які встановлюють порядок формування кадрового резерву у тій, 
чи іншій сфері. Наприклад, згідно із п. 7 «Типового порядку формуван-
ня кадрового резерву в органах місцевого самоврядування» [3] із зарахо-
ваними до кадрового резерву, проводиться робота згідно із особистими 
річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів міс-
цевого самоврядування, де передбачається: вивчення і аналіз виконання 
законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, 
рішень органів місцевого самоврядування; систематичне навчання шля-
хом самоосвіти; періодичне навчання і підвищення кваліфікації у від-
повідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних); участь у роботі 
семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів 
місцевого самоврядування; стажування протягом не більш як два місяці в 
органі місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано 
працівника; виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зара-
ховано працівника до кадрового резерву; залучення до розгляду відповід-
них питань, проведення перевірок, службових розслідувань; участь у 
підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів. 
Стаття 339 проекту Трудового кодексу України, відповідно, зазначає, що 
з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота 
згідно із затвердженими роботодавцем чи керівниками їхніх структурних 
підрозділів особистими річними планами, де передбачається: 1) систе-
матичне навчання шляхом самоосвіти; 2) періодичне навчання й підви-
щення кваліфікації у відповідних навчальних закладах; 3) стажування у 
підрозділі, до кадрового резерву якого зараховано працівника; 4) вико-
нання трудових обов’язків працівника, на місце якого зараховано праців-
ника до кадрового резерву.

Таким чином, включення до кадрового резерву є правовим механіз-
мом, що дозволяє забезпечити кваліфікованими та професійними кадрами 
різні сфери державного управління та іншої суспільної діяльності, шля-
хом оцінки результатів їх роботи, відбору за спеціальними критеріями, 
спеціального різнобічного навчання. Однак слід відзначити, що доціль-
ність формування кадрового резерву має місце лише у тих випадках, коли 
планується створення нових структурних одиниць або організацій, які 
передбачають цілеспрямований масовий набір працівників із спеціаль-
ною кваліфікацією. Для подальшого використання такого механізму за-
безпечення кадрами як кадровий резерв, необхідно ретельно дослідити 
та врегулювати особливості правового статусу резервістів та всі можливі 
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затверджено свій «Порядок» формування кадрового резерву. 
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теристик цієї категорії. У ст. 338 проекту зазначено, що кадровий резерв 
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службі. До кадрового резерву можуть зараховуватися професійно підго-
товлені працівники, які успішно справляються з виконанням трудових 
і професійних обов’язків, виявляють ініціативу, мають організаторські 
здібності та необхідний досвід роботи. Відповідно до ч. 2 ст. 339 проекту, 
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ність формування кадрового резерву має місце лише у тих випадках, коли 
планується створення нових структурних одиниць або організацій, які 
передбачають цілеспрямований масовий набір працівників із спеціаль-
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наслідки перебування у резерві, оскільки робота із кадровим резервом 
передбачає відрив від основної роботи, витрачання коштів на навчання 
та підвищення кваліфікації резервістів та інше. Перебування у кадровому 
резерві не завжди для працівників закінчується просуванням по службі та 
кар’єрним зростанням.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ 
НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Активний пошук і добір висококваліфікованих, доброчесних, рішу-
чих та відповідальних співробітників для проходження державної служ-
би обумовлює інтенсивне застосування положень нового Закону України 
«Про державну службу». [1].Формування та оновлення кадрового скла-
ду державних органів відбувається з широким застосуванням інституту 
трудового права – випробуванням при прийнятті на роботу, якому прита-
манні ряд особливостей, що обумовлені підвищеними вимогами до таких 
осіб. Розглянемо окремі аспекти застосування випробування при вступі 
на державну службу.

З метою перевірки відповідності державного службовця займаній по-
саді в акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може вста-
новити випробування. Окрім встановлення самого факту випробування 
визначається його конкретний строк, адже в Законі України «Про дер-
жавну службу» вказано лише максимальну тривалість до 6 місяців. У ме-
жах цього строку суб’єкт призначення має право встановити будь-який 
інший, але обов’язково менший строк випробування. 

Строк випробування обчислюється місяцями, тижнями, днями. До 
випробування застосовуються загальні правила обчислення строків, пе-
редбачені ст. 240-1 КЗпП України[2]. Строк, обчислюваний місяцями, 
закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець 
строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповід-
ного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня.
Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного 
після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку 
припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення 
строку вважається найближчий робочий день. Перебіг строку випробу-
вання починається з моменту початку виконання державним службовцем 
своїх посадових обов’язків. 

У період випробування на державного службовця повністю поширю-
ються закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють проход-
ження державної служби. У цей період державний службовець повинен 
підпорядковуватися правилам внутрішнього службового розпорядку дер-
жавного органу, має право на виплату заробітної плати в повному обсязі, 
зобов’язаний дотримуватися заборон та обмежень, що встановлені для 
державних службовців. Під час випробування до державного службовця 
можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності, у тому 
числі і звільнення на загальних підставах.

У період випробування при прийнятті на роботу державний службо-
вець виконує трудову функцію, а тому зміст випробування підпорядко-
ваний вимогам до роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, по-
садою.

Під професією розуміється вид трудової діяльності, що визначається 
метою і характером трудових функцій. Спеціальність залежить від харак-
теру навичок і знань з даної професії. Кваліфікація - це ступінь і вид про-
фесійної навченості, необхідні для виконання роботи.[3, с. 160] Посада 
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визначає межі компетенції державного службовця, тобто коло його прав, 
обов’язків і відповідальність.

Саме тому зміст випробування становлять конкретні вимоги, які став-
ляться до виконання роботи з певною спеціальністю, кваліфікацією та 
посадою, із дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.

Вважаємо, що затверджувати персональне завдання чиіндивідуаль-
ний план-завдання державному службовцю, якому встановлено строк 
випробування не потрібно. Така особа приступає до виконання службо-
вих обов’язків, що передбачені його посадою. Перевірка ж здатності про-
фесійно виконувати посадові обов’язки з виконанням тестових та ситуа-
ційних завдань є метою конкурсного відбору, а не випробування. 

Законодавство України про працю та про державну службу залишає 
без правового втручання весь процес оцінки державного службовця, яко-
му встановлено випробування. Виявлення наявних у державного служ-
бовця якостей, необхідних для виконання дорученої роботи, є обов’язком 
суб’єкта призначення і входить складовою частиною в зміст випробуван-
ня.

Слід відзначити, що законодавець гарантує працівнику ті умови дого-
вору, які були обумовлені при його укладенні і, як правило, не допускає 
їх односторонньої зміни. А це означає, що роботодавець не має права ви-
магати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим до-
говором (ст. 31 КЗпП України). Отже, приймаючи державного службовця 
на конкретну посаду і встановлюючи йому випробування, суб’єкт призна-
чення протягом строку випробування зобов’язаний виявити відповідність 
працівника саме тій роботі, яка доручена відповідно до займаної посади. 
Виявлення цих якостей, визначення ступеня відповідності виконанню по-
садових обов’язків і здійснюється у процесі випробування, а отже і скла-
дає зміст випробування. Вказані якості мають бути притаманні державно-
му службовцю протягом всього часу дії трудового договору.

Для полегшення визначення відповідності державного службовця за-
йманій посаді у науковій літературібільшість вчених – трудовиків (Паш-
ков О. С., Уржинський К. П.) [4, с. 157] виділяють в оцінці поступаючо-
го на роботу ділові, політичні, моральні якості, інші вчені пропонують 
оцінювати при випробуванні практичний досвід, особисті якості, а іноді 
і теоретичну підготовку. Ми вважаємо за краще визначити загальні кри-
терії оцінки особи яка проходить випробування, зокрема: професійний, 
що включатиме - ділові якості, практичний досвід, стаж за спеціальні-

стю, кваліфікацію, теоретичну підготовку; психологічний - усвідомлен-
ня обов’язків та прав, особисті якості, чесність, ставлення до роботи, 
дисциплінованість, організаторські здібності, комунікативність; мораль-
но-правовий - знання статусу працівника і роботодавця, рівень правової 
культури, знання про відповідальність сторін, здібність до підтримання 
належного морально-психологічного клімату, уміння чітко висловлювати 
власні погляди і думки та переконувати інших, знання демократичних ін-
ститутів, знання політичних прав і свобод, рівень вихованості, моральні 
характеристики особи, знання особливостей людської поведінки, утри-
мання від дій, що заважають іншим виконувати їх посадові обов’язки. 

Законодавством також не визначено вимоги до оформлення підстав 
невідповідності займаній посаді державного службовця під час випроб-
ування. Це означає, що у наказі (розпорядженні) про звільнення достат-
ньо вказати на підставу без обґрунтування, які саме дії чи бездіяльність 
(виконання, невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків) 
стали причиною для прийняття суб’єктом призначення такого рішення.

Пункт 5 статті 35 Закону України «Про державну службу» містить 
правило щодо продовження строку випробування на відповідну кількість 
днівпротягом яких державний службовець фактично не виконував поса-
дові обов’язки, якщо у період випробування він був відсутній на роботі у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій від-
пустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин. Варто заува-
жити, що видання будь-якого наказу чи розпорядження про продовження 
строку випробування не вимагається.

У межах строку випробування суб’єкт призначення має право звільни-
ти державного службовця з посади у разі встановлення невідповідності 
державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 частини пер-
шої статті 87 цього Закону. Відповідне рішення можу бути прийнято в 
будь-який день строку випробування. Важливою умовою такого звільнен-
ня є обов’язок суб’єкта призначення попередити державного службовця 
про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних днів 
і зазначити підстави невідповідності займаній посаді. Вказане слід роз-
глядати як додаткову гарантію від незаконного звільнення, що захищає 
державного службовця від необґрунтованого застосування цієї підстави 
припинення трудових відносин.

Закінчення строку випробування дає підстави вважати, що державний 
службовець пройшов випробування і наступне звільнення допускається 
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визначає межі компетенції державного службовця, тобто коло його прав, 
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Вважаємо, що затверджувати персональне завдання чиіндивідуаль-
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випробування не потрібно. Така особа приступає до виконання службо-
вих обов’язків, що передбачені його посадою. Перевірка ж здатності про-
фесійно виконувати посадові обов’язки з виконанням тестових та ситуа-
ційних завдань є метою конкурсного відбору, а не випробування. 

Законодавство України про працю та про державну службу залишає 
без правового втручання весь процес оцінки державного службовця, яко-
му встановлено випробування. Виявлення наявних у державного служ-
бовця якостей, необхідних для виконання дорученої роботи, є обов’язком 
суб’єкта призначення і входить складовою частиною в зміст випробуван-
ня.

Слід відзначити, що законодавець гарантує працівнику ті умови дого-
вору, які були обумовлені при його укладенні і, як правило, не допускає 
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магати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим до-
говором (ст. 31 КЗпП України). Отже, приймаючи державного службовця 
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що включатиме - ділові якості, практичний досвід, стаж за спеціальні-
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шої статті 87 цього Закону. Відповідне рішення можу бути прийнято в 
будь-який день строку випробування. Важливою умовою такого звільнен-
ня є обов’язок суб’єкта призначення попередити державного службовця 
про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних днів 
і зазначити підстави невідповідності займаній посаді. Вказане слід роз-
глядати як додаткову гарантію від незаконного звільнення, що захищає 
державного службовця від необґрунтованого застосування цієї підстави 
припинення трудових відносин.

Закінчення строку випробування дає підстави вважати, що державний 
службовець пройшов випробування і наступне звільнення допускається 
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лише на загальних підставах припинення державної служби, що перед-
бачені ст. 83 Закону.Суб’єкт призначення жодним чином не зобов’язаний 
інформувати (усно чи письмово) державного службовця про закінчення 
строку випробування.
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ 
ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Питання функціонування судової гілки влади, формування та підбір 
кадрового складу Верховного Суду країни (як суду права, що формує 
єдину судову практику) в умовах проведення правової реформи в дер-
жаві завжди стоїть на порядку денному перед науковою спільнотою. При 
цьому необхідно зазначити, що незважаючи на значну кількість наукових 
праць дослідників та публікацій правників-практиків, це питання зали-
шається малодослідженим та таким, що постійно змінює вектор дослід-
жень та напрямки наукових пошуків. Тому в межах цієї публікації є необ-
хідність висвітлити перші практичні результати проведення конкурсу до 
Верховного Суду.

За результатами проведеної судової реформи призначення на посаду 
судді Верховного Суду стало відбуватись виключно за результатами кон-
курсу, а отже політичний вплив на рішення був усунений. Рішення прий-
маються Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс 
на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, а перелік 
вакансій став відкритим та доступним для всіх. Вперше можливість стати 
суддею Верховного Суду отримали не лише судді, але і адвокати, нау-
ковці, а також особи, які мають достатній сукупний стаж і досвід роботи 
щонайменше 10 років.

Складовою конкурсу стало кваліфікаційне оцінювання кандидатів 
за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності. 
Обов’язковими етапами конкурсу стали складення іспиту, який скла-
дається з тестування та виконання практичного завдання; складення 
психологічних тестів та тесту загальних здібностей: HCS IntegrityCheck, 
BFQ-2, MMPI-2, МВТІ та Generalskillstest; та проведення співбесіди із 
кандидатом у відкритому режимі. 

Окрім цього, створений орган – Громадська рада доброчесності, яка 
сприяє Комісії в оцінці кандидатів на відповідність критеріям професій-
ної етики та доброчесності.

Конкурс на посаду судді Верховного Суду було оголошено вперше рі-
шенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 листопада 
2016 року. До Комісії для участі у конкурсі звернулося 846 кандидатів, 
за результатами розгляду матеріалів яких 653 кандидатів було допущено 
до участі у конкурсі і, відповідно 193 кандидати – було не допущено до 
участі у конкурсі. 

Ухвалюючи рішення про відмову у допуску кандидатів до участі у 
конкурсі на посаду судді Верховного Суду Комісія у складі колегій вихо-
дила з наступних підстав:

- відсутній або не підтверджено досвід професійної діяльності адвока-
та щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від криміналь-
ного обвинувачення щонайменше 10 років (147 кандидатів);

- подано не всі документи, передбачені Законом України «Про су-
доустрій і статус суддів» та Умовами проведення конкурсу на зайняття 
вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду (128 
кандидатів);
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строку випробування.

Список використаних джерел:
1.Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
2. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 

№ 322-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
3. Российскоетрудовое право: учебник / подред А.Д. Зайкина. М.: 

НОРМА, 1998. - 410 с. 
4. Пашков О.С. Законодательство о труде. Для хозяйственногоактива / 

А.С. Пашков, В.И. Семенков, К.П. Уржинский. – Минск: Наука и техника, 
1972. – 448 с.

Прилипко С.М. 
Доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України

НОВІТНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ 
ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Питання функціонування судової гілки влади, формування та підбір 
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курсу, а отже політичний вплив на рішення був усунений. Рішення прий-
маються Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 
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Окрім цього, створений орган – Громадська рада доброчесності, яка 
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та щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від криміналь-
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вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду (128 
кандидатів);
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- відсутній або не підтверджено сукупний стаж (досвід) роботи (про-
фесійної діяльності) щонайменше 10 років (33 кандидати);

- відсутній або не підтверджено стаж наукової роботи у сфері права 
щонайменше 10 років (26 кандидатів);

- науковий ступінь у сфері права здобутий кандидатом не у вищому 
навчальному закладі України (26 кандидатів);

- подані документи не відповідають вимогам Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та Умов проведення конкурсу на зайняття 
вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду (24 
кандидати);

- стаж наукової роботи у сфері права,здобутий кандидатом не у вищо-
му навчальному закладі України (12 кандидатів);

- відсутній стаж роботи на посаді судді не менше 10 років (5 канди-
датів);

- у минулому кандидата було звільнено з посади судді за порушення 
присяги (4 кандидати);

- відсутній або не підтверджено науковий ступінь у сфері права (2 кан-
дидати).

625 кандидатів було допущено до проходження кваліфікаційного оці-
нювання, з них 521 кандидат набрав мінімально допустимий бал за те-
стування, і 382 кандидати набрали мінімально допустимий бал за іспит 
(сумарний мінімальний бал за тестування та практичне завдання).

За результатами проведених співбесід із кандидатами 320 кандидатів 
підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному касацій-
ному суді у складі Верховного Суду, з них: 99 кандидатів до Касаційного 
цивільного суду; 95 – до Касаційного кримінального суду; 71 – до Ка-
саційного господарського суду і 55 – до Касаційного адміністративного 
суду.

Переможцями конкурсу було визнано 120 кандидатів.
Безпрецедентність конкурсу до Верховного Судутакож полягала у осо-

бливостях проведення співбесід із кандидатами, які полягали у такому:
- співбесіди проводилися в колегіях Комісії відповідно до спеціаліза-

ції касаційних судів. До складу колегій входили 3 або 4 члени ВККСУ;
- до співбесід допускалися всі кандидати, які подолали мінімально 

допустимий загальний бал під час першого етапу кваліфікаційного оці-
нювання;

- графік співбесід оновлювався на сайті Комісії та сторінці у Facebook;

- на каналі ВККСУ в Youtube велася онлайн трансляція усіх співбесід;
- кандидати, які отримали негативний висновок від членів Громадсь-

кої Ради доброчесності, приходили на співбесіду у визначений час. Вони 
могли надати роз’яснення щодо інформації, яка міститься у висновку;

- якщо члени колегії погоджувалися з висновком ГРД, кандидат отри-
мував нуль балів за доброчесність;

- якщо члени колегії не погоджувалися з висновком ГРД про невід-
повідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики, то 
це питання виносилося на голосування усіх членів Комісії. ВККСУ ух-
валювало відхилення висновку ГРД, якщо за таке рішення проголосують 
11 із 16 членів Комісії Голосування за цим висновком відбуватиметься 
в окремо визначені дні після проведення співбесід з усіма кандидатами.

Переможцями конкурсу на посаду судді Верховного Суду залежно від 
стажу (досвіду) роботи (професійноїдіяльності) стали:

Судді – 91 кандидат
Науковці – 16 кандидатів
Адвокати – 9 кандидатів
Сукупний стаж – 4 кандидати
Другий конкурс на посаду судді Верховного Суду оголошений рішен-

ня Комісії від 02 серпня 2018 року. 
Для участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду звернулося 

загалом 658 кандидатів, з яких 566 кандидатів було допущено до участі у 
конкурсі та проходженні кваліфікаційного оцінювання. З них 317 канди-
датів, успішно склали тестування, а 235 кандидатів успішно склали іспит 
загалом.

За результатами проведених співбесід із кандидатами 185 з них під-
твердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному касаційному 
суді у складі Верховного Суду, зокрема: 60 кандидатів до Касаційного 
цивільного суду, 30 кандидатів до Касаційного кримінального суду; 38 
кандидатів – до Касаційного господарського суду; 57 кандидатів – до Ка-
саційного адміністративного суду. 

78 кандидатів було визнано переможцями конкурсу, зокрема – 23 пе-
реможця до Касаційного цивільного суду; 13 – до Касаційного криміналь-
ного суду; 16 – до Касаційного господарського суду; 26 – до Касаційного 
адміністративного суду.

Переможцями конкурсу на посаду судді Верховного Суду залежно від 
стажу (досвіду) роботи (професійної діяльності) стали:
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ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

На сьогодні пріоритетним завданням України є розбудова правової 
держави, в якій будуть забезпечуватися права і свободи людини та гро-
мадянина. І одним із шляхів побудови правової держави є удосконалення 
системи правових норм, що регулюють сферу службово-трудових відно-
син. 

Необхідно відмітити, що за часи незалежності України було прийня-
то низку важливих законодавчих та підзаконних нормативних актів, які 
заклали необхідний правовий фундамент для правового регулювання пу-
блічної служби. Проте зробленого, на жаль, ще не достатньо для реалі-
зації завдань, що ставляться перед державними службовцями в умовах 
розбудови демократичної, правової, соціальної держави.

Реалізації державної політики, спрямованої на подолання корумпова-
ності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні, 
відновлення довіри до суб’єктів владних повноважень необхідними є 
проведення ряду заходів, спрямованих на забезпечення досягнення мети 
розбудови системи органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня згідно з європейськими демократичними стандартами. В таких умо-

вах підвищеної уваги вимагає вирішення проблем законності процедури 
призупинення службово-трудових правовідносин, чим за своєю сутністю 
є відсторонення від роботи.

Не менш актуальною та дискусійною є проблема співвідношення за-
стосування норм загального та спеціального законодавства у сфері пра-
вового регулювання трудових відносин державних службовців в цілому і, 
зокрема, у частині їх відсторонення від роботи. 

Таким чином, необхідність удосконалення особливостей правового 
регулювання відсторонення від роботи державних службовців обумов-
лює дослідження широкого кола питань, пов’язаних із визначенням, нор-
мативно-правовим закріпленням процедури, порядку та підстав відсто-
ронення, в тому числі і створення дієвої системи гарантій забезпечення 
трудових прав осіб, до яких застосовується такий захід. 

На підставі аналізу чинного законодавства, зокрема, Кодексу законів 
про працю України [1] (далі – КЗпП України) та Закону України «Про 
державну службу» (далі - Закон) [2] щодо правового регулювання від-
сторонення від роботи державних службовців можна стверджувати, що 
відсторонення від роботи державних службовців є підставою для призу-
пинення дії трудового договору (контракту), яке спрямоване на забезпе-
чення їх усунення від виконання службових обов’язків у передбачених 
законодавством випадках з метою запобігання настанню можливих нес-
приятливих наслідків, а також для попередження корупційних та інших 
правопорушень.

При цьому необхідно зазначити, що усі підстави для застосування від-
сторонення від роботи державних службовців можна класифікувати на 
дві групи: 1) загальні (поява на роботі в нетверезому стані, у стані нар-
котичного або токсичного сп’яніння; прогул (у тому числі відсутність на 
службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 
відмова або ухилення від обов’язкових оглядів, навчання, інструктажу 
і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони тощо) та 
2) спеціальні – подання під час вступу на державну службу недостовірної 
інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на дер-
жавну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обстави-
ни, що виникли під час проходження служби; неповідомлення керівнику 
державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості 
між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з 
дня їх виникнення; прийняття державним службовцем необґрунтовано-
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го рішення, що спричинило порушення цілісності державного або кому-
нального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди 
державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу зло-
чину або адміністративного правопорушення (ст. 65 Закону); підозра у 
вчиненні злочину корупційного правопорушення (ст. 65 Закону України 
«Про запобігання корупції» [3]) тощо. Не викликає сумніву і те, що під-
стави для застосування відсторонення від роботи державних службовців 
не зводяться виключно до правопорушення.

Аналіз ст. 72 Закону «Відсторонення державного службовця від вико-
нання посадових обов’язків» достатньо чітко регламентує порядок такого 
відсторонення та дає можливість стверджувати, що відсторонення є, по 
суті, складовою дисциплінарного провадження, тривалість якого не має 
перевищувати часу здійснення самого дисциплінарного провадження. 
Відсторонення державного службовця при здійсненні дисциплінарного 
провадження (до речі, яке може проводитись і без відсторонення особи 
від виконання повноважень) має на меті запобігти:

— продовженню (або запобіганню) державним службовцем можливої 
протизаконної діяльності на посаді;

— його впливу на хід дисциплінарного провадження тощо.
При цьому необхідно зазначити, що на сьогодні правила відсто-

ронення державного службовця від виконання посадових обов’язків 
викликають запитання щодо тривалості цього відсторонення, оскільки 
законодавчо не встановлено граничний термін здійснення дисциплінар-
ного провадження, до якого прив’язано строк відсторонення державного 
службовця від виконання посадових обов’язків. На нашу думку, це пи-
тання потребує законодавчого врегулювання. Адже це може призвести 
до зловживань та тиску з боку керівництва на «неугодного» працівника. 
Так можна тривалий час здійснювати дисциплінарне провадження з від-
стороненням державного службовця від виконання посадових обов’язків 
і не притягати до дисциплінарної відповідальності, і не закривати дисци-
плінарне провадження, доки він сам не звільниться. При цьому «неугод-
ний» службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно 
до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню 
дисциплінарного провадження, але, при цьому, він не отримує заробітну 
плату. А потім ще буде вимушений бігати по судах оскаржувати дії поса-
довців та вимагати сплати середнього заробітку за час відсторонення від 
посади.

Ст. 71 Закону закріплює, що з метою визначення наявності вини, ха-
рактеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися служ-
бове розслідування, тривалість якого не може перевищувати один місяць. 
За потреби зазначений строк може бути продовжений суб’єктом призна-
чення, але не більш як до двох місяців.

У зв’язку з вищезазначеним, вважаємо за необхідне внести зміни до 
ч. 3 ст. 72 Закону та викласти її наступним чином: «Тривалість відсто-
ронення державного службовця від виконання посадових обов’язків не 
може перевищувати часу дисциплінарного провадження, строк якого не 
може бути більше ніж два місяці».
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УЗГОДЖЕННЯ НОРМ 
ТРУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

В УКРАЇНІ

Визначення основних напрямів розвитку державно-службових відно-
син в Україні потребує урахування зарубіжного досвіду, зокрема досві-
ду європейських країн, де починаючи з ще в 70-80-тих років минулого 
століття було здійснено корінну модернізацію й реформування державної 
служби, проводилися комплексні науково-практичні дослідження моде-
лей державної служби, з урахуванням яких розроблено рекомендації краї-
нам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу та іншим країнам, що 
мають намір упроваджувати інституційні принципи цього міждержавно-
го об’єднання у власну практику державотворення, що, безумовно, має 
важливе значення і для України.

Дослідженню вітчизняного та зарубіжного досвіду проходження дер-
жавної служби присвячено досить широке коло праць науковців, серед 
яких можна виділити публікації В. Авер’янова, В. Бакуменка, Ю. Битяка, 
Д. Боссарта, К. Деммке, С. Дубенко, І. Грицяка, Н. Гончарук, А. Ілише-
ва, Д. Іманбердієва, С. Ківалова, Ю. Кізілова, Ю. Ковбасюка, В. Лобано-
ва, Н. Нижник, О. Оболенського, В. Олуйка, О. Петришина, С. Серьогі-
на, В. Сороко та ін. Однак, незважаючи на суттєвий науковий доробок, 
проблематика державної служби не втрачає своєї актуальності. І однією 
з причин цього є відсутність чіткого, виваженого наукового підходу до 
розмежування та узгодження трудо-правових і адміністративно-правових 
аспектів проходження державної служби.

Зазначимо, що під категорію державних службовців у більшості країн 
підпадають як посадові особи та допоміжно-технічний персонал, що при-
четний до реалізації державно-владних повноважень, так і працівники за 
наймом, зокрема викладачі державних навчальних закладів, робітники 
державних підприємств і сфери комунального обслуговування. У широ-
кому розумінні «державним службовцем» або «службовцем публічного 
сектору» вважається будь-яка особа, праця якої оплачується з бюджету 
федерації, штату або місцевого органу влади.

Так, наприклад, «державна служба» у Німеччині – це збірне понят-
тя, яке розповсюджується на всіх осіб, що зайняті в системі державного 
управління. При цьому розрізняють чиновників, службовців та робіт-
ників [1, с. 71]. Відмінності в їх статусі визначаються насамперед харак-
тером їх взаємин із державою та виражаються в порядку прийому на ро-
боту, проходженні служби, отриманні винагороди за неї, у пред’явлених 
до них правах та обов’язках.

Типовим є розмежування чиновників, службовців і робітників за кри-
терієм виконання управлінських функцій (мається на увазі здійснення 
владних повноважень). Так, різниця між чиновниками й службовцями 
державної служби полягає в низці ознак:

а) чиновники призначаються на службу, а зі службовцями й робітни-
ками укладається трудова угода. Практика європейських країн показує 
тенденцію розвитку «контрактного договору» державних службовців. 
У ході історичного розвитку інституту державної служби в Німеччині 
«публічно-правові контракти» були введені в процесі приватизації дер-
жавної служби. Такі договори призначались для забезпечення гнучкого 
найму персоналу, можливості укладення індивідуально погоджених кон-
трактів та для більших виплат заробітної плати;

б) чиновники призначаються довічно, а трудову угоду може бути 
розірвано;

в) грошова оплата чиновників – це встановлене законом утримання, а 
праця службовців і робітників оплачується відповідно до тарифної угоди;

г) чиновники отримують державну пенсію, а службовці й робітники – 
пенсію на основі договору про соціальне страхування [2, с. 14-15].

Сучасна державна служба Франції належить до найбільш стабільних 
та організованих у світі й тому є певним еталоном організації й реалі-
зації державно-службових відносин та проходження державної служби. 
Для неї характерний дух відданості державі, ієрархічності і кастовості 



Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

464 465

Державна служба та діяльність в органах місцевого самоврядування

УДК: 35.082
Orcid 0000-0001-5259-4590

Задихайло Олена Анатоліївна
доцент кафедри державно-правових дисциплін 

та міжнародного права Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

кандидат юридичних наук, доцент

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УЗГОДЖЕННЯ НОРМ 
ТРУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

В УКРАЇНІ

Визначення основних напрямів розвитку державно-службових відно-
син в Україні потребує урахування зарубіжного досвіду, зокрема досві-
ду європейських країн, де починаючи з ще в 70-80-тих років минулого 
століття було здійснено корінну модернізацію й реформування державної 
служби, проводилися комплексні науково-практичні дослідження моде-
лей державної служби, з урахуванням яких розроблено рекомендації краї-
нам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу та іншим країнам, що 
мають намір упроваджувати інституційні принципи цього міждержавно-
го об’єднання у власну практику державотворення, що, безумовно, має 
важливе значення і для України.

Дослідженню вітчизняного та зарубіжного досвіду проходження дер-
жавної служби присвячено досить широке коло праць науковців, серед 
яких можна виділити публікації В. Авер’янова, В. Бакуменка, Ю. Битяка, 
Д. Боссарта, К. Деммке, С. Дубенко, І. Грицяка, Н. Гончарук, А. Ілише-
ва, Д. Іманбердієва, С. Ківалова, Ю. Кізілова, Ю. Ковбасюка, В. Лобано-
ва, Н. Нижник, О. Оболенського, В. Олуйка, О. Петришина, С. Серьогі-
на, В. Сороко та ін. Однак, незважаючи на суттєвий науковий доробок, 
проблематика державної служби не втрачає своєї актуальності. І однією 
з причин цього є відсутність чіткого, виваженого наукового підходу до 
розмежування та узгодження трудо-правових і адміністративно-правових 
аспектів проходження державної служби.

Зазначимо, що під категорію державних службовців у більшості країн 
підпадають як посадові особи та допоміжно-технічний персонал, що при-
четний до реалізації державно-владних повноважень, так і працівники за 
наймом, зокрема викладачі державних навчальних закладів, робітники 
державних підприємств і сфери комунального обслуговування. У широ-
кому розумінні «державним службовцем» або «службовцем публічного 
сектору» вважається будь-яка особа, праця якої оплачується з бюджету 
федерації, штату або місцевого органу влади.

Так, наприклад, «державна служба» у Німеччині – це збірне понят-
тя, яке розповсюджується на всіх осіб, що зайняті в системі державного 
управління. При цьому розрізняють чиновників, службовців та робіт-
ників [1, с. 71]. Відмінності в їх статусі визначаються насамперед харак-
тером їх взаємин із державою та виражаються в порядку прийому на ро-
боту, проходженні служби, отриманні винагороди за неї, у пред’явлених 
до них правах та обов’язках.

Типовим є розмежування чиновників, службовців і робітників за кри-
терієм виконання управлінських функцій (мається на увазі здійснення 
владних повноважень). Так, різниця між чиновниками й службовцями 
державної служби полягає в низці ознак:

а) чиновники призначаються на службу, а зі службовцями й робітни-
ками укладається трудова угода. Практика європейських країн показує 
тенденцію розвитку «контрактного договору» державних службовців. 
У ході історичного розвитку інституту державної служби в Німеччині 
«публічно-правові контракти» були введені в процесі приватизації дер-
жавної служби. Такі договори призначались для забезпечення гнучкого 
найму персоналу, можливості укладення індивідуально погоджених кон-
трактів та для більших виплат заробітної плати;

б) чиновники призначаються довічно, а трудову угоду може бути 
розірвано;

в) грошова оплата чиновників – це встановлене законом утримання, а 
праця службовців і робітників оплачується відповідно до тарифної угоди;

г) чиновники отримують державну пенсію, а службовці й робітники – 
пенсію на основі договору про соціальне страхування [2, с. 14-15].

Сучасна державна служба Франції належить до найбільш стабільних 
та організованих у світі й тому є певним еталоном організації й реалі-
зації державно-службових відносин та проходження державної служби. 
Для неї характерний дух відданості державі, ієрархічності і кастовості 



Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення

466 467

Державна служба та діяльність в органах місцевого самоврядування

[3, с. 60]. В організації державної служби Франції поєднуються так зва-
на система найму (відкрита державна служба) і система кар’єри (закрита 
державна служба). Відповідно до цього державні службовці поділяються 
на дві великі групи: 

1) службовці, які не є чиновниками, що працюють у державних уста-
новах за договором найму; до цієї категорії належать ті особи, які працю-
ють на умовах погодинної оплати та за контрактом, стажисти; 

2) службовці-чиновники, які постійно працюють у системі держав-
ної служби та є основою державної служби. Їх диференціюють на кате-
горії «А», «В», «С», «D». Категорія «А» об’єднує чиновників, які здійс-
нюють функції з розробки концепцій і керівництва; вони повинні мати 
вищу освіту. На чиновників, які належать до категорії «В», покладаються 
завдання виконання управлінських концепцій; для них обов’язкова се-
редня освіта. Чиновники категорій «С» і «D» здійснюють безпосередньо 
технічні й допоміжні функції [2, с. 15].

Отже, як бачимо, повного розмежування приватноправового та пу-
блічно-правового регулювання інституту проходження державної служ-
би з огляду на функціонування вищенаведених правових інститутів не 
відбувається, а скоріше має місце їх узгодження. Майже в усіх європей-
ських країнах модернізація державної служби відбувається на основі ідей 
нового державного менеджменту, що передбачає широке використання в 
державній службі методів роботи, які застосовуються в приватному сек-
торі і сприяють вдосконаленню проходження державної служби та підви-
щенню якості роботи державного апарату.

Таким чином, зарубіжний досвід проходження державної служби в 
умовах її реформування та модернізації є дуже цінним для України. Його 
адаптація до вимог нашої держави та національних традицій сприятиме 
реформуванню й модернізації державної служби, вдосконаленню її про-
ходження в умовах адміністративної реформи в Україні. При цьому слід 
враховувати, що державна служба не є статичним утворенням, не існує 
конкретного прикладу та моделі і кожна з країн, що прагне вступити до 
Європейського Союзу, повинна самостійно ініціювати дебати з питань 
доречності державної служби у ХХІ столітті [4, с. 23].
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Нині на практиці бракує єдиного підходу щодо проходження кон-
курсу на зайняття вакантної посади державної служби. По суті, кожен 
державний орган сам визначає, як саме провадити конкурсний відбір, що 
не сприяє створенню єдності у формуванні кадрів на державній службі. 
Так, іспит кандидатів, який є основним при проведенні професійного від-
бору на державну службу, дозволяє виявити лише знання законодавства 
України, але зараз вкрай важливо якомога точніше оцінити ділові якості 
претендента, схильність до управлінської діяльності, його комунікабель-
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своєї кваліфікації, впевненість у собі та ін. У той же час виконання ситуа-
ційних завдань має низку недоліків, зокрема ці завдання прогнозовані і не 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРОХОДЖЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА

Нині на практиці бракує єдиного підходу щодо проходження кон-
курсу на зайняття вакантної посади державної служби. По суті, кожен 
державний орган сам визначає, як саме провадити конкурсний відбір, що 
не сприяє створенню єдності у формуванні кадрів на державній службі. 
Так, іспит кандидатів, який є основним при проведенні професійного від-
бору на державну службу, дозволяє виявити лише знання законодавства 
України, але зараз вкрай важливо якомога точніше оцінити ділові якості 
претендента, схильність до управлінської діяльності, його комунікабель-
ність, аналітичні та організаційні здібності, схильність до підвищення 
своєї кваліфікації, впевненість у собі та ін. У той же час виконання ситуа-
ційних завдань має низку недоліків, зокрема ці завдання прогнозовані і не 
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є проблемними, а відтак не вимагають від претендентів ні креативності, 
ні особливих аналітичних здібностей, ні налаштованості на зміни. Остан-
ній етап конкурсу – співбесіда теж нерідко носить формальний характер 
[1].

Тестування з використанням поліграфа міг би стати найбільш ефек-
тивним методом для виявлення кандидатів з високим ступенем ризику, 
тобто зі схильністю до вчинення злочинів та інших правопорушень. При 
цьому достовірність оцінки надійності персоналу коливається від 80 % 
до 100 %. Досвід використання поліграфа при відборі кандидатів на дер-
жавну службу чи іншу роботу свідчить про його позитивні результати, 
високу ефективність та надійність [2].

В Україні поліграф на практиці вже доволі часто використовується, 
зокрема, в трьох випадках: при відборі кандидатів для заміщення вакант-
них посад (кадрового «скринінгу»), під час спеціальних (внутрішніх) 
перевірок та службових розслідувань, а також при виконанні завдань у 
межах досудового та судового провадження щодо вчинених криміналь-
них правопорушень [3, с. 32]. У 2016 р. у Верховній Раді України було 
зареєстровано законопроект «Про захист прав осіб, які проходять опиту-
вання (дослідження) на поліграфі» від 17.02.2016 р. № 4094 [4]. Аналіз 
законопроекту дозволяє стверджувати, що він не має на меті виявлення в 
органах державної влади корупціонерів і злочинців. Питання, що будуть 
ставитися особам у процесі проведення дослідження, не визначені, а це 
означає, що спеціаліст-поліграфолог, розробляючи тести, буде виходити з 
власних міркувань або вказівок керівництва [5].

Спробу нормативно легалізувати застосування процедури психофізіо-
логічного інтерв’ю з використанням поліграфа було здійснено в кадрово-
му доборі Державної фіскальної служби України (далі – ДФС). Відповідно 
до Інструкції щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міні-
стерства доходів і зборів України [6] результати опитування не тягнуть 
правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких 
адміністративно-управлінських рішень стосовно особи, а використову-
ються виключно як відомості ймовірного або орієнтувального характеру 
для можливого формування у службових (посадових) осіб внутрішнього 
переконання для здійснення заходів у сфері службової діяльності (вису-
нення оперативно-слідчих версій, визначення найоптимальніших шляхів 
з їх перевірки тощо). Результати опитування не мають будь-якої доказової 
сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у по-

рядку, передбаченому чинним законодавством. При прийнятті на роботу 
до ДФС тестування з використанням поліграфа не провадиться. 

На відміну від цього, особи, які претендують на призначення на по-
сади у Державному бюро розслідувань (далі – Бюро), проходять психо-
фізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа перед вступом на 
службу до Бюро. Працівники Бюро проходять дослідження не рідше ніж 
один раз на рік під час проходження служби у Бюро, адже відповідно до 
ч. 2 ст. 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» [7] служба 
в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого ха-
рактеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом 
здоров’я і віком громадян України.

На практиці виникає низка запитань пов’язаних із процедурою про-
ведення такого дослідження. Так, неоднозначними на практиці є позиції 
щодо того, чи саме Конкурсна комісія шляхом проведення конкурсу, який 
передбачений в ст. 11 Закону України «Про Державне бюро розсліду-
вань», здійснює оцінку кандидатів на посади за «особистими, діловими 
та моральними якостями, віком, освітнім i професійним рівнем та ста-
ном здоров’я» для відбору найкращого конкурсанта для подання на при-
значення на певну посаду, а також чи встановлює Закон України «Про 
Державне бюро розслідувань» право або обов’язок Директора Бюро до-
датково оцінювати переможців конкурсу, щодо яких підписано подання 
Конкурсної комісії, за усіма означеними критеріями?

З аналізу процедуру проведення кожного із етапів конкурсу випли-
ває, що Комісія перевіряє подані документи особами, які бажають взяти 
участь у конкурсі, на відповідність їх вимогам, що висуваються до пакету 
цих документів та їх змісту, а також кваліфікаційним вимогам. Канди-
дати, документи яких не відповідають встановленим вимогам та/або по-
дані не в повному обсязі, до конкурсу не допускаються.Саме Конкурсна 
комісія здійснює оцінку кандидатів на посади за особистими, діловими 
та моральними якостями, віком, освітнім i професійним рівнем та станом 
здоров’я шляхом аналізу поданих конкурсантами на розгляд документів 
для участі в конкурсі, проведення кваліфікаційного іспиту та співбесі-
ди. Рішення Конкурсної комісії щодо визначеного нею переможця має 
рекомендаційний характер для Директора Бюро, тому останній має пра-
во відступити від цієї рекомендації з підстав виявлення (встановлення) 
обставин, передбачених законодавством України, які унеможливлюють 
зайняття кандидатом відповідної посади у Бюро.
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Не менш важливим є на практиці питання – чи є зафіксована Кон-
курсною комісією інформація про проходження кандидатами психофізіо-
логічного дослідження із застосуванням поліграфа передумовою розгля-
ду кандидатури конкурсанта та проведення з ним співбесіди?

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про Державне бюро роз-
слідувань» результати психофізіологічного дослідження із застосуванням 
поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у за-
йнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею 
виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню 
оцінки працівника. Відмова кандидата на зайняття посади в Державному 
бюро розслідувань від участі в психофізіологічному дослідженні із засто-
суванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді його кандидату-
ри. Згідно із п. 15 Порядку проведення психофізіологічного дослідження 
із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань [8] особи, 
які претендують на призначення на посади у Бюро, проходять досліджен-
ня для отримання умовної та орієнтувальної інформації про наявність 
певних обставин, у тому числі у минулому. 

Отже, проаналізувавши вищезазначені положення, ми дійшли вис-
новку, що інформація, отримана під час психофізіологічного дослід-
ження, є необхідною передумовою для визначення тих уявних ситуацій, 
які слід обговорити з кандидатом на посаду. Іншими словами, така ін-
формація сприяє формуванню плану проведення співбесіди, допомагає 
Конкурсній комісії визначитися зі змістом запитань, які варто обгово-
рити.
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ми та особами без громадянства, а також юридичними особами - нере-
зидентами вимог законодавства про екологічну та радіаційну безпеку, 
створена Державна екологічна інспекція України (надалі - ДЕІ), яка є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та 
природних ресурсів [1]. Основними завданнями цієї інспекції є охорона 
навколишнього природного середовища, раціональне використання, від-
творення і охорона природних ресурсів. 

Ефективне правове регулювання її організації і діяльності, належне 
виконання її працівниками своїх функцій відігріватиме важливу роль у 
попередженні та припиненні екологічних правопорушень, притягненні 
винних у порушенні екологічних норм і правил до юридичної відповідаль-
ності. Слід зазначити, що цим питанням присвячені праці представників 
наук, зокрема, адміністративного та екологічного права, втім, по суті в 
них не відображені проблеми правового статусу працівників Державної 
екологічної інспекції та її територіальних органів.

Оскільки працівники ДЕІ займають відповідні посади в органах дер-
жавної виконавчої влади, одержують заробітну плату за рахунок коштів 
державного бюджету та здійснюють встановлені для цих посад повнова-
ження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій ДЕІ та 
їх територіальних органів, вони є державними службовцями, які мають 
дотримуватися принципів державної служби.

Виходячи із змісту частини 3 статті 3 Закону «Про державну службу» 
[2],що встановлює перелік суб’єктів, на яких не розповсюджується дія 
цього Закону, правовий статус працівників цієї інспекції встановлений 
перш за все саме ним, і саме цим Законом регулюються відносини із всту-
пу на державну службу, призначення на посаду, її проходження, оплати 
праці, заохочень, соціальних гарантій, застосування заходів дисциплінар-
ної та матеріальної відповідальності, припинення державної служби. 

До джерел правового регулювання діяльності ДЕІ та її посадових 
осіб належить також Положення про Державну екологічну інспекцію 
України [3]. Завдання, функції, компетенція, організація діяльності те-
риторіальних органів, повноваження державних інспекторів з охорони 
навколишнього природного середовища закріплені у положеннях про 
них, затверджених наказами Голови ДЕІ. Наприклад, наказом ДЕІ від 28 
вересня 2017 року №652 затверджене Положення про Державну екологіч-
ну інспекцію у Харківській області [4].

Конкретні ж права та обов’язки окремих категорій службовців цієї 
інспекції, зокрема, державних інспекторів з охорони навколишнього при-
родного середовища, які безпосередньо виконують наглядово-контрольні 
функції, відображені у відповідних посадових інструкціях.

Є ще одна дуже важлива ознака служби в цій інспекції: визначені у 
статті 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення [5] 
посадові особи органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища, раціонального використання, відтворен-
ня і охорони природних ресурсів (тобто відповідні посадові особи ДЕІ) 
мають право розглядати справи про порушення відповідних екологічних 
норм і правил. Тобто ці службовці володіють адміністративно-юрисдик-
ційними повноваженнями.

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що праця службовців 
ДЕІ є державною службою, порядок проходження якої регламентується 
передусім нормами адміністративного законодавства. Тобто ця служба є 
інститутом адміністративного права. 

Але ж державна служба в ДЕІ та її територіальних органах – це один 
з видів трудової діяльності, а тому постає питання про те, чи регулюєть-
ся вона законодавством про працю, зокрема, Кодексом України про пра-
цю, законами «Про оплату праці», «Про відпустки» та іншими норма-
тивно-правовими актами. І це питання було і залишається актуальним, 
а тому його дослідженню прикуто достатньо уваги з боку представників 
науки теорії держави і права (Петришин О.В. [6]), адміністративно-пра-
вової науки (Битяк Ю.П. [7], і особливо науки трудового права (Веліч-
ко Л.Ю. [8], Іншин М.І. [9], Клємпарський М.М. [10], Неумивайчекно 
Н.М. [11], Процевський В.О., [12],Процевський О. І. [13], Слюсар А.М. 
[14], Чурсин А. В. [15], Ярошенко О. М. [16],та ін.). І якщо науковці-ад-
міністративісти вважають, що праця державних службовців регламен-
тується виключно законодавством про державну службу, то учені, що 
досліджують цю проблему з точки зору і адміністративного, і трудо-
вого права, доходять висновку, що «незважаючи на специфіку трудо-
вих відносин державних службовців, в основі своїй це відносини, які 
підпадають під сферу трудового права. Для них притаманні всі ознаки 
трудових відносин найманої праці. Тому за своєю правовою природою 
норми, що регламентують працю державних службовців, є нормами 
трудового права і відображають при цьому диференціацію у правовому 
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вих відносин державних службовців, в основі своїй це відносини, які 
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регулюванні» [11, с. 55-56]; що у разі припинення державної служби у 
зв’язку зі скороченням чисельності або штату чи реорганізації органу 
державної влади положень, які визначають обов’язок персонального 
попередження про таке звільнення й обов’язок урахування переважного 
права на залишення на роботі, в Законі «Про державну службу» бракує, 
а тому в такому випадку будуть застосовуватися норми КЗпП України 
[8, с. 1-5]. 

На регулювання певних відносин за участі державних службовців 
нормами трудового права вказують й інші представники цієї науки.

Що ж до праці службовців ДЕІ та її територіальних органів, то мож-
на констатувати, що вона теж регулюється і нормами законодавства про 
державну службу, і законодавством про працю. І це має стати предметом 
окремого ґрунтовного наукового дослідження, в якому має бути врахова-
на специфіка праці службовців ДЕІ. 

Є надія, що Трудовий кодекс України міститиме норми, які будуть ре-
гулювати трудові відносини, що виникають в усіх сферах трудової діяль-
ності, у тому числі й у державній службі, адже в статті 5 його проекту 
[17] прямо вказується, що законами України можуть встановлюватися 
особливості застосування трудового законодавства до окремих категорій 
працівників (державні службовці, дипломатичні працівники та інші). 
Тобто, якщо ця норма увійде до трудового кодексу, беззаперечною буде 
констатація факту регулювання праці державних службовців і нормами 
адміністративного (в деяких випадках, враховуючи специфіку служби, 
також фінансового, екологічного, митного та деяких інших галузей пра-
ва), і нормами трудового права.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 
У зв’язку з набранням чинності з 01.05.2016 року Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 року №889-VIII, положення Зако-
ну України “Про державну службу” від 16.12.1993 року № 3723-ХІІ втра-
тили чинність, а тому і втратили чинність норми цього Закону, за якими 
був визначений перерахунок пенсій державних службовців. 

Згідно зі ст. 90 Закону України “Про державну службу” від 10.12.2015 
року №889-VIII пенсійне забезпечення державних службовців здійс-
нюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування”. Статтею 42 цього Закону визначаються під-
стави для проведення перерахунку призначених пенсій. Однак до таких 
підстав не віднесено підвищення розміру заробітку працюючих держав-
них службовців, що був закріплений ст. 37-1 Закону України «Про дер-
жавну службу» від 16.12.1993 року.

Таким чином, за новим Законом України «Про державну службу» 
від 10.12.2015 року пенсіонери – колишні державні службовці фактично 
втратили право на перегляд пенсійних виплат, призначених відповідно до 
Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 року.

На наш погляд, не можна погодитися зі зміною механізму реаліза-
ції права громадян на соціальний захист, який запроваджений Законом 
України «Про державну службу» від 10.12.2015 року №889-VIII, виходя-
чи з наступного. 

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України, в Україні 
визнається і діє принцип верховенства права. Конституційний Суд Украї-
ни в абзаці другому підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рі-
шення від 2.11.2004 року №15-рп/2004 зазначив, що верховенство права 

вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 
діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 
передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. 

Одним із елементів верховенства права є принцип правової визначе-
ності, у якому стверджується, що обмеження основних прав 

людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допусти-
ме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових 
норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-
якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі ві-
докремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юри-
дичні наслідки своєї поведінки.

Із цього приводу Конституційний Суд України у своїх рішеннях не-
одноразово наголошував на тому, що принцип правової визначеності 
вимагає ясності й однозначності правової норми та забезпечення того, 
щоб ситуації й правовідносини залишалися передбачуваними. Грома-
дяни мають бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте 
ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде 
ними реалізовано, тобто набуте право не може бути скасоване, звужене 
(правові позиції Конституційного Суду України в таких рішеннях: від 22 
вересня 2005 року №5-рп/2005, від 29 червня 2010 року №17-рп/2010, від 
22 грудня 2010 року №23-рп/2010, від 11 жовтня 2011 року №10-рп/2011 
(рішення №10-рп/2011)).

Рішенням Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року 
№ 5-рп/2005 роз’яснено розуміння словосполучення «звуження змісту та 
обсягу прав і свобод людини і громадянина», що містяться в ч. 3 ст. 22 
Конституції України. Конституційний Суд України вважає, що конститу-
ційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, при прий-
нятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Скасування консти-
туційного права – це його офіційна (юридична або фактична) ліквідація. 
Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. Визнання зако-
ном правових актів такими, що втратили чинність, зупинення їх дії, вне-
сення до них змін і доповнень стосовно закріплених в них прав і свобод 
людини і громадянина є скасування або обмеженням цих прав і свобод.

На нашу думку, проведення перерахунку пенсій колишніх державним 
службовцям не є самостійними правовідносинами, а є проявом пенсійних 
правовідносин, що склалися і тривають до внесення відповідних змін до 
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року №889-VIII пенсійне забезпечення державних службовців здійс-
нюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування”. Статтею 42 цього Закону визначаються під-
стави для проведення перерахунку призначених пенсій. Однак до таких 
підстав не віднесено підвищення розміру заробітку працюючих держав-
них службовців, що був закріплений ст. 37-1 Закону України «Про дер-
жавну службу» від 16.12.1993 року.

Таким чином, за новим Законом України «Про державну службу» 
від 10.12.2015 року пенсіонери – колишні державні службовці фактично 
втратили право на перегляд пенсійних виплат, призначених відповідно до 
Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 року.

На наш погляд, не можна погодитися зі зміною механізму реаліза-
ції права громадян на соціальний захист, який запроваджений Законом 
України «Про державну службу» від 10.12.2015 року №889-VIII, виходя-
чи з наступного. 

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України, в Україні 
визнається і діє принцип верховенства права. Конституційний Суд Украї-
ни в абзаці другому підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рі-
шення від 2.11.2004 року №15-рп/2004 зазначив, що верховенство права 

вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 
діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 
передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. 

Одним із елементів верховенства права є принцип правової визначе-
ності, у якому стверджується, що обмеження основних прав 

людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допусти-
ме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових 
норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-
якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі ві-
докремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юри-
дичні наслідки своєї поведінки.

Із цього приводу Конституційний Суд України у своїх рішеннях не-
одноразово наголошував на тому, що принцип правової визначеності 
вимагає ясності й однозначності правової норми та забезпечення того, 
щоб ситуації й правовідносини залишалися передбачуваними. Грома-
дяни мають бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте 
ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде 
ними реалізовано, тобто набуте право не може бути скасоване, звужене 
(правові позиції Конституційного Суду України в таких рішеннях: від 22 
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(рішення №10-рп/2011)).

Рішенням Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року 
№ 5-рп/2005 роз’яснено розуміння словосполучення «звуження змісту та 
обсягу прав і свобод людини і громадянина», що містяться в ч. 3 ст. 22 
Конституції України. Конституційний Суд України вважає, що конститу-
ційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, при прий-
нятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Скасування консти-
туційного права – це його офіційна (юридична або фактична) ліквідація. 
Звуження змісту та обсягу прав і свобод є їх обмеженням. Визнання зако-
ном правових актів такими, що втратили чинність, зупинення їх дії, вне-
сення до них змін і доповнень стосовно закріплених в них прав і свобод 
людини і громадянина є скасування або обмеженням цих прав і свобод.

На нашу думку, проведення перерахунку пенсій колишніх державним 
службовцям не є самостійними правовідносинами, а є проявом пенсійних 
правовідносин, що склалися і тривають до внесення відповідних змін до 
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законодавства. Відповідно право на перерахунок пенсії є елементом пра-
ва на пенсійне забезпечення, як складової права на соціальний захист, а 
тому скасування права на перерахунок пенсій державних службовців у 
зв’язку з підвищенням розміру заробітку працюючих державних служ-
бовців, який існував за нормами Закону України «Про державну службу» 
16.12.1993 року у зв’язку з набранням чинності Закону України “Про дер-
жавну службу” 10.12.2015 року є обмеженням права особи на соціальний 
захист, та порушує норми Конституції України.

Про існування у заявника права на перерахунок пенсії у зв’язку з 
підвищенням розміру заробітної плати державних службовців свідчить 
також і той факт, що в українській правовій системі не передбачена зво-
ротна дія правових норм. Частиною першою статті 58 Конституції Украї-
ни встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасову-
ють відповідальність особи. 

9 грудня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято постано-
ву «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості прове-
дення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» 
№ 1013, яка набула чинності з для опублікування, а саме з 15 грудня 2015 
року та застосовується з 1 грудня 2015 року, якою виключено п. 4 поста-
нови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року № 865 «Про 
деякі питання вдосконалення визначення заробітку для обчислення пен-
сій».

Таким чином, з 1 грудня 2015 року фактично скасований механізм 
реалізації права на перерахунок пенсії державного службовця, однак не 
скасоване саме право державних службовців, яким пенсія призначена до 
набрання чинності нового Закону України «Про державну службу», на 
проведення перерахунку пенсії у зв’язку з підвищенням заробітної плати.

Кабінетом Міністрів України на виконання змін до статті 37-1 Закону 
України «Про державну службу» від 16.12.1993 року не було визначено 
умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службов-
цям. Отже, відсутність затверджених Кабінетом Міністрів України поряд-
ку та умов перерахунку призначених пенсій державним службовцям, на 
наш погляд, не може бути підставою для відмови у перерахунку пенсій. 

Виходячи з загальних засад пріоритетності законів перед підзаконни-
ми нормативно-правовими актами при вирішенні питання перерахунку 
пенсії державного службовця, якому пенсія була призначена за Законом 

України «Про державну службу» від 16.12.1993 року, повинен підляга-
ти застосуванню саме цей Закон - ст. 37-1, яка була чинною на момент 
виникнення у пенсіонера права на призначення пенсії державного служ-
бовця. 

Зубро Тетяна
Факультет міжнародних відносин

Економічний університет в Братиславі

ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Словаччини після проголошення незалежності в 1993 році вибрала як 
зовнішньополітичний курс європейську інтеграцію. У 2004 році країна 
стала повноправним членом Європейського Союзу. Однак процес вступу 
був складним, і політична еліта країни змушена була довести приналеж-
ність до європейських структур. Країна пережила складні роки у процесі 
здійснення фундаментальних політичних, соціальних та економічних ре-
форм, які допомогли виконати критерії для членства в найбільш успішно-
му європейському інтеграційному проекті. 

Населення країни теж підтримувало європейську інеграцію, дока-
зом чого став референдум 16-17 травня 2003 року. У ньому взяли участь 
52,15% виборців, з яких 93,71% підтримали членство в Євросоюзі [1]. 
Серед усіх країн Вишеградської групи це була найбільша підтримка інте-
грації до ЄС. З восьми словацьких самоврядних країв найбільша участь 
виборців була зареєстрована у Братиславському краї, де вона досягла 
59,54%. Членство в ЄС у регіоні не підтримувало лише 3,86%. Наймен-
ше людей прийшли голосувати Тренчанському та Жилінському краї, де 
участь не перевищила 50% Вступ Словаччини до Єврозони у 2009 році 
став ще одним важливим кроком, який позитивно вплинув на економіку 
країни. Євро як валюта посилила економічну співпрацю Словаччини з 
іншими країнами ЄС. 

Подолавши складності процесу європейської інтеграції, країна ак-
тивно включилася у функціонування основних інститутів ЄС, таких як 
Європейський Парламент (далі - ЄП), Європейська Комісія, Рада Євро-
пейського Союзу, Європейська Рада, Європейський Суд.
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законодавства. Відповідно право на перерахунок пенсії є елементом пра-
ва на пенсійне забезпечення, як складової права на соціальний захист, а 
тому скасування права на перерахунок пенсій державних службовців у 
зв’язку з підвищенням розміру заробітку працюючих державних служ-
бовців, який існував за нормами Закону України «Про державну службу» 
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України «Про державну службу» від 16.12.1993 року, повинен підляга-
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ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Словаччини після проголошення незалежності в 1993 році вибрала як 
зовнішньополітичний курс європейську інтеграцію. У 2004 році країна 
стала повноправним членом Європейського Союзу. Однак процес вступу 
був складним, і політична еліта країни змушена була довести приналеж-
ність до європейських структур. Країна пережила складні роки у процесі 
здійснення фундаментальних політичних, соціальних та економічних ре-
форм, які допомогли виконати критерії для членства в найбільш успішно-
му європейському інтеграційному проекті. 

Населення країни теж підтримувало європейську інеграцію, дока-
зом чого став референдум 16-17 травня 2003 року. У ньому взяли участь 
52,15% виборців, з яких 93,71% підтримали членство в Євросоюзі [1]. 
Серед усіх країн Вишеградської групи це була найбільша підтримка інте-
грації до ЄС. З восьми словацьких самоврядних країв найбільша участь 
виборців була зареєстрована у Братиславському краї, де вона досягла 
59,54%. Членство в ЄС у регіоні не підтримувало лише 3,86%. Наймен-
ше людей прийшли голосувати Тренчанському та Жилінському краї, де 
участь не перевищила 50% Вступ Словаччини до Єврозони у 2009 році 
став ще одним важливим кроком, який позитивно вплинув на економіку 
країни. Євро як валюта посилила економічну співпрацю Словаччини з 
іншими країнами ЄС. 

Подолавши складності процесу європейської інтеграції, країна ак-
тивно включилася у функціонування основних інститутів ЄС, таких як 
Європейський Парламент (далі - ЄП), Європейська Комісія, Рада Євро-
пейського Союзу, Європейська Рада, Європейський Суд.
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Одним з важливих органів ЄС, який обирається прямим голосуван-
ням громадян ЄС є Європейський Парламент. Це орган, що виконує за-
конодавчі функції, і є по своїй суті і структурі унікальним. Європейський 
парламент користується цілою низкою повноважень у сфері розвитку, по-
чинаючи від законодавчих і бюджетних повноважень до демократичного 
контролю.

Демократичні прямі вибори депутатів Європарламенту (далі - ЄП) від-
буваються в країнах-членах ЄС з 1979 року кожні п’ять років і проводяться 
за пропорційною системою представництва. Дванадцяті вибори до ЄП, а 
четверті у Словаччині, відбудуться в країнах-членах ЄС з 23 по 26 травня 
2019 року. Дата виборів до ЄП у Словаччині - 25 травня 2019 року.

Вибори до ЄП відбуваються в країнах-членах ЄС на різних рівнях. 
У Бельгії та Італії вибори проводяться на регіональному рівні. У Данії, 
Франції та Іспанії, Чехії, а також у Словаччині на національному рівні. У 
Німеччині вибори до Європарламенту здійснюються за допомогою ком-
бінованої системи, а в деяких країнах-членах ЄС участь у виборах навіть 
обов’язкова, наприклад в Бельгія, Греція, Люксембурзі. Громадяни ЄС, 
які досягли 18-річного віку в день виборів, можуть брати участь як вибор-
ці, а громадяни, які досягли 21 року, можуть бути обраними депутатами 
Європарламенту. Під час виборів дотримуються принципи рівності між 
чоловіками та жінками, можливість обрання лише в одній державі-члені 
ЄС та принцип таємного голосування. 

Вибори до Європейського Парламенту забезпечують представництво 
громадян у процесі прийняття рішень Європейським Союзом та забезпе-
чують його демократичне функціонування. Саме завдяки цьому вибор-
чому процесу Європарламент є голосом громадян, і він має рівні повно-
важення щодо прийняття рішень з Радою ЄС у законодавчому процесі 
ЄС. Оскільки значна частина законодавчих функцій держав-членів пере-
ходить на рівень європейський, вибори до ЄП мають велике значення для 
держав-членів.

Вибори до ЄП регулюються європейським законодавством, яке вста-
новлює правила спільні для всіх держав-членів, але також існує і націо-
нальне законодавство, яке встановлює специфічні національні положен-
ня. Національне законодавство регулює багато інших важливих питань, 
таких як виборча система або кількість виборчих округів. 

Політичні партії в країнах висувають своїх кандидатів і намагаються 
отримати підтримку виборців. В Словаччині основні політичні сили теж 

вступають у передвиборчу боротьбу. Останні вибори до ЄП відбулися в 
Словаччини 24 травня 2014 року і в них взяли участь 13,1% від загально-
го числа виборців. [2] У Словаччині участь була найнижчою з усіх дер-
жав-членів. В цих виборах було обрано 751 депутат Європейського Пар-
ламенту, 13 з яких представляють Словацьку Республіку від політичних 
партій, які вказані в Графіку 1.

Графік 1. 

Підтримка політичних партій Словаччини під час виборів до Євро-
пейського парламенту (Джерело: ЄС)

Після того, як Сполучене Королівство вийде з ЄС, кількість членів 
Європарламенту повинна знизитися з 751 до 705, а Словаччина отримає 
один додатковий мандат. І в сукупності матиме 14 мандатів. Вакантні міс-
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ця будуть зайняті після можливого розширенням ЄС. Запропонований пе-
рерозподіл парламентських мандатів, який був остаточно затверджений 
Європейським Парламентом тимчасово заморозить 46 з 73 місць депу-
татів від Сполученого Королівства. Пізніше вони можуть бути виділені 
країнам, які вступлять до ЄС у майбутньому.

Решта 27 місць будуть перерозподілені серед 14 держав-членів ЄС. 
Проте, перерозподіл місць відбуватиметься лише у випадку, якщо Сполу-
чене Королівство вийде з Європейського Союзу, відзначили депутати Єв-
ропарламенту, додавши, що якщо Сполучене Королівство не виступить з 
ЄС, поточний розподіл мандатів залишатиметься чинним [4].

Довгий час вибори до Європейського Парламенту вважалися таки-
ми, які не мали великого політичного значенням. Але вибори у 2019 році 
можуть стати вирішальними щодо майбутнього Європейського Союзу. 
І не тільки тому, що ЄП набув важливого значення в процесі прийнят-
тя рішень, але особливо ще й тому, що європейська партійна система 
зазнає фундаментальних змін. Традиційні та системні партії втрачають 
підтримку, а в Європі набираються силу праві популістські та євроскеп-
тичні партії. У той же час посилюються зусилля, спрямовані на об’єднан-
ня традиційно роздрібнених євроскептичних сил ЄС до єдиної колектив-
ної політичної сили. Серед країн-членів ЄС найбільш скептичні настрої 
спостерігаються в Вишеградської групи, в Італії, Греції. В наступному 
терміні функціонування ЄП напевне відбувається збільшення членів 
Європейського парламенту, які скептично ставляться до ЄС, що може 
призвести до перегрупування сил і вплине на подальше спрямування ін-
теграційних процесів [3].

Список використаних джерел
1. Štatistický úrad Slovenskej republiky В. Výsledky hlasovania 

oprávnených občanov v referende. - 2003. [online]. Available from: http://
volby.statistics.sk/ref/ref2003/webdata/sk/menu.htm

2. Výsledky voleb do Evropského parlamentu. 2014. [online]. Available 
from: http://www.evropskyparlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_
zpravy/2014_1/kveten_2014/vysledky_voleb2014.html

3. Ondarza N., Schenuit F. 2018. Shadows over the European Elections 
Three Scenarios for EU-sceptical Parties after the 2019 Elections. // SWP 
Comments, 50, - November, 2018. SWP. Stiftung Wissenschaft und Politik., 
German Institute for International and Security Affairs. 

4. Spravodajstvo. Europský parlament. 2018. [online]. Available from: 
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180607IPR05241/
europske-volby-2019-ep-definitivne-schvalil-prerozdelenie-poslaneckych-
kresiel

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.
Faculty of International Relations

University of Economics in Bratislava,
Dolnozemská 1

852 35 Bratislava. Slovakia

CAN LDC COUNTRIES CATCH UP WITH OECDCOUNTRIES 
BY THE END OF THIS CENTURY?

Abstract
The aim of the paper isto determine whether low-income (LDC) countries 

are able to achieve the living standard of developed economies (OECD 
countries), based on past levels of GDP p. c. and with the use of compound 
interest, by the end of this century. We try to answerthe following question: Will 
the LDC countries reach the future living standards of developed economies 
by the end of this century? We conclude that, on the basis of developments in 
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Introduction
According to the statistics, 1% of the world’s population owns an asset that 

equals nearly 50% of the world’s population (Treanor, 2015). Thus, income 
inequality and poverty have become one of the global challenges facing 
humanity in the early 21st century.

As the standard of living is largely determined by the level of economic 
growth and productivity, we ask whether the LDC countries are able to catch 
up with the developed economies. According to Thirlwalland Pacheco-López 
(2017), there are three possible mechanisms by which catchupmay occur:

1. Productivity gap – the larger the gap between a poor country’s 
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ця будуть зайняті після можливого розширенням ЄС. Запропонований пе-
рерозподіл парламентських мандатів, який був остаточно затверджений 
Європейським Парламентом тимчасово заморозить 46 з 73 місць депу-
татів від Сполученого Королівства. Пізніше вони можуть бути виділені 
країнам, які вступлять до ЄС у майбутньому.

Решта 27 місць будуть перерозподілені серед 14 держав-членів ЄС. 
Проте, перерозподіл місць відбуватиметься лише у випадку, якщо Сполу-
чене Королівство вийде з Європейського Союзу, відзначили депутати Єв-
ропарламенту, додавши, що якщо Сполучене Королівство не виступить з 
ЄС, поточний розподіл мандатів залишатиметься чинним [4].

Довгий час вибори до Європейського Парламенту вважалися таки-
ми, які не мали великого політичного значенням. Але вибори у 2019 році 
можуть стати вирішальними щодо майбутнього Європейського Союзу. 
І не тільки тому, що ЄП набув важливого значення в процесі прийнят-
тя рішень, але особливо ще й тому, що європейська партійна система 
зазнає фундаментальних змін. Традиційні та системні партії втрачають 
підтримку, а в Європі набираються силу праві популістські та євроскеп-
тичні партії. У той же час посилюються зусилля, спрямовані на об’єднан-
ня традиційно роздрібнених євроскептичних сил ЄС до єдиної колектив-
ної політичної сили. Серед країн-членів ЄС найбільш скептичні настрої 
спостерігаються в Вишеградської групи, в Італії, Греції. В наступному 
терміні функціонування ЄП напевне відбувається збільшення членів 
Європейського парламенту, які скептично ставляться до ЄС, що може 
призвести до перегрупування сил і вплине на подальше спрямування ін-
теграційних процесів [3].
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technology, productivity and per capita income and the level of productivity 
in advanced countries, the greater the scope for a poor country to absorb 
existing technology and catch up with richer countries. Technology is thought 
of as a public good, so for a given amount of technological investment, a poor 
country can reap high returns because it has paid none of the development 
costs.

2. Resource shift – the process of development is characterized by a shift of 
resources from low-productivity agriculture to higher productivity industrial 
and service activities. Other things being equal, this should also produce a 
move towards convergence, to the extent that the resource shifts are greater in 
poor countries than in rich countries.

3. Diminishing returns – neoclassical growth theory predicts convergence 
because of the assumption of diminishing returns to capital. Rich countries 
with a lot of capital per head will have a lower productivity of capital than 
poor countries. Thus, if tastes and preferences are the same, the same amount 
of saving and investment in poor countries should lead to faster growth than 
in rich countries.

Above points suggest that poor countries are able to achieve higher 
economic growth gains than richer countries, which should inevitably lead 
to convergence. In terms of the effect of catching up with richer countries, 
works by Baumol, Dowrick, Pritchett and Zindare interesting.Baumol (1986) 
showed a strong inverse correlation between a country’s productivity level 
and its average productivity growth among industrial countries and those at 
an intermediate stage of development, but no evidence of convergence as 
far as the poorer countries are concerned.Dowrick (1992) also showed that 
while there was some evidence of catch up in the 1970s and 1980s, when the 
growth rates were negatively related to initial levels of productivity, but noted 
that other factors caused per capita income growth to be faster the higher the 
level of per capita income, producing a divergence of living standards across 
the world.Pritchett (1997) analyzed 117 countries over the period 1960–88 
and found no evidence of unconditional convergence.Zind (1991) focused on 
89 developing countries and found no evidence of overall convergence, but 
there was some evidence of convergence taking place between countries with 
relatively high per capita incomes.

The aim of the paper is to determine whether low-income (LDC) countries 
are able to achieve the living standard of developed economies, based on past 
levels of GDP p. c. and with the use of compound interest, by the end of this 

century.
In view of the above goal, we formulate following question: Will the LDC 

countries reach the future living standards of developed economies by the end 
of this century?

1. Methodology
For our analysis, we used the data provided by World Bank (2019).We based 

our analysis on data covering the period 2000 – 2017 and two basic indicators 
– GDP per capita in current USD and annual GDP per capita growth. GDP per 
capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum 
of gross value added by all resident producers in the economy plus any product 
taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is 
calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for 
depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars. 
Annual percentage growth rate of GDP per capita is based on constant local 
currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars.

In the analysis and answering the question formulated in the introduction, 
we use the following formula from fi nancial mathematics:

 ## (1)

where SOECD is the current GDP p. c. for OECD countries, PLDC is the 
current GDP p. c. for LDC countries, r is the growth rate and n the number of 
years.

After editing (1) and for expressing n we get the equation:
 ## (2)

2. Results
Figure 1 presents the development of GDP per capita growth in both LDC 

and OECD countries for the whole observed period of 2000-2017. We note 
the higher starting position at the beginning of the 21st century for OECD 
countries. However, the annual growth rates were higher for the group of 
LDC countries with the annual average of 3.23% compared to 1.14% for the 
group of OECD countries suggesting the possible convergence of GDP per 
capita for both groups of the countries. We note much higher growth rates 
prior to the global crisis in the LDC countries with peak in 2007 at 5.95%. 
During the period of 2004-2008, the OECD countries were lagging behind in 
the growth of GDP per capita. Even though there was a decline in the growth 
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rate for LDC countries during the crisis (2008-2009), the growth rate was still 
positive unlike the development in the OECD countries, where the decline was 
recorded of -0.59% in 2008 and -4.23% in 2009. In the second decade of the 
21st century, the growth rates were evolving in the similar way with higher 
rate for LDC countries. Based on this development, we try to fi nd the answer 
to the question from the introduction whether the LDC countries will be able 
to converge and catch up with the future level of GDP per capita of the OECD 
countries before the end of this century.

Figure 1 GDP per capita growth 2000-2017, %
Source: Own calculations based on World Bank (2019).
In our analysis we consider two scenarios. The fi rst scenario is based on 

hypothetical situation of difference between the average annual growth rates 
between LDC countries and OECD countries by 1%. The second scenario 
is based on actual data provided by the World Bank (2019) – actual average 
annual growth rates for both groups. For calculations, we used the latest known 
data for GDP p.c. (year 2017) for both groups, with LDC countries having 1 
071.44 USD and OECD countries 38 151.36 USD (World Bank, 2019). The 
average annual growth rates for the observed period (2000-2017) were 3.23% 
for LDC countries and 1.14 for OECD countries (World Bank, 2019).

Table 1 Catching up timespan
GDP p.c. 2017 (USD)
GDP p.c. average growth rate 2000-2017 (%)
Scenario 1
Scenario 2
OECD
38 151.36
1.14
LDC
1 071.44
3.23
369.76 years
174.66 years
Catch up occurs in year:
2386
2191
Source: Own calculations.
Table 1 shows the results for both scenarios. In case of hypothetical 

scenario with 1% difference in growth rates for both LDC and OECD countries 
(we delimited the rates as4% for LDC countries and 3% for OECD countries), 
the former should achieve the future living standard of the latter in almost 370 
years, i.e. in the year 2386 (base year was 2017 as a year with last offi cial data 
for both GDP p.c. and GDP p.c. growth).

Second scenario uses real data from World Bank (2019). We note higher average 
annual growth rate of GDP p.c. for LDC countries at 3.23% for the observed 
period of 2000-2017 and signifi cantly lower growth rate for OECD countries at 
1.14% in the same period. Based on the averages, one may conclude that there 
will be convergence between these two groups and LDC countries will eventually 
reach the future living standard, measured by GDP p.c., of OECD countries. The 
results (see table 1, column Scenario 2), however, show that this convergence 
will take almost 175 years and LDC countries will then reach the future living 
standard of OECD countries in the end of the 22nd century (year 2191). Even if 
we consider the scenario where OECD countries have a zero growth rate in the 
future, it would take LDC countries 112 years to reach the current living standard 
of OECD countries, i.e. they will reach it no sooner than in 2129.

Conclusion
The aim of this article was to determine whether LDC countries are able to 

achieve the living standard of OECD countries by the end of this century. Based 
on the results presented above, we conclude that with actual growth rates for both 
LDC and OECD countries, it would take almost 175 years for LDC countries to 
catch up with future living standard of OECD countries, meaning that they will 
get to the level of OECD GDP p.c. in the end of the 22nd century in year 2191. 
However, we remind that this will not be the case in the economic reality of the 
world economy since we assume in our calculations fi xed growth rates of GDP 
p.c. based on annual growth rates between 2000-2017. On the other hand, if the 
development of the growth rates for both groups of countries continues, we can 
conclude that the convergence of these two groups will eventually happen, albeit 
in the long run. Therefore we conclude that in case of future development similar 
to the development between 2000-2017, LDC countries will not reach the future 
living standard of OECD countries by the end of this century.
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ПРАВО НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідно до Конституції України усі громадяни користуються рів-
ним правом доступу до служби в органах місцевого самоврядування 
[1, ч. 2 ст. 38]. Визначення кола осіб, які можуть мати право на службу 
в органах місцевого самоврядування, можливо окреслити через поняття 
громадянина України. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про громадян-

ство України»громадянами України є: - усі громадяни колишнього СРСР, 
які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) 
постійно проживали на території України; особи, незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ет-
нічного та соціального походження, майнового стану, місця проживан-
ня, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом 
України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) прожи-
вали в Україні і не були громадянами інших держав;особи, які прибули 
в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким 
у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами 
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ди чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тим-
часово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організа-
ціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи ад-
міністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за 
спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним орга-
ном державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 
органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним 
органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, 
судом або законом [4, Ст. 364]. Таким чином, ми можемо зробити висно-
вок, що «службова особа» розглядається як особа, яка зайнята, зазвичай, 
розумовою діяльністю (тобто матеріальних цінностей вона самостійно не 
виробляє) виконуючи специфічні завдання: організаційні, маркетингові, 
дослідницькі тощо, та займає посаду пов’язану з виконанням організа-
ційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або ви-
конує такі функції за спеціальним повноваженням. 

Стосовно поняття «посадова особа». Перше термін «посадова особа» 
у чинному законодавстві з’явилося з прийняттям Закону України «Про 
державну службу» у 1993 р. [5, ч. 2, ст. 2].Закріпᴫене в поᴫоженнях дію-
чого ЗУ «Про державну службу» поняᴛтя «посадова особа» визначаєᴛся 
як особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному ор-
гані, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з 
питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьо-
му органі [6, ч. 3 ст. 2].

Статтею 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самовря-
дування» передбачено, що право на службу в органах місцевого самовря-
дування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль-
ного походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній 
території [3, Ст. 5].

Але, при прийнятті громадянина на службу в органи місцевого са-
моврядування необхідно враховувати обмеження, передбачені ст. 12 За-
кону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Так 
на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті 
особи:

- визнані судом недієздатними;
- які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця су-

димість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах дер-

жавної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування про-
тягом установленого строку;

- які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 
будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам [3, Ст. 12].

Таким чином, право на службу в органах місцевого самоврядування 
мають усі громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну 
підготовку, володіють державною та регіональною мовою та не мають 
будь-яких обмежень, встановлених законодавцемдля громадян при прий-
омі на службу в органи місцевого самоврядування.
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