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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
ПРО СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО 

Пилипенко П. Д.  
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри соціального права 

Львівського національного університету ім. І. Франка 
Конституція України визнає нашу державу незалежною, демок-

ратичною, соціальною та правовою. А отже, вона (держава) у цьому 
контексті покликана забезпечити здійснення своєї соціальної функції, 
яка виражається зазвичай у напрямках впливу її діяльності щодо осві-
ти, культури, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення та інших 
форм соціального захисту своїх громадян. Держава набуває соціальних 
ознак, якщо реалізація цих функцій відбувається на основі панування 
права, створення гарантій прав людини, дотримання демократичних 
принципів здійснення соціально-економічної політики. 

Соціальна держава спрямовує свою політику в напрямі розвитку 
ринкової економіки, соціальної справедливості, соціальної захищу-
ності, соціального діалогу і соціальної солідарності членів суспільства. 
Її основними завданнями визнаються досягнення стабільності рівня 
життя населення, захист та здійснення прав і свобод громадян, ство-
рення сучасних систем охорони здоров’я, освіти, соціального забезпе-
чення, підтримки злиденних та бідних соціальних верств, попереджен-
ня і вирішення соціальних конфліктів. 

Поняттям «соціальна держава» у науковій літературі почали опе-
рувати ще в середині XIX ст. під впливом філософії Гегеля. Розробники 
теорії соціальної держави виходили з того, що завданням її має бути до-
сягнення суспільної рівності й особистої свободи. А така держава, пови-
нна втручатися в економічне життя суспільства з метою перерозподілу 
доходів на користь трудящих та зниження соціальної нерівності. 

Найбільш повно концепцію соціальної держави обґрунтував відо-
мий німецький економіст А. Вагнер. Він охарактеризував шляхи перетво-
рення буржуазної держави на державу «загального благоденства», яка за 
своїми ознаками відповідає параметрам сучасної соціальної держави. 

Після завершення Другої світової війни розпочався новий етап у 
розвитку теорії соціальної держави, який позначився піднесенням ос-
новних положень про неї до рівня конституційних норм. Поняття «со-
ціальна держава» дістало своє закріплення у Конституції ФРН 1949 р., 

––––––––– 
 Пилипенко П. Д., 2016 
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Конституції Франції 1949р., Конституції Іспанії 1978 р. та конституці-
ях багатьох інших держав. 

Переважна більшість сучасних держав визначає у своїх основ-
них законах місце і роль держави у регулюванні справедливого розпо-
ділу доходів між працею і капіталом, у забезпеченні рівності і свободи 
громадян та турботи імущих та працюючих про неімущих і непрацю-
ючих, для досягнення соціального миру і злагоди у суспільстві. 

Проголошуючи Україну соціальною та правовою державою ос-
новний Закон країни наголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. А права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави. Вона відповідає перед 
людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сво-
бод людини є головним обов’язком нашої держави. 

Отже, основною метою соціальної держави є максимальне задо-
волення постійно зростаючих матеріальних і духовних потреб грома-
дян, послідовне підвищення рівня життя усього населення та зниження 
соціальної нерівності, створення максимальних можливостей для до-
ступу до основних соціальних благ – якісної освіти, медичного і соціа-
льного обслуговування тощо. 

Ідея соціальної держави з її орієнтацією на розвиток людини, 
створення для неї гідних умов для життя дістали своє закріплення й у 
нормах Загальної декларації прав людини, схваленій Генеральною 
Асамблеєю ООН у грудні 1948 р. У ній, зокрема, наголошується, що 
всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності і кожна 
людина повинна мати усі права і свободи, проголошені у Декларації, 
без будь-яких обмежень. 

Такими правами є, зокрема, визначені у ст. 6 Декларації еконо-
мічні, соціальні та культурні права людини, утому числі і право на со-
ціальне забезпечення, на працю і вільний вибір роботи, на життєвий 
рівень, необхідний для підтримки здоров’я і благополуччя, на освіту, 
на участь у культурному житті тощо. 

Конституція України у розділі другому проголосила основні 
права і свободи людини та громадянина, у тому числі й у соціальній 
сфері. При цьому ст. 22 Основного Закону наголошує, що всі ці права і 
свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції, не є вичерп-
ними, а здійснення їх гарантується державою. 

Обравши статус соціальної держави, наша країна тим самим ви-
значила для себе не лише проголошення основних соціально- економі-
чних прав і свобод громадян, а й взяла зобов’язання забезпечити їх 
здійснення та реалізацію в умовах ринкової економіки. Для цього дер-
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жава як гарант соціальних прав і свобод своїх громадян проводить від-
повідну соціальну політику, що представляє собою систему адмініст-
ративно-правових заходів, спрямованих на забезпечення гарантій здій-
снення громадянами проголошених прав і свобод. Основна суть цієї 
соціальної політики поля-гає у тому, що держава з допомогою спеціа-
льних правових механізмів, які зазвичай базуються на відповідному 
економічному підґрунті, бере на себе додаткові обов’язки для забезпе-
чення соціального захисту тих громадян, які через об’єктивні обстави-
ни неспроможні самостійно чи без підтримки держави здійснювати 
свої конституційні права.  

Як гарант прав і свобод своїх громадян соціальна держава стає 
суб’єктом правових відносин, які є відмінними від традиційних публі-
чних, адміністративних відносин. Соціальна спрямованість цих відно-
син зумовлена передусім захистом особистих інтересів членів суспіль-
ства, а не загальносуспільних інтересів, як це існує в класичному пуб-
лічному праві з’являються специфічні правовідносини. 

Важливою ознакою відносин, які регулюються цими нормами, 
можна вважати і те, що їх формування відбувається під безпосереднім 
впливом держави саме завдяки здійсненню нею своєї соціальної функції. 
Тобто соціальна функція держави дістає своє втілення у соціальному 
праві, яке може розглядатися як окреме структурне утворення у системі 
права. Соціальне право об’єднує правові норми, покликані регулювати 
відносини соціального захисту громадян та забезпечувати їм гарантії ре-
алізації основних соціально-економічних прав. 

Соціальне право таким чином це не окрема галузь у системі 
права, а певна правова спільність, яка об’єднує цілу низку самостійних 
галузей, для яких визначальним чинником є забезпечення соціального 
захисту громадян, які через об’єктивні обставини потребують допомо-
ги держави як основного соціального гаранта. 

Держава у соціальних правовідносинах є фактично пасивним 
учасником. Проголосивши певні соціальні права та зобов’язавши свої 
органи до їх реалізації, вона ніби перебуває в тіні, споглядаючи за ви-
конанням ними своїх функцій. При цьому, держава як основний гарант 
здійснення цих прав готова завжди прийти на захист інтересів потен-
ційних носіїв проголошених соціальних прав. 

На відміну від так званих публічних (адміністративних) право-
відносин, де держава і її органи теж є обов’язковими учасниками і які 
базуються на субординації з правом вимоги щодо інших учасників 
правовідносин у соціальних правовідносинах держава перебуває фак-
тично по іншу сторону взаємостосунків, коли вже інші учасники (при-
ватні особи) наділені правом вимоги відповідної поведінки від держа-
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ви. Тобто, за ознаками імперативного методу правового регулювання 
суб’єкти соціальних правовідносин хоч і перебувають у підпорядку-
ванні один до одного, але їхнє підпорядкування (субординація) відріз-
няється від класичної субординації, що властива, наприклад, адмініст-
ративному праву. 

З огляду на соціальну функцію держави та здійснення нею соці-
ального захисту соціальне право формується за рахунок таких галузей 
права, як трудове право, право соціального забезпечення, медичне 
право, екологічне право, освітянське право, житлове право, право соці-
ального партнерства (діалоги). При цьому деякі з названих галузей 
(трудове, житлове, екологічне, соціального забезпечення) є достатньо 
сформованими і загальновизнаними правовими структуррами, а інші 
(медичне, освітянське, соціального партнерства) перебувають на стадії 
становлення та утвердження і їх місце у системі національного права є 
менш виразним. Але, як показує досвід розвитку соціально орієнтова-
них держав, існують об’єктивні чинники, які дають підстави вважати, 
що і ті галузі, які ще не зовсім сформувалися в окремі структурні утво-
рення, з часом все ж займуть належне їм місце у складі галузей соціа-
льного права. Установчі документи Європейського Союзу прямо за-
значають необхідність формування соціального законодавства держав-
учасниць з метою підвищення рівня соціального захисту трудящих. 

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ  
НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ 

Кіндюк Б. В.  
доктор юридичних наук, 

проф. каф. теорії та історії держави і права  
Тернопільського національного економічного університету 

Актуальність теми дослідження пов’язана з тією обставиною, 
що процеси трансформації українського суспільства потребують рефо-
рмування правової системи. На сьогодні в Україні накопичена значна 
кількість нормативно-правових актів, які потребують своєї критичної 
оцінки, систематизації та розгляду результатів їх використання на 
практиці. Дієвим інструментом проведення цього заходу є викорис-
тання правового моніторингу, який дозволяє здійснювати державний 
контроль стану і практики застосування нормативно-правових актів. 
Як вказує І. Д. Шутак, під правовим моніторингом розуміється систе-

––––––––– 
 Кіндюк Б. В., 2016 
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матична, комплексна діяльність, спрямована на спостереження, аналіз, 
оцінку чинного законодавства і практики його застосування з метою 
підвищення ефективності законодавства та його подальшого прогнозу-
вання[1]. Термін «моніторинг» прийшов з англійської мови, але має 
латинську основу. Слова «moneo», monitor, monitories, monitum, moni-
tus, є однокореневими та багатозначними. Одне із значень слова 
«moneo» – карати; «monitor» – наглядач; «monitorius» – попереджую-
чий; «monitum» – вказівка; «monitus» – повідомлення. Таким чином 
загально прийнятий зміст такого заходу як моніторинг може бути роз-
ширен за рахунок усунення виявлених у ході його проведення пору-
шень законодавства, і передбачає у своєму складі стадії обов’язкового 
виконання або врахування у подальшій нормотворчій діяльності. Існує 
декілька методик проведення моніторингу, запропонованих І. Д. Шу-
таком, Ю. В. Градовою, яка розглядала його як інструмент аналі-
тичного вивчення та оцінювання дії закону, а також І. О. Біля, 
І. В. Жужгова, М. В. Косовича, Я. Е. Наконечного, І. І. Онищюка. Під-
водячи підсумки, різних підходів авторів, до проведення моніторингу 
необхідно звернути увагу на їх описовий характер, тому з метою усу-
нення цього недоліку пропонується нова методика цього заходу, яка 
складається з п’яти етапів. Основою такого підходу є використання кі-
лькісних характеристик нормативно-правових актів до числа яких від-
носяться: загальна сума знаків хі, кількість статей N, середня кіль-
кість знаків, що припадає на статтю в кожному документі X , серед-
ньоквадратичне відхилення – σ, а також такі статистичні показники, як 
коефіцієнт варіації – сv і коефіцієнт асиметрії – сs. Звернення до роз-
гляду закону «Про охорону навколишнього природного середовища» 
(Закон 1991 р.) зумовлене тією обставиною, що на думку 
Ю. С. Шемшученко цей акт істотно застарів, був підготовлений за ра-
дянських часів, побудований на тогочасних конституційних засадах, 
термінологічно не узгоджується з міжнародною термінологією [2]. З 
цієї причини дослідження кількісних показників цього закону дає змо-
гу виявити його позитивні моменти, які слід врахувати при розроблені 
нового основного акту в цій сфері.  

Перший етап запропонованої методики, включає в себе аналіз зміс-
ту нормативно-правового акту та відповідність основним напрямкам пра-
вотворчості, які знайшли в ньому свою реалізацію. Друге - розгляд струк-
тури нормативно-правового акта,з’ясування кількості глав (розділів), ста-
тей; трете – розрахунок числа знаків, які входять до закону, кожний його 
розділ (главу), статтю. Четверте - розрахунки статистичних показників, які 
дають уявлення про розподіл матеріалу всередині акту,- коефіцієнту варі-
ації – сv і коефіцієнту асиметрії – сs. П’яте - практичне використання ме-
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тодики для порівняльного аналізу кількісних показників аналогічних нор-
мативно-правових актів. Практичну реалізацію запропонованої методики 
проведено на прикладі Закону 1991 р., який не зважаючи на наявність 
значної кількості недоліків є основним актом регламентуючим збережен-
ням навколишнього природного середовища. 

І. Аналіз змісту нормативно-правового акту. Природне середо-
вище складається з таких компонентів як земля, надра, водні об’єкти, 
атмосферне повітря, ліси, рослинний світ, фауна, типові ландшафтів, 
заповідників, заказників, цінних природних об’єктів, зелених наса-
джень в населених пунктах. В розділ IX закону знайшли відображен-
ня питання пов’язані з охороною та використання цих елементів при-
родного середовища. Сучасні підходи до правової охорони природи 
припускають широку участь органів державної влади та місцевого 
самоврядування різних рівнів ієрархії. У розділі ІІІ і IV закону знай-
шли відображення повноваження Верховної Ради, Кабінету Мініст-
рів, Президента України, міністерства охорони навколишнього сере-
довища, обласних, місцевих та районних рад, адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, громадських об’єднань. Важливим на-
прямком захисту природного середовища стала фіксація в розділу ІІ 
«Екологічні права та обов’язки громадян», яка регламентує питання 
гарантії екологічних прав громадян, захист їх прав, а також 
обов’язки. Реалізація системного захисту природних ресурсів, потре-
бує проведення заходів зв’язаних зі сбіром інформації, яка стосується 
кількісних і якісних показників окремих об'єктів. До їх числа нале-
жить моніторинг, складання кадастрів, екологічна експертиза, стан-
дартизація та нормування, проведення контролю і нагляду в цій сфе-
рі. Вирішенню цих питань присвячений розділ V «Спостереження, 
прогнозування, облік та інформування в галузі навколишнього при-
родного середовища», VI «Екологічна експертиза «, VII «Стандарти-
зація і нормування в галузі охорони навколишнього природного се-
редовища «, VIII «Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього 
природного середовища «. 

ІІ. Аналіз структури закону показує наявність дворівневої стру-
ктури, – «розділ – стаття». Цей акт має не рівномірний розподіл статей 
в середині з причини того,що найбільша кількість статей – 10 припадає 
на розділ XI «Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки», а най-
менша – одна стаття в розділі XIV «Вирішення спорів у галузі охорони 
навколишнього природного середовища».  

ІІІ. Розрахунки кількості знаків. Так Закон 1991 р. складається з 
111095 знаків так розділів -XVI, статей – 72 розрахунки показують, що 
з числа цих розділів найбільша кількість знаків 31190 містить розділ 
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IV, якій складає майже третину 29,6% всього акту, а середня кількість 
знаків, які приходяться на одну статтю складає 1535.  

IV. Розрахунки статистичних показників, які дають уявлення про 
розподіл матеріалу всередині акту. Доцільність використання коефіцієн-
ту варіації – сv для дослідження внутрішньої структури нормативно-
правових актів обґрунтовується тим, що він показує наскільки середня 
кількість знаків в одному розділі відхиляється від середнього значення. 
Інакше кажучи за його допомогою можна отримати кількісний показник 
не рівномірності розподілення розділів в середині акту. Так в Законі 
1991р. коефіцієнт варіації дорівнює 1,64, що показує високу не рівномі-
рність розподілення матеріалу, тобто невдалий підхід проектантів до 
підготовки змісту цього акту. Другий показник - коефіцієнт асиметрії – 
сs, показує розподіл обсягів матеріалу відносно середині акту. Тобто чим 
більший цей коефіцієнт, тим більше є відхилення обсягів матеріалу від 
середині акту. В даному випадку коефіцієнт - сs складає 6,83, що свід-
чить про позитивну асиметрію закону, тобто основна частина обсягу ма-
теріалу зосереджена в початковій частині акту (табл..1). 

Таблиця 1 
Кількісні показники ЗУ « Про охорону навколишнього середо-

вища « 
 

Кількість  Коефіцієнт 
Найменування 
закону, рік 
прийняття Загальна 

(зн.) 

глав 
(розді-
лів) 

 статей 
середня 
в одній 
ст. (зн.) 

варіації 
– сv 

асимет-
рії – сs 

Закон 1991р. 111095 16 72 1535 1,64 6,83 

V. Практичне використання методики. Отримані показники по-
требують свого компаративного аналізу з аналогічними характеристи-
ками, отриманими при досліджені інших актів. В якості таких законів 
може бути використаній Закон Республіки Білорусь «Про охорону на-
вколишнього середовища « 2002 р. та Закон Республіки Молдова «Про 
охорону навколишнього середовища» 1993 р. Проведені розрахунки 
показують, що кількість знаків в білоруському законі складає хі = 
154641, в молдовському хі = 69283. Такі результати дають змогу зро-
бити висновок стосовно близькості об’ємів правового регулювання 
відносин в сфері охорони природи. При розгляді цих значень треба 
звернути на увагу, що площа України складає 603628 км2, охоплює 
3 природні зони,- степову, лісостепову та лісову, площа Республіки Бі-
лорусії 207595 км2, та відноситься до лісової зони, а площа Республіки 
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Молдови 33846 км2, яка охоплює степову та лісостепову зони. Таким 
чином враховуючи розміри цих держав, можна зробити висновок сто-
совно близькості матеріалу присвяченому охорони природи. В свою 
чергу загальна кількість розділів складає в білоруському – 17, в мол-
давському – 10, в Українському – 16, що також свідчить про реаль-
ність отриманих результатів. Значна різниця спостерігається в кількос-
ті статей в білоруському 105, в молдавському 95, в українському – 72. 

За результатом проведеної роботи можна зробити наступні виснов-
ки. Запропонована методика моніторингу нормативно-правових актів, яка 
складається з 5-ти позицій може бути використана для аналізу змісту, іє-
рархічної побудови, кількісної оцінки числа обсягу акту, розподілу розді-
лів (глав), статей, обсягів тексту нормативно-правового акту. Порівняль-
ний аналіз проведений на підставі розгляду аналогічних показників Зако-
нів України, Республіки Білорусь та Республіки Молдова, показує реаль-
ність отриманих результатів враховуючи площі трьох держав. 

––––––––– 
1. Шутак И.Д. Мониторинг правоприменения как действенное средст-

во повышения качества правотворческой стратерии, тактики, техники / 
И.Д. Шутак // Юридическая техника. – 2015. - № 9. – с. 835-838. 

2. Шемшученко Ю. С. Актуальні проблеми кодифікації національ-
ного та міжнародного екологічного права / Ю. С. Шемшученко // Пра-
во України. – 2011. – № 2. – С. 4-10. 
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рам, который в 1995 г. написал текст «Autonomy and Commitment: 
compatible Ideals», traktujący o autonomii i zaangażowaniu [1, c. 61–73]. 
Этот израильский философ образования спорит с необоснованными, 
по его мнению, взглядами сторонников концепции вовлеченности (в 
том числе М. Сэндел, Е. Стоун, С. Кёйперс, М. Гриффитс), якобы су-
тью идеала автономности было отстранение человека от интерперсо-
нальных или других связей [11, с. 271–283; 5, 5–17; 7, с. 283–294]. Ав-
тор начинает свои размышления с определения отличий между двумя 
стратегиями: 1) субстанциальной и 2) формальной концепцией либе-
рализма и образования. В рамках первой, воспринимающей автоном-
ность как окончательный воспитательный идеал, он формулирует 4 
упрека в отношении к необоснованным атакам критиков автономности 
а) сосредоточение на рационалистической модели автономности, забывая 
не только о модели волюнтаристских, но и о рационально-волюн-
таристских концепций; б) склонность к присвоению автономии одного из 
трех видов контроля – «постоянного контроля», исключающего вовле-
ченность и принадлежность, не учитывающего и не допускающего вовле-
ченность «постоянного контроля» (Г. Дворкин, Р. Ф. Дирден), а также не 
требующего вовлеченности «контроля из принципа» (E. Callan) [4, c. 35–
53]; в) понимание автономности как института, пренебрегая психологиче-
ским аспектом автономности; г) недооценивать возможность отказа от 
автономности за счет ее полной или частичной потери. В свою очередь, в 
рамках другой стратегии он поддерживает автономность как образова-
тельный идеал, даже если мы его не считаем жизненным идеалом. Этот 
тезис Авирама подтверждает его интерпретация понятия «предметности», 
то есть ответственности человека за свои поступки. 

Вышеуказанное, по мнению Ахарона Авирама, подтверждает, 
что вовлеченность в связь с другим человеком необязательно обозна-
чает, что он автоматически отрицает автономность. Автор замечает 
опасность укрепления общественного давления, являющегося резуль-
татом отклонения автономности, согласно ошибочному мнению, что 
существует противоречие между автономностью и зависимостью. По-
этому он предлагает использовать потенциал обеих концепций ради 
успешности человека [3, с. 122–130]. Изучая статью Ахарона Авидама, 
можно прийти к выводу, что несмотря на то, что прошло уже 20 лет с 
момента ее публикации, то страх перед отчуждением или социальной 
неадаптированностью остается в силе. В своей статье, насчитывающей 
15 страниц, автор часто ссылается на примеры, доказывающие необос-
нованность мнения, что автономность остается в противоречии с во-
влеченностью, поэтому следует признать, что она хорошо показывает 
пробелы в знаниях критиков концепции автономности. 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

14 

Я считаю, что роль разных институтов, в том числе школы, об-
ществ или других организаций, в стремлении образовать автономность 
своих учеников/ членов – неоценима, однако, на мой взгляд, предпри-
нимаемые действия являются лишь указанием на дальнейшем пути 
развития [9, с. 178–190]. Самоопределение, ощущение, что я другой, 
возможность принимать решения – это основные ценности свободного 
человека. Общественная действительность – это, в принципе, совокуп-
ность отношений, связей и подчинения. Это вовсе не обозначает, что 
человек несвободен. Автономность определяет человека как существо, 
отдающее себе отчет в своих знаниях/ умениях и качествах, а также в 
полагающихся ему правах и обязанностях. 

Автономность – это обещание самореализации человека, чему 
учимся всю жизнь. Межличностные отношения, то есть родственные 
связи, добровольные организации, действия во имя общего блага, меня-
ют отношение к автономности. Человек вынужден постоянно принимать 
решения, но как автономная личность каждый раз считается с последст-
виями своих решений. Автономность предоставляет ему возможность 
определять границы, которых из-за свободы другого человека и уваже-
ния к его правам нельзя нарушать. Гражданское общество не требует 
отречения от индивидуальности, а принятие автономных решений не 
исключает заботы о других. Человек каждый раз придает смысл своим 
действиям, то есть субъективное намерение, сопровождающее ее. На 
мой взгляд, «обоснованная» причина данного поведения не вытекает ис-
ключительно из индивидуального осознания «я», но является ее общей 
составляющей с общественным самосознанием «мы» [10, с. 9–21]. Раз-
деляемый многими взгляд о функционировании общества, которое, с 
одной стороны, включает в себя какую-то определенную территорию, а 
с другой, участие в нем также «других», является неотъемлемым усло-
вием для существования гражданского общества. Это нечеткая и часто 
неполная информация, касающаяся участия в том самом «мы» (познава-
тельный аспект) определяет способ функционирования общества, со-
гласно принятым ею нормами, обычаями или взглядами [11, с. 12]. Име-
ем дело с возможностью реального влияния на определенные события в 
будущем или избежания некоторых ситуаций, принимая определенные 
решения. Представление о том, кто мы такие, являющееся совокупно-
стью того, как мы становились, и того, куда мы стремимся, дает челове-
ку возможность понять общество как одно целое. Как целое, частью ко-
торого является сам человек [13, с. 94]. Это именно индивидуализм и 
автономность предоставляют, на мой взгляд, возможность думать не 
только о себе, благодаря чему возможным является определять направ-
ления развития целых общин или возникновение межличностных отно-
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шений. Ульрих Бек правильно замечает, что: «индивидуализация стано-
вится самой продвинутой формой развития общества, зависящего от 
рынка, права, образования» [2, с. 197]. Я считаю, что демократизация 
процесса индивидуализации должна постоянно расширяться в совре-
менном гражданском обществе, где по большому счету разделяемое 
общественное сознание отличается интересом к общему благу. 

Таким образом, общественное сознание можно рассматривать как 
а) познавательное, то есть якобы человек испытывал ощущение принад-
лежности к тому самому, ограниченному территориально обществу, а 
также к некоторым группам или общественным слоям (костел, семья, 
организации) и б) нормативное, которое подразумевает обязательную 
солидарность вместе с вытекающими отсюда взаимными обязательст-
вами всех членов данного общества [11, с. 12; 8, с. 62]. Обязательной 
чертой гражданского общества, являющегося структурой или совокуп-
ностью институтов, объединяющих людей/ агрегаты/ общественные 
группы с центральными «представительными» институтами, и, следова-
тельно, с обществом как одним целым и друг с другом – это самоогра-
ничение и одобрение его членов, что «соперничающий или остающийся 
с нами в конфликте враг – это тоже член того же гражданского общест-
ва», а основой самоограничения являются усиливающиеся тенденции, 
согласно которым лучше считаться: «с насилием правительства или от-
ветными действиями врага, или также с рациональным расчетом затрат 
и плюсов данной операции, совершенной сторонами, стремящимися к 
реализации своих интересов» [11, c. 16; 8, с. 67]. Следует, однако, пом-
нить, что общественное гражданское самосознание влечет за собой так-
же много угроз. Интересным замечанием, касающимся общественных 
представлений, воспринимаемых как состояние общественного созна-
ния, поделился Эмиль Дюркгейм (1858–1917), который утверждал, что в 
них находится «некая сила, некое преимущество, дающее право управ-
лять другими людьми» [6, с. 416]. Поэтому стоит иметь ввиду, что ин-
формация, касающаяся ожиданий в отношении к появлению определен-
ных явлений в обществе или поведения институтов/ структур/ общест-
венных сетей не всегда будет использоваться ради блага общества. 
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August 25 2016obchodzimy 96 anniversary of the victorious Battle of 
Warsaw - Miracle on the Vistula, fought on 12 - 25 August 1920, during the 
Polish-Bolshevik war, recognized as the 18th on the list of landmark battles in 
world history.Author and executor of the plan of battle was the first Polish 
Marshal Jozef Pilsudski.The decisive battle of the war decided to retain 
independence by Poland and the spread of communist revolution in Western 
Europe.A key role was played by the Polish Army outflanking maneuver the 
Red Army carried out by Jozef Pilsudski, derived from the Hog on August 16, 
while binding of the major forces of the Bolshevik on the outskirts of 

––––––––– 
 Resztak I, 2016 
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Warsaw.Armies of the Soviet High Command of the Polish Army opposed 
forces grouped in six armies and formations supervised the supervising 
Vistula from Torun to Wyszogród (20 Infantry Division - the former 2nd 
Lithuanian-Belarusian Division) and battalions up and volunteer[1]. 

Polish forces were divided into three fronts:  
A. North Front under the command of General Joseph Haller 

composed of 5 army of General Wladyslaw Sikorski, the defending section 
to the north of Warsaw, on the outer reaches of the river Wkra, 1 Army 
General Francis Latinik defending przedmościa Warsaw on the section from 
Zegrze to Karczew, 2 Army Gen. Boleslaw Roji defended crossings on the 
Vistula River on the western side on the section from Karczew to Deblin. 

B. Front center commanded by General Edward Rydz - Śmigłego 
composed of 4 Army commanded by General Leonard Skierski focused in 
the area of Deblin - Kock, 3 Army General Zygmunt Zielinski was 
developed from Kock in an easterly direction to Brody. Southern Front 
under the command of General Wenceslas Iwaszkiewicza (cast section from 
Brody to the Romanian border), composed of 6 Army gen. Władysław 
Jędrzejewski, the Army of the Ukrainian People's Republic gen. Mykhaylo 
Omelianowicza - Pavlenko. The Polish side had available to 29 infantry 
divisions, including one voluntary and one Ukrainian and three cavalry 
divisions. In the last days of activities retreat during the defensive fighting 
on the outskirts of Warsaw were created in the area of the river hog two 
strike groups subordinate to personally march. Jozef Pilsudski[2]. 

 They consisted of three divisions of the Army 4: 4 Infantry Division 
of General Daniel Konarzewski, 16 Infantry Division, Colonel Alexander 
Ładosia, 21st Mountain Infantry Division of General Andrew Galicy and 
two divisions of the 3rd Army: 1st Legions Infantry Division Col. Stefan 
Dąb-Biernacki, 3 Infantry Division of General Leon Berbeckiego, IV 
Cavalry Brigade, Colonel. Felix Jaworski. The first strike team 
ześrodkowała in the region Deblin With this group (from 4 Division of 
General Daniel Konarzewski) placed his command post itself Marshal. 
Next, at 16 Division, General Leonard Skierski. General Edward Rydz-
Śmigły stood at 1 Infantry Division. Commanders at the highest level were 
the divisions above all so as to raise morale, strengthen faith in the success 
of the operation. The Red Army, which was the chief commander Sergei 
Kamenev rubbed forces grouped in two associations operating: 1. Western 
Front Mikhail Tukhachevsky 3 Cavalry Corps Gaika Bżyszkjana-Gaja, 4th 
Army Yevgeny Sergeyev (from 1 August Dmitry Szuwajew), 15th Army 
Augusta Cork. 3 Vladimir Łazariewicza Army, 16 Army Nikolai Sołłohuba 
Group Mozyrska Tikhon Chwiesina. 2. Front South West Alexander 
Yegorov, 14 Mołkoczanowa Army, 1st Cavalry Army of Semyon 
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Budyonny, 12 Army Woskanowa. Troops of both fronts were initially 
separated by a huge complex of swamps of Polesie and cooperate with each 
other very loosely. As they progress, the gap operating in the center of the 
grouping, filled only weak formations, widening even more. It happened 
against the dispositions of the Supreme Command of the Red Army of 
3 and 11 August, ordering divert substantial forces South-Western Front 
(Budyonny Cavalry Army and 12 Army Woskanowa) of the Malopolska 
and Volyn region of the hostilities in the direction of Warsaw. Right wing 
forces Tukhachevsky (4 Army Sergeyev (Szuwajewa) and body Gaja) 
received the task of mastering the area of Grudziądz and Toruń and the 
crossing of the Vistula River from the Dobrzyn Wloclawek. The command 
forcing the Vistula River (between Plock and Wyszogród) also received 
15 Army Cork. Center Tukhachevsky forces were directed to Modlin 
(3 Army Łazariewicza) and Warsaw (16 Army Sołłohuba). Guard left 
16 Army entrusted to a group of Mozyr Timothy Chwiesina, approaching 
from Włodawy Vistula north of Deblin. The main strength of South-
Western Front were while on the river Strype (14 Mołkoczanowa Army) 
and the Brody (Army Riding Budionny) and decapitate at Lviv, and 
12 Army Woskanowa storming Bug south of Wlodawa[3]. 

Most of the forces of the Western Front proceeded, therefore, 
towards the north-west - north of Warsaw, and the bulk of the forces South-
Western Front in the south-west - on Lviv. On the night of 5th to 6th August 
1920 at the Belvedere we developed the general concept of playing the 
battle. The discussion returned to the idea that since the end of July 
bothered the minds of the entire Polish military leadership. The plan was 
part of the forces to stop before hitting the Russian Warsaw, and the right 
wing restore the reserves operating and hit them on the southern flank of the 
enemy.August 6 o'clock in the morning, Marshal Pilsudski finally chosen 
area of concentration of troops to counter-attack. In contrast to the concept 
of the Chief of Staff General Tadeusz Rozwadowski and representative of 
the French military mission of General Maxima Weygand (preferred near 
Warsaw concentration areas and shallow, less risky flanking maneuver with 
the possibility of deepening defense in the direction of the capital), the 
Speaker decided to move a strike to the south, beyond the line river hog and 
do deep maneuver not only on the wings of the Russian Western Front, but 
also on its rear.Aug. 6 pm was issued Order No. 8358 / III, which run 
implementation of the plan of operations. August 12 Jozef Pilsudski left 
Warsaw and went to the Headquarters in Pulawy. Before leaving submitted 
to the Prime Minister Witos his resignation from the position of Chief of 
State and Commander in Chief. In a letter to the Prime Minister he outlined, 
that in his opinion, if peace talks with the Bolsheviks did not gave Poland 
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must rely on the help of the Entente countries, and those addicted her from 
leaving the Marshal. Witos, however, he did not accept his resignation[4]. 
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1. Cepnik H., Józef Piłsudski Twórca Niepodległego Państwa Polskiego 

zarys życia i działalności (5.XII. 1867 - 12. V. 1935), Warszawa 1935. 
2. D'Abernon E.V, The Eighteenth Decisive Battle of the World, Warsaw 

1920. Hyperion Press, Westport Conn 1977.  
3. Davies N., God’s Playground. A History of Poland. Bd 1. The Origins 

to 1795; Bd 2. 1795 to the Present, Oxford 2005. 
4. Davies N., White Eagle, Red Star, the Polish-Soviet War, 1919-20. 

Pimlico, London 2003. 
 
 

JÓZEF PIŁSUDSKI STRATEGIA TWORZENIA WOJSKA 
Resztak I.  

Doktorantka prawa 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Opiekun ks dr hab. Sylwester Kasprzak 

25 sierpnia 2016obchodzimy 96 rocznicę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej - Cudu nad Wisłą, stoczonej w dniach 12 – 25 sierpnia 1920 
roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, uznaną za 18. na liście 
przełomowych bitew w historii świata. Autorem i realizatorem planu bitwy 
był Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Decydująca bitwa tej wojny 
zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie 
rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. 
Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię 
Czerwoną przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad 
Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił 
bolszewickich na przedpolach Warszawy. Armiom sowieckim Naczelne 
Dowództwo Wojska Polskiego przeciwstawiło siły zgrupowane w sześciu 
armiach i formacje dozorujące Wisłę od Torunia do Wyszogrodu (20 
Dywizja Piechoty – dawna 2 Dywizja Litewsko-Białoruska) oraz bataliony 
zapasowe i ochotnicze[1]. 

Siły polskie podzielone zostały na trzy fronty: 
A. Front północny pod wodzą generała Józefa Hallera w składzie: 5 

Armia generała Władysława Sikorskiego broniąca odcinka na północ od 
Warszawy na rubieży rzeki Wkry, 1 Armia generała Franciszka Latinika 
broniąca przedmościa Warszawy na odcinku od Zegrza do Karczewa,2 
––––––––– 
 Resztak I., 2016 
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Armia generała Bolesława Roji broniła przepraw na Wiśle po stronie 
zachodniej na odcinku od Karczewa do Dęblina. 

B. Front środkowy dowodzony przez generała Edwarda Rydza – 
Śmigłego w składzie: 4 Armia dowodzona przez generała Leonarda 
Skierskiego skoncentrowała się w rejonie Dęblin – Kock, 3 Armia generała 
Zygmunta Zielińskiego rozwinięta została od Kocka w kierunku wschodnim 
do Brodów. Front południowy pod dowództwem generała Wacława 
Iwaszkiewicza (obsadził odcinek od Brodów do granicy rumunskiej) w 
składzie: 6 Armia gen. Władysława Jędrzejewskiego, Armia Ukraińskiej 
Republiki Ludowej gen. Mychajła Omelianowicza - Pawlenki. 

Strona polska posiadała do dyspozycji 29 dywizji piechoty, w tym 
jedną ochotniczą i jedną ukraińską oraz trzy dywizje kawalerii. W ostatnich 
dniach działań odwrotowych w toku walk obronnych na przedpolach 
Warszawy utworzone zostały w rejonie rzeki Wieprz dwie grupy 
uderzeniowe podporządkowane osobiście marsz. Józefowi Piłsudskiemu. 

W ich skład weszły trzy dywizje z 4 Armii: 4 Dywizja Piechoty 
generała Daniela Konarzewskiego, 16 Dywizja Piechoty pułkownika 
Aleksandra Ładosia, 21 Dywizja Piechoty Górskiej generała Andrzeja 
Galicy oraz dwie dywizje z 3 Armii: 

1 Dywizja Piechoty Legionów pułkownika Stefana Dąb-
Biernackiego, 3 Dywizja Piechoty Legionów generała Leona Berbeckiego, 
IV Brygada Kawalerii płk. Feliksa Jaworskiego. 

Pierwsza grupa uderzeniowa ześrodkowała się w rejonie Dęblina, 
Przy tej grupie (przy 4 Dywizji generała Daniela Konarzewskiego) umieścił 
swoje stanowisko dowodzenia sam Marszałek. Obok, przy 16 Dywizji, 
generał Leonard Skierski. Generał Edward Rydz-Śmigły stanął przy 1 
Dywizji Piechoty Legionów. Dowódcy najwyższego szczebla znaleźli się 
przy dywizjach przede wszystkim po to by w ten sposób podnieść morale 
wojska, ugruntować wiarę w powodzenie operacji. Armia Czerwona, której 
głównodowodzącym był Sergiej Kamieniew nacierała siłami zgrupowanymi 
w dwa związki operacyjne: 

1. Front Zachodni Michaiła Tuchaczewskiego 
– 3 Korpus Kawalerii Gaika Bżyszkjana-Gaja, 4 Armia Jewgienija 

Siergiejewa (od 1 sierpnia Dmitrij Szuwajew), 15 Armia Augusta Korka. 3 
Armia Władimira Łazariewicza, 16 Armia Nikołaja Sołłohuba, Grupa 
Mozyrska Tichona Chwiesina. 

2. Front Południowo-Zachodni Aleksandra Jegorowa, 14 Armia 
Mołkoczanowa,1 Armia Konna Siemiona Budionnego,12 Armia Woskanowa. 

Wojska obu frontów początkowo oddzielone były olbrzymim 
kompleksem bagien poleskich i współdziałały ze sobą nader luźno. W miarę 
ich postępu luka operacyjna w centrum ugrupowania, wypełniona tylko 
słabymi formacjami, poszerzała się jeszcze bardziej. Następowało to wbrew 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції...  

21

dyspozycjom Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej z 3 i 11 sierpnia, 
nakazującym przesunięcie znacznych sił Frontu Południowo-Zachodniego 
(Armii Konnej Budionnego i 12 Armii Woskanowa) z małopolskiego i 
wołyńskiego obszaru działań wojennych na kierunek warszawski. Prawe 
skrzydło wojsk Tuchaczewskiego (4 Armia Siergiejewa (Szuwajewa) i 
Korpus Gaja) otrzymało zadanie opanowania obszaru Grudziądza i Torunia 
oraz forsowania Wisły na odcinku od Dobrzynia po Włocławek. Polecenie 
forsowania Wisły (między Płockiem a Wyszogrodem) otrzymała również 
15 Armia Korka. Centrum sił Tuchaczewskiego skierowane zostało na 
Modlin (3 Armia Łazariewicza) i na Warszawę (16 Armia Sołłohuba). 
Osłonę lewego skrzydła 16 Armii powierzono grupie mozyrskiej 
Tymoteusza Chwiesina, zbliżającej się od Włodawy nad Wisłę na północ od 
Dęblina. Główne siły Frontu Południowo-Zachodniego znajdowały się 
natomiast nad rzeką Strypą (14 Armia Mołkoczanowa) oraz pod Brodami 
(Armia Konna Budionnego) i parły na Lwów, a 12 Armia Woskanowa 
forsowała Bug na południe od Włodawy. 

Większość sił Frontu Zachodniego posuwała się zatem w kierunku 
północno-zachodnim - na północ od Warszawy, a gros sił Frontu 
Południowo-Zachodniego w kierunku południowo-zachodnim - na Lwów. 
W nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 roku w Belwederze opracowywano ogólną 
koncepcję rozegrania bitwy. W rozważaniach powrócono do idei, które od 
końca lipca nurtowały umysły całego polskiego kierownictwa 
wojskowego. Zamierzano częścią sił zatrzymać uderzenie rosyjskie przed 
Warszawą, a na prawym skrzydle odtworzyć odwody operacyjne i 
uderzyć nimi na południową flankę przeciwnika. 

6 sierpnia nad ranem marszałek Piłsudski wybrał ostatecznie 
rejon koncentracji wojsk do przeciwuderzenia. W odróżnieniu od 
koncepcji szefa Sztabu Generalnego, Tadeusza Rozwadowskiego i 
przedstawiciela francuskiej misji wojskowej generała Maxima 
Weyganda (preferowali bliskie Warszawy rejony koncentracji i płytki, 
mniej ryzykowny manewr oskrzydlający z możliwością pogłębienia 
obrony na kierunku stolicy), Marszałek zdecydował przesunąć grupę 
uderzeniową na południe, poza linię rzeki Wieprz i wykonać głęboki 
manewr nie tylko na skrzydła rosyjskiego Frontu Zachodniego, ale także 
na jego tyły. 

6 sierpnia po południu został wydany rozkaz nr 8358/III, który 
uruchamiał realizację planu operacji. 12 sierpnia Józef Piłsudski opuścił 
Warszawę i udał się do Kwatery Głównej w Puławach. Przed wyjazdem złożył 
na ręce premiera Witosa dymisję z funkcji Naczelnika Państwa i Naczelnego 
Wodza. W liście do premiera zaznaczał, że jego zdaniem, skoro rozmowy 
pokojowe z bolszewikami nic nie dały, Polska musi liczyć na pomoc krajów 
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Ententy, a te uzależniają ją od odejścia Marszałka. Witos jednak dymisji nie 
przyjął. 

––––––––– 
1. Henryk Cepnik «Józef Piłsudski Twórca Niepodległego Państwa Polskiego 

zarys życia i działalności (5.XII. 1867 - 12. V. 1935)» Warszawa 1935  

ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ 
ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 

Алексанян С. Ж.  
студентка 5курсу юридичного факультету 

Приватно- правової спеціалізації  
Львівського національного університету ім. Івана Франка  

м. Львів, Україна  

Теперішній стан трудового законодавства України характери-
зується нагальною потребою його нової кодифікації. Чинний Кодекс 
законів про працю України, ухвалений ще у 1971році, зазнав чисель-
них змін. Незважаючи на це, він не у змозі врегулювати існуючі суспі-
льні відносини, у тому числі з вирішення трудових спорів, та адекват-
но і своєчасно реагувати на сучасні виклики у сфері праці.  

Перевагою Проекту ТК є те, що ним, як єдиним кодифікованим 
актом, врегульовуються як індивідуальні, так і колективні трудові 
спори. Цьому присвячено окрему книгу дев’яту «Індивідуальні трудові 
спори» та главу 2 «Колективні переговори та укладення колективних 
договорів та угод, розв'язання колективних трудових спорів» книги 
шостої «Колективні трудові відносини». 

У чинному КЗпП відсутні легальні визначення поняття та видів ін-
дивідуальних трудових спорів. На думку С. М. Пилипенка і О. М. Яро-
шенка, трудові спори — це не врегульовані шляхом безпосередніх пере-
говорів розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин щодо 
застосування законодавства про працю, встановлення нових або зміни іс-
нуючих умов праці, що передані на розгляд уповноваженого юрисдикцій-
ного органу [8, с. 715]. 

Поняття індивідуальних трудових спорів визначається у проекті 
Трудового кодексу України, відповідно до якого трудовий спір ви-
значається як трудовий спір між працівником і роботодавцем, що 
виникає при здійсненні трудових відносин, а в окремих випадках 
до їх початку або після їх припинення.  

––––––––– 
 Алексанян С. Ж., 2016 
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Позитивною рисою Проекту ТК є зростання ролі сторін та 
суб’єктів соціального діалогу у вирішенні трудових спорів. В трудо-
вому законодавстві України одним з найважливіших елементів досу-
дового захисту прав найманого працівника та врегулювання індивідуа-
льного трудового конфлікту є колегіальна комісія з розгляду трудо-
вих спорів на кожному окремому підприємстві. 

Виходячи з положень проекту, комісії з трудових спорів надано 
статус органу соціального діалогу, як примирного органу, що функ-
ціонуватиме, у разі досягнення домовленості між сторонами, на виро-
бничому рівні. У зв’язку з цим повністю виключати цей орган із сис-
теми органів вирішення індивідуальних трудових спорів, як це пропо-
нується в літературі, видається недоцільним [9, с. 80]. 

Необхідно погодитись з тим, що позасудове вирішення спорів є 
пріоритетним, бо по-перше такий метод дає можливість з’ясувати 
статус-кво сторін та оцінити власні шанси на перемогу; по-друге, дає 
можливість уникнути втручання сторонніх осіб у спір та зберегти кон-
фіденційність; по-третє, цей метод є дешевшим і швидшим; по-
четверте, у випадку успішного завершення виконання досягнутої до-
мовленості відповідає інтересам всіх сторін без винятку [6, с. 8]. 

Медіація – як певний підхід до розв’язання конфлікту, у якому 
нейтральна третя сторона забезпечує структурований процес, для того 
щоб допомогти конфліктуючим сторонам прийти до взаємно прийнят-
ного вирішення спірних питань [7]. 

Не зважаючи на те, що за працівником визнано право викорис-
тати примирні процедури шляхом звернення за його бажанням до ко-
місії з трудових спорів, проте у Проекті ТК закладені труднощі його 
реалізації, зокрема: 

1. Комісія з трудових спорів є єдиним суб’єктом, повноваж-
ним здійснювати примирення в індивідуальних трудових спорах. Мо-
жливість використання інших способів примирення, звернення до ін-
ших суб’єктів з метою альтернативного вирішення індивідуального 
трудового спору, не передбачена у Проекті ТК.  

2. Комісія з трудових спорів утворюється лише в юридичних 
особах за місцем роботи працівника. Тобто, якщо працівник уклав 
договір з роботодавцем – фізичною особою, то використати примирну 
процедуру він не зможе. 

3. Право формування комісії з трудових спорів. В діючому 
КЗпП правом формування комісії з трудових спорів наділено загальні 
збори або конференцію трудового колективу з числом працюючих не 
менше 15 чоловік (ст. 223 КЗпП). В проекті ТКУ № 1658 таке право у 
трудового колективу беззастережно відбирається і комісія може бути 
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сформована лише шляхом погодження такого права між роботодав-
цем та виборним органом первинної профспілкової організації 
(ст. 383 ТКУ № 1658). 

Це фактично означає, що роботодавець може завжди блокувати 
ініціативу по створенню комісії з трудових спорів, не погоджуючись на її 
створення. Працівник фактично усунений від формування, обрання, ви-
значення суб’єкта, який здійснюватиме примирення у вирішенні трудово-
го спору, стороною якого він є. І, якщо, щодо працівника – члена профспі-
лки можна говорити, що він таке право передав профспілці, то цей підхід 
не справджується для працівника, який не є членом профспілки. 

4. Порядок утворення комісії з трудових спорів. Необхідно за-
значити, що комісія по трудових спорах в діючому КЗпП обирається 
загальними зборами всього трудового колективу підприємства, уста-
нови, організації з числом працюючих не менш 15 чоловік, а кількість 
робітників даного підприємства у складі комісії повинна бути не мен-
ше половини її складу (ст. 223 КЗпП). Натомість в проекті ТКУ 
№ 1658 з процесу утворення комісії з трудових спорів цілісний трудо-
вий колектив фактично усувається, а комісія формується в результаті 
паритетної кількості представників роботодавця, що призначаються 
прямим адміністративним наказом та працівників через первинну 
профспілкову організацію (ст. 383 ТКУ № 1658). 

Отже, роботодавець отримує контрольний пакет в 50 відсотків 
для голосування комісії з трудових спорів. Пропозиція визнати такий 
порядок формування комісії з трудових спорів в проекті є вкрай небез-
печним та соціально несправедливим, що апріорі ставить роботодавця 
у виграшну позицію при розгляді через комісію з трудових спорів 
будь-якого індивідуального трудового конфлікту працівника і того са-
мого роботодавця.  

Науковці пропонують залишити право на формування комісії з 
трудових спорів за загальними зборами трудового колективу з 
обов’язковим урахуванням рівного представництва трудового колек-
тиву в цілому, роботодавця і первинних профспілкових організацій 
працівників – одна третина членів комісії від кожної сторони. У разі 
відсутності первинних профспілкових організацій на конкретному під-
приємстві, в організації чи установі, право на представництво однієї 
третини членів комісії від профспілок додатково переходить до зага-
льних зборів трудового колективу. 

5. Компетенція комісії з трудових спорів. В діючому КЗпП ви-
значено, що комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним ор-
ганом по розгляду трудових конфліктів, що виникають на підприємст-
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вах, в установах, організаціях за винятком деяких спеціально окресле-
них випадків, які стосуються виборних платних посад в громадських 
чи інших об’єднаннях громадян (ст. 221 КЗпП) чи суддів, працівників 
навчальних, наукових та інших установ прокуратури (ст. 222 КЗпП). 
Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню власником 
або уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченню де-
сяти днів, передбачених на його оскарження (ст. 229 КЗпП).  

Натомість спостерігаємо, що проект ТКУ №1658 фактично від-
мовляється від обов’язковості розгляду комісією індивідуальних тру-
дових конфліктів на підприємстві. Крім того, в проекті вказується, що 
рішення комісії з трудових спорів є обов’язковим для сторін індивіду-
ального трудового спору, проте… підлягає лише «добровільному ви-
конанню у строк, визначений рішенням» (ст. 392 ТКУ № 1658). 

6. Порядок прийняття рішень. Діючий КЗпП передбачає при-
йняття рішень комісією по трудовим спорам більшістю голосів її чле-
нів, присутніх на засіданні (ст. 227 КЗпП). Водночас проект ТКУ 
№ 1658 передбачає, що у разі незгоди хоча б одного з членів комісії з 
рішенням, що пропонується до прийняття, воно вважається неприйня-
тим (ст. 389 ТКУ № 1658). 

Як бачимо, в даному випадку йдеться про те, що за цим прин-
ципом проекту ТКУ № 1658 жодна комісія з трудових спорів в Україні 
не зможе прийняти рішення на користь працівника у конфлікті з робо-
тодавцем, бо на засіданні комісії завжди буде представник від робото-
давця, який голосує проти цього рішення. 

 У цьому контексті необхідно погодитись із вченими, які ствер-
джують, що реформування системи розгляду трудових спорів повинно 
передбачати комплексні дії щодо якісної зміни всієї системи матеріа-
льного та процесуального права, включаючи норми не лише трудово-
го, а й цивільно-процесуального права. [10, с. 75]. 

Не зважаючи на вказані застереження, варто привітати намаган-
ня законотворця врегулювати трудові спори в єдиному кодифіковано-
му акті з врахуванням кращих національних і світових практик та ви-
знати необхідність ухвалення нового Трудового кодексу України. 

––––––––– 
1. Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про 

деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних 
справах [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.-
gov.ua/ 1а№8/8Ьо'№/994_а95. 

2. Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змі-
нами та допов. станом на 1 верес. 2013 р.: [офіц. текст]. – К. : 
ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 120 с. 
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3. Конституція України: Прийнята на V-й сесії ВР України 28 черв-
ня 1996 р. № 254к/96-ВР– Київ:Юрінком, 1996.– 80 с. 

4. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) (реєстр. 
№ 1658, текст законопроекту від 20.05.2015) [Текст] : [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?-
pf3511=532212  

5. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Боло-
тіна. – К. : Знання, 2008. – 860 с. 
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зорість та ефективність судової системи України». – Київ, 2010. 
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Запровадження недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) є 
одним із основних завдань і важливих кроків реформування системи 
пенсійного забезпечення України. Створення законодавчих передумов 
функціонування інститутів додаткового, добровільного пенсійного за-
безпечення є вимогою часу та необхідно. умовою існування ефектив-
ної, соціально справедливої системи відносин у сфері соціального за-
безпечення населення [1, c. 28–29]. 

Для того, щоб забезпечити людині достатній рівень життя після 
закінчення активної трудової діяльності, в Україні запроваджено су-
часну трирівневу пенсійну систему. Вона базується на трьох незалеж-
них один від одного рівнях, два з яких – обов’язкові, а один – доброві-
льний [2, c. 125]. 

Перший рівень – це солідарна система, у якій усі кошти, що пе-
рераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсій-
ного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам. 
Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування. Передбачалося, що вона буде введе-
на в дію в 2009 році. Частина обов’язкових пенсійних відрахувань (до 
7% від заробітної плати працівника) буде спрямована на персональні 
рахунки громадян. Ці кошти будуть інвестуватися в українську еконо-
міку, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсій-
них виплат. Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпе-
чення. У цій системі можуть брати участь добровільно як фізичні осо-
би. так і юридичні особи-роботодавці. 

Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова 
частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрун-
тується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, 
крім випадків. передбачених законами, у формуванні пенсійних нако-
пичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного за-
безпечення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування пенсійних виплат (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про не-
державне пенсійне забезпечення»). 

Відповідно до чинного законодавства недержавне пенсійне за-
безпечення здійснюється: 

– недержавними пенсійними фондами шляхом укладення пен-
сійних контрактів адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками 
таких фондів; 

– страховими організаціями шляхом укладення договорів стра-
хування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або 
смерті учасника фонду; 
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– банківськими установами шляхом укладення договорів про 
відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних 
заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фо-
ндом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Принципами недержавного пенсійного забезпечення є: 
– законодавче визначення умов недержавного пенсійного забез-

печення; 
– заінтересованість фізичних осіб у недержавному пенсійному 

забезпеченні; 
– добровільність створення пенсійних фондів юридичними та 

фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юри-
дичних осіб; 

– добровільна участь фізичних осіб у системі недержавного пе-
нсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати; 

– добровільність прийняття роботодавцем рішення про здійс-
нення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи не-
державного пенсійного забезпечення; 

– економічна заінтересованість роботодавця у здійсненні пен-
сійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного 
пенсійного забезпечення; 

– неможливість необґрунтованої відмови роботодавця від здійс-
нення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпе-
чення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здій-
снення таких пенсійних внесків; 

– рівноправність всіх учасників пенсійного фонду, які беруть 
участь в одній пенсійній схемі; 

– розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від ак-
тивів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та накопичу-
вального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав учасни-
ків пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства пенсійного фонду; 

– визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пен-
сійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку 
учасника фонду або застрахованої особи; 

– гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм цим 
Законом; 

– цільове та ефективне використання пенсійних коштів; 
– державне регулювання розміру тарифів на послуги, що нада-

ються у системі недержавного пенсійного забезпечення; 
– відповідальність суб'єктів системи недержавного пенсійного 

забезпечення за порушення норм, передбачених законодавством; 
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– державне регулювання діяльності з недержавного пенсійного 
забезпечення та нагляду за його здійсненням. 

Отже, недержавне пенсійне забезпечення – це ефективний фі-
нансовий інструмент, ціллю якого є забезпечення високого рівня жит-
тя людей в період їх пенсійного віку, забезпечення соціальної захище-
ності та надання гарантій стабільного доходу, що досягається шляхом 
добровільного накопичення грошових коштів на індивідуальних пен-
сійних рахунках, відкритих учасникам недержавного пенсійного фон-
ду за рахунок пенсійних внесків та нарахованого на ці внески інвести-
ційного прибутку [3]. 

Недержавне пенсійне забезпечення в усьому світі є одним з 
найважливіших елементів соціального забезпечення співробітників, 
поряд із заробітною платою, преміями і винагородою за період ро-
боти, медичним страхуванням тощо. Недержавні пенсійні фон-
дим(НПФ) є особливою формою фінансових інститутів, які акуму-
люють значні фінансові ресурси і від населення, і від корпорацій. У 
зарубіжних країнах пенсійні фонди є найбільшими фінансовими 
структурами. Наприклад, у США пенсійна складова в колективних 
інвестиціях складає близько 30%. В Україні НПФ досі знаходяться 
у стані пошуку шляхів виживання і адаптації до мінливих умов і за-
конів. Внаслідок цього зберігається недовіра інвесторів до фінансо-
вих структур, НПФ не можуть успішно виконувати свої традиційні 
функції – інституту соціального забезпечення, колективного інвес-
тора [4]. Законодавством передбачається три види НПФ: корпора-
тивний, професійний (вони є закритими для сторонніх, адже органі-
зовуються підприємствами для своїх працівників або ж профспіл-
ками для їхніх членів) та відкритий, до якого можуть долучитися 
всі бажаючі, як юридичні, так і фізичні особи. Внески можуть здій-
снюватися фізичною особою на свою користь; її родичами за пер-
шою лінією (батьки, діти, подружжя); підприємством на користь 
працівників – ці внески не знімаються з зарплатні: якщо на підпри-
ємстві вирішать запроваджувати систему НПЗ, відповідні внески 
робитимуться як додаткові соціальні програми, співробітники 
отримуватимуть пенсії на додаток до обов’язкової державної. 

––––––––– 
1. Сіржук Р. Досвід діяльності суб’єктів НПЗ / Р. Сріжку // Цінні 

папери України. – 2007. – №10. – С. 28-29. 
2. Короленко Н. П. Особливості реформування пенсійних правовід-

носин в умовах незалежності української держави / Н.П. Короленко // 
Часопис Київського університету права. – 2007. - №1. – С. 125-128. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 

ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ 
Бурак В. Я.  

кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
м. Львів, Україна  

В умовах економічної кризи в Україні та переходу до ринкових 
відносин збільшується кількість порушень трудових прав працівників. 
Тому проблема захисту трудових прав і законних інтересів працівників 
є надзвичайно складною і актуальною. 

Серед усіх юрисдикційних форм захисту важливе місце займає 
адміністративна форма. Під нею необхідно розуміти урегульовану за-
коном діяльність визначеного кола державних органів по здійсненню 
захисту законних прав та інтересів громадян на основі у передбаченій 
законом процедурній формі шляхом відповідного реагування з метою 
попередження можливих і припинення здійснюваних правопорушень, 
усунення перешкод у здійсненні суб’єктивних прав і законних інтересів. 

Адміністративний захист трудових прав передбачає, по-перше, 
діяльність спрямовану на відновлення порушених прав, по-друге, ця 
діяльність здійснюється з моменту виявлення порушення як самим ор-
ганом так і за зверненням відповідного суб’єкта. 

Конституція передбачає, що усі мають право направляти індиві-
дуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадо-
вих і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення 
і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Тобто ст. 40 Конституції України закладає основу існування ад-
міністративної форми захисту прав і свобод громадян. 

Конституція передбачає право громадян: 
––––––––– 
 Бурак В. Я., 2016 
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а) звертатися до органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування та посадових і службових осіб цих органів; 

б) такі звернення можуть бути як колективними так і індивідуа-
льними; 

в) обов’язок цих органів розглянути звернення в установлений 
законом строк; 

г) обов’язок цих органів в установлений законом стрток дати 
обгрунтовану відповідь. 

Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів 
працівників в межах своєї компетенції здійснюють органи місцевого 
самоврядування, та їх виконавчі органи, органи державної виконавчої 
влади.  

Адміністративний захист здійснюють в межах своєї компетен-
ції: органи Державної служби з питань праці; санітарно-епідеміоло-
гічні органи; органи державної інспекції ядерного регулювання Украї-
ни; органи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техно-
генної безпеки та цивільного захисту; Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини. 

Матеріально-правові способи адміністративного захисту трудо-
вих прав носять державно-примусовий характер. Адміністративні ор-
гани зобов’язують роботодавця до належного виконання своїх обов’яз-
ків по забезпеченню трудових прав працівників; припинити правопо-
рушення, а також можуть застосувати до нього заходи примусового 
характеру у вигляді притягнення до юридичної відповідальності. 

У законодавстві відсутня уніфікована правова база регулювання 
діяльності органів, які уповноважені здійснювати адміністративний 
захист трудових прав працівників. 

Санітарно-епідеміологічні органи; спеціально-уповноважений 
державний орган з питань радіації та безпеки; органи та інспекції з пи-
тань праці здійснюють захист трудових прав працівників в порядку ви-
значеному законом України «Про звернення громадян». [1] Уповнова-
жений Верховної Ради України з прав людини при здійсненні захисту 
трудових прав працівників керується законом України «Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини». [2]  

У відповідності із законом «Про звернення громадян» громадя-
ни можуть звертатися до державних органів із пропозиціями, заявами і 
скаргами. У випадку порушення трудових прав працівників засобом 
звернення є заяви і скарги. 

При виявленні порушень трудових прав працівників органи 
спеціальної компетенції проводять перевірки за власною ініціативою, а 
також за зверненнями чи скаргами працівників.  
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За результатами перевірки адміністративні органи мають право 
складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адмініст-
ративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення і накладати адміністративні стягнення за порушення 
чинного законодавства. 

За результатами перевірки складається припис щодо усунення 
виявлених порушень, який підлягає обов’язковому виконанню суб’єк-
том господарювання з письмовим повідомленням про вжиті ним в 
установлений термін заходи. В даному випадку посадова особа адміні-
стративного органу застосовує засоби захисту порушених прав праців-
ників, зокрема зобов'язання роботодавця усунути порушення законо-
давства, поновити права працівника і т.д. 

Особливим органом, на який законодавством покладено 
обов’язок здійснювати парламентський контроль за дотриманням прав 
і свобод громадян є Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини. Він займає особливе місце у механізмі захисту порушених 
прав і свобод громадян. Однією з найважливіших рис інституту Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини є його незалеж-
ність. Він не належить до жодної гілки влади і разом з тим наділений 
високим конституційним статусом.  

Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян 
України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх 
інтересах, відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

Підставами для призначення та проведення перевірок є отри-
мання відомостей про порушення трудових прав і законних інтересів 
працівників за зверненнями громадян, народних депутатів, та за влас-
ною ініціативою Уповноваженого. 

Акти реагування Уповноваженого безпосередньо не поновлю-
ють порушені трудові права, вони не носять імперативного характеру. 
Закон лише покладає на органи державної влади, органи місцевого са-
моврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організа-
ції незалежно від форми власності, посадові та службові особи, до 
яких звернувся Уповноважений, обов'язок співпраці з ним і надання 
йому необхідної допомоги.  

Отже органи, які здійснюють адміністративний захист трудових 
прав і законних інтересів працівників наділені широкими повноважен-
нями стосовно їх захисту.  

Конституція передбачає, що право на адміністративний захист 
громадяни здійснюють шляхом подачі заяви, або клопотання стосовно 
реалізації своїх прав, а також шляхом подачі скарги на порушення 
прав та законних інтересів. 
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––––––––– 
1. Закон України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 р. 

№ 393/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, 
ст. 256. 

2. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини» від 23.12.1997 р. № 776/97 – ВР // Офіційний вісник 
України, 1998, № 1, ст. 5. 

 
 

ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ПРОФСПІЛОК 
ТА ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Бутинська Р. Я.  
аспірант кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені І.Франка 
м.Львів,Україна 

Соціально-економічні перетворення, які проводяться в Україні і 
пов’язані з переходом до ринкової економіки, суттєво змінили роль 
суспільних інституцій, у тому числі і при регулюванні трудових відно-
син. Проблеми, які появилися у зв’язку з цим, вимагають реформуван-
ня трудового законодавства з врахуванням того, що трудове право є 
особливою формою реалізації соціальної політики держави. 

Одним із таких інституцій, які покликані сприяти захисту тру-
дових прав працівників є профспілки. У відповідності із ст. 36 Консти-
туції України громадяни мають право на участь у професійних спілках 
з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інте-
ресів. У відповідності із законом України «Про професійні спілки, їх 
права, гарантії діяльності» профспілки створюються не тільки з метою 
захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів 
профспілки, але і з метою представництва прав та інтересів членів 
профспілки. 

У той же час загально прийнятою є думка про захист прав та ін-
тересів працівників як основної функції профспілок. 

Під захистом профспілками трудових прав працівників слід ро-
зуміти їх діяльність щодо сприяння реалізації працівниками своїх прав, 
припинення їх порушень, відновлення порушених прав, відшкодуван-
ня завданих збитків та ініціювання притягнення винних осіб до відпо-
відальності. 

––––––––– 
 Бутинська Р. Я., 2016 
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Роль та місце профспілок у громадянському суспільстві визна-
чаються їх здатністю забезпечити захист трудових прав працівників, а 
також тим, наскільки вони здатні забезпечити недопущення порушень 
трудового законодавства з боку роботодавця. 

При цьому необхідно зауважити, що у індивідуальних трудових 
правовідносинах профспілки захищають права своїх членів, у той же час 
у колективних трудових правовідносинах профспілки можуть захищати 
трудові права усіх працівників незалежно від членства у профспілці. 

Зміст захисної функції профспілок становить не лише діяльність 
профспілок по застосуванню і встановленню норм, які спрямовані на 
недопущення порушених прав, чи притягнення службових осіб до від-
повідальності за порушення трудового законодавств і колективних до-
говорів і угод, але і сукупність усіх правових і неправових норм, нада-
них профспілкам державою з метою захисту соціально-трудових прав і 
інтересів громадян. 

Захисну функцію профспілки здійснюють при встановленні 
умов праці, так і шляхом участі профспілок в застосуванні трудового 
законодавства і відновлення прав і законних інтересів шляхом розгля-
ду скарг і заяв працівників у зв’язку з порушенням їх прав. 

Завдання захисної функції профспілок в сучасних умовах можна 
сформулювати як посилення уваги до інтересів, потреб кожного конкре-
тного працівника, як особистості, що володіє усім комплексом соціаль-
но-економічних і трудових прав і свобод з метою їх реалізації і захисту. 

Захисна функція профспілок спрямована на безпосередній за-
хист профспілками прав та законних інтересів працівників, на припи-
нення й усунення протиправних дій окремих посадових осіб, які по-
рушили трудове чи чинне законодавство у сфері праці, включаючи пи-
тання покращення умов праці.  

Взагалі, захисну функцію профспілок можна розглядати у вузь-
кому та широкому значенні. У широкому значенні захисна функція 
профспілок полягає в діяльності, спрямованій на, захист прав праців-
ників, представництво їх прав та інтересів а також на забезпечення до-
тримання цих прав та інтересів. У вузькому, безпосередньому значенні 
– це діяльність профспілок, спрямована на попередження порушень і 
захист трудових прав і законних інтересів працівників.  

До елементів захисної функції профспілок необхідно включити: 
права на участь профспілок при встановленні умов праці; права і межі 
діяльності профспілок при розгляді трудових спорів і виконанні рі-
шень за ними; права профспілкових органів щодо притягнення до від-
повідальності посадових осіб, які допускають порушення трудового 
законодавства. Об'єктом захисної функції профспілок є права та інте-
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реси працівників, які випливають із конкретних трудових і тісно пов'я-
заних з ними правовідносин, а також права як елементи правового ста-
тусу працівників. 

Профспілки реалізують свої повноваження у різних правових 
формах. 

Захисну функцію вони можуть реалізовувати в системі соціаль-
ного діалогу.  

Профспілки виступають у ролі представників найманих праців-
ників у процесі врегулювання колективного трудового спору. Вияв за-
хисної функції профспілок при розгляді трудових спорів починається, 
як правило, з участі профспілок у колективних трудових спорах. Про-
аналізувавши різноманітні аспекти участі профспілок у трудових спо-
рах, можна зробити висновок, що у законодавстві передбачено ряд по-
вноважень профспілок по реалізації захисної функції, зокрема: 1) пра-
во представляти інтереси працівників та захищати їх права незалежно 
від членства працівників у профспілці; 2) право використовувати як за-
соби захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів пра-
цівників збори, пікетування, демонстрації, мітинги, походи, страйки.  

Однією з форм реалізації захисної функції профспілок є колек-
тивний договір між працівниками та роботодавцями. Профспілки ма-
ють право на представництво і захист інтересів працівників, ведення 
колективних переговорів, укладення колективних договорів та угод, а 
також здійснення контролю за їх виконанням. Контроль за виконанням 
колективного договору мають право здійснювати виборні органи пер-
винної профспілкової організації, профспілкові представники та інші 
особи, уповноважені статутом профспілки. На сьогодні законодавство 
дає право профспілкам усіх рівнів вимагати притягнення осіб, які не 
виконують умови колективного договору, до всіх видів колективних 
стягнень, а не лише до звільнення. 

Ще однією формою реалізації захисної функції є звернення гро-
мадян до профспілки відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян» та отримувати аргументовані відповіді по суті таких звер-
нень. Так, стаття 1 цього закону закріплює право громадяни України 
звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, посадових осіб відповідно до їх функціональних 
обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються 
їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інте-
ресів та скаргою про їх порушення. 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

36 

Таке право працівників закріплено і в статутах профспілок. Так, 
наприклад, відповідно до Статуту Профспілки працівників охорони 
здоров’я України від 10.02.2000 року, затверджено з’їздом Профспілки 
працівників охорони здоров’я України, член профспілки має право 
звертатися з метою захисту своїх прав та інтересів до всіх органів 
Профспілки із заявами, пропозиціями, запитаннями і вимагати від них 
аргументованих відповідей по суті свого звернення 

Таким чином можемо зробити висновок про те, що у зміст захи-
сної функції профспілок можна включити наступні їхні права: 

1. Право на участь у встановленні умов праці; 
2. Право на застосування трудового законодавства; 
3. Право здійснювати контроль за дотриманням трудового зако-

нодавства у тому числі за охороною праці; 
4. Право на притягнення до відповідальності осіб, які порушу-

ють трудове законодавство. 
Усі зазначені елементи змісту захисної функції профспілок 

здійснюються різних правових формах і тісно між собою взаємо-
зв’язані. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ 
«ВЛАСНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄ» 

ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 
Ващишин М. Я.  

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Зважаючи на те, що до складу національної екомережі входять 
земельні ділянки усіх форм власності, у тому числі й приватної, важ-
ливою залишається проблема збалансування приватних економічних 
інтересів фізичних осіб та публічних екологічних інтересів суспільства 
у цій сфері. Відповідно до ст. 41 Конституції України використання 
власності не може завдавати шкоди інтересам суспільства, погіршува-
ти екологічну ситуацію і природні якості землі. 

Теорія соціальної функції права власності знайшла своє відо-
браження у ч. 3 ст. 13 Основного Закону України, у якій передбачено 
загальнопоширений і закріплений у Конституціях багатьох демократи-

––––––––– 
 Ващишин М. Я., 2016 
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чних країн принцип «власність зобов’язує». Власність не повинна ви-
користовуватися на шкоду людині і суспільству. Н. І. Титова переко-
нувала, що тенденція обмеження свободи власників із врахуванням 
соціальної функції земельної власності повинна бути врахована і циві-
льним законодавством [1, с. 22], яке базується на іншому конституцій-
ному принципі - право приватної власності є непорушним, ніхто не 
може бути протиправно позбавлений права власності.  

Аналізуючи право приватної власності на землю як суб’єктивне 
право, В. К. Гуревський вважає, що його треба розглядати не тільки як 
встановлену законом міру можливої, а й обов’язкової поведінки само-
го власника. Зміст норм Конституції створює підстави для певних об-
межень права приватної власності на конституційному рівні з метою 
реалізації соціальної функції права власності [1, с. 117]. Розвиток тео-
рії соціальної функції права власності знаходимо у галузевих нормах 
земельного та екологічного законодавства, зокрема у Главі 18 Земель-
ного кодексу України, присвяченій обмеженням прав на земельні діля-
нки, а також у ст. 91 Земельного кодексу, яка передбачає обов’язки 
власника земельної ділянки. 

Однак, як зауважив О. М. Пащенко, принцип «власність зо-
бов’язує» помилково розглядається лише у «вузькому розумінні» з по-
зицій ч. 7 ст. 41 Конституції України та положень ст. 319 Цивільного 
кодексу України, тобто як негативний обов’язок, змістом якого є 
утримання від використання права власності на шкоду правам, свобо-
дам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршення екологіч-
ної ситуації та природних якостей землі [2, с. 116]. Обгрунтовуючи 
«широке розуміння» вищезазначеного принципу, вчений наводить ни-
зку норм земельного законодавства, що передбачають позитивні 
обов’язки власника земельної ділянки (здійснення соціально корисних 
(позитивних) дій, спрямованих на реалізацію коллективного (публіч-
ного) інтересу – збереження безпечного стану довкілля, родючості зе-
мель тощо) [2, с. 117]. На універсальність такого підходу вказує те, що 
більшість з цих приписів стосуються також і тих власників, землево-
лодіння котрих знаходяться у межах національної екологічної мережі.  

Так, зокрема, власники не можуть ухилитися від викупу земель-
них ділянок для суспільних потреб чи примусового відчуження з мо-
тивів суспільної необхідності, якщо вони здійснюються на законних 
підставах (ст. 146, ст.1 47 ЗКУ); власники зобов’язані дотримуватися 
обмежень, пов’язаних із встановленням земельних сервітутів та охо-
ронних зон (ст. 91 ЗКУ) тощо. 

Правове регулювання відносин у сфері формування та функціо-
нування національної екологічної мережі спрямоване на невиснажливе 
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використання та збереження тих природних комплексів, які увійшли 
до її складу, тому варто деталізувати та ефективно використовувати 
організаційно-правові інструменти, що дозволяють розширювати межі 
територій екомережі за рахунок вилучення у землекористувачів та ви-
купу у приватних власників земельних ділянок, передбачені Законом 
України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухо-
мого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власно-
сті, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».  

Загальнодержавною програмою формування національної еко-
логічної мережі України на 2000-2015 роки передбачено, що основни-
ми її завданнями є охорона довкілля, збалансоване природокористу-
вання та комплексне збереження ландшафтного та біологічного різно-
маніття, що безумовно є суспільно-національною потребою. Стратегі-
чною метою створення та функціонування національної екологічної 
мережі є забезпечення відновлення екологічної рівноваги на території 
нашої держави і формування сприятливого для життя і здоров’я люди-
ни середовища.  

Запропонований О. М. Пащенком перелік позитивних обов’язків 
власників земельних ділянок можна доповнити обов’язком дотримання 
правового режиму земель особливо охоронюваних природних територій. 
Для цього передбачений механізм резервування для наступного запо-
відання і включення до складу природно-заповідного фонду особливо 
цінних природних об'єктів, що становитимуть основу екомережі і мати-
муть правовий режим ключових територій, а також оформлення охорон-
них зобов’язань із власниками земельних ділянок, що вже увійшли до 
складу національної екомережі як території природно-заповідного фонду.  

Резервування проводиться з метою недопущення знищення або 
руйнування в результаті господарської діяльності цінних для заповідання 
природних територій та об’єктів до прийняття у встановленому порядку 
рішень про організацію чи оголошення територій та об’єктів природно-
заповідного фонду і виділення необхідних для цього коштів. Території, 
що резервуються з метою наступного заповідання, залишаються у віданні 
власників земельних ділянок та землекористувачів і використовуються за 
цільовим призначенням з додержанням особливих вимог охорони 
довкілля, що визначаються рішенням про резервування (ст. 55 Закону Ук-
раїни «Про природно-заповідний фонд України»). Відповідно до Класи-
фікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держа-
вного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548 
передбачено цільове використання земельних ділянок «для цілей збере-
ження і використання земель природно-заповідного фонду», що може бу-
ти передумовою включення їх до складу національної екомережі. 
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Суб’єктивне право на земельні ділянки у складі національної 
екомережі, котрі залишаються у приватній власності фізичних осіб, 
обмежується на підставі охоронного зобов’язання, передбаченого ч. 5 
ст. 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Так, 
території або об’єкти природно-заповідного фонду чи їх частини, що 
створюються чи оголошуються без вилучення земельних ділянок, які 
вони займають, передаються під охорону підприємствам, установам, 
організаціям і громадянам органами центрального органу виконавчої 
влади в галузі охорони довкілля з оформленням охоронного зо-
бов’язання. Відповідно до Порядку погодження природоохоронними 
органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних 
ділянок, затвердженого наказом Мінприроди України від 5 листопада 
2004 р. № 434, погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), на-
дання земельних ділянок територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду чи зарезервованих для заповідання у відповідних випадках здій-
снюється природоохоронним органом за умови письмового погоджен-
ня взяття фізичною чи юридичною особою, зацікавленою в їх отри-
манні, охоронного зобов’язання. 

Варто погодитися із Б. В. Даниленком, який вважає, що охорон-
них зобов’язань, передбачених у ч. 5 ст. 53 Закону України «Про при-
родно-заповідний фонд України», украй недостатньо для формування 
екомережі [3, с. 434], адже відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
екологічну мережу України» складовими екомережі, крім територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, можуть бути також: землі вод-
ного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; землі лісового 
фонду; полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не 
віднесені до земель лісового фонду; землі оздоровчого призначення з 
їх природними ресурсами; землі рекреаційного призначення, які вико-
ристовуються для організації масового відпочинку населення і туриз-
му та проведення спортивних заходів; інші природні території та об'-
єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розси-
пи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єк-
ти, що мають особливу природну цінність); земельні ділянки, на яких 
зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги 
України; території, які є місцями перебування чи зростання видів тва-
ринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України; ча-
стково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного ви-
користання - пасовища, луки, сіножаті тощо; радіоактивно забруднені 
землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як при-
родні регіони з окремим статусом.  
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Тому для комплексної та ефективної охорони всього вищезазна-
ченого багатоманіття складових елементів національної екомережі в 
Законі України «Про екологічну мережу України» необхідно передба-
чити охоронні обмеження власників земельних ділянок та землекорис-
тувачів у межах територій екомережі шляхом укладення із ними охо-
ронних зобов’язань. 

––––––––– 
1. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян 

України. Науково-навч. посібник // За ред. проф. Н. І. Титової. – Львів: 
ПАІС, 2005.–368 с. 

2. Пащенко О.М. Конституційний принцип «власність зобов’язує» 
у земельному законодавстві /Конституційні засади аграрного, земель-
ного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого 
столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) /за ред. М. В. Краснової,. 
О. Коваленко ; Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016. – 374 с., С.115–117. 

3. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відно-
син в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія / 
[А. П. Гетьман, М. В. Шульга, А. М. Статівка та ін.]; за ред. А. П. Геть-
мана та В. Ю. Уркевича. – Х.: Право, 2012. – 448 с. 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

Газвинова Э.  
докторант кафедры «Конституционное право» 
Бакинского государственного университета, 

преподаватель кафедры «Теория государства и права» 
Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики 

В теории права существует плюрализм мнений о понятии 
правотворчества. Юристы-ученые высказывают различные, порой 
противоречивые мнения относительно понятия правотворчества. Про-
блема, усложняющая это положение, связана еще и с тем, что ни Кон-
ституция, ни в конституционный закон нашей страны, не оперирует 
термином «правотворчество». Здесь вместо термина правотворчества 
используется термин нормотворчество и считаем, что в дефиниции 
данного термина существуют определенные недостатки. Но об этом 
информация будет предоставлена попозже. 

––––––––– 
 Газвинова Э., 2016 
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По суждениям некоторых ученых-юристов, правотворчество – 
это деятельность уполномоченных субъектов по образованию, измене-
нию и отмене правовых норм. Другая группа ученых считает, что 
правотворчество – это деятельность уполномоченных субъектов по 
подготовке и применению нормативно-правовых актов. [2] 

По-моему мнению, второй подход несколько неправильный. 
Таким образом, во-первых, правотворчество обуславливается не 
только субъективными факторами, но и объективными. 

Если мы возьмем правотворчество в широком смысле, в 
подготовительной стадии проекта нормативно-правовых актов 
возникает объективная потребность в образовании правовой нормы, 
эта потребность осознается, и планируется подготовка проекта. Во-
вторых, в странах, входящие в англо-саксонскую правовую семью, 
семью религиозного, обычного права деятельность правотворчества 
включает принятие судебных прецедентов, правовых обычаев. 

В юридической литературе можно встретить и нижеследующее 
определение правотворчества в узком смысле: правотворчество - это 
деятельность государственных органов по подготовке и принятию но-
рмативно-правовых актов. 

Считаем, что с понятием правотворчества полностью согла-
ситься нельзя.  

Во-первых, правотворчество осуществляется не только со сто-
роны государственных органов, но и референдумом. По-моему, игно-
рирование референдума из этой дефиниции, который является важным 
институтом прямой демократии, является противоречивым принципу 
демократизма. Во-вторых, правотворческая деятельность состоит не 
только из принятия нормативно-правовых актов. К этому понятию от-
носится и деятельность по изменению и ликвидации нормативно-
правовых актов. Таким образом, если вносятся какие-то дополнения и 
изменения в нормативно-правовый акт, то и опять по этому поводу 
принимают нормативно-правовой акт. 

В Конституционном законе «О нормативно-правовых актах» дано 
определение термина «нормотворчество». Прежде чем проанализировать 
отраженное в законе понятие нормотворчества, надо обратить внимание 
на то, что Азербайджан входит в романо-германскую правовую семью, и в 
нашей стране основным источником права считается нормативно-
правовой акт, только в практике гражданского законодательства прини-
мают правовые обычаи (обычаи делового оборота). В этом контексте, по-
моему, нужно согласиться, что правотворческая деятельность в основном 
включает принятие нормативно-правовых актов. 
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Как отмечалось выше, в Конституционном законе «О нормативно-
правовых актах» не используется термин «правотворчество». Здесь тер-
мин правотворчество заменено термином нормотворчество. В этом законе 
указано, что нормотворческая деятельность – деятельность по подготовке, 
экспертизе, принятию, внесению изменений, толкованию, при-
остановлению действия, либо отмене нормативных правовых актов [1] . 

На основе дефиниции нормотворчества, отраженной в законе, 
можно констатировать, что конституционный закон фактически урав-
нивает понятие правотворчества с понятием нормотворчества. Еще в 
этом законе дается его узкое значение. Считаем, что данный подход 
законодателя является не вполне правильным. Таким образом, прежде 
всего правотворчество является более широким понятием и включает 
не только правовые нормы, но и другие социальные нормы. Во-
вторых, в юриспруденции понятие нормы используется как в общем 
регулировании, так и индивидуальном регулировании. Право-
творчество предусматривает только общее регулирование. 

В дефиниции нормотворчества, указанного в Конституционном 
законе «О нормативно-правовых актах», можно указать некоторые не-
достатки. 

Во-первых, толкование нормативно-правовых актов не является 
правотворчеством. Во-вторых, в законе указано, что нормотворческая 
деятельность – деятельность по подготовке, экспертизе, принятию, 
внесению изменений, толкованию, приостановлению действия, либо 
отмене нормативных правовых актов. А акты нормативного характера? 
Тогда так выходит, что акты нормативного характера не являются ре-
зультатом нормотворческой деятельности? 

На основе интерпретации закона можно прийти к выводу, что 
законодатель среди актов нормативного характера в качестве 
правотворчества принимает только постановления Конституци-
онного Суда. Таким образом, юридическая сила нормативного 
правового акта может быть приостановлена постановлением 
Конституционного Суда. 

––––––––– 
1. Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нор-

мативно-правовых актах» 17.02.2011 г. 
2. Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. 

М. 1997, – с. 68–70. 
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ПРАВО ОСОБИ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 

З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Галушко О. І.  

магістрант юридичного факультету 
Львівського національного університету ім.. Івана Франка 

м. Львів, Україна 
Особа має право на соціальне забезпечення, що полягає у отри-

манні допомоги у разі повної, часткової або тимчасової втрати праце-
здатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від неї обста-
вин, в зв’язку з досягненням пенсійного віку, сім’ям з дітьми та мало-
забезпеченим сім’ям, а також у інших випадках, визначених законо-
давством.  

Правова природа цих соціальних допомог, способи та засоби їх 
отримання, а також інші категорії, що з ними пов’язані визначаються 
нормами права, що закріплюються в джерелах права. Одним із таких 
джерел є судова практика.  

Хоча, в Україні використання прецедентного права не закріп-
лено на законодавчому рівні, проте, ухвалюючи рішення, суди вико-
ристовують правові позиції та узагальнення судів вищих інстанцій. 
Окрім цього, положення Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» наголоси-
ли на необхідності національних судів застосовувати Конвенцію про 
захист прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція) і рі-
шення Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерела 
права. Також варто звернути увагу на те, що національні суди можуть 
застосовувати роз’яснення, що містяться у рішеннях ЄСПЛ не лише у 
справах щодо України, а й щодо інших держав.  

Пропонуємо більш детально звернути увагу на правові позиції 
ЄСПЛ, що стосуються забезпечення соціальних прав та свобод особи.  

Право на соціальне забезпечення та допомогу по соціальному 
страхуванню безпосередньо в Конвенції не закріплено. Комісія відхи-
лила заяви про присудження соціальних допомог за рахунок роботода-
вця (на які не здійснюються відрахування із заробітної плати праців-
ників). Іншої позиції Комісія притримувалася щодо пенсій та грошо-
вих допомог, що виплачуються з фонду, утвореного за участю внесків 
працівників. Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Van Raalte проти 
Нідерландів такі внески сплачуються на основі «права держави регу-

––––––––– 
 Галушко О. І., 2016 
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лювати податкові внески та інші внески чи штрафи». При цьому Комі-
сія заявила, що обов'язок вносити свій вклад в схеми соціального за-
безпечення може, при певних обставинах, привести до виникнення 
права власності на певні активи, що сформовані таким чином. Право 
на отримання таких допомог інтерпретується як право на власність, 
визначене статтею 1 Додаткового Протоколу до Конвенції. [1]  

Керуючись вищенаведеними законодавчими положеннями 
ЄСПЛ розглядає справи, в яких заявляється про порушення подаль-
шого нарахування пенсійних виплат чи інших допомог по соціально-
му забезпеченню, що виплачуються з такого фонду. Так, у справі 
Lenz проти Німеччини заявник працював Німецькій Демократичній 
Республіці журналістом на радіо. Між ним та роботодавцем була 
укладена угода про припинення його трудової діяльності та пого-
дження щодо отримання пенсійного забезпечення при достроковому 
виході на пенсію у розмірі 70 % від заробітної плати за останні два-
надцять місяців. Проте, після підписання Угоди про об’єднання Ні-
мецької Демократичної Республіки та Федеративної Республіки Ні-
меччина була проведена індексація пенсійних виплат, в зв’язку з чим 
його пенсія зменшилася до 52 %. Заявник вважав, що його право по-
рушене такими законодавчими змінами та вимагав нарахування йому 
пенсії у розмірі, встановленому угодою між ним та роботодавцем. 
ЄСПЛ дослідив, що в даній справі пенсія частково виплачувалася за 
рахунок роботодавця, а частково за рахунок держави. Проте, хоча 
стаття 1 Додаткового Протоколу до Конвенції гарантує соціальні ви-
плати особам, які сплачували внески до страхового фонду, все ж по-
ложення цієї статті не можуть встановлювати конкретну суму соціа-
льних виплат. Як зазначено вище встановлювати схеми соціальних 
виплат – це прерогатива держави. В зв’язку з цим, ЄСПЛ проголосив 
таку заяву неприйнятною. [2] 

Практика ЄСПЛ свідчить про наявність позовів, в яких порушу-
валося право на соціальні виплати через дискримінацію за різними 
ознаками. Наприклад, у справі Luczak проти Польщі заявник був фра-
нцузьким фермером, який проживав у Польщі і вів там фермерське го-
сподарство. Він оскаржував відмову державних органів поширити на 
нього спеціалізований режим соціального забезпечення. Цей режим 
призначався для підтримки польських фермерів і був закритий для 
громадян інших держав. Суд погодився із заявником, що його стано-
вище можна порівняти зі становищем польських фермерів: заявник є 
постійним резидентом, сплачує податки на рівні з громадянами Поль-
щі, підтримуючи тим самим систему соціального захисту, і раніше був 
учасником загальної програми соціального захисту. [3] 
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Також дотичною до права на соціальне забезпечення є справа 
Stummer проти Австрії. Заявник провів у в’язниці 28 років. Заявник 
вступив до системи страхування від безробіття відносно періодів, 
відпрацьованих ним у в'язниці. Його звернення за призначенням до-
строкової пенсії по старості було відхилено органом страхування, 
оскільки він не накопичив мінімально необхідні 240 страхових міся-
ців, що дають право на пенсію. Заявник оскаржив вказане рішення, 
вказуючи, що всі місяці, які він провів у в'язниці, працюючи там, по-
винні зараховуватися як страхові. Суд зазначив, що праця в тюрмі у 
багатьох відношеннях відрізняється від праці, яка виконується зви-
чайними працівниками, і що вона служить в основному меті реабілі-
тації. Звичайно, щодо питання забезпечення у разі старості – заявник 
перебував у подібному становищі порівняно зі звичайними працівни-
ками, проте, щодо участі в системи соціального страхування – стано-
вище засуджених відрізняється від звичайних працівників та регулю-
ється зовсім іншим законодавством. Суд дійшов висновку, що забез-
печення ув’язнених на інших умовах та на основі інших законодав-
чих положень не суперечить положенням Конвенції. [4] 

Також практика Європейського суду з прав людини свідчить 
про наявність справ щодо процесуального порушення соціальних 
прав. Зокрема, Стаття 6 Конвенції визначає право кожного на спра-
ведливий та публічний розгляд справи про його порушені права, 
зокрема, у сфері соціального забезпечення, упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом. Так, у справі Zednic про-
ти Республіки Чехія заявник був позбавлений права на соціальні 
виплати по частковій непрацездатності. Суди першої та апеляційної 
інстанції підтримали таке рішення. Вважаючи такі рішення непра-
вомірними, заявник звернувся до Конституційного Суду. Проте, 
розгляд справи так і не відбувся. Від заявника вимагалося вчинити 
ряд формальностей, після вчинення яких Суд відмовив у розгляді 
справи, посилаючись на те, що минув час розгляду справи. Євро-
пейський суд з прав людини в даній справі вважає, що «право на 
справедливий розгляд» потребує державного регулювання. Проте, 
це регулювання не може обмежуватися таким чином, щоб нівелю-
валася сама суть судового розгляду та його ціль – захист (віднов-
лення) порушеного права. [5] 

Узагальнюючи, варто наголосити, що значна частина рішень 
ЄСПЛ спрямована на захист права на соціальне забезпечення, незва-
жаючи на те, що у Конвенції відсутнє пряме закріплення права на со-
ціальні виплати. У своїх правових позиціях Суд вказує на те, що поло-
ження Конвенції не є абсолютними, що дає право державам визначати 
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соціальні схеми нарахувань, встановлювати конкретні розміри та по-
рядок виплати соціальних виплат, а також їх законодавче регулювання. 
Проте, таке «обмеження з боку держави» не повинно суперечити при-
роді гарантованих прав осіб.  

––––––––– 
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Актуальність роботи полягає в дослідженні питання пов’язаних 

з предметом наукового пізнання історії права і держави Росії та спів-
відношенні зазначених понять з їх українськими аналогами. В науко-
вих посібниках, підручниках та монографіях виданих в Російській Фе-
дерації предметом історично-правової доктрини науковці визначають 
розвиток усіх елементів держави, зокрема: державний механізм, форму 
державної єдності і подібне, у свою чергу, дослідники української пра-
вової та історичної науки зазначають стосовно предмету дослідження 
саме розуміння механізму суспільного ладу та регулювання взаємин 

––––––––– 
 Горовенко С. А., 2016 
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людей, усвідомлення природної та соціальної складової буття, перед-
бачення свого призначення в суспільстві та відчуття особистої мети 
життя [1, c. 7]. 

З огляду на вищезазначені позиції науковців різних державно-
правових шкіл зазначена диференціація основних категорій правової 
думки є явищем доволі спірним і заслуговує на особливу увагу. Істо-
рико-правова наука незалежної України має чимало робіт-досліджень 
стосовно даної тематики, проте основна проблема настільки складна, 
що потребує всебічного поглибленого дослідження та розуміння. 

В основу поділу розвитку права і держави сучасної Росії закладе-
но декілька концепцій розуміння її періодизації. Одна з найпопулярні-
ших серед дореволюційної літератури – це ділення держав та їх права на 
типи за формаційним підходом. Виділяючи 3 основні етапи: рабовлас-
ницький, феодальний та буржуазний лад. Також науковцями часто ви-
користовувались інші види періодизацій, які поділяли історико-правову 
площину: за зміною столиці держави (Київський, Московський, Петер-
бургський періоди), або вирізнялись за зміною характеру правління 
(княжий, царський, імператорський періоди). Професор Ленінградського 
та Московського університетів, історик права і держави Юшкою С. В. 
розробив власну концепцію, яка включала в себе такий поділ: ранньофе-
одальна держава, станово-представницька монархія, абсолютизм. Зазна-
чається, що Росія мала у ранньофеодальний період – Руську державу, 
народ в цій був етнічно нерівномірними і це, в свою чергу, заклало ос-
нову «давньорусскій народності», котра була «колискою трьох слов'ян-
ських народів» [2, с. 9]. 

У Російській імперії до ІІ пол. ХІХ століття існувала офіційна іс-
торико-правова доктрина, за якою розвиток московського права відбу-
вався приблизно за такою схемою: Руська держава – Велике князівство 
Московське – Московське царство – Російська імперія – Союз радянсь-
ких соціалістичних республік – Російська федерація. Право України роз-
глядалось як невід’ємна складова «великоросійського» права. Доктор 
юридичних наук, професор Київського університету Шевченко О. О. за-
значав, що праву притаманні національні риси. Утім, за даною концеп-
цією не брались до уваги такі аспекти самобутності історико-правових 
традицій українців як: рівень розвитку культури, менталітету, духовних 
цінностей, побуту, незважаючи на те, що зазначені чинники станули у 
майбутньому визначними для творення самобутньої української системи 
права [3, c. 13] 

Через деякий час, офіційна російська історіографія переглянула 
свої погляди на періодизацію історії права і держави Росії, вводячи де-
які поправки, котрі безпосередньо стосувались української історико-
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правової науки. Зміни істотно вплинули на догматичну «схему» доре-
волюційної російської історіографії розвитку її права і держави. Зок-
рема, Руська держава поділялась на 2 основні гілки історичного дер-
жавно-правового розвитку. Перший напрямок розпочинався з Галиць-
ко-Волинського князівства, наступницею традицій було Велике кня-
зівство Литовське (українські та білоруські землі, складали більше 
90% території Великого Князівства Литовського) та, згодом, пов-
ноцінне входження до Речі Посполитої. Другий напрямок – Московсь-
ка держава (Володимиро-Суздальське князівство, Новгородські та 
Псковська феодальні республіки). Радянський професор, історик права 
Чистяков О. І. стверджує: «Давньоруська держава ні за територією, ні 
за населенням не співпадала з сучасною Україною, у них була лиш 
спільна столиця – Київ, однак в силу об’єктивних історичних процесів 
давньоруська народність розпадається на три самостійні гілки» [4, 
c. 22]. Аналізуючи більш сучасну концепцію періодизації основних 
вищезазначених правових категорій, ми дізнаємось, що згодом украї-
но-білоруська гілка поділяється на 2 підгрупи. Кожна з них окремо 
підпадає під юрисдикцію Австро-Угорської (Західна Україна) та Ро-
сійської імперій (Надніпрянщина) відповідно. І, лише в 1939 році, зі 
вступом радянських військ на територію Польші, Західноукраїнські 
землі остаточно повертаються під панування російського законодавця. 

Однак, визначний український історик, Голова Центральної Ра-
ди УНР, «перший президент» України Михайло Сергійович Гру-
шевський розкритикував «звичайну» схему представлення російської 
минувшини та обґрунтував концептуально нову ідею відображення 
минулого східного слов’янства, засновану на диференціації окремих 
національних історій – української, білоруської та російської. За фор-
мулою історично-правового розвитку Михайло Грушевського просте-
жуються такі основні положення: 

Генезис історії права і держави України відносить до ІХ ст., 
себто від Руської держави. Успадковуючи основні її традиції з’яв-
ляється Галицько-Волинське князівство, яке поступово переростає в 
Велике князівство Литовське та, зрештою, в Річ Посполиту. Без по-
середня зустріч із розвитком російської історичної державно-правової 
реальності відбувається тільки після остаточного поділу Речі Посполи-
тої в кінці ХVIІІ століття. 

Зародження та становлення історико-правової діяльності Росії 
починає чітко виражатися лише з ХІІ століття, зокрема від заснування 
Ростовсько-Суздальського князівства, яке є осередком зародження 
Московського князівства Великого, що вже переходить в Російську 
імперію і далі, відповідно до типової схеми російської правової історі-
ографії. [5, c. 199]. 
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Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що 
концепції періодизації історії права і держави Росії закріпленні в офі-
ційних російських джерелами є науково некоректними. Незважаючи на 
те, що в процесі еволюції російської наукової думки з’явились перші 
поступки в питаннях щодо України, вони були, на жаль, не суттєвими. 
За часи незалежності України перед науковцями з’явилися реальні 
можливості для більш ґрунтовного дослідження та критичної оцінки 
висвітленних явищ. Згодом, Україна відновить справедливість щодо 
своєї історично-правової науки, зробить все для збільшення її автори-
тету, і, як результат, українська правова думка здобуде собі гідне місце 
серед авторитетних систем права Європи та Світу. 

––––––––– 
1. За ред. Безклубого І. А. Історія українського права. – Київ. – 

2010. 
2. За ред. Чистякові О. І. Історія вітчизняної держави і права. – Мо-

сква. – 2004. 
3. Шевченко О. О. Звичаєве право України ІХ-ХІХ століть. – Київ. – 

2012. 
4. За ред. Чистякові О. І. «Історія вітчизняної держави і права». – 

ч. 1 – Москва. – 2004. 
5. Грушевський М. С. Звичайна схема «русскої» історії й справа ра-

ціонального укладу історії східного слов’янства // Український істори-
чний журнал. - №5. – Київ. – 2014. 
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У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 
Гуц Н. Б.  

студентка 5 курсу юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Трудовий кодекс (далі – ТК) у главі 5 ст. 79 «Умови припинення 
трудових відносин» закріпив норму, згідно якої трудові відносини мо-
жуть бути припинені тільки на підставах, у порядку і на умовах, ви-
значених цим Кодексом та законами. Аналізуючи норми проекту ТК 
потрібно звертати увагу не лише на гарантії працівникам при звіль-
ненні, але й нормам, які обмежують їх права. 

––––––––– 
 Гуц Н. Б., 2016 
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1) Гарантії при розірвання трудового договору з ініціативи пра-
цівника: можливість розірвання строкового і трудового договору на 
невизначений строк; закріплено обов’язок роботодавця зареєструвати 
таку заяву; працівник має право до закінчення строку випробування 
розірвати трудовий договір за власною ініціативою шляхом подання 
письмової заяви про це за три дні до визначеного ним дня звільнення; 
закріплення положення про можливість надсилання заяви про розі-
рвання трудового договору поштою; гарантія про право визначення 
дня за наявності поважних причин, працівник лише повинен надати 
документи, що підтверджують їх наявність; закріплено норму про за-
борону шляхом застосування насильства, погроз, введення в оману або 
в інший спосіб примушування працівника до припинення трудових 
відносин за власною ініціативою проти його волі. 

2) Розширено перелік підстав для звільнення працівника за ініціа-
тивою роботодавця, що безперечно є негативним для самих працівників.  

– Щодо розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням. 
Гарантії: збережено переважне право на залишення на роботі 

при проведенні скорочення та на поворотне прийняття на роботу; ро-
ботодавець зобов’язаний письмово попередити працівника про насту-
пне звільнення у зв’язку із скороченням не пізніше ніж за два місяці; 
надання працівнику, якого попередили про скорочення протягом стро-
ку попередження за його бажанням вільного від роботи часу для само-
стійного працевлаштування із збереженням заробітної плати, але не 
більше одного робочого дня на тиждень за домовленістю сторін; вста-
новлення для роботодавця строку для звільнення за скороченням після 
попередження (максимально чотири місяці після попередження). 

Негативно для працівника: – роботодавець – суб’єкт малого під-
приємництва повинен повідомити про наступне звільнення у зв’язку із 
скороченням не пізніше ніж за місяць (дискримінація за місцем праці); - у 
проекті ТК у ст. 86 закріплена можливість звільнення працівників у 
зв’язку із скороченням «за наявності умов економічного, технологічного, 
структурного, організаційного характеру». Згідно з Конвенцією МОП № 
158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р. 
«трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо тільки немає 
законних підстав для такого припинення, пов'язаного із здібностями чи 
поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підпри-
ємства, установи чи служби» (ст. 4); – невиважено закріплювати поло-
ження, що критерії визначення звільнення працівників у зв’язку з масовим 
скороченням встановлюються в колективних угодах і договорах, що при-
зведе на практиці до неоднорідного регулювання. Директива 98/59/ЄС від 
20 липня 1998 року «Про зближення законодавства держав стосовно ско-
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рочення штатів» передбачає, що законодавче визначення державами по-
няття масових (колективних) звільнень та відповідних критеріїв. 

– Щодо звільнення працівника у зв’язку виявленою невідповідні-
стю займаній посаді або виконуваній роботі. Додано підставу «втрата 
працівником права на керування транспортними засобами або інших 
дозволів, необхідних для виконання обумовленої трудовим договором 
роботи» (це узгодження із постановою Пленуму Верховного Суду 
України від 06.11.1992 р. «Про практику розгляду судами трудових 
спорів» [10]). 

3) Гарантією дотримання прав працівників є закріплене ст. 110 на-
дання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення. 
Звільненню працівників з підстав, передбачених статтями 86, 92, 93, 97 
ТК, повинно передувати надання їм можливості надати докази щодо рівня 
кваліфікації, продуктивності праці, сумлінного ставлення до виконання 
трудових обов’язків, правомірності своїх дій чи бездіяльності, дати пояс-
нення з приводу допущених порушень чи неналежного виконання трудо-
вих обов’язків. Ст. 7 Конвенції МОП № 158 встановлено, що трудові від-
носини з працівником не припиняються з причин, пов’язаних з його пове-
дінкою або роботою, доти, доки йому не нададуть можливість захищатись 
у зв’язку з висунутими проти нього звинуваченнями, крім випадків, коли 
від роботодавця не можна обґрунтовано чекати надання працівникові та-
кої можливості. Безперечно, що закріплення цього положення привело б 
кращого захисту прав найманих працівників [9]. 

4) Звужено перелік підстав за яких є необхідність отримання 
роботодавцем попередньої згоди профспілкового органу.  

5) Закріплено норму, що трудові відносини припиняються в разі 
смерті працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголо-
шення померлим з дня смерті або дня набрання законної сили рішен-
ням суду, а також в разі смерті роботодавця – фізичної особи або на-
брання законної сили рішенням суду про визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.  

6) Для деяких категорій працівників встановлені додаткові га-
рантії при розірванні трудового договору. 

Забороняється звільнення працівника за ініціативою роботодав-
ця в період тимчасової непрацездатності працівника, в період перебу-
вання у відпустці, у період перебування у відрядженні, звільнення 
працівників віком до вісімнадцяти років за ініціативою роботодавця, 
крім певних випадків, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають ді-
тей віком до трьох років або дитину-інваліда, звільнення одиноких ма-
терів, які мають дітей віком до 15 років (вважається, що зазначені га-
рантії необхідно встановити не лише одиноким матерям, а й татусям 
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[11]), звільнення працівника з мотивів досягнення ним пенсійного віку 
чи отримання права на пенсію або допомогу, що призначається замість 
пенсії, крім випадків, встановлених законом. 

7) Передбачено виплату вихідної допомоги в залежності від стажу 
роботи – від одного до трьох розмірів середньої заробітної плати при звіль-
ненні за скороченням штату. Додатково до існуючих норм передбачено ви-
плату вихідної допомоги у розмірі середньомісячного заробітку у разі зві-
льнення працівника у зв’язку з тривалою (понад чотири місяці) хворобою, а 
також у зв’язку з порушенням правил прийому на роботу [12, с. 31]. 

8) Закріплено право працівника звернутися до суду із заявою 
про вирішення індивідуального трудового спору у справі про звіль-
нення у місячний строк з дня звільнення. Це відповідає статті 8 Конве-
нції МОП № 158. 

Відповідно до Статті 9 (2) Конвенції МОП № 158 тягар дове-
дення наявностi законної пiдстави для звiльнення лежить на робо-
тодавцi або/ і безсторонні органи, як суд, трибунал у трудових пи-
таннях, арбітражний комітет чи арбітр надiляються повно-
важеннями виносити рiшення про причину звiльнення з ураху-
ванням поданих сторонами доказiв. Проте, в більшості країн тягар 
доведення повністю лежить на роботодавці. Вважаю за необхідне 
закріпити таке положення і у ТК України. 

Як підсумок, проаналізувавши проект ТК, зазначу, що він містить 
багато позитивних для працівника нововведень та положень, які відпові-
дають рекомендаціям МОП, але є й норми, за допомогою яких роботода-
вець зможе зловживати, порушуючи права найманих працівників. 

––––––––– 
1. Директива Ради 98/59 / ЄС від 20 липня 1998 р. про наближення 
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студентка юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Гарантії трудових прав працівників – це система встановле-
них законодавством заходів щодо врегулювання питань, пов’язаних із 
порушенням трудового законодавства й вирішенням трудових спорів 
робітників і службовців, спрямованих на захист їхніх трудових прав. 

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе дода-
ткові зобов’язання щодо стандартизації трудових відносин до міжна-
родних норм (про це ідеться у ст. 291). Така стандартизація має супро-
воджуватися створенням нової законодавчої бази, що відповідає інте-
ресам роботодавців і найманих працівників.  

Проаналізувавши проект Трудового кодексу, можна виокремити 
такі гарантії прав працівників у частині укладення трудового договору. 

– Недопущення дискримінації (Конвенція МОП № 111 «Про 
дискримінацію в галузі праці та занять» 1958р.; ст. 3, 26, 27 проекту 
Трудового кодексу) 

––––––––– 
 Держипільська А. М., 2016 
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Такі норми відповідають Конвенції МОП №111 «Про дискримі-
націю в галузі праці та занять» 1958 р., де, зазначено про недопущення 
дискримінації і водночас можна віднайти баланс між вимогою щодо 
недискримінації із правом роботодавця на добір працівників.[2] 

– Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу 
(Конвенція МОП № 122 «Про політику в сфері зайнятості» 1964 р., 
Конвенція МОП № 168 «Про сприяння зайнятості і захист від безро-
біття» ст. 29 проекту Трудового кодексу) 

У контексті аналізу цієї гарантії важливо встановити визначення та 
критерії необгрунтованості відмови при прийнятті на роботу, а також ви-
падки правомірності такої відмови. Відмова є необгрунтованою, якщо:  

– це незаконна відмова, тобто такий, причини якого відносяться 
до числа заборонених законодавством,  

– не належить до професійних і ділових якостей  
– невмотивована, тобто відмова без зазначення будь-яких моти-

вів (в тому числі і законних). 
Необґрунтованою відмовою, за наявності вакантного робочого 

місця, вважається відмова з посиланням на обставини, що не належать 
до ділових і професійних якостей претендента на посаду. Важливиим є 
те, що роботодавець не має права приймати на роботу осіб, яким ця 
робота протипоказана за станом здоров’я, що підтверджується медич-
ним висновком, або всупереч установленим законом обмежень на ви-
користання праці деяких осіб на певних роботах.[13] 

– Встановлення письмової форми трудового договору (Директи-
ва Ради Європейського Співтовариства від 14.10.1991 р. № 91/533/СEC 
«Про обов’язок роботодавця інформувати своїх працівників про умо-
ви, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин»; 
ст. 34 проекту Трудового кодексу) 

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примі-
рниках, які мають однакову юридичну силу. Згідно з ч. 4 Прикінцевих 
і перехідних положень проекту ТК, упродовж року з дня набрання ним 
чинності слід оформити трудові договори у письмовій формі, щодо 
трудових відносин, які виникли до набрання ним чинності і не були 
оформлені трудовим договором у письмовій формі.  

Директива Ради Європейського Співтовариства від 14.10.1991 
№ 91/533/СEC «Про обов’язок роботодавця інформувати своїх працівни-
ків про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових 
відносин» закріплює вимогу проте, що будь-які трудові відносини мають 
бути формалізовані у письмовій та доведені до відома працівників.[7] 

– Визначення на законодавчому рівні обов’язкових умов трудо-
вого договору (ст. 33 проекту Трудового кодексу)  
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– Встановлення вичерпного переліку документів, які подаються 
при прийнятті на роботу (серед яких і трудова книжка) (ст. 51 проекту 
Трудового кодексу) 

– Встановлення переліку випадків, у яких допускається укла-
дення строкових трудових договорів (Конвенція МОП 158 «Про при-
пинення трудових відносин», Директиви Ради 1999/70/ЄС від 
28.06.1999; ст. 60 Проекту ТК) 

Така норма відровідає Конвенції МОП 158 «Про припинення 
трудових відносин», яка закрплює принцип стабільності трудових від-
носин. Міжнародна організація праці у Рекомендації № 166 щодо при-
пинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р. закріплює 
гарантії проти застосування договорів про прийняття на певний строк, 
мета яких ухилитися від надання захисту, передбаченого Конвенцією 
158 р. про припинення трудових відносин. До Трудового кодексу 
включено поправку, яка відповідає вимогам Директива Ради 
1999/70/ЄС від 28.06.1999 щодо рамкової угоди про роботу на визна-
чений строк, що стосується «строковиків», які мають бажання працю-
вати на підприємстві постійно.. 

Проект Трудового кодексу не передбачає можливості укладання 
контрактів із працівниками. Ч. 3 Прикінцевих і перехідних положень 
встановлюється, що після набрання ним чинності раніше укладені тру-
дові договори у формі контракту вважаються трудовими договорами, 
укладеними на визначений у них строк. 

– Вставлення категорій працівників, для яких не встанолються 
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі 
(ст. 40 проекту Трудового кодексу) 

– Встановлюються правила щодо можливості завчасного укла-
дення трудового договору, в тому числі й до звільнення з попередньої 
роботи (абз. 2 ч. 2 ст. 32 Проекту Трудового кодексу) 

Додаткові гарантії при укладенні трудового договору у проекті 
Трудового кодексу встановлюються для окремих категорій працівни-
ків: неповнолітніх, працівників із сімейними обов’язками. Забороня-
ється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу з мотивів, пов’язаних з 
вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким мате-
рям за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Така 
норма відповідає Конвенції МОП № 156 «Про однакове ставлення і 
рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейни-
ми обов'язками» від 23.06.1981. [5] 

Враховуючи гарантії, які передбачені для працівників при укла-
денні трудового договору, варто звернути увагу на їх співвідношення із 
правом роботодавця на добір працівників та право встановлювати вимоги 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

56 

до працівників. Законодавством встановлено ряд гарантій для працівни-
ків, як для більш вразливої сторони, при укладенні трудового договору. 
Але важливо віднайти баланс інтересів працівника та роботавця, адже ос-
новним завданням регулювання суспільних відносин є створення право-
вих умов для досягнення оптимального балансу інтересів сторін. У проек-
ті Трудового кодексу такий баланс дотримується, оскільки роботодавцю 
надається право встановлювати вимоги до працівників.[13] Ці вимоги 
можуть стосуватися наявності у працівника відповідної освіти, професій-
ної підготовки, досвіду трудової діяльності, віку тощо. Роботодавці мо-
жуть встановлювати вимоги, що не суперечать законодавству та безпосе-
редньо пов’язані з професійною діяльністю працівника.  

––––––––– 
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РЕАЛІЗАЦІЯ У ПРОЕКІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СТОСОВНО УСУНЕННЯ 

ФОРМ ПРИМУСОВОЇ І ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПРАЦІ 
Дмитрович Ю. П.  

студентка наукової магістратури юридичного факультету 
Львівського національного університету  ім.Івана Франка 

Досвід європейської інтеграції засвідчив дієвість та ефектив-
ність основних постулатів європейської соціальної політики. 

При розробці кодексу також обов’язково мають бути враховані 
міжнародні стандарти у сфері забезпечення трудових прав громадян, 
документ має бути узгоджений з усіма Конвенціями МОП, ратифіко-
ваними Україною. 

Основні засади європейської соціальної моделі й напрямки соці-
альної політики закріплені в основних документах Ради Європи - Єв-
ропейській конвенції про права людини та основоположні свободи 

––––––––– 
 Дмитрович Ю. П., 2016 
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(1950 p.), Європейській соціальній хартії (1961 p.), Європейській соці-
альній хартії (переглянутій) (1996 p.), а також у документах Європей-
ського Союзу - Договорі про Європейський Союз, Хартії соціальних 
прав трудящих Співтовариства (1989 p.), Хартії основоположних прав 
ЄС (2000 p.), Конституції ЄС, підписаної в грудні 2004 р. главами дер-
жав та урядів ЄС, у директивах, регламентах ЄС. 

Конвенція МОП № 29 про примусову чи обов'язкову працю, 
1930 р. (ратифіковано 09.06.56).Відповідно до ст 1 – Кожний член 
Міжнародної Організації Праці, який ратифікує цю Конвенцію, зобо-
в'язується скасувати застосування примусової чи обов'язкової праці в 
усіх її формах у якомога коротший строк. 

Необхідно зазначити, що на даний момент проект містить масу 
позитивних моментів новітнього плану в регулюванні трудових відно-
син щодо усунення примусової чи обовязкової праці. Зокрема, серед 
основних можна виокремити: 

– значне розширення змісту поняття дискримінації у трудових 
відносинах, визначення поняття примусової праці (ст.ст. 4,5 проекту), 

– збережено важливе правило, що міститься в ст. 9 КЗпП, згідно 
якого умови трудових договорів, які погіршують становище працівни-
ків порівняно з рівнем прав та гарантій, встановлених трудовим зако-
нодавством, є автоматично недійсними (нікчемними); 

– в статтях 390, 392 пТКУ чітко визначені поняття державного 
нагляду і контролю, а також встановлені їх функції. 

Згідно зі статтею 390 пТКУ, державний нагляд за дотриманням 
трудового законодавства передбачає проведення відповідними органа-
ми влади (органами з питань пожежної і радіаційної безпеки тощо) пе-
ревірок за дотриманням роботодавцями вимог чинного законодавства 
в сфері їх діяльності. 

Державний контроль проводиться з метою встановлення та до-
тримання роботодавцями трудового законодавства. 

Органи державного нагляду при виявленні порушень чинного 
законодавства мають право давати роботодавцям обов’язкові для ви-
конання приписи, припиняти експлуатацію підприємств, цехів, машин, 
механізмів тощо. 

Органи державного контролю можуть висувати перед роботода-
вцем вимоги щодо усунення порушень і в разі їх невиконання ініцію-
вати притягнення винних осіб до відповідальності. 

В статтях 396–399 пТКУ чітко викладені основні завдання, 
функції, права і обов’язки державної інспекції праці, чого немає в 
КЗпПУ. 

В статті 54 пТКУ передбачена недійсність трудового договору – 
викладені умови, коли договір може бути визнаний недійсним, якщо 
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він укладений під впливом омани, погрози, примушення, без наміру 
створити юридичні наслідки, з недієздатною особою, в деяких інших 
випадках. Подібне положення КЗпПУ не передбачалось. Проте, незва-
жаючи, на статтю 4,у проекті містяться суперечності. 

Роботодавцю надано право переводити працівників до іншого 
роботодавця (стаття 68).Згідно з проектом Кодексу, роботодавець має 
право у разі простою за домовленістю з іншим роботодавцем тимчасо-
во перевести працівника за його згодою на роботу до іншого робото-
давця. Проте, таке переведення на практиці буде примусовим, адже 
працівник може надати згоду під тиском або боячись втратити роботу. 
Крім цього, строк такого переведення не встановлений  

Одностороннє залучення до надурочних робіт 
Згідно з проектом ТКУ, залучення до надурочних робіт не по-

требує згоди профспілки. Згідно зі статтею 150 проекту ТКУ, потрібна 
тільки згода працівника, а профспілку лише повідомляють. 

Це ще один приклад, коли норми проекту Кодексу оминають ко-
лективні трудові відносини, надаючи перевагу стосункам між роботода-
вцем і працівником «віч-на-віч». Це призведе до прийняття односторон-
ніх рішень, бо працівники не мають жодного реального впливу на ухва-
лення рішень, окрім як через колективні переговори. А при залученні 
працівника до роботи у вихідні, дні державних і релігійних свят – пого-
дження профспілки не потрібне, копія відповідного наказу передається 
їй наступного дня після його підписання (статті 159 та 161). 

Покладення на працівника виконання додаткових обов’язків 
Згідно з проектом Кодексу, роботодавець може покласти на 

працівника виконання додаткових обов’язків, якщо обсяг роботи за 
трудовою функцією не забезпечує його повну зайнятість. Крім цього, 
якщо «додаткова робота» є нижче оплачуваною, ніж основна, доплати 
не здійснюватимуться (стаття 37). 

Можливість збільшення робочого дня через встановлення ре-
жиму роботи на умовах ненормованого робочого часу (стаття 153).Для 
роботодавців привабливість запровадження режиму ненормованого 
робочого дня полягає в тому, що можна змусити працівників працюва-
ти більше 40 годин на тиждень без додаткової оплати. 

Згідно з проектом Кодексу, передбачено розширене коло можливо-
стей для звільнення працівника за ініціативою роботодавця, зокрема:  

– зв’язку зі скороченням, викликаним умовами економічного, тех-
нологічного, структурного, організаційного характеру, за формальними 
підставами – злиття, поділ, перетворення, перепрофілювання. Наведені 
підстави не враховують наявності реальної виробничої потреби як крите-
рію обґрунтованості звільнення, як цього вимагають міжнародні стандар-
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ти, зокрема Конвенція МОП №158 (ратифікована Україною). Крім цього, 
про звільнення у зв’язку із скороченням суб’єкт малого підприємництва 
має попередити лише за один місяць (стаття 89), хоча за чинним законо-
давством строк попередження становить два місяці. 

Загалом експерти МОП встановили, що ТКУ не відповідає, як 
мінімум, 37 конвенціям та рекомендаціям МОП, з яких 30 – ратифіко-
вані Україною. 

Це при тому, що із 70 конвенцій МОП, ратифікованих Украї-
ною, 61 зараз є чинною і обов’язковою до імплементації. 

––––––––– 
1. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю №29 http://-

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_136 
2. Європейська конвенція про захист прав людини і основополож-

них свобод від 4 листопада 1950 р. / Международные акты о правах 
человека. Сборник документов. – М.: Издательская группа НОРМА – 
ИНФРА. – М., 2000. – С.539-551 

3. Хартія соціальніх прав трудящих Співтоваріства 1989 р. // Право 
Європейського Союзу: Збірник документів/Сост. П.М. Бірюков. Воро-
неж, 2001. - 362с. 

4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони // Офіційний вісник Укра-
їни. – 2014. – № 75. – Т. 1. – С. 83. – Ст. 2125. 

5. Про дискримінацію в галузі праці та занять: Конвенція МОП від 
25 червня 1958 р. № 111 [Текст] : [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_161 

6. Директива Ради ЄС 1999/70/ЄС від 28.06.1999 р. Щодо рамкової 
угоди про роботу на визначений термін, укладений ETUC, UNICE та 
CEEP (Європейською асоціацією профспілок, Союзом конфедерацій 
промисловців та підприємців Європи та Європейським центром під-
приємств із державною участю) [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://old.minjust.gov.ua/45891. 

7. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) (реєстр. № 1658, 
текст законопроекту від 20.05.2015) [Текст] : [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=532212 

8. Меморандум технічних зауважень до Проекту Трудового кодек-
су (2015) Міжнародної організації праці. Квітень, 2016: [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://chp.com.ua/all-news/item/41280-
memorandum-tehnichnih-zauvazhen-do-proektu-trudovogo-kodeksu-
ukrayini-2015-pidgotovaniy-mizhnarodnoyu-organizatsieyu-pratsi 

9. Довгерт А. С. Правовое регулирование международных отноше-
ний: учебное пособие для студентов. К., 1992 г. – 86. 
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ємо / І. Іванченко// Кадровик-01:[Електронний ресурс]. – Режим досту-
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ЗАХИСТ 
ПРОФСПІЛКАМИ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 
Дохняк Л. М.  

студентка 5 курсу юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Відповідно до положень Конституції України держава забезпе-
чує соціальну спрямованість економіки. Це у свою чергу зумовлює 
формування доступних процедур для об’єднання працівників у різного 
роду інституції, діяльність яких спрямовується на охорону й захист їх 
прав і законних інтересів. Згідно зі статтею 36 Конституції України 
громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захи-
сту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів [1].  

В. Я. Бурак на підставі аналізу літератури та чинного законодав-
ства доходить висновку, що захист трудових прав працівників проф-
спілками проводиться у двох формах: 1) участь у системі соціального 
партнерства; 2) здійснення представництва найманих працівників при 
вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів [2]. 

Шляхами здійснення соціального партнерства є соціальний діа-
лог, укладення колективних договорів і колективних угод, а також 
примирні процедури при вирішенні колективних трудових спорів, 
участь працівників і їх представників в управлінні підприємством. 

––––––––– 
 Дохняк Л. М., 2016 
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У частині захисту колективних трудових прав соціальні парт-
нери здійснюють примирно-третейські процедури з метою вирішення 
колективних трудових спорів, реалізують право на страйк. Щодо при-
мирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів, то вони 
у проекті ТК України відображення фактично не знайшли оскільки 
статтею 343 пропонується здійснювати правове регулювання законом, 
зокрема таким виступає Закон України «Про порядок вирішення коле-
ктивних трудових спорів». 

Щодо участі працівників і їх представників в управлінні підпри-
ємством, то якщо за КЗпП таке право належало до основних трудових 
прав працівників та було передбачено окремою 245 статтею і праців-
ники мали право брати участь в управлінні підприємством через проф-
спілки, то в проекті нового ТК України діє лише принцип забезпечення 
права працівників на участь в управлінні юридичною особою безвід-
носно до профспілок [3].  

Правовою основою діяльності ЄС щодо забезпечення права 
працівників на інформування та консультації, участь в управлінні ви-
робництвом виступає Директива 2002/14/ЄС [4], що встановлює зага-
льні рамки інформування та проведення консультацій з найманими 
працівниками у Європейському співтоваристві, Директива 2009/38/ЄС 
про встановлення на підприємствах та групах підприємств, які діють у 
масштабі Співтовариства, європейської робітничої ради або процедури 
з метою інформування працівників і проведення з ними консульта-
цій[5], Директива Ради 2001/86/ЄС3 про доповнення статусу європей-
ського акціонерного товариства правилами, які регулюють залучення 
працівників до управління [6], і Директива Ради 2003/72/ЄС4 про до-
повнення статусу європейського кооперативного товариства правила-
ми, які регулюють залучення працівників до управління [7]. 

Щодо обов’язковості укладення колективного договору на під-
приємстві, установі чи організації сторони соціального діалогу під час 
доопрацювання проекту дійшли згоди щодо того, що норми, які перед-
бачають обов’язковість укладення колективного договору, порушують 
загальні принципи добровільності ведення колективних переговорів. 
Такий висновок можна зробити, проаналізувавши ст. 4 Конвенції Між-
народної організації праці № 98 «Про застосування принципів права на 
організацію і ведення колективних переговорів», яка ратифікована 
Україною, а також Рекомендацію МОП № 91, у якій передбачено, що 
укладення колективного договору повинне відбуватися на добровіль-
них засадах. З огляду на ратифікацію цих двох міжнародних докумен-
тів можна зробити висновок, що в чинному національному законодав-
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стві немає норми, яка передбачає відповідальність за відсутність коле-
ктивного договору [8]. 

Змінився правовий статус професійних спілок під час розі-
рвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Встановлено 
механізм проведення консультацій та надання погодження з боку 
профспілкового органу (ст. 120 проекту ТКУ). Однак у чому поляга-
тимуть ці консультації, який характер впливу профспілковий комітет 
матиме на роботодавця, проектом ТКУ не встановлено. Так, ст. 122 
проекту ТКУ регламентує порядок погодження з виборним органом 
первинної профспілкової організації розірвання трудового договору 
за ініціативою роботодавця. З одного боку, законодавець чітко сфор-
мулював нову процедуру звільнення працівників, а з іншого – ця но-
рма породжує деякі питання. Так, роботодавець надсилає запит про 
звільнення працівника, який є членом профспілки, до якого додають-
ся документи, що підтверджують наявність підстав для звільнення, та 
проект наказу про звільнення. Далі профспілка протягом 14 днів по-
винна розглянути запит роботодавця та прийняти своє рішення в 
письмовій формі, яке не пізніше наступного дня з дня його прийняття 
передається роботодавцю. Щодо випадку, коли профспілка не ви-
явить підстав для відмови, питань не виникає. Так, роботодавець у 
такій ситуації протягом одного місяця з дня отримання відповідного 
позитивного рішення має право звільнити працівника. Натомість у 
випадку, коли професійна спілка відмовить у прийнятті рішення про 
звільнення, проект ТКУ не зазначає можливі дії щодо врегулювання 
ситуації. Частина 3 ст. 122 проекту ТКУ лише зазначає, що в рішенні 
таку відмову виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) у погодженні на звільнення праців-
ника має бути аргументовано викладено із зазначенням причин такої 
відмови. З аналізу цих положень можна зробити висновок, що роль 
профспілок у проекті ТКУ нівелюється, тому що за цією процедурою 
роботодавець лише повідомляє профспілку про своє рішення звіль-
нити працівника, а реальними формами протидії профспілка не воло-
діє, оскільки цей кодекс не врегульовує ситуацію, коли в письмовому 
рішенні все ж буде надано аргументовані причини у відмові на звіль-
нення. Законодавець у свою чергу виправдовує такий перебіг нове-
лою, яку наведено в ч. 5 ст. 122 проекту ТКУ, де декларується право 
на звернення до суду профспілкового органу в разі звільнення пра-
цівника всупереч пропозиціям цього органу, оскільки раніше проф-
спілковий орган такого права не мав. 
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Другою формою захисту трудових прав працівників є здійснен-
ня профспілками представництва під час вирішення як індивідуальних, 
так і колективних трудових спорів.  

В чинному законодавстві спостерігається розділення тих пра-
цівників, права яких захищають профспілки, на дві категорії: ті, що 
входять до профспілок, і ті, що не входять до їхнього складу. Предста-
вництво при захисті трудових прав працівників має місце в індивідуа-
льних трудових правовідносинах при зверненні до суду чи КТС. Так, 
відповідно до статті 380 проекту ТК України інтереси працівника під 
час розгляду індивідуального трудового спору чи виконання рішення 
щодо нього можуть представники профспілкової організації, членом 
якої є працівник. Таким чином представництво прав працівників, що 
не входять до профспілок, є можливим з боку профспілок, але не є їх-
нім обов’язком, якщо порушуються індивідуальні права працівника. 
При цьому відповідальності за відмову профспілки у наданні предста-
вництва в разі звернення працівника до профспілки діючим законодав-
ством не передбачено.  

Цікавою є думка, що слід більш ширше залучити органи соціа-
льного партнерства, зокрема при вирішенні індивідуальних трудових 
спорів. В Європейських країнах в судовому вирішенні спорів профспі-
лки виконують такі функції: надають юридичну допомогу працівникам 
та здійснюють їх представництво; подають від імені працівників інди-
відуальні позови зі спорів, пов’язаних із застосуванням і тлумаченням 
колективних договорів [2]. 

Що ж стосується колективних прав працівників, то профспілка 
здійснює їх незалежно від того, чи є працівник членом профспілки.  

––––––––– 
1. Конституція України: Прийнята на V-й сесії ВР України 28 черв-
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3. Проект Трудового кодексу України (доопрацьований) (реєстр. № 
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сурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?-
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Золотарьова А. О.  
спеціаліст юридичного відділу 
Черкаської міської ради 
м. Черкаси, Україна 

Актуальність теми дослідження пов’язана з двома причинами. 
По-перше, це проведення в нашій країні реформи правової системи, 
яка вимагає підвищення якості у процесі підготовки нормативно-
правових актів. Дієвим заходом оцінки ефективності прийнятих нор-
мативно-правових актів є проведення правового моніторингу. По-
друге, на сьогодні є позитивний досвід застосування системи кількіс-
них показників, які дозволяють виконувати формальні оцінки структу-
ри нормативно-правових актів. Використання такого підходу дає мож-
ливість перейти від загальних методів до конкретних, кількісних оці-
нок, показників нормативно-правових актів. Наявність низки таких ха-
рактеристик, дає змогу порівняти між собою нормативно-правові акти 
прийняті в різні історичні часи. 

Аналіз публікації показує, що юридична техніка та особливості 
її застосування розглядалися значною кількістю науковців. При цьому, 
підготовки природоохоронних нормативно-правових актів, розробка їх 
конструкцій, особливості юридичної техніки є темою яку рідко торка-

––––––––– 
 Золотарьова А. О., 2016 
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лися науковці. Фрагментарно ця проблема досліджувалась в роботах 
М. М. Бринчука, А. П. Гетьмана, А. К. Голіченкова, О. С. Колбасова, 
В. В. Костіцкого, О. М. Краснова, Н. Р. Малишевої, Ю. С. Шемшучен-
ка та інших. З цієї причини питання пов’язані з юридичною технікою 
використанням кількісних оцінок стану природоохоронних норматив-
но-правових актів потребують свого подальшого вивчення. 

Метою роботи є дослідження та розрахунок кількісних показни-
ків законів «Про охорону Українського РСР» 1960 р. та «Про охорону 
навколишнього природного середовища» 1991 р. 

Викладення матеріалів дослідження необхідно розпочати з того 
що проведення моніторингу нормативно-правових актів потребує ви-
користанню нових методологічних концепцій. В якості основного по-
казника пропонується система численних показників, яка складається з 
кількості знаків, що входять до закону, окремих розділів чи глав та 
статей. Згідно І. І. Оніщука, конструкцію закону можна представити з 
трьох частин: загальної (вступної), основної та заключної [1, с. 89]. В 
деяких випадках законодавець розміщує на початку викладення змісту 
акту преамбулу, завданням якої є викладення обґрунтування доцільно-
сті прийняття акту, викладення сфери правовідносин, які потребують 
вирішення шляхом прийняття цього документу. Вступна (перша) час-
тина закону, як правило охоплює першу главу під назвою «Загальні 
положення» і включає нормативні положення, що визначають: 
а) предмет регулювання закону; б) значення термінів, що використо-
вуються в законі; в) склад законодавства з предмета регулювання за-
кону; г) найбільш загальні положення закону, зокрема принципи пра-
вового регулювання і суб’єктний склад відповідних відносин, класифі-
кації. Основна (друга) частина закону, як правило, є найбільш 
об’ємною, складається з декількох глав та включає наступне. Це нор-
мативні положення, які визначають: 1) компетенцію органів державної 
влади; 2) допоміжні заходи; 3) правові режими, права і обов’язки, по-
рядок здійснення діяльності у сфері відносин, регульованих законом; 
4) міри відповідальності, інші наслідки порушення положень закону. 
Заключна (третя) частина нормативно-правових актів визначає поря-
док вступу закону в силу, перехідні положення, зміни в законодавстві, 
пов’язані з прийняттям закону. Практичне використання цієї схеми з 
метою дослідження внутрішньої структури актів проведено на прикла-
ді закону «Про охорону природи Української РСР» 1960 р., та закону 
«Про охорону навколишнього природного середовища» 1991 р. При 
дослідженні цих актів, необхідно розглянути причини та правові кон-
цепції, які знайшли відображення в їх змісті та вплинули на особливо-
сті їх побудови. Так радянський закон 1960 р. був першим після жовт-
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невого перевороту прийнятим в УРСР [2, c. 85]. В свою чергу Закон 
1991 р., готувався на більш високому технологічному рівні, що дово-
дить фіксація в ньому, екологічних прав та обов’язків громадян, пи-
тань моніторингу, екологічної експертизи, стандартизації та норму-
вання. При цьому з метою запобігання колізій в склад цього законода-
вчого акту, увійшов розділ 14 «Вирішення спорів у галузі охорони на-
вколишнього природного середовища». Згідно з цим законом охорона 
природи трактувалася більш розширено як процеси збереження, раціо-
нального використання, розширеного відтворення та розвитку всіх 
природних багатств. Розгляд тексту радянського закону показує наяв-
ність в змісті преамбули, яка містить 380 знаків та складає 4,2% від за-
гального змісту матеріалу. Зміст цієї частини акту побудований на ек-
лектичній доктрині, з причини того, що з однієї сторони, природні ба-
гатства УРСР розглядаються, як засіб задоволення потреб соціалістич-
ного народного господарства. З іншої сторони в преамбулі вказується 
протилежне завдання з охорони природних багатств яка є важливішим 
напрямком діяльності радянської держави. Враховуючи низький рівень 
тогочасної юридичної техніки в склад радянського закону не ввійшли 
положення, що визначають предмет регулювання, значення терміні, 
склад законодавства, принципи, класифікації. В склад закону увійшов 
розділ «Загальні положення», які складаються з ст. 1, 2 в яких вказу-
ються, завдання в сфері охорони природи та необхідність особливої 
охороні окремих об’єктів, які мають значну наукову або народогоспо-
дарчу цінність, в цілому цей розділ має 864 знака и разом з преамбу-
лою складає 9,5 %. В свою чергу Закон 1991 р. включає в себе розділ І 
«Загальні положення» ст. 1-8, які містять 6855 знаків, та складаюсь 6,5 
% від загальної кількості матеріалу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні кількісні показники природоохоронних законодав-

чих актів 
 

Найменував-
ння закону, 
рік прийнят-
тя 

Загальна 
кількість 
знаків 

Всту-
пна 
час-
тина 

Основна частина (зн.) 

/
п    Компе-

тенція 
Допоміжні 
заходи 

Право-
ві ре-
жими 

Міри 
відпові-
дальнос-
ті 

«Про охоро-
ну природи 
Української 
РСР» 1960 р. 

9009 864 
9,5% 

595 
6,6% 
 

 
___ 

7000 
77,7% 
 

470 
5,2% 
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«Про охоро-
ну природ-
ного навко-
лишнього 
середови-
ща» 1991 р. 

111095 6855 
6,5% 

35574 
32% 

16017 
14,4% 

30499 
27,4% 

5741 
5,1% 

Таким чином % матеріалу вступної частини зафіксованої в За-
коні 1991 р. менше ніж аналогічний показник в законі 1960 р. У зміст 
цього розділу Закону 1991 р. увійшли об’єкти, принципи правової охо-
рони, питання права власності на природні ресурси. 

Основна частина закону 1960 р. регламентує питання організації 
охорони природи, компетенції органів державної влади, місцевого са-
моврядування, порядок контролю за здійсненням заходів в цій сфері, 
участі громадськості, а також заходи по реалізації закону та відповіда-
льність за порушення правил охорони природи. Питання компетенції 
органів державної влади увійшли до розділу ІІ «Організація охорони 
природи», якій містить 595 знаків, що складає 6,6 % від загальної кіль-
кості матеріалу. Аналогічним чином в Законі 1991 р. детально розгля-
дається повноваження в цій сфері Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України, міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища, обласних державних адміністрацій, ор-
ганів місцевого самоврядування, громадських організацій, які в цілому 
містять 35574 знака чи 32 %. Таким чином процент матеріалу, який 
присвячений питанню компетенції у Законі 1991 р. значно більшій ніж 
у радянському акті, відповідно 32 % та 6,6 %. В Законі 1991 р. можна 
виділити напрямок допоміжні заходи якій містить 16017 знаків чи 
14,4% (табл.1), до числа яких відноситься моніторинг, складання када-
стрів, державний облік, екологічна експертиза, екологічне інформацій-
не забезпечення, екологічні стандарти та нормативи. В радянському 
законі такі розділи відсутні. Одним з важливіших елементів правової 
охорони природи є регламентування правових режимів таких об’єктів. 
Так в радянському законі ці питання регламентуються ст. 5–26, які мі-
стять 7000 знаків чи 77,7% загального матеріалу, а в Законі 1991 р. 
цьому напрямку присвячені розділи 9 та 10, які мають 30499 знаків чи 
27,4 % (табл.1). Таким чином в радянському законі процент матеріалу 
присвячений правовим режимом значно більший ніж в Законі 1991 р. 
Четвертим напрямком правового регулювання є відповідальність за 
порушення законодавства в сфері охорони природи регламентується 
ст. 27, яка містить 470 знаків чи 5,2 % загальної кількості матеріалу. В 
свою чергу в Законі 1991 р. цьому напрямку присвячений розділ 15 
ст. 68–70, які містять 5741 знаків, що складає 5,1 % загальної кількості 
матеріалу. Таким чином в двох законах на розгляд питань відповідаль-
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ності відведена однакова кількість матеріалу. Недоліком двох законів є 
відсутність заключної частини та порядку введення в дію цих актів. 

Компаративний аналіз двох законів показує, що акт 1991 р. має 
значно більшу кількість знаків – 111095 у порівняні з законом 1960 р., 
який має 9009 знаків. На основну частину в радянському законі прихо-
диться 8065 знаків чи 89 %, а в Законі 1991 р. 103535 знаків чи 93,1 %.  

––––––––– 
1. Оніщук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових ак-

тах : монографія / І. І. Оніщук. – Івано-Франківськ : Лабораторія академіч-
них досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2014. – 228 с. 

2. Колотинская Е. Н. Правовая охрана природы в СССР: учебное 
пособие для студентов-заочников гос. ун-тов / Е.Н. Колотинская; под 
ред. проф. Н.Д. Казанцева, М-во высш. и сред. спец. образования 
РСФСР. Науч.-метод. кабинет Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова 
по заоч. и веч. обучению. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1962. – 196 с.  

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ 
ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА 
ЩОДО ДИТИНИ НАРОДЖЕНОЇ 

СУРОГАТНОЮ МАТІР’Ю 
Ключковська Н. І.  

студентка юридичного факультету  
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Факт народження дитини – це юридичний факт, з яким закон 
пов’язує правові наслідки та надає правове значення. Факт народження 
без реєстрації породжує виникнення лише біологічного та морального 
зв’язку між батьками та дитиною. Юридичного значення факт похо-
дження набуває лише з моменту його державної реєстрації в органах 
ДРАЦСу. Обов’язок зареєструвати народження дитини лежить на ба-
тьках, які відповідальні за збереження її життя та здоров’я. У зв’язку з 
розвитком технологій у сфері медицини, батьками дитини можуть бу-
ти і особи, які є її генетичними батьками, проте фізично дитину вино-
сила та народила для них інша особа (сурогатна матір). Ці тези і бу-
дуть присвячені юридичному аспекту встановлення батьківства щодо 
дитини народженої сурогатною матір’ю. 

Згідно з положеннями частини 2 ст. 123 Сімейного кодексу 
України (далі – СК України) у разі перенесення в організм іншої жінки 

––––––––– 
 Ключковська Н. І., 2016 
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ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в ре-
зультаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, бать-
ками дитини є подружжя. 

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я «Про 
затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні» від 09.09.2013 року № 787 (далі – Наказ МОЗ 
України) державна реєстрація народження дитини методом сурога-
тного материнства проводиться за заявою подружжя, яке в силу 
безпліддя чи інших медичних протипоказань не може самостійно 
зачати та виносити дитину. У цьому разі одночасно з документом, 
що підтверджує факт народження дитини цією жінкою (сурогатною 
матір’ю), подається заява про її згоду на запис подружжя батьками 
дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідче-
на, а також довідка про генетичну спорідненість батьків (матері чи 
батька) з плодом.  

О. А. Явор зазначає, що заява про згоду на запис подружжя ба-
тьками дитини повинна бути зроблена та нотаріально засвідчена ще до 
народження дитини [9, c. 129]. Ми вважаємо, що така позиція є обґру-
нтованою задля уникнення спорів в майбутньому та затягування про-
цесу державної реєстрації народження дитини. Проте варто уточнити 
часові межі, коли повинна бути зроблена така заява. На нашу думку, 
така заява повинна бути надана ще до підписання договору про суро-
гатне материнство та включена до його тексту. 

У частині 1 ст. 139 СК України передбачено, що жінка, яка за-
писана матір'ю дитини, може оспорити своє материнство. Однак час-
тиною 2 статті 139 СК України передбачено, що оспорювання мате-
ринства не допускається у разі народження дитини в результаті ім-
плантації зародка, зачатого подружжям, в організм іншої жінки або за-
родка, зачатого чоловіком, який перебуває у шлюбі та іншою жінкою, 
– в організм його дружини. В такому випадку, батьками вважається 
подружжя. Тобто український законодавець надає перевагу генетич-
ним батькам та не допускає ситуацій, коли сурогатна матір на законній 
підставі може оспорити своє материнство. 

Як ж вирішуватиметься питання, якщо подружжя, яке уклало 
договір про сурогатне материнство відмовляється від дитини, наро-
дженої сурогатною матір’ю, та оспорює факт батьківства.  

Так, Садгірський районний суд м. Чернівців, розглянувши 
справу про виключення з актового запису про народження дитини 
даних про матір дитини встановив:позивач та відповідач, перебу-
ваючи у зареєстрованому шлюбі, у зв’язку з безпліддям, вирішили 
скористатись послугами сурогатної матері. У період виношування 
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сурогатною матір’ю дитини, шлюб між позивачем та відповідачем 
було розірвано. У зв’язку з цим позивачка вважає, що вона не є ма-
тір’ю дітей (хлопчика та дівчинки), оскільки вона не є їх генетич-
ною матір’ю, а тому у неї не виникає обов’язків матері щодо них. 
Суд, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, вказав: «правила 
встановлені ст. 123 СК України ґрунтуються на принципі визнання, 
згідно з яким правового значення набуває не біологічний аспект на-
родження дитини, а соціальний намір особи визнати дитину своєю. 
При цьому визнання відбувається до народження дитини у момент 
надання згоди на застосування тієї чи іншої репродуктивної техно-
логії відповідно до ст. 48 Закону України про «Основи законодавст-
ва України про охорону здоров'я», де передбачена наявність пись-
мової згоди подружжя на вчинення таких дій. Така письмова згода 
сторонами була надана, з чого встановлюється намір позивача на 
застосування ДРТ» [5]. 

Суд у своєму рішенні фактично встановив, що презумпція бать-
ківства починає діяти ще з моменту надання згоди на застосування 
ДРТ методом сурогатного материнства, а, отже оспорювання батьківс-
тва на тій підставі, що дитина народжена сурогатною матір’ю, або у 
зв’язку з відсутністю генетичного зв’язку з дитиною одним із подруж-
жя не є підставою для скасування запису про матір та/або батька дити-
ни. Ми вважаємо, що до умов договору повинні бути включені наслід-
ки відмови майбутніх батьків від дітей, народжених сурогатною ма-
тір’ю та визначатися їх доля, або ж встановлюватися заборона відмови 
від визнання батьківства щодо таких дітей. 

Варто також проаналізувати і зарубіжний досвід, що стосу-
ється питань батьківства, щодо дитини народженої сурогатною ма-
тір’ю. Голландська система має складну процедуру визначення ба-
тьківства дитини. Наприклад, «передача повністю всіх батьківських 
прав при сурогатному материнстві не відбудеться проти волі будь-
якої зі сторін. Це означає, що сурогатна матір не має юридичного 
обов’язку віддати дитину, а майбутні батьки — прийняти її. Якщо 
дитині ще не виповнилося шість місяців, майбутні батьки можуть 
забрати її до себе додому лише за згоди Ради з догляду і захисту ді-
тей» [1]. За законами Великобританії, сурогатна матір та її партнер 
або чоловік залишаються законними батьками дитини до її передачі 
майбутнім батькам за процедурою, встановленою законодавством 
Великобританії. У випадку, якщо сурогатна матір є одиначкою або 
її партнер/чоловік не погоджується на процедуру допоміжного на-
родження дитини, батьком дитини може вважатися біологічний 
(майбутній) батько [6]. За законами штату Каліфорнія (США) ви-
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знання батьківських прав та відносин між батьками та дітьми вирі-
шується судом. Немає автоматичного права майбутніх батьків на 
дитину,народженої сурогатною матір’ю. Перед народженням дити-
ни до суду повинен бути поданий позов, разом з копією договору 
про сурогатне материнство. Суд визначає, чи відбулися якісь пору-
шення закону під час укладання договору та періоду вагітності, та 
вирішує питання по суті. До постановлення рішення законними ба-
тьками є сурогатна матір та її чоловік [2]. 

Отже, нами було проаналізовано лише кілька аспектів в кон-
тексті правовідносин сурогатного материнства, а саме наданню факту 
народження дитини правового значення. Було висловлено думку, щодо 
необхідності отримання згоди сурогатної матері на запис подружжя 
батьками дитини ще до укладення договору. Встановлено, що презум-
пція батьківства починає діяти ще з моменту надання згоди на застосу-
вання ДРТ методом сурогатного материнства. Проаналізовано законо-
давство інших країн, де визначено дещо жорсткіші правила встанов-
лення факту батьківства щодо дитини народженої сурогатною матір’ю. 
Така практика насамперед спрямована на уникнення випадків зали-
шення такої дитини сиротою. Це питання, на жаль, жодним чином не-
врегульоване українським законодавством. У зв’язку з чим було наго-
лошено на необхідності включення до договору про сурогатне мате-
ринство умови, яка б визначала долю дитини, народженої сурогатною 
матір’ю, у випадку неможливості встановлення батьківства подруж-
жям та з інших причин. 

––––––––– 
1. Вонк, М. «Материнство для інших: подвійний підхід Голландії» 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

Коротя А. М.  
здобувач кафедри теорії держави і права 

НУ «Одеська юридична академія» 
Актуальність теми дослідження пов’язана з необхідністю про-

тидії воєнної агресії з боку Російської Федерації, яка проводиться 
шляхом гібридної війни. Однієї з причин, такої ситуації, являється 
слабкість української армії, яка фактично була знищення в наслідок 
бездарної та недалекоглядної політики керівництва України. Таке ста-
влення до військових проблем знайшло відображення у відсутності 
ефективної правової бази, яка регламентує права та обов’язки військо-
вослужбовців та їх гарантії з боку держави. З метою удосконалення 
діючого законодавства у військовій сфері може бути використаний по-
зитивний досвіт в часи перебування українських земель під зверхністю 
Російської імперії. Нормативно правове регулювання статусу військо-
вослужбовців складалося з різних напрямів та мало складну історичну 
динаміку. Таким чином, історико-правовий досвіт цієї сфери, потребує 
вивчення і більш детального розгляду для виявлення тих аспектів, які 
можуть бути використані в удосконалені діючого законодавства. 

Аналіз публікацій показує наявність значної кількості літерату-
ри присвячений правовому регулюванню військової сфері в часи існу-

––––––––– 
 Коротя А. М., 2016 
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вання Російської імперії. При цьому питання, пов’язані з правами та 
обов’язками військовослужбовців, розглядались побіжно при вивчені 
більш загальних проблем. Фрагментарно ця тема досліджувалась в 
працях: Н. В. Артамонова, Н. М. Богатирьової, Т. Е. Буриченкової, 
С. В. Волкова, П. А. Зайончковского, М. З. Машлаевского, Е. А. Рази-
на, П. А. Режепи, С. М. Троїцького та іншіх. Таким чином, історична 
динаміка правового статусу військовослужбовців Російській імперії 
потребує свого вивчення і подальшого розвитку. Метою роботи є до-
слідження основних напрямків правотворчості в сфері регулювання 
правового статусу військовослужбовців Російської імперії. 

Викладення матеріалу дослідження необхідно розпочати з того, 
що в різні історичні часи в Російській імперії приймалася різна кількість 
нормативно-правових актів присвячених цьому питанню, яка залежала 
від суспільно -політичної ситуації, військових потреб та особистості 
правителя. Найбільш інтенсивним періодом правотворчості у цій сфері 
були часи царювання Петра І, протягом яких проходило становлення 
системи прав та обов’язків військовослужбовців на підставі прийнятого 
у 1722 р. Табелю про ранги [1, с. 47]. При розгляді цієї сфери, правового 
регулювання, слід враховувати ту обставину, що держава також постій-
но підвищувала об’єм обов’язків та вимог до офіцерського корпусу. На-
приклад у період царювання Петра І отримання офіцерського звання, 
навіть при дворянському походженні, потребувало наявності військово-
го досвіду, який можна було здобути шляхом служби унтер-офіцером чи 
солдатом в інших спеціальних підрозділах. В часи царювання Ганни 
Йонівни у 1737 р. був прийнятий указ забороняючий отримання офіцер-
ських звань, особами які не вміють читати та писати. В цілому розгляд 
нормативно-правових актах прийнятих у цій сфері позволяє їх розділити 
на три групи: а) акти, які регламентували право військовослужбовців на 
отримання звань та грошової винагороди; б) акти присвячені регулю-
ванню виплати пенсій у випадку каліцтва, поранень, а також вислуги 
певної кількості років; в) акти присвячені праву військовослужбовців на 
отримання грошової компенсації у випадку переїзду на нове місце слу-
жби, квартирні, столові гроші. Така систематизація дозволяє розглянути 
нормативно правові акти, які приймалися по кожному з цих напрямків.  

І. Право на отримання звань та грошової винагороди. З метою 
створенная боєздатного офіцерського корпусу Петро I, указом від 26 лю-
того 1714 р. «Про не отримання офіцерських звань дворян, які не служили 
солдатами в гвардії», заборонив надавати звання офіцера тим дворянам, 
що не служили солдатами в гвардії і не були знайомі з основами військо-
вої справи. Дія даного нормативно-правового акту не поширювалася на 
солдатів з непривілейованих станів, які мали право на офіцерський чин за 
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вислугу і військові заслуги. З метою регулювання отримання прав на дво-
рянство 16 січня 1721 р. Петро І видав указ «Про видачу обер-офіцерам на 
дворянство патентів», який регламентував видачу офіцерам патентів на 
дворянство, а дітям таких осіб давалося спадкове дворянство з видачею 
відповідного патенту. Характерною рисою процесу правового регулюван-
ня прав військовослужбовців на отримання дворянства стала та обставина, 
що дана норма буде постійно змінюватися шляхом прийняття норматив-
но-правових актів, спрямованих на зменшення доступу представників не-
привілейованих шарів до дворянського стану. Суттєві зміни в правах і 
обов'язках офіцерського корпусу відбуваються після прийняття Петром III 
Маніфесту від 18 лютого 1762 року «Про дарування вільності та свободи 
всьому російському дворянству», який складається з об'ємної преамбули і 
дев'яти пунктів. Відповідно до даного нормативно-правового акту, дворя-
ни звільнялися від обов'язкової військової служби і отримували право ви-
бирати військову або цивільну службу. Правовий статус російського офі-
церства істотно змінився після прийняття Катериною ІІ «Грамоти на пра-
во, вільності і переваги шляхетного російського дворянства» від 21 квітня 
1785 р. Як вказує А. П. Корелін, цей указ звільнив дворян від обов'язкової 
державної служби, давав значні переваги офіцерському корпусу в порів-
нянні з державними службовцями, та став основою подальшого розвитку 
законодавства [2, с. 23]. Іншим важливим обмеженням була відсутність у 
дворян, які не служили в армії права на участь у виборах дворянських 
станових установ. Поширення на українські землі у 1785 р. дії «Жалуваної 
грамоти дворянству», дало змогу закрымити за за козацькою старшиною 
товариством дворянські права та привілеї. У зв'язку з великою кількістю 
осіб, які бажали отримати патент на дворянство, 11 червня 1845 р. Микола 
I видав Маніфест «Про порядок отримання дворянства службою». Основ-
ним завданням даного правового акта було обмеження доступу до приве-
лігірованого стану окремих осіб шляхом підвищення класу чинів, що да-
вали право на спадкове дворянство. 

ІІ. Правове регулювання пенсіонного забезпечення. До сере-
дини XVIIIст. законодавче закріплення пенсійних в Російській імперії 
було практично відсутнє. Виплати коштів у випадку досягнення пев-
ного віку, наявності вислуги, каліцтва чи отриманні ушкоджень прово-
дилися згідно конкретних імператорських указів і стосувалися окре-
мих осіб. У 1764 р. Катерина ІІ прийняла указ, згідно якого для війсь-
кових та цивільних чинів за 35-літню службу встановлювались пенсії у 
розмірі половинного окладу, але якщо ця особа не мала значних дис-
циплінарних порушень. Як вказувалось в акті, пенсії могли відплачу-
ватися і у випадку каліцтва або поранень, що заважало продовжувати 
військову службу. У період царювання Олександра I, для вирішення 
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питання про виплату пенсій військовослужбовцям була утворена спе-
ціальна комісія. Результатом ії діяльності стало видання імператорсь-
кого указу від 21 травня 1803 року, згідно якого офіцери, які прослу-
жили без зауважень по службі, 20 років отримували частину окладу, 30 
років - половину розміру відповідного окладу, а при вислузі в 40 років 
- офіцер отримував платню у розмірі повного окладу. При цьому вій-
ськовослужбовці, які стали нездатними до служби з причини отрима-
них в боях поранень отримували забезпечення у розмірі «пристойному 
службі» незалежно від вислуги. Однак зміст даного терміна в указі не 
розшифровувався. Інтерес представляє та обставина, що термін вислу-
ги розраховувався з моменту початку проходження дійсної військової 
служби, а час перебування в кадетському корпусі до неї не зараховува-
вся. Іншим аспектом правового регулювання в даній сфері стало пен-
сійне забезпечення родин офіцерів, яка в XVIII ст. законом не регла-
ментувалося. Грошове утримання, що видалося імператором вдовам, 
дітям і малолітнім братам і сестрам померлих офіцерів, які не мали 
єдиної системи і залежали від особистого ставлення імператора. Пра-
вове регулювання допомоги родинам офіцерів почалося з 1809 р. шля-
хом прийняття указу, який встановлюв право на пенсію у розмірі в 1/8 
посадового окладу вдовам офіцерів у віці старше 40 років. У більш пі-
зній історичний період 6-го грудня 1827 р. був прийнятий Устав згідно 
якого пенсії чинам перших двох класів призначалися особисто імпера-
тором, а генерал-поручникам і всім іншім офіцерам – у розмірі платні 
відповідно до присвоєних звань. У разі, якщо особа виходять у відста-
вку не маючи вислуги 20 років вона, не отримувала допомоги, а офіце-
ри у разі відставки через хворобу, відслуживши не менше 10 років, 
отримували пенсію в розмірі 1/3 посадового окладу, не менше 20 років 
-2 / 3, а при наявності 30 років – отримували повний оклад. При цьому, 
якщо офіцери ставали на службі повними інвалідами, то прослуживши 
не менше 1 року вони отримували одноразову річну платню, у випадку 
служби не менше 5 років - пенсію в розмірі 1/3 окладу, не менше 10 
років - 2/3, а у випадку вислуги у 20 років - повну платню. 

III. Право на додаткові виплати. Імперське законодавство регла-
ментувало право офіцерів на отримання грошей на оплату квартири роз-
мір якої залежав від звання, посади і регіону на території, якого проходила 
служба. У доповненні до цього, чинне законодавство давало можливість 
виплати офіцерам столових грошей, які виплачувалися лише командирам 
частин і підрозділів. Іншим видом матеріальної підтримки, офіцерського 
корпусу, з'явилося законодавче закріплення права офіцерів і військових 
лікарів, на проїзд на залізницях в II класі з платою за тарифом Ш класу, а 
генералам, полковникам - командирам частин і військовим лікарям в чині 
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статського радника і вище - в I класі з платою за та рифом II класу. На до-
даток до цього стройові штаб - і обер-офіцери, за згодою між Військовим 
міністерством і міністерством Імператорського двору, мали право відвіду-
вати театри за половинну вартості квитка. 

Підводячи підсумок виповненого дослідження не обходимо від-
значити, таку характерну особливість розвитку права в цій сфері, як 
розширення спектра правовідносин регулюючих права і обов'язки офі-
церського корпусу. Так на першому етапі, основним правом офіцерів 
було отримання платні і дворянства, на другому етапі, додається така 
сфера, як пенсійне забезпечення, а на третьому приймаються нормати-
вно-правові акти, які регламентували виплату премій, столових, квар-
тирних грошей, компенсації за переїзд.  

––––––––– 
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2. Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России 1861-

1904 гг. / А.П. Корелин. – М: Наука, 1979. – 303 с.  
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На сьогоднішній день Україна вибрала європейський шлях. Сві-

дченням цього є підписання та наступна ратифікація Угоди про Асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-
пейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони від 16 вересня 2014 року (далі – Угода). На 
виконання умов Угоди, Кабінет Міністрів України 17 вересня 2014 ро-
ку затвердив План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (№ 847-р) (далі – План). 

––––––––– 
 Костик С. О., 2016 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

78 

Стосовно наближення трудового та соціально-забезпечу-
вального законодавства України до актів права Європейського Союзу є 
багато положень Угоди та Плану, що відносяться до окремих соціаль-
них та трудових питань, а також директиви та регламенти Європейсь-
кого Союзу, щодо яких Україна зобов’язалася наблизити своє законо-
давство про працю та соціальне забезпечення. Ці положення стосують-
ся здебільшого заборони дискримінації (недискримінації), трудових 
стандартів, трудової міграції, трудового пенсійного забезпечення, мі-
німальних норм соціального забезпечення, тощо. 

Одними із провідних положень, які пронизують всю Угоду, є 
положення про недискримінацію. У статті 17 Угоди зазначається, що 
відповідно до законів, умов та процедур, що застосовуються у державі-
члені та в ЄС, ставлення до працівників, які є громадянами України та 
які законно працевлаштовані на території держави-члена, має бути ві-
льним від будь-якої дискримінації на підставі громадянства стосовно 
умов праці, винагороди або звільнення порівняно з громадянами цієї 
держави-члена [2]. Це заборона дискримінації за ознакою громадянст-
ва, що гарантує громадянам України право на рівне ставлення у сфері 
праці. До питання недискримінації, одним із завдань Плану є розроб-
лення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою 
імплементації положень Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 
2000 р. про реалізацію принципу рівного відношення незалежно від 
расової чи етнічної належності та Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 
листопада 2000 р. про встановлення загальної системи рівного відно-
шення у сфері зайнятості та професійної діяльності [3]. 

У сфері торгівлі та сталого розвитку Сторони Угоди визнають 
повну та ефективну зайнятість та гідну працю для всіх як ключові еле-
менти для торгівлі в контексті глобалізації. Сторони підтверджують 
свої зобов’язання щодо сприяння розвитку торгівлі у такий спосіб, що 
приводить до повної та ефективної зайнятості й гідної праці для всіх, 
зокрема чоловіків, жінок та молоді. Також, Сторони визнають і зо-
бов’язуються реалізовувати такі трудові стандарти: 

a) свободу об’єднань та ефективне визнання права на колективні 
переговори; 

б) усунення всіх форм примусової чи обов’язкової праці; 
в) фактичне викоренення дитячої праці; та 
г) усунення дискримінації стосовно зайнятості та професій [2]. 
Глава 21 Угоди присвячена Співробітництву у галузі зайнятос-

ті, соціальної політики та рівних можливостей. Сторони посилюють 
діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики 
зайнятості, безпечних та здорових умов праці, гендерної рівності, 
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соціального захисту.[2] По-перше, планується стимулювати підви-
щення рівня зайнятості населення, створити та зберегти наявні робо-
чі місця, зокрема для вимушено переміщених осіб, та зменшити на-
пругу на ринку праці шляхом залучення клієнтів Державної служби 
зайнятості до активних програм сприяння зайнятості. Це завдання 
поклали на Міністерство соціальної політики України, Міністерство 
фінансів України та на Міністерство економічного розвитку України. 
Зрозумілим стає, що завдання не є конкретизоване, тому перевірити 
якість його виконання та й виконання взагалі буде складно. По-друге, 
заплановано удосконалити трудові відносини з урахуванням міжна-
родних норм і стандартів, підвищити рівень заробітної плати в Укра-
їні. Не зовсім зрозумілим є те, наскільки планують підвищити заробі-
тну плату та як саме хочуть удосконалити трудові відносини. По-
третє, важливим завданням є унеможливлення проявів дискримінації 
за ознакою інвалідності [3]. Відповідно до Плану, Міністерство соці-
альної політики України розробило, а Кабінет Міністрів України за-
твердив Стратегію подолання бідності від 16 березня 2016 року. Ряд 
завдань спрямований на покращення умов праці, особливо на небез-
печних виробництвах. 

Що стосується гендерної рівності, то планується розробити, 
прийняти та впровадити нормативно-правові акти з метою імплемен-
тації положень Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про 
реалізацію принципів рівних можливостей та рівного ставлення до чо-
ловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг та 
Директиви Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступове запро-
вадження принципу однакового підходу до чоловіків і жінок у сфері 
соціального забезпечення [3].  

Не залишилась поза увагою й сфера соціального забезпечення. 
Верховна Рада України 16 березня 2016 року ратифікувала Конвенцію 
Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального за-
безпечення № 102, ухвалену на 35-й сесії Генеральної конференції 
Міжнародної організації праці 28 червня 1952 року в м. Женеві. Про-
гнозується, що набрання чинності зазначеною Конвенцією сприятиме 
створенню передумов для приєднання України до Європейського ко-
дексу соціального забезпечення в цілому [1]. 

Проаналізувавши тексти Угоди та Плану, можна зробити висно-
вок, що перед Україною постало багато завдань, які потрібно буде вико-
нати у майбутньому. Важливо побудувати чіткий план імплементації 
директив та регламентів Європейського Союзу у сфері трудового права 
та права соціального забезпечення та чітко слідувати йому. На мою дум-
ку, наявний План є недостатньо деталізованим та чітким, що ускладнює 
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його виконання. На сьогоднішній день ратифіковано лише невелику кі-
лькість директив та регламентів у соціально-трудовій сфері. 

––––––––– 
1. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення від 21 

квітня 1955 року №102 // МОП - [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_011 

2. Закон України «Про ратифікацію Угоди про Асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони» від 16 вересня 2014 року №1678-VII // Відомості Верховної 
Ради України. – 2014. – № 40. – ст. 2021. 

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтоварис-
твом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» 
від 17 вересня 2014 року № 847-р - [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 

4. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий 
вимір. Книга друга: Збірник актів законодавства України та acquis 
communautaire // упорядник З. Я. Козак — Львів: Ресурсно-аналітич-
ний центр «Суспільство і довкілля» – 2015. — 1392 с. 

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ДЖЕРЕЛО ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

Ласько І. М.  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціального права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

В науці права соціального забезпечення вчені розглядають дже-
рела права соціального забезпечення у декількох аспектах: матеріаль-
ному, ідеологічному та формально-юридичному. 

Так, залежно від факторів, які істотно впливають на творення 
права соціального забезпечення, виділяють природні, матеріальні (еко-
номічні), соціальні та інші джерела права соціального забезпечення. 

Природні джерела права соціального забезпечення розглядають 
як вплив природних факторів (географічних, кліматичних, біологіч-
них) на формування права соціального забезпечення. Наприклад, про-
живання людей на забруднених територіях, у гірських населених пунк-

––––––––– 
 Ласько І. М., 2016 
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тах, містах чи селах, у тих чи інших регіонах зумовлює необхідність у 
певному матеріальному забезпеченні та соціальному обслуговуванні їх. 

Соціальні джерела права соціального забезпечення передбача-
ють комплекс соціально-економічних заходів державних органів, під-
приємств, установ, організацій і їх об’єднань, органів місцевого само-
врядування, спрямованих на послаблення нерівності в розподілі дохо-
дів та майна, на захист населення від бідності, безробіття, зростання 
цін тощо. А суть матеріальних джерел права соціального забезпечення 
полягає у значній диференціації доходів людей, що характерна ринко-
вій економіці. Відтак, це змушує державу приймати рішення (правові 
акти), які б сприяли людині своєю працею досягнути гідного рівня 
життя, самозайнятості, самозахисту, матеріальному забезпеченню з 
боку держави, справедливому перерозподілу матеріальних благ. 

Необхідно зауважити, що поширеним є все таки розгляд джерел 
права соціального забезпечення у формально юридичному розумінні. 
В даному випадку мова йде про застосування терміну «джерело права» 
для позначення форм зовнішнього вираження змісту права (ємності, з 
якої черпається встановлене загальнообов’язкове правило поведінки). 
Таке розуміння терміну робить акцент на організації змісту права вла-
сне в нормативно-законодавчому аспекті. 

В науковій літературі можна виділити два підходи щодо визна-
чення поняття джерел (форм) права соціального забезпечення. Одні нау-
ковці вважають, що джерела права соціального забезпечення – це зовні-
шня форма вираження та існування норм права, що регулюють відноси-
ни у сфері соціального забезпечення. Інші науковці визначають їх як 
спосіб існування та закріплення норм права соціального забезпечення.  

Однак, усі вони згодні з тим, що джерела права вміщують норми 
права. Це можна пояснити тим, що в радянський період проблеми пра-
ворозуміння вирішувались, як правило, з нормативістсько-позити-
вістських позицій. Представники такого підходу трактували право як 
систему встановлених або санкціонованих державою норм. Таким чи-
ном, право зводилось виключно до норм права. Ось чому у визначенні 
джерел права часто зустрічається категорія норм права.  

Щодо позиції науковців, які розглядають джерела права соціально-
го забезпечення через спосіб існування та закріплення норм права варто 
зауважити наступне. Відповідно до значення, поданого Тлумачним слов-
ником української мови, «спосіб» - це певна дія, прийом або система при-
йомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; 
або те, що служить знаряддям і т. ін. у якій-небудь справі, дії. 

В науковій юридичній літературі зазначають, що способи, за-
вдяки яким формуються джерела права, є різними, що відповідає спе-
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цифіці окремих видів джерел права, особливостям розвитку суспільст-
ва та форм держави. І до основних способів формування належать: 

– безпосереднє волевиявлення народу (референдум); 
– правотворчість – прийняття нормативно-правових актів правомо-

чними державними органами, органами місцевого самоврядування; 
– трансформація як встановлений державою порядок застосу-

вання норм міжнародного права на своїй території, який може бути 
виконаний у вигляді індивідуальної імплементації («переклад» таких 
норм, перетворення в норми національного права законодавчим шля-
хом), а також розгляд міжнародно-правових правил як складових час-
тин національного права (тобто, безпосередньо діючими); 

– надання обов’язкової сили судовим рішенням; 
– визнання державою юридичної сили договорів між суб’єктами 

права із встановленням взаємних прав і обов’язків в якості правових норм.  
На нашу думку, розкриття поняття «джерело права соціального 

забезпечення» через способи є дещо невдалим. Оскільки робиться ак-
цент на способах вираження і закріплення норм права, а це характери-
зує процедуру утворення та існування права соціального забезпечення, 
методику оформлення норм права назовні. Джерела права, як видаєть-
ся, є результатами цієї діяльності - актами правотворчої або іншої дія-
льності, якими встановлюються або визнаються юридичні норми, а не 
сам процес правотворчості.  

Інший підхід науковців полягає у тому, що вони розглядають 
джерела права соціального забезпечення як зовнішні форми вираження 
правових норм, або зовнішні форми організації змісту права у норма-
тивно-правових актах, або зовнішні форми вираження правотворчої 
діяльності держави.  

Своєю чергою зовнішня форма - це сукупність юридичних до-
кументів, які формально закріплюють правові явища і дозволяють їх 
застосовувати. Право (власне як правила поведінки) об’єктивно може 
існувати лише набувши певної форми. Без форми виразу такі правила 
поведінки можна розглядати лише як бажану поведінку людини, але 
необов’язкову, адже засобів впливу у випадку неналежної поведінки 
до особи застосувати не можна. Тобто право лише тоді стає правом, 
якщо воно виражається назовні у вигляді певної форми. Ці форми пра-
ва, існуючи об’єктивно, слугують джерелами, з яких заінтересовані 
суб’єкти можуть почерпнути відомості про характер і зміст відповід-
них норм права, що містяться у них. Таким чином, можна констатува-
ти, що джерелами права соціального забезпечення є зовнішні форми 
вираження права соціального забезпечення. 
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Ще раз звернувшись до визначень джерел права соціального за-
безпечення, в яких використовується категорія «зовнішні форми», а 
саме зовнішні форми вираження правових норм, або зовнішні форми 
організації змісту права у нормативно-правових актах, або зовнішні 
форми вираження правотворчої діяльності держави, необхідно заува-
жити, що зазначені визначення є різними за змістом та обсягом.  

У першому визначенні мова йде про зовнішні форми вираження 
норм права соціального забезпечення, а містяться вони у різних джерелах 
права соціального забезпечення (нормативно-правових актах, норматив-
них договорах, актах судової влади нормативного характеру тощо). 

У другому визначенні мова йде про зовнішні форми організації 
змісту права соціального забезпечення у нормативно-правових актах. 
Це визначення вужче ніж перше, бо організація змісту права соціаль-
ного забезпечення можлива як у нормативно-правових договорах, так і 
в інших видах джерел права. 

Третє визначення, на нашу думку, є найвужчим, бо у ньому 
йдеться про правотворчу діяльність лише держави. І поза увагою за-
лишаються інші правотворчі суб’єкти у сфері соціальньного забезпе-
чення, наприклад соціальні страхові фонди, недержавні органи.  

Підсумовуючи, вважаємо, що джерела права соціального забез-
печення доцільно визначати як зовнішні форми вираження та закріп-
лення правових норм, що регулюють відносини в сфері соціального 
забезпечення.  

 

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТІВ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Мак Л. Б.  
аспірант кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
м. Львів, Україна 

При дослідженні інститутів земельного права України, досить 
часто використовуються терміни «правовий інститут земельного пра-
ва», «нормативно-правовий інститут земельного права» та «інститут 
земельного законодавства» як рівнозначні. Насправді, ці поняття аж 
ніяк не є тотожними. Більше того, вони виступають структурними 
елементами окремих земельно-правових систем. Однією із спільних 
ознак, яка об’єднує зазначені інститути є їх предмет регулювання, 

––––––––– 
 Мак Л. Б., 2016 
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оскільки усі вони безпосередньо чи опосередковано регламентують 
земельні відносини. 

У загальній теорії держави та права розмежування вищенаведе-
них інститутів було здійснено Н.О. Левицькою, яка чітко вказала на їх 
відмінні ознаки. З її точки зору, правовий інститут є структурним еле-
ментом галузі права, нормативно-правовий інститут – системи джерел 
права, а інститут законодавства – системи законодавства [1]. Водночас, 
зв'язок вказаних інститутів є дуже тісним.  

Вважаємо за доцільне погодитися із такою позицією, оскільки 
інститут права формується шляхом об’єднання норм права, інститут 
законодавства – законодавчих приписів, а нормативно-правовий інсти-
тут – нормативно-правових приписів. Кожен із зазначених елементів є 
структурним елементом окремих самостійних систем, а саме: системи 
права, системи законодавства та системи джерел права. Тоді як право-
вий інститут земельного права та інститут земельного права є одно по-
рядковими поняттями, які спрямовані на визначення тотожних право-
вих явищ – сукупності однорідних земельних відносин. Ключовим те-
рміном при визначенні цих понять є «інститут». Як випливає із тлума-
чного словника української мови: інститут – це сукупність правових 
норм у якій-небудь галузі суспільних відносин[2, с. 792–793]. Іншою 
кваліфікуючою ознакою інституту є його тісний зв'язок з правом. По 
суті, це не будь-який інститут, а інститут норм права. Тобто, зазначе-
ний інститут є правовим, оскільки предметом його регламентації та 
дослідження є сукупність не будь-яких соціальних норм, а саме – норм 
права. Згідно положень юридичного словника правовий інститут – це 
відокремлена група юридичних норм, що регулюють однорідні суспі-
льні відносини [3, с. 17]. Таким чином, основними ознаками, які 
об’єднують термін правовий інститут із інститутом права є єдність та 
уніфікованість норм права, а також однорідність суспільних відносин, 
які виступають предметом його регулювання.  

Інститутам земельного права притаманні загальні ознаки інсти-
тутів права, а також спеціальні ознаки, які визначають його особливос-
ті як інститутів саме земельного права. Зважаючи на те, що предметом 
нашого дослідження виступають інститути земельного права, вважає-
мо за необхідне звернути увагу на їх спеціальні ознаки, які відрізняють 
їх від інших інститутів права та додатково підтверджують самостій-
ність галузі земельного права України. 

На нашу думку, до галузевих ознак інститутів земельного права 
необхідно віднести: 
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– їх предмет правового регулювання – земельні відносини. Згід-
но статті 2 Земельного кодексу України земельні відносини розгляда-
ються як суспільні відносини щодо володіння, користування і розпо-
рядження землею [4]. Водночас, статтею 317 Цивільного кодексу 
України передбачено, що зміст права власності становлять право во-
лодіння, користування та розпорядження своїм майном [5]. Фактично, 
у статті 2 Земельного кодексу України предмет земельного права – зе-
мельні відносини зведено до змісту права власності на землю. Хоча, 
предмет земельного права є набагато ширшим та включає набагато 
ширше коло земельних відносин, зокрема: відносини оренди землі; 
відносини, пов’язані із охороною та відтворенням земель; здійснення 
управління у сфері земельних відносин; притягнення до юридичної 
відповідальності за вчинення земельних правопорушень тощо. При 
цьому в залежності від конкретного виду земельних відносин здійсню-
ється класифікація інститутів земельного права на інститути Загальної 
та інститути Особливої частини земельного права. 

– об´єктом правового регулювання кожного із інститутів земе-
льного права є земля. При цьому трактування землі може бути дуже 
різноманітним. Земля може розглядатися як природний ресурс, як вид 
нерухомого майна, а також як національне надбання усього нашого 
народу (національне благо).  

– наповнення їх екологічним та соціальним змістом, що зумов-
лено віднесенням землі до особливо цінного природного ресурсу, який 
перебуває під особливою охороною держави. Тому використання землі 
повинно бути спрямоване не лише на задоволення економічних інтере-
сів держави, але й на забезпечення охорони та раціонального викорис-
тання таких земель; 

– поєднання у межах однієї матеріальної галузі права – земель-
ного права України як матеріальних, так і процесуальних інститутів 
земельного права. Серед процесуальних інститутів земельного права 
доцільно виділити інститут вирішення земельних спорів, який, на 
жаль, лише опосередковано регламентує ці відносини, оскільки більш 
повна їх регламентація передбачена спеціальними процесуальними 
нормативно-правовими актами: Цивільний процесуальний кодекс 
України, Господарський процесуальний кодекс України та Криміналь-
ний процесуальний кодекс України. 

– міжгалузевим характером норм, які формують конкретні ін-
ститути земельного права. Так, інститути державного земельного када-
стру, державної реєстрації прав на земельні ділянки, землеустрою та 
низка інших інститутів земельного права містять як суто норми земе-



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

86 

льного права, так і норми адміністративного права в частині управлін-
ських функцій державних органів щодо оформлення прав на земельні 
ділянки або їх припинення. 

– приватно - правовий та публічно-правовий характер інститутів 
земельного права, що зумовлено поєднанням у межах земельного пра-
ва як галузі права двох самостійних методів правового регулювання 
земельного права: диспозитивного та імперативного.  

– норми земельного права, які формують конкретні інститути земе-
льного права закріплені як у Земельному кодексі України, так у спеціаль-
них земельних законах. Наприклад, інститут оренди землі отримує більш 
повну регламентацію у нормах Закону України «Про оренду землі». 

Інститути земельного права, як і більшість інститутів права, 
піддаються окремій класифікації. Базовим критерієм їх класифікації 
виступає сфера їх правового регулювання, яка дозволяє поділити їх 
на інститути Загальної та Особливої частини земельного права. З то-
чки зору В. І. Федоровича, такий поділ інститутів земельного права 
спрямований на усунення дублювання їх нормативного матеріалу, 
усунення складності юридичних конструкцій, полегшення сприйнят-
тя і вивчення цієї галузі права [6]. Водночас, не можна стверджувати 
лише про вагомий вплив інститутів Загальної частини земельного 
права на формування інститутів Особливої частини земельного пра-
ва, оскільки їх взаємодія є двосторонньою. По суті, як інститути За-
гальної частини земельного права впливають на формування інститу-
тів Особливої частини земельного права, так і інститути Особливої 
частини земельного права вливають на зміст інститутів Загальної ча-
стини земельного права. Незважаючи на те, що інститути Загальної 
частини земельного права становлять його базу регулювання, у них 
відсутні такі ознаки як стійкість, стабільність. Навпаки, у них по-
стійно вносяться певні корективи в залежності від конкретного полі-
тичного та економічного клімату нашої держави.  

Наприклад, інститут державної реєстрації речових прав на 
земельну ділянку зазнав істотних змін у зв’язку із скасуванням дер-
жавних актів на право власності на земельну ділянку, а також за-
безпеченням повного електронного документообігу інформації по 
земельних ділянках. У зв’язку із прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших зако-
нодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з держа-
вної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 
26.11. 2015 р.[6], факт реєстрації речових прав на земельну ділянку 
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посвідчується інформацією із Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно.  

Таким чином, додатковим підтвердженням самостійності земе-
льного права як галузі права є діючі інститути земельного права, які 
регламентують земельні відносини із використанням загальних та спе-
ціальних методів земельного права, ґрунтуючись на основних принци-
пах функціонування земельного права як галузі права. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ИСПЫТАНИЯ 
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
Мамедов Р. Ю.  

доктор философии по праву, полковник-лейтенант полиции,  
старший преподаватель кафедры «Гражданского права» 
Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики,  

г. Баку, Азербайджанская Республика 

Согласно ст. 35 Конституции Азербайджанской Республики, 
«труд является основой личного и общественного благосостояния. Ка-
ждый имеет право свободно выбирать на основе своей способности к 
труду вид деятельности, профессию, занятие и место работы. Никто не 
может быть принужден к труду. Трудовые договоры заключаются сво-

––––––––– 
 Мамедов Р. Ю., 2016 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

88 

бодно. Никто не может быть принужден заключить трудовой дого-
вор». Установление трудовых прав и гарантий Конституцией обладает 
высшей юридической силой, преимуществом перед другими нормати-
вно-правовыми актами, и уровень конституционных гарантий не мо-
жет быть ограничен какими-либо нормативно-правовыми актами. Из 
сказанного, очевидно, что право на труд реализуется посредством за-
ключения трудового договора.  

Процедура заключения, изменения и прекращения трудового 
договора регулируется нормами Трудового Кодекса Азербайджанской 
Республики (далее ТК АР), принятым парламентом Азербайджанской 
Республики 1 февраля 1999 г. и вступившим в силу с 1 июля того же 
года. В соответствии с трудовым законодательством Азербайджанской 
Республики, трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают после регистрации внесенного в электронную информаци-
онную систему посредством усиленной электронной подписи уведом-
ления о трудовом договоре и направления работодателю электронной 
информации об этом. Это непосредственно указано в ч. 2-1 ст. 7 ТК АР.  

Стаття 43 ТК АР «Содержание трудового договора» определяет круг 
обязательных условий, которые должны быть внесены в трудовой договор.  

В науке трудового права условия трудового договора разделяю-
тся на два вида: обязательные условия и дополнительные условия. До-
полнительные условия могут быть внесены в содержание трудового 
договора только по соглашению сторон, а также, эти условия не долж-
ны противоречить трудовому законодательству и после вступление в 
силу трудового договора дополнительные условие, как и обязательные 
условие обязательны для работника и работодателя. В этом плане мо-
жно соглашаться с мнениями Ю. П. Орловского А. Ф. Нуртдиновой, 
которые справедливо отмечают, что «это не означает, что дополните-
льные условия не носят обязательного характера. Включенные в тру-
довой договор, они имеют такую же юридическую силу, как и обязате-
льные условия» [1, с. 140]. 

Одним из дополнительных условий можно назвать испытатель-
ный срок. Заключение трудового договора между работодателем и ра-
ботником с установлением условие испытательного срока имеет суще-
ственное значение в условиях современной рыночной экономики. По-
тому что работодатель в основном лицо, которое занимается предпри-
нимательской деятельностью и целями его являются, извлечение при-
были, защита деловой репутации на рынке, производство конкуренто-
способных товаров, оказание услуг, выполнение работ. В этом случае 
работодатель нуждается в профессиональной, квалифицированной ра-
бочей силе. А для того чтобы подобрать нужные профессиональные 
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кадры без каких либо ошибок работодателю потребуется применить 
институт испытания. С другой стороны не редко встречаются и слу-
чаи, когда работник тоже имеет право устанавливать испытание с це-
лью определить или подходит ему подобная работа.  

В юридической литературе существуют разные позиций авторов 
по вопросу об испытательном сроке. Разделим их на четыре группы. 
Первую группу составляют ученые, которые считают, что при заклю-
чении трудового договора может быть установлено испытание по сог-
лашению сторон с целью проверки соответствия работника поручае-
мой ему работе [2, с. 188; 3, с. 275; 1, с. 145; 4, с. 192; 5, с. 101; 6, с. 70; 
7, с. 117]. Вторая группа авторов утверждают, что трудового договор 
может быть заключено с установлением испытательного срока с целью 
проверки профессионального уровня работника, умения им исполнять 
соответствующие функции [8, с. 234].  

Третья группа составляет ученые, которые утверждают, что 
инициатором установления испытания при заключении трудового до-
говора может выступать не только работодатель, но и работник [9, 
с. 115]. Такой позиции придерживаются и турецкие ученые. Они отме-
чают, что «стороны трудового договора для того чтобы испытать друг 
друга добровольно могут заключить трудовой договор с испытатель-
ным сроком» [10, с. 151].  

Наконец, последнюю (четвертую) группу составляет позиция авто-
ров, которые считают, что испытание при приеме на работу может быть 
установлено коллективными договорами. Так, например, Мария Руиз от-
метила, что в некоторых европейских странах, периоды испытаний даже 
могут быть установлены коллективным договором» [11, с. 83; 12, с. 41]. 

На основе сказанного считаем целесообразным позицию авторов, 
которые считают, что при заключении трудового договора по соглаше-
нию сторон может быть обусловлено испытание с целью проверки рабо-
тодателем соответствия профессионального уровня работника, умения 
им исполнять соответствующие функции, а также работником, чтобы 
определить подходит ему ли данная работа. Поэтому, для усовершенст-
вования Трудового Кодекса Азербайджанской Республики, предлагаем 
содержание ст. 51 ТК АР следующем образом: по соглашению сторон 
трудовой договор может заключаться с установлением испытатель-
ного срока в целях проверки профессионального уровня работника, уме-
ния им исполнять соответствующие трудовые функции, определения 
работником пригодности этой работы для него. 

––––––––– 
1. Трудовое право России / Учебник. Ответственные редакторы: заслу-

женный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
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ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ 
МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Мисишин А. В. 
магістрант юридичного факультету 

Львівський національний університет ім. Івана Франка  
м. Львів, Україна 

Питання трудової міграції громадян України за кордон та в са-
мій країні є проблемою державного рівня. Населення України постійно 
зменшується внаслідок демографічних, еміграційних процесів, а 
останнім часом і через військовий конфлікт на Сході країни. Якщо 

––––––––– 
 Мисишин А. В., 2016 
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зменшення населення внаслідок демографічних процесів (зокрема 
зменшення народжуваності) і поширення процесів його старіння вва-
жається цілком природним, і таким що притаманне розвиненим краї-
нам світу, то зменшення населення внаслідок еміграції вказує на суку-
пність несприятливих умов всередині країні, які виштовхують насе-
лення в міжнародні міграційні процеси. Сьогодні більшість наших 
співвітчизників перебуває за кордоном у статусі нелегальних трудових 
мігрантів і належить до найбільш дискримінованої та незахищеної ка-
тегорії іноземців. 

За даними державної статистики, обсяги офіційно зареєстрованої 
трудової міграції постійно зростають: у 1996 р. вони становили 12 тис., у 
1998 р. – 24 тис., у 2002 р. – 41 тис., у 2011 – 1 млн осіб. у 2016 – 6,5 млн! 

Зроблений аналіз факторів «виштовхування» трудових ресур-
сів за кордон дає можливість встановити, що визначальним серед них 
є економічний, зокрема низький рівень оплати праці. Так, в Україні 
середня заробітна плата у 2012 р. була в 10 – 12 разів нижчою від по-
казників розвинених країн світу, а після 100-ти відсоткової девальва-
ції національної валюти у 2014 р. цей розрив став ще більшим. Так, 
якщо середня заробітна плата у 2013 р. була 3160 грн., що за курсом 
долара у 8 грн. дорівнювала 395 дол. США, то у 2014 р. та сама заро-
бітна плата, але за курсом долара у 16 грн. стала меншою в 2 рази і 
становила 197 дол. США. Інфляційні процеси (рівень інфляції у 2014 
р. офіційно склав 124,9 % річних [1] негативно позначилися на купі-
вельній спроможності громадян і призвели до зменшення їх реальних 
доходів. З цієї точки зору, доходи, отримані в іноземній валюті за ко-
рдоном, стають ще більш привабливими. Іншими факторами є сукуп-
ність політичних, соціальних та психологічних явищ суспільного 
буття, серед яких: політична нестабільність, корумпованість усіх гі-
лок влади, відсутність культури (традиції) виконання законів, безвід-
повідальність вищих посадових осіб органів державної влади, недію-
чі правові механізми захисту прав власності тощо. У сукупності ці 
фактори формують негативний інвестиційний клімат. Це призводить 
до що, внутрішні і зовнішні інвестори побоюються вкладати капітал 
в економіку України через високі інвестиційні ризики. Повільні тем-
пи залучення прямих іноземних інвестицій, яким притаманний пер-
манентний характер, та незначні їх обсяги, віддзеркалюють ставлен-
ня зовнішніх інвесторів [2, с. 3]. 

Невтішними є й прогнози щодо перспектив розвитку еконо-
міки країни. За даними Державної служби статистики України, па-
діння промислового виробництва у квітні 2015 р. порівняно з квіт-
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нем попереднього року прискорилося до 21,7%. У січні-березні 
2015 р. реальний ВВП України знизився на 17,6% порівняно з ана-
логічним періодом 2014 р. (у постійних цінах 2010 р.) [3, 237]. Діє-
вим механізмом протидії економічним і соціальним викликам у су-
часних суспільствах є самозайнятість, розвиток малого і середнього 
бізнесу. Проте в 2014 р. Україна посіла 96-те місце у світовому рей-
тингу легкості ведення бізнесу, за індексом сприйняття корупції 
(Transparency International) займає 144-те місце зі 176 можливих, за 
рейтингом Світового банку найбагатших країн за рівнем ВВП на 
душу населення займає ганебне 136-те місце. Як наслідок, Україна 
займає 5-те місце у світі після Мексики, Індії, Китаю, Росії за пока-
зником чисельності емігрантів. За даними Європейського агентства 
з вирішення питань надання емігрантам притулку (EASO), число 
українців, охочих покинути країну, в 2014 р., порівняно з 2013 р., 
збільшилося в 14 разів. Як заявили в EASO, у 2013 р. притулку в ЄС 
шукали 1060 українців, а в 2014 р. ця цифра зросла до 14040 осіб. 
[4] Україна увійшла до першої шістки держав, звідки надходять 
прохання про притулок в ЄС. Крім України, до цього списку вхо-
дять Сирія, Еритрея, Ірак, Сомалі і Нігер [5, с. 97]. 

Незважаючи на статистичні дані, беззаперечний той факт, що 
сьогодні зовнішня трудова міграція населення України є масштабним, 
загальнодержавним явищем, яке потребує всебічного вивчення, аналі-
зу, прогнозування та адекватної реакції держави через формування та 
реалізацію національної еміграційної та імміграційної політики. 

Трудова зовнішня міграція є природною реакцією населення на 
негативні зміни в соціально-економічному житті суспільства в період 
структурних перетворень в економіці, за умови нерозвиненості та ре-
формованості внутрішнього ринку праці, масового галузевого й регіо-
нального безробіття. 

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція: 
доходи більшості верств населення не достатні для елементарного за-
доволення першочергових потреб. Ця тенденція вказує на наявність в 
державі значного прошарку бідного населення [6, с. 3].  

Сьогодні для міграційних процесів в Україні характерна тенде-
нція до інтелектуалізації складу еміграції. Ця тенденція зберігатиметь-
ся до подолання економічної кризи, бо за її умов значна частка високо-
кваліфікованих фахівців не отримує належного застосування для своїх 
знань та кваліфікації на батьківщині.  

Негативні сторони має трудова міграція і для економіки Украї-
ни. Через зростання грошової маси в певної частини населення відбу-
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вається штучне збільшення попиту. До того ж в країні спостерігається 
розшарування населення за економічними показниками, адже доходи 
тих, хто отримує грошові перекази з закордону значно більші, ніж у 
тих, хто працює в Україні. 

До того ж гроші, які передають заробітчани уникають оподатку-
вання, немає відрахувань у соціальні чи пенсійні фонди, тому вони за-
галом не сприяють економічному зростанню держави. Головним чин-
ником, що знизить трудову міграцію є забезпечення людей роботою з 
належними умовами праці та її оплатою, обмеження «тіньової» еконо-
міки та «тіньової» зайнятості. Адже продуктивна зайнятість – 
це шлях подолання бідності та відвернення від виїзду на заробітки за 
кордон [7, с. 11]. 

Варто зазначити, що з 1 січня 2016 року набув чинності Закон 
України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 р. № 761-
VIII, спрямований на забезпечення правової основи регулювання трудо-
вої міграції громадян за кордон та заходи щодо реінтеграції мігрантів, 
які повертаються. Закон спрямований передовсім на регулювання тру-
дової міграції та соціальний захист мігрантів. Однак, що цілком виправ-
дано, у ньому знайшли відображення не лише соціально-економічні, а й, 
зокрема, мовно-культурні та освітні потреби мігрантів [8]. 

Аналізуючи дану проблему можна зробити висновок, що мігра-
ційні рухи є так званим «індикатором» реакції населення на зміни в 
економічному, політичному, соціальному митті будь-якого суспільст-
ва. Розмір, напрямки та масштаби таких процесів певної мірою свід-
чать про стабільність або навпаки про нестабільність суспільного роз-
витку. Процес трудової міграції в Україні має тенденцію до зростання.  

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що Україні вкрай 
необхідно зберегти свій людський, науково-освітній потенціал. Зу-
пинити відтік працездатного економічно активного населення мож-
на, лише забезпечивши створення умов для ефективного його вико-
ристання. Такими умовами є високопродуктивні робочі місця, на 
яких випускають конкурентоздатну продукцію, що користується 
попитом на внутрішньому і світовому ринках. Тому міграційна по-
літика має розроблятися разом зі стратегією соціально-еконо-
мічного розвитку країни на основі системного і комплексного під-
ходу, спрямованої на створення привабливого інвестиційного клі-
мату, відновлення довіри до влади, ефективного використання люд-
ського потенціалу, забезпечення високих стандартів життя. 

––––––––– 
1. Індекс споживчих цін у 1991 – 2014 рр. Державна служба статис-

тики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 
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СТРОКОВІ ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 
В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙ НИХ 

ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ ПРАЦІ 
Олексів І. І.  

аспірант кафедри соціального права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 
Конституція України закріплює право кожного на працю, що 

включає можливість заробляти на життя працею, яку він вільно обирає, 
або на яку вільно погоджується. Зважаючи на стрімкий розвиток вироб-
ництва в результаті технологічних революцій, теперішній світ все ще не в 
змозі забезпечити повну реалізацію цього права. Тому актуальним зали-
шається пошук оптимальної моделі трудового договору, яка б відповідала 
сьогоденним вимогам ринкової економіки та забезпечувала високий рі-
вень зайнятості. 

Як зазначено в доповіді №1 генерального директора МОП при-
свяченій 104 сесії міжнародної конференції праці у 2015 році: «Сього-
днішній світ хоч і досягнув рівня процвітання, все ж теперішні тенден-

––––––––– 
 Олексів І. І., 2016 
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ції темпів глобального економічного розвитку залишаються значно по-
вільнішими, ніж до фінансової кризи 2008 року. В силу демографічних 
тенденцій кожного року ринок праці поповнює 40 млн. людей, а це 
означає, що в період до 2030 року потрібно буде створити більше 600 
млн. робочих місць у глобальній економіці, більшість з яких має бути 
створена в секторі надання послуг». 

Переважна більшість науковців цілком слушно вважають, що 
правовий статус працівників, які працюють за строковими трудовими 
договорами, суттєво відрізняється від становища тих осіб, які працю-
ють за трудовим договором укладеним на невизначений строк, саме 
завдяки строковості трудових правовідносин. Строковий характер тру-
дових договорів певною мірою обмежує права працівника. Окрім цьо-
го, директива ЄС від 28 червня №1999/70 про строковий трудовий до-
говір, проголошує, що договір на невизначений строк залишається го-
ловною формою трудових відносин. 

Видається однак, що реалії ринкової економіки та глобалізація тру-
дових відносин вимагатимуть більш гнучких форм залучення до праці. В 
сучасних умовах перспектива залишатись на одному робочому місці про-
тягом всього часу трудової діяльності стала чимось застарілим.  

Генеральний директор МОП звертає увагу також на те, що в тепе-
рішніх умовах трудові правовідносини можуть все більше відходити від 
класичного свого варіанту, який передбачає зайнятість на умовах повного 
робочого часу, приймаючи одну з нестандартних форм зайнятості в тому 
числі на умовах неповного робочого часу, строкових та гнучких договорів. 

Варто зазначити, що строкові трудові правовідносини викону-
ють низку важливих функцій. Перш за все, вони можуть слугувати ін-
струментом відбору працівників за рівнем їх здібностей та відповідно-
сті посаді. У цьому сенсі тимчасова зайнятість може бути своєрідним 
«шлюзом» для входу на ринок праці та потенційною можливістю для 
здобуття стабільнішої та краще оплачуваної роботи.  

З іншого боку, укладення строкових трудових договорів з пра-
цівниками є одним із способів економії на оплаті праці, коли тимчасові 
працівники працюють за постійних, адже тимчасові працівники, зазви-
чай, мають більш обмежений доступ до навчання, яке організовується 
роботодавцем, оскільки обмежена тривалість співпраці з ними робить 
недоцільними інвестиції у людський капітал. Відтак, зрозумілим є пра-
гнення законодавця закріпити вичерпний перелік випадків укладення 
строкових трудових договорів. 

Заслуговує уваги й те, що поводження зі строковими працівниками 
не повинно бути менш сприятливим, ніж поводження з постійними пра-
цівниками на аналогічних посадах. Вимога про однакове поводження під-
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лягає застосуванню в різних сферах: охорона здоров’я та безпека праці, 
тривалість та форма робочого часу, оплачувані відпустки та державні свя-
та, професійне навчання, соціальні пільги, розмір оплати праці тощо.  

Варто відзначити також, що трудові відносини на невизначений 
строк укладаються все рідше, і це є об’єктивним наслідком сьогоден-
них реалій в рамках глобалізаційних процесів як в економіці так і на 
ринку праці. Фактично роботодавець не зацікавлений в тому, щоб 
укладати безстроковий трудовий договір з працівником, з огляду на 
розвиток технологічного прогресу, інтернаціоналізацію виробництва 
та деякі інші чинники. 

Сучасний підприємець не бажає укладати трудові договори на 
невизначений строк з огляду на стрибки попиту, на товари або послу-
ги, що він виробляє чи надає. Більш того, укладення строкових трудо-
вих договорів сприяє можливості ефективного відбору кадрів.  

Зрештою, обмежена тривалість договірних відносин між пра-
цівником і роботодавцем, має спонукати останнього до надання мак-
симально можливих гарантій особам, що працюють за строковим тру-
довим договором, зокрема важливим є надання таким категоріям пра-
цівників доступу до навчання, підвищення своєї професійної кваліфі-
кації, для того, щоб у випадку припинення трудових правовідносин 
роботодавець мав змогу знайти гідну заміну на ринку праці. 

 
 
 

КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ, 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГАРАНТІЇ ОСОБАМ, 

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВАЖКИХ 
ТА ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ 

Панченко А.  
аспірант кафедри соціального права  

Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Конституція України, на час прийняття якої було ратифіковано 
переважну більшість міжнародних договорів України, увібрала до себе 
найбільш прогресивні гарантії найманих працівників у галузі охорони 
праці, до яких можна віднести право на вільний вибір правці за своєю 
згодою та, відповідно, на відмову від роботи на умовах трудового до-
говору, на які працівник не згоден, включаючи запровадження чи ска-
сування важких, шкідливих та небезпечних умов праці, на безпечні, 
––––––––– 
 Панченко А., 2016 
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здорові та належні умови праці (ст. 43), на об'єднання в організації для 
захисту своїх прав, у тому числі – життя та здоров'я працівника 
(ст. 36), право на страйк (ст. 44) та на мирні зібрання (ст. 39), право на 
відпочинок (ст. 45), право на охорону здоров'я (ст. 49), право на інфо-
рмацію про права та обов'язки (ст. 57), яке знаходить деталізацію в 
трудовому законодавстві та на соціальний захист, що надається грома-
дянам, в тому числі у зв'язку із залученням до роботи у важких, шкід-
ливих та небезпечних умов праці (ст. 46).  

Несприятливі умови праці зумовлюють необхідність додаткових 
заходів захисту працівників від шкідливого впливу. Вони є потенцій-
ним джерелом небезпеки для здоров'я та життя працівників і оточення 
внаслідок аварій та недотримання вимог з охорони праці сторонами 
трудового договору з різних причин, тому зменшення кількості робо-
чих місць з такими умовами праці має бути головною метою і задан-
ням соціальної держави. Такого висновку, зокрема, можна дійти аналі-
зуючи положення Закону України “Про охорону праці», Національної 
програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого се-
редовища, а також законодавства про атестацію робочих місць тощо. 
Оскільки положення Конституції про створення безпечних та здорових 
умов праці є продовженням принципу захисту життя та здоров'я лю-
дини, як найвищої соціальної цінності, а стан умов праці в Україні у 
багатьох випадках незадовільний, цей принцип має бути закріплений 
шляхом зазначення головного завдання з поліпшення умов праці усіма 
роботодавцями. У зв'язку з цим, статтю 43 Конституції було б добре 
доповнити реченням: “Поліпшення умов праці є головним обов'язком 
роботодавця у сфері безпеки та гігієни праці». 

Нагальність змін стосовно поширення дії нормативно-правових 
актів у часі наглядно підтверджує періодичне порушення норми час-
тини 1 статті 58 Конституції у зв'язку з необхідністю заповнення про-
галин та усунення недоліків правового регулювання, що виникли у 
минулому, які законодавець вчасно не заповнив або не усунув. По-
перше, це стосується трудового стажу працівника. За пунктом 4.4 “По-
рядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, 
посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пен-
сію за віком на пільгових умовах», встановлення факту для підтвер-
дження права на пільгову пенсію за віком за роботу у важких, шкідли-
вих та небезпечних умов праці працівнику, який мав право на пільгове 
обчислення трудового стажу за минулий час, можливе, якщо проведе-
но атестацію робочих місць.  

Суди цілком обґрунтовано задовольняють позови про зараху-
вання такого трудового стажу, що дає право на пенсію за віком на 
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пільгових умовах (за Списками № 1 та № 2) у разі, якщо умови праці 
не відповідали необхідним вимогам, і не були при цьому підтверджені 
належною атестацією робочих місць за умовами праці. Права праців-
ника не можуть обмежуватись внаслідок невиконання чи неналежного 
виконання роботодавцем своїх обов'язків в разі фактичного виконання 
ним робіт віднесених до Списку. 

Важлива складова права на здорові умови праці полягає у за-
стосуванні грошової компенсації за роботу у таких умовах, реаліза-
ція якої може потребувати зворотної дії нормативно-правових актів 
у часі. Так, стаття 100 КЗпП України передбачає встановлення пра-
цівникам зайнятим у важких, шкідливих та небезпечних умов праці 
підвищеної оплати у випадку затвердження Кабінетом Міністрів 
України відповідного переліку видів робіт. З одного боку, праців-
ники отримують таку компенсацію за іншими механізмами і без йо-
го затвердження, на підставі атестації робочого місця за умовами 
праці, колективних договорів та угод. З іншого боку, відсутність 
відповідного переліку та порядку його реалізації створює невизна-
ченість у правовому становищі працівників, тому затвердження Ка-
бінетом Міністрів України єдиного переліку є дуже важливим. В 
разі ж його затвердження цілком можливе виникнення ситуації, ко-
ли працівники, які де-юре мали право на підвищену оплату праці в 
силу припису КЗпП України, фактично зможуть ним скористатись 
лише з моменту прийняття нового переліку. Зворотна сила норм та-
кого переліку надасть їм право на належну оплату праці за попере-
дній час, яку вони не отримали з незалежних від них причин. 

Отже, припис частини першої статті 58 Конституції України, на 
нашу думку, необхідно змінити з метою надання як уже прийнятим, 
так і майбутнім нормативно-правовим актам можливість розв'язання 
колізій або прогалин у правовому регулюванні відносин, що виникли у 
минулому та передбачити обмеження на зворотну у часі дію таких ак-
тів лише стосовно встановлення або посилення юридичної відповіда-
льності. У зв'язку з цим, пропонуємо зазначену норму викласти в на-
ступній редакції: “Закони та інші нормативно-правові акти, що встано-
влюють або посилюють чи обтяжують відповідальність особи, не ма-
ють зворотної дії в часі.» 

Відповідно до статті 152 Конституції України, положення зако-
нів, які не відповідають Конституції України, визнаються Конститу-
ційним Судом України неконституційними. Крім того, навіть якщо но-
рмативний акт містить інші положення, ніж Конституція України, пра-
цівник має право звернення до суду з метою захисту на підставі статті 
8 Конституції. Відповідно до роз'яснення Пленуму Верховного суду 
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України наданого в Постанові пленуму “Про застосування Конституції 
України при здійсненні правосуддя», Конституція України має найви-
щу юридичну силу, тому суди оцінюють зміст конкретного закону з 
точки зору його відповідності Конституції та застосовують її поло-
ження як норми прямої дії. Таким чином, в разі порушення права пра-
цівника на належні, здорові та безпечні умови праці, він може зверну-
тись за його захистом та отримати від роботодавця відшкодування за-
вданої у зв'язку з цим шкоди.  

Отже, принцип безпеки праці за Основним законом мав би вра-
ховувати три основні правомочності, які виникають у зв'язку з цим у 
працівника. По-перше, потрібно гарантувати право працівнику з боку 
роботодавця та встановити вимогу до останнього про забезпечення на-
лежних та таких, що відповідають вимогам безпеки та гігієни — без-
печних і здорових умов праці. По-друге, необхідно зазначити, що ви-
падки, коли допускається відступлення від зазначеного принципу по-
винні встановлюватись виключно Законами України. По-третє, необ-
хідно законодавчо закріпити безумовне право працівників на підвище-
ну оплату праці, що полягає у встановленні права на вимогу такої 
оплати незалежно від строку позовної давності. 

Не зважаючи на те, що “засадничі» положення Конституції 
встановлюють основні права та свободи людини, не повинні порушу-
ватись. Чинне законодавство України важких, шкідливих та небезпе-
чних умов праці все ж допускає право роботодавця відступати від 
цього принципу, не конкретизуючи перелік відповідних випадків. З 
одного боку, імовірність настання таких випадків є високою, оскіль-
ки технічний розвиток суспільства неминуче створює передумови 
для техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій, а з іншого 
— його порушення відбувається також у “штатному» режимі, коли 
працівники вимушені виконувати роботу в умовах важких, шкідли-
вих та небезпечних умов праці при перевищенні ГДР, ГДК на постій-
ній основі, а роботодавець має право отримати дозвіл від органів 
влади на здійснення діяльності у таких умовах. Однак, випадки тако-
го відступу можуть бути можливими лише у виняткових випадках та 
встановлюватись виключно законами України, про що необхідно за-
значити у Конституції, додавши першу частину статті 43 реченням в 
наступній редакції: “Випадки надання дозволу на роботу у шкідли-
вих та небезпечних умовах праці встановлюються законами України. 
Працівники мають право на пільги та компенсації за роботу у важ-
ких, напружених, шкідливих або небезпечних умовах праці.» 
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Міжнародним універсальним стандартом у сфері праці є право на 

справедливі та сприятливі умови праці. Воно знайшло своє закріплення 
в багатьох міжнародних актах, серед яких такі фундаментальні як: Зага-
льна декларація прав людини 1948 р. (ч. 1 ст. 23), Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та культурні права (ст. 7), Європейська соціальна 
хартія (ст.ст. 2, 3). В останньому, це право звучить як право на справед-
ливі умови праці та право на безпечні та здорові умови праці. 

В Україні право на належні, безпечні і здорові умови праці, за-
кріплене в ч. 3 ст. 43 Конституції України, і є однією із невід’ємних 
складових права на працю. В Законі України «Про охорону праці» від 
14 жовтня 1992 р., в редакції від 21 листопада 2002 р. це право гаран-
тується всім працюючим (не лише тим, які працюють за трудовими до-
говорами). До того ж, воно поширюється і на роботодавців (юридич-
них та фізичних осіб, які використовують найману працю). При цьому, 
на останніх покладається обов’язок щодо його забезпечення. 

На сьогоднішньому етапі розвитку ринкової економіки, у 
зв’язку із тенденцією флексибілізації (гнучкістю) трудових відносин, 
постала проблема достатньої захищеності та реалізації свого права на 
належні, безпечні і здорові умови праці суб’єктами цих відносин. В 
цьому аспекті, особливу увагу, привернули дистанційні працівники 
(телепрацівники). Дистанційний працівник виконує роботу, як прави-
ло, вдома (хоча допускається виконання роботи і поза місцем прожи-
вання працівника), не на території підприємства, установи, організації, 
офіса роботодавця, використовуючи нові телекомунікаційні можливо-
сті (факс, комп'ютер з - виходом в мережу Інтернет, електронну пошту 
і ін.), що забезпечує йому можливість спілкування з керівництвом та 
колегами в режимі реального часу.  

Нині праця дистанційних працівників українським трудовим за-
конодавством не регулюється, хоча практика її застосування в Україні 
доволі розповсюджена. У зв’язку з цим, як серед науковців, так і серед 
практиків, висловлюються побоювання, зокрема, з приводу того, що в 
––––––––– 
 Парпан Т. В., 2016 
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таких правовідносинах роботодавець не виконує свого обов’язку по 
забезпеченню належних, безпечних та здорових умов праці. Щодо 
цього, хотілося б відзначити, що право на належні, безпечні і здорові 
умови праці, як вже зазначалось, у відповідності із чинним законодав-
ством України мають всі особи, які реалізовують своє право на працю, 
а отже, і дистанційні працівники.  

Для реалізації працівниками права на належні, безпечні і здо-
рові умови праці встановлено єдиний порядок організації охорони 
праці в Україні, тобто створена система правових, соціально-
економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і ліку-
вально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збере-
ження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової 
діяльності. Обов’язок по створенню безпосередньо на робочому мі-
сці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до 
нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання ви-
мог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці 
покладається на роботодавця (ст. 13 Закону України «Про охорону 
праці»). Зокрема, роботодавець повинен забезпечити: регулярне 
прибирання робочого місця, періодичне технологічне обслугову-
вання робочого місця, обладнання та устаткування; здійснювати 
технологічне обслуговування і перевірку засобів захисту, які при-
значенні для усунення та попередження можливої небезпеки тощо. 
Постає запитання: чи зможе роботодавець виконати свій обов’язок 
по створенню належних, безпечних та здорових умов праці на ро-
бочому місці дистанційного працівника? 

Спробуємо знайти відповідь у вітчизняному трудовому законо-
давстві. Насамперед, нагадаємо, що в традиційному розумінні праця, яка 
виконується на дому (так звана, надомна робота) регулюється Положен-
ням про умови праці надомників, затвердженим постановою Держкомп-
раці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 p. У відповідності 
із цим положенням, надомником вважається особа, що уклала трудовий 
договір з роботодавцем про виконання роботи вдома особистою працею 
з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що виділяються 
роботодавцем, або за рахунок коштів роботодавця.  

Як бачимо, робота дистанційного працівника та традиційного 
надомника має спільну рису: вона виконується не на території підпри-
ємства, установи, організації, офіса роботодавця, а, як правило, в дома 
у працівника. 

У відповідності із зазначеним Положенням, організація праці в 
надомних умовах допускається лише для осіб, які мають необхідні 
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житлово-побутові умови. Роботодавець, разом із представником ви-
борного органу первинної профспілкової організації повинен провес-
ти огляд цих умов на їх відповідність. Роботодавець надає у безопла-
тне користування надомника устаткування, інструменти, пристрої, та 
своєчасно здійснює їх ремонт. Якщо ж надомний працівник викорис-
товує свої інструменти, механізми, йому виплачується компенсація 
за амортизацію, у порядку визначеному законодавством. За угодою 
сторін працівнику можуть відшкодовуватися і інші витрати, пов’я-
зані із виконання його трудової функції. Поряд з цим, роботодавець 
повинен удосконалювати форми організації праці працівника, який 
працює вдома.  

Наведеними положеннями, на перший погляд, без сумніву мо-
жна врегулювати трудові відносини телепрацівників. Разом з тим, 
необхідно зробити застереження щодо того, що існують різні форми 
телепраці (телепраця вдома, альтернативна (змішана) телепраця, мо-
більна телепраця, робота у віддалених телецентрах), а отже і робото-
давцю необхідно врахувати при організації охорони праці особливос-
ті її застосування. 

Також, вважаємо, необхідно звернутися до Рамкової угоди про 
телепрацю від 23 травня 2002 року, підписаної Європейською конфе-
дерацією профспілок, Об'єднаною конфедерацією працедавців Європи, 
Європейською асоціацією малого і середнього бізнесу, а також Євро-
пейським об'єднанням підприємств. Зауважимо, що ця Рамкова угода 
присвячена лише легальній телепраці, яка здійснюється на основі тру-
дового договору, хоча охоплює різні форми телепраці. 

У відповідності із ст. 8 Рамкової угоди саме роботодавець несе 
відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов праці цієї 
категорії працівників. При укладенні трудового договору він повинен 
інформувати телепрацівника про умови і охорону праці на робочих мі-
сцях, і про вимоги, що пред'являються до використання комп'ютера на 
робочому місці. Працівник повинен чітко дотримуватися і виконувати 
ці вимоги. Поряд з цим, угодою встановлено право роботодавця, пред-
ставників працівників, а також органів контролю та нагляду на інспек-
цію вже створеного робочого місця працівника з метою перевірки до-
тримання вимог безпеки і охорони праці. Якщо робоче місце праців-
ника знаходиться безпосередньо удома, то інспектування такого робо-
чого місця допускається лише після попереднього повідомлення і 
отримання на це згоди працівника. 

Ці рекомендації можуть бути адаптовані в національне законо-
давство, з урахуванням особливостей та практики його застосування. 
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Імплементація може бути здійснена і за допомогою укладення колек-
тивних та трудових договорів, про що йдеться в самій Рамковій угоді.  

Прикладом такої адаптації є трудове законодавство Польщі. 
Кодекс Праці Польщі, прийнятий 26 червня 1974 року, в 2007 році 
було доповнено главою ІІб, яка присвячена трудовим відносинам 
телепрацівників. В цій главі знайшли місце рекомендації Рамкової 
угоди про телепрацю та особливості національного трудового зако-
нодавства країни. Так, відповідно до статті 67/5 умови застосування 
телепраці визначаються угодою між роботодавцем та профспілко-
вою організацією (або декількома профспілковими організаціями, 
які діють на підприємстві). Своєю чергою, сторони трудових відно-
син телепраці повинні дійти згоди щодо виконання роботи на умо-
вах, визначених цією угодою (ст. 67/7). Статтею 67/11 за роботода-
вцем закріплено обов’язки: завозити телепрацівникові необхідне 
устаткування для виконування праці у формі телепраці, погасити 
(компенсувати) кошти, пов'язані з інсталяцією, сервісом, розробкою 
та консервацією устаткування, забезпечити телепрацівникові техні-
чну допомогу і необхідну підготовку в сфері обслуговування устат-
кування, – хіба що роботодавець і телепрацівник вирішать інакше, в 
особливій угоді.  

Окрема стаття Кодексу Праці Польщі присвячена контролю з 
боку роботодавця за умовами праці телепрацівника. Зокрема, робото-
давцю надано право контролювати виконування праці телепрацівника 
на місці виконування праці, з метою інвентаризації, консервації, серві-
су або ремонту дорученого устаткування, а також його інсталяції у 
сфері безпеки і гігієни праці. Але, для цього потрібна попередня згода 
телепрацівника, висловлена в журналі, або за допомогою ресурсів еле-
ктронної комунікації, або подібних ресурсів індивідуального пороз-
уміння на відстані.  

Таким чином, підсумовуючи викладене вважаємо, що на сьо-
годні проблема реалізації права на належні, безпечні і здорові умови 
праці дистанційними працівниками може бути вирішена за допомо-
гою норм чинного трудового законодавства щодо регулювання надо-
мної праці. А, на майбутнє: адаптація та імплементація положень Ра-
мкової угоди про телепрацю в трудове законодавство України дозво-
лить в повній мірі застосовувати працю дистанційних працівників, 
реалізовуючи їх конституційне право на належні, безпечні і здорові 
умови праці. 
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Міжнародного гуманітарного університету 

м. Одеса, Україна 

Актуальність теми дослідження пов’язана з двома причинами. 
По-перше, - необхідність удосконалення законодавства в сфері охоро-
ни природних об’єктів. На сьогодні в Україні склалося ситуація, коли 
незаконне використання природних ресурсів, знищення цінних пред-
ставників флори та фауни, захоплення земель, які відносяться до рек-
реаційного, природно-заповідного лісового фонду, крадіжок стали по 
всяк денним явищем. При цьому діюче законодавство не в змозі на-
дійно захистити природні об’єкти від противоправних посягань. По-
друге, однієї з причин такого стану є низький рівень теоретичних до-
сліджень, відсутність нових підходів у вирішені цих проблем. З цієї 
причини одним із шляхів виходу з цією критичної ситуації є розробка 
основних положень, доктрин природоохоронного права.  

Аналіз публікації показує, що питанням пов'язані з досліджен-
ням правових доктрин присвячена велика кількість робіт. При цьому 
розробка доктрин природоохоронного права є темою якою з рідка тор-
калися науковці. Фрагментарно дане питання розглядалось в працях 
М. М. Бринчука, А. П. Гетьмана, А. К. Голіченкова, Б. В. Кіндюка, 
О. С. Колбасова, В. В. Костіцкого, Н. Р. Малишевої, В. П. Непийводи, 
В. Н. Розумного, Ю. С. Шемшученка та інших. Виходячи з цього, при-
родоохоронні доктрини потребують свого детального розгляду та по-
дальшої розробки. 

Метою роботи є дослідження доктрин природоохоронного пра-
ва та визначення історичних періодів, протягом яких ці доктрини 
впливали на зміст природоохороних актів.  

Виклад матеріалу дослідження необхідно почати з того, що 
правова доктрина є одним з основних джерел права, визначає зміст, 
спрямованість прийнятих на її основі нормативно-правових актів. 
Під поняттям доктрини розуміється (лат. doctrina – вчення) політич-
не, наукове, філософське, військове вчення, теорія, система поглядів, 
теза, світогляд. Як вказує О. Ф. Скакун, правова доктрина розташо-
вана на вершині юридичної піраміди джерел права є первинним, про-
відним джерелом, якому повинні відповідати конституція держави та 
її інші закони [1, c. 47]. Як показує розгляд історії держави і права 

––––––––– 
 Патлачук О. В., 2016 
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України, питання доктрин пов'язаних з охоронною природи, знахо-
дили своє відображення в нормативно-правових актах та приймалися 
практично на всіх етапах розвитку суспільства. Різниця доктрин по-
лягала в підходах до природи, яка розглядалася, як об'єкт власності, 
сировинний матеріал, природний ресурс, який використовувався з 
метою задоволення економічних потреб або створення сприятливих 
умов життя людей. Особливістю природоохоронних доктрин є та об-
ставина, що навіть, в разі їх відсутності в явній формі, законодавець, 
регламентуючи питання використання природи, виходив з визначе-
них доктринальних підходів, ідей, теорій. Наприклад, в період дії 
Статутів Великого князівства Литовського 1529 р. (Старого), 1566 р. 
(Волинського), 1588 р. (Нового) були відсутні чітко сформульовані, 
писані природоохоронні доктрини. Незважаючи на це в тексті всіх 
трьох пам'яток права знайшли відображення питання захисту звірів 
шляхом введеня покарань за незаконне полювання, охорона деяких 
видів дерев, бджол, та іншіх представників флори та фауни. На сьо-
годні, юридичною наукою, накопичена велика кількість доктрин, 
різних теорій, підходів до питання правової охорони природи. З ме-
тою систематизації ціх наукових надбань слід звернутися до різніх 
класіфікацій доктрин, віходячі з іх змісту, направленості, темпораль-
них меж та іншіх показніків. Так по тривалості дії доктрини можно 
розділити на краткосрочні та довгосрочні. Іншою класіфікацію є по-
ділення доктрин в залежності від їх відображення в тексті норматив-
но-правових актів на санкціоновані та несанкціоновані державою. З 
цієї точки зору представляе інтерес підхід запропонованний ук-
раїнським науковцем В. П. Непийвоою до класіфікації доктрин 
лісового права [2, c. 100]. Так ученим запропоновано схему, яка 
складается з ліберальної, еклектичної та інтервенціоністської докт-
рин та наведені приклади їх використання на різних етапах історії 
України. Подальше дослідження питання класифікації доктрин лісо-
вого права проведене Б.В. Кіндюком, показало доцільність допов-
нення цієї класифікації релігійними доктринами, які використовува-
лися в Давньоруській державі, та в інші історичні часи, які мали на 
меті охорону різних природних об’єктів [3]. Виходячи з цього доці-
льно використати схему запропоновану чим ученим для дослідження 
доктрин природоохоронного права. 

І. Релігійна доктрина. Серед звичаїв давніх слов'ян особли-
ву роль грала шанування землі, яка давала хліб та яку обожнювали. 
Наші предки добре розуміли, що від родючості землі залежить уро-
жай та можливість виживання спільноти. До вірувань давніх слов'ян 
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увійшов звичай поклоніння землі-матері, що знайшло відображення 
в звичаї який забороняв, лаятися на орної землі, її спаплюжити, би-
ти, штовхати. Цей світогляд знайшов відображення у народних 
українських прислів’ях: «Хто землю ображає – того Бог карає», « 
Доглядай землю плідну, як матір рідну «. Народний землеробський 
календар чітко вказував українському селянинові, що, де і як сіяти, 
як правильно поводитися з землею. Найважливішим способом під-
тримки родючості ґрунтів, крім внесення органічних добрив, було 
тимчасовий перевід в пар, що дозволяло відновити якість ґрунту. 
Керівники радянської України були людьми далекими від релігії, 
однак їм довелося зіткнутися з різким погіршенням якості українсь-
ких земель. В результаті невмілого господарювання значні регіони 
УРСР, виявилися підтвердженими до ерозійних процесів. З метою 
боротьби з цим явищем в Закон України «Про охорону природи 
Українського РСР» від 1960 р., увійшов п. 7 присвячений охороні 
ґрунтів [4]. З метою посилення охорони ґрунтів була прийнята по-
станова 12 вересня 1960 р. «Про заходи по охороні ґрунтів і захис-
них лісонасаджень на території Української РСР «, якою передба-
чалося створення системи протидії ерозійним процесам, встанов-
лювався порядок обстеження сільськогосподарських угідь.  

ІІ. Ліберальна доктрина – ґрунтується на ідеї недоцільності 
державного втручання в деякі сфери суспільного життя. Ця доктри-
на передбачала відсутність обмежень в реалізаціях права власності 
та відмову від регулювання приватної діяльності. Так в Російській 
імперії 21 квітня 1785 р. була прийнята «Грамота на право, вільнос-
ті та переваги шляхетного російського дворянства», яка отримала 
назву «Жалованної грамоти « Представникам привілейованого кла-
су дозволялося господарювати на землях занятих природними 
об’єктами на свій розсуд, а влада повністю відмовилася від будь 
якого контролю за їх діяльністю. Основним завданням цього норма-
тивно - правового акту була відміна дії жорстких петровських зако-
нів, які забороняли рубку лісів, полювання на деяких представників 
флори та фауни в державних об’єктах, а також на тих, які знаходи-
лись у приватній власності.  

ІІІ. Еклектичні доктрини – будуються на прикладі фіксації 
в законі двох протилежних підходів. У радянський період еклекти-
чна доктрина знайшла свою відображення у подвійних стандартах 
правотворчості. Так з однієї сторони закон «Про охорону природи 
Української РСР» 1960 р., регламентував охорону з боку держави, 
захист таких компонентів довкілля, як земля, атмосферне повітря, 
водні об’єкти, ліси, флора та фауна. З другої сторони приймалися 
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підзаконні нормативно-правові акти, згідно яких дозволялися скиди 
забруднених газів небезпечних підприємств в атмосферу, шкідли-
вих речовин в водні об’єкти, встановлювалися завишенні плани до-
бичі корисних копалин, рубок лісу, знищення звірив, цінних рос-
лин, що призводило до погіршення їх екологічного стану та занепа-
ду природних систем. 

ІV. Інтервенціоністські доктрини – ґрунтувались на принципі 
необмеженого використання об'єктів природи з метою забезпечення 
економічних потреб суспільства. Класичним прикладом цих доктрин 
з'явився радянський підхід до використання та охорону природи, який 
набув поширення в 30-роки минулого століття. В його основі застосо-
вувалася формула «ми не можемо чекати милість від природи взяти - 
їх у неї наше завдання», ці слова І. Мічуріна, стали основою радянсь-
кої правової доктрини, спрямованої на необмежену і часто науково не 
обґрунтовану добичу природних копалин, масового розширення площ 
орних земель за рахунок об'єктів природно-заповідного фонду, рубки 
лісів в об’єм перевищували їх біологічні можливості до відновлення. 
Аналогічним чином інтервенціоністські доктрини знайшли своє відо-
браження в низці прийнятих урядом УРСР, які регламентували зави-
щені обсяги рубок в лісах Українських Карпат. Одночасно з цим уряд 
СРСР 9 січня 1958 р. прийняв постанову про звільнення такого заводу-
гіганту Азов – сталь від виплатів штрафів за скиди в Азовське море 
стічних вод. 

Підводячи підсумок, даного дослідження, необхідно зазначити 
доцільність використання до систематизації природоохоронного зако-
нодавства схеми виділених доктрин, які раніше використовувались в 
лісоохоронному праві. 

––––––––– 
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ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Петренко О. В.  
студентка п’ятого курсу юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
м. Львів, Україна 

Вже протягом тривалого часу залишається актуальною тема 
асоціації України з Європейським Союзом. Зокрема, першим актом, 
що регламентував дане питання був Указ президента України від 11 
червня 1998 року, який затверджував «Стратегію інтеграції України до 
Європейського Союзу». А вже у 2014 році у Брюсселі було підписано 
Угоду про Асоціацію. Важливими напрямами реалізації завдань Угоди 
про Асоціацію та імплементації її положень є подальше наближення 
вітчизняного законодавства до відповідних європейських стандартів, у 
тому числі і до трудових. 

Що ж являють собою трудові стандарти Європейського Союзу? 
Омельченко Олена Леонідівна вважає, що це визнані ЄС і закріплені у 
його документах юридичні норми, які забезпечують правове регламен-
тування соціально-трудових відносин у державах–членах у межах 
об’єднання, а також механізми такого впорядкування й гарантії забез-
печення відповідних норм на практиці [4]. Як зазначає Киселев И. Я., 
трудові стандарти ЄС окреслюють коло норм, які встановлюють зага-
льні для всіх держав-членів ЄС орієнтири, рамки, межі; вони виступа-
ють як рушійна сила, «мотор», який ініціює процес зближення і гармо-
нізації національних систем трудового права країн ЄС [2, с. 549]. Тоб-
то, як ми бачимо, трудові стандарти Європейського Союзу відіграють 
основоположну роль у формуванні як наднаціонального трудового 
права, так і у зближенні і гармонізації національних систем трудового 
права країн ЄС. Їх імплементація є важливим напрямком реалізації за-
вдань Угоди про Асоціацію. 

Трудові стандарти Європейського Союзу закріплені у різних 
актах. Це, зокрема, Європейська соціальна хартія, Конвенція про за-
хист прав людини і основоположних свобод, а також Директиви Ради 
Європи. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 
містить найбільш загальні положення. Європейська соціальна хартія 
більш детально визначає трудові стандарти ЄС. До основних трудо-
вих стандартів, закріплених у Європейській соціальній хартії нале-
жать наступні: 

––––––––– 
 Петренко О. В., 2016 
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1. Право на працю згідно з Хартією передбачає створення без-
коштовних служб працевлаштування для всіх працівників, а також за-
безпечення належної професійної орієнтації, підготовки та переквалі-
фікації працівників. 

2. Усі працівники мають право на справедливі умови праці. Це 
поження зобов’язує встановити розумну тривалість робочого дня та 
тижня; встановити оплачувані державні святкові дні; забезпечити що-
тижневий відпочинок, який по можливості має збігатися з днем, що за 
традиціями або звичаями відповідної країни чи регіону визнається 
днем відпочинку; 

3. Усі працівники мають право на безпечні та здорові умови 
праці. Це положення повинно забезпечуватися прийняттям правил з 
техніки безпеки та гігієни праці, а також забезпеченням виконання та-
ких правил шляхом заходів нагляду за дотриманням їхніх вимог. 

4. Усі працівники мають право на справедливу винагороду, у тому 
чисді на підвищену ставку за роботу в надурочний час. Згідно з цим стан-
дартом державам необхідно визнати право працюючих чоловіків і жінок 
на рівну винагороду за працю рівної цінності - таке положення передба-
чене у Проекті Трудового кодексу, сьогодні це питання не регламентуєть-
ся. Українське трудове законодавство також містить такий складовий 
елемент даного стандарту як визнання права всіх працівників на розумний 
строк попередження про звільнення з роботи - згідно з КЗпП цей строк 
становить 2 місяці, а також про відрахування із заробітної плати тільки на 
умовах і в розмірах, передбачених національними законами або правила-
ми чи встановлених колективними договорами. 

5. Усі працівники та роботодавці мають право на свободу об'єд-
нання у національні або міжнародні організації для захисту своїх еко-
номічних і соціальних інтересів. 

6. Усі працівники та роботодавці мають право на укладання ко-
лективних договорів. 

7. Працюючі жінки у разі материнства мають право на особли-
вий захист, який полягає, зокрема, у забезпеченні перерв, тривалість 
яких достатня для годування дитини; регламентуванні залучення до 
робіт у нічний час вагітних жінок, жінок, які нещодавно народили ди-
тину, і жінок, що годують своїх грудних дітей; забороні застосування 
праці таких жінок на підземних гірних роботах і всіх інших роботах, 
які протипоказані жінкам у зв'язку з небезпечними, шкідливими для 
здоров'я або важкими умовами праці. 

8. Усі працівники мають право на рівні можливості та рівне ста-
влення до них у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії 
без дискримінації за ознакою статі. 
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9. Працівники мають право брати участь у визначенні та поліп-
шенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві. 

10. Усі працівники мають право на захист у випадках звільнення. 
Проте чимало трудових стандартів Європейського Союзу ще 

досі потребують імплементації. На думку Омельченко О. Л. існує не-
обхідність внесення змін і доповнень до національного законодавства 
про працю щодо:  

а) встановлення права на безоплатну професійну консультацію, 
підготовку й перепідготовку не тільки для громадян України, а й для 
іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебу-
вають на території України і щодо яких такі зобов’язання передбачено 
міждержавними угодами;  

б) вдосконалення юридичного механізму квотування місць для 
працездатної молоді не лише для працевлаштування, а й для виробни-
чого навчання;  

в) визначення поняття «тривало безробітний» відповідно до ви-
мог міжнародних актів, а також встановлення додаткових державних 
гарантій у сфері працевлаштування для тривало безробітних осіб;  

г) установлення обов’язку роботодавця забезпечувати періодич-
не підвищення кваліфікації працівників і включення цього часу в ро-
бочі години [4]. 

Окрім цього, чимало трудових стандартів Європейського Союзу 
передбачені у Директивах Ради Європи. Розпорядженням Кабінету мі-
ністрів України від 21 січня 2015 р. № 34-р затверджено Перелік актів 
законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схвале-
ними планами. Чимало положень із Директив вже існують у націона-
льному трудовому законодавстві України. Наприклад, відповідно до 
ст. 50 КЗпП України, нормальна тривалість робочого часу працівників 
не може перевищувати 40 годин на тиждень – ця норма відповідає ст.6 
Директиви No 2003/88/ЄЕС, яка стосується деяких аспектів організації 
робочого часу, адже ця норма встановлює, що норма тривалості робо-
чого часу за тиждень не може перевищувати 48 годин, включаючи и ̆ 
надурочнии ̆ час.  

Проте чимало положень українського трудового законодавства 
не відповідають вимогам трудових стандартів Європейського Союзу. 
Зокрема, Європейька соціальна хартія передбачає, що держави зо-
бов’язані встановити щорічну оплачувану відпустку тривалістю не ме-
нше чотирьох тижнів. Натомість чинний Кодекс законів про працю пе-
редбачає, що щорічна основна відпустка надається працівникам трива-
лістю не менш як 24 календарних дні, а Проект Трудового кодексу пе-
редбачає продовження цього терміну до 28 днів.  
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Таким чином, як ми бачимо, імплементація трудових стандартів 
Європейського Союзу є необхідною умовою Асоціації України з ЄС, 
проте станом на сьогодні вона потребує ще чимало роботи та вдоско-
налення. Як заначає Омельченко Олена Леонідівна, науці трудового 
права слід чітко окреслити межі імплементації європейських трудових 
норм у юридичну практику України з урахуванням національних особ-
ливостей і наявних соціально-економічних можливостей, розробити 
юридичний механізм адаптації національного трудового законодавства 
до європейських трудових стандартів [4]. 

––––––––– 
1. Денисевич А. Ю. Адаптація трудового законодавства України до 

законодавства Європеи ̆ського Союзу / А. Ю. Денисевич // Форум пра-
ва. – 2014. – No 2. – С. 104–107 [Електроннии ̆ ресурс]. – Режим досту-
пу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2014_2_19.pdf  

2. Киселев И.Я. Новый облик трудового права в странах Запада: 
прорыв в постиндустриальное общество // Управление персоналом. - 
2002. – № 4. – Апрель 

3. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. 
Учебник для вузов / И. Я. Киселев — М.: Дело, 1999. — 728 с. 

4. Омельченко О. Л. Адаптація трудового законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу: дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук: спец.: 12.00.05 — трудове право; право соціаль-
ного забезпечення / О. Л. Тихий. – Київ, 2010. – 185 с. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://mydisser.com/ua/catalog/view/6/346/6916.html 

5. Топорнин Б. Н. Европейское право: Учебник / Б. Н. Топорнин. – 
Москва: Юристъ, 1998. – 456 с. 

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ 

Попович Ю. Я.  
студентка групи М5Д юридичного факультету  

Львівського національного університету ім. Івана Франка 
м. Львів, Україна 

Термін «імплементація» перекладається з латинської «implere» 
як наповнювати, здійснювати, досягати, виконувати; з англійської 
«implementation» - як здійснення, втілення у життя, виконання, реалі-
зація. У широкому розумінні поняття «імплементація» означає «здій-
снення міжнародно-правових та внутрішньодержавних норм з метою 

––––––––– 
 Попович Ю. Я., 2016 
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виконання міжнародно-правових норм, а також створення на міжна-
родному та внутрішньодержавному рівнях умов для такого здійснен-
ня» [1, с. 201]. Таку позицію декларує А. І. Дмитрієв. Окремі науко-
вці виступають проти використання поняття «імплементація». Так, 
В. Г. Буткевич надає перевагу використанню терміна «реалізація 
норм міжнародного права», вважаючи, що саме поняття «реалізація» 
є найбільш влучним [2, с. 321]. П. М. Рабінович та Н. М. Раданович 
визначають національну імплементацію норм міжнародного права як 
«процес юридичного опосередкування реалізації норм міжнародного 
права на території держави, здійснюваний шляхом не тільки право-
творчої та організаційно-виконавчої, але й правозастосувальної та 
правотлумачної діяльності державних органів» [3, с. 12] Виділяють 
такі способи імплементації міжнародно-правових норм у національну 
систему права як рецепція (текстуальне повторення нормотворчим 
органом держави змісту міжнародно-правової норми в статті норма-
тивно-правового акта), трансформація (цілковита переробка тексту 
міжнародно-правового акта чи окремих його статей із прийняттям на 
цій основі норм внутрішнього права), відсилання (вказівка у внутрі-
шньодержавному нормативно-правовому акті на міжнародне право 
як на джерело, що регулює ці відсильні відносини). 

Для формулювання поняття «імплементація міжнародних 
трудових стандартів» дуже важливо, перш за все, з’ясувати саме 
поняття міжнародного трудового стандарту. Воно запропоноване 
М. Грековою як у її науковій статті, так і в дисертаційній роботі. На-
уковець пропонує розглядати міжнародний трудовий стандарт як су-
купність існуючих норм і принципів у сфері трудових відносин, що 
закріплені в міжнародних договорах (конвенціях, угодах, пактах то-
що), на базі яких визначаються зміст та обсяг певного права особи в 
трудовій сфері та які служать орієнтиром для розвитку національного 
трудового законодавства держави як учасниці цих договорів [4]. На 
основі вищенаведених визначень понять «імплементація» та «міжна-
родний трудовий стандарт» можна сформулювати поняття імплемен-
тації міжнародних трудових стандартів. Імплементація міжнарод-
них трудових стандартів – це процес юридичного опосередкуван-
ня реалізації існуючих норм і принципів у сфері трудових відно-
син, що закріплені в міжнародних договорах (конвенціях, угодах, 
пактах тощо), на базі яких визначаються зміст та обсяг певного 
права особи в трудовій сфері, здійснюваний шляхом правотвор-
чої, організаційно-виконавчої, правозастосувальної та правотлу-
мачної діяльності державних органів. 

Що ж до видів міжнародно-правових актів, то у своєму дисерта-
ційному дослідження М. Я. Вісьтак зазначає, що за предметом право-
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вого регулювання міжнародно-правові акти можна поділити на такі, 
що регулюють відносини зайнятості; відносини щодо покращення 
умов, безпеки та гігієни праці тощо. За юридичною силою розрізняють 
обов’язкові та рекомендаційні акти. За сферою дії у просторі міжнаро-
дно-правові акти поділяють на універсальні, міжрегіональні, регіона-
льні та двосторонні. За кількістю сторін можна виокремити односто-
ронні, двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові акти. З огля-
ду на суб’єктний склад з-поміж міжнародно-правових актів про працю, 
слід виокремлювати рішення міжнародних організацій, рішення між-
народних судових органів та міжнародні договори. Що ж до Актів 
міжнародних організацій як джерел трудового права, то тут йдеться 
про акти Організації Об’єднаних Націй, акти Міжнародної організації 
праці, акти Ради Європи та рішення Європейського суду з прав люди-
ни як джерела трудового права України [5]. 

 Науковець Ярошенко О. М. також вказує на певні особливості 
імплементації міжнародних трудових стандартів, зокрема на те, що 
міжнародні договори в царині регулювання праці поділяються на ті, 
які виконуються самостійно й самостійно виконуватися не можуть. 
За допомогою цього держава вирішує проблему диференціації своїх 
міжнародних зобов’язань на 2 групи. Перша – це ті зобов’язання, які 
держава приймає на себе і з моменту вступу міжнародного договору в 
силу готова забезпечити їх виконання; друга – це ті, реалізацію яких 
держава в силу різних причин не здатна забезпечити на даний момент. 
І поки в держави не з’явиться певних можливостей, вона не буде при-
ймати внутрішньодержавні акти [6]. 

Важливим є питання імплементації Конвенцій МОП. Конвен-
ція набуває статусу багатосторонньої міжнародної угоди після її ратифі-
кації як мінімум двома державами – членами МОП. Згідно з п. 5 ст. 19 
Статуту МОП, після ухвалення будь-якої конвенції ця конвенція напра-
вляється кожному члену МОП для ратифікації. Протягом року з момен-
ту закриття сесії Конференції конвенція має бути представлена на роз-
гляд органів влади, до компетенції яких входить це питання, для ухва-
лення відповідного закону або для вживання заходів іншого порядку. У 
разі ратифікації конвенції держава зобов'язана прийняти законодавчі ак-
ти для впровадження її в життя і раз на 2-4 роки подавати в МОП допо-
віді стосовно вжитих заходів щодо ефективного застосування ратифіко-
ваної конвенції. Якщо конвенція не ратифікована, держава – член МОП 
не несе ніяких інших зобов'язань, за винятком зобов'язання повідомляти 
Генерального директора Міжнародного бюро праці у відповідні періоди, 
коли цього зажадає Адміністративна рада, про стан законодавства та іс-
нуючу практику в його країні, з питань, яких торкається конвенція, про 
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те, яких заходів вжито або вони намічені для набуття чинності будь-
яким положенням конвенції шляхом вживання законодавчих або адміні-
стративних заходів, колективних договорів або будь-яким іншим шля-
хом, і про ті обставини, які перешкоджають ратифікації конвенції або 
затримують її ратифікацію. Тобто, стосовно нератифікованих конвенцій 
все ж таки залишаються певні юридичні зобов'язання держави, у тому 
числі й України як члена МОП. Професор І. Я. Кисельов сформулював 
найбільшу кількість способів застосування (імплементації) актів МОП у 
національне право. Це такі способи: 1) пряме застосування міжнародних 
норм у разі ратифікації державою конвенції МОП; - зміни в законодав-
стві у зв'язку з бажанням ратифікувати міжнародний договір (конвен-
цію) і привести заздалегідь (ще до ратифікації) внутрішнє законодавство 
у відповідність до положень договору; 2) врахування зауважень нагля-
дових органів у зв'язку з поданням урядами періодичних доповідей про 
дотримання ратифікованих і нератифікованих рекомендацій МОП; 
3) включення в текст національних законів положень ратифікованих і 
нератифікованих договорів (конвенцій і рекомендацій МОП); 4) викори-
стання положень міжнародних актів про працю в процесі колективних 
переговорів і в текстах колективних договорів [7]. 

В Україні ратифіковано 174 Конвенції МОП, що стосуються 
найрізноманітніших аспектів міжнародних трудових стандартів, по-
чинаючи від норм стосовно праці жінок у нічний час і закінчуючи 
Конвенцією про працю в риболовецькому секторі. Діє Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права, також такі акти но-
рмотворчості ООН як Загальна декларація прав людини, пакти 
1966 p., Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації (1966 p.), Конвенція про ліквідацію усіх форм дискри-
мінації по відношенню до жінок (1979 p.). Вирішується питання про 
доцільність імплементації Конвенції МОП про працю в морському 
судноплавстві 2006 року. Вона покликана переглянути і замінити 37 
діючих в даний час Конвенцій МОП, спрямованих на захист трудо-
вих прав моряків. Такий крок не тільки усуне численність норматив-
них актів у цій сфері, але і допоможе уніфікувати стандарти трудових 
відносин у світовій судноплавної галузі в цілому, для всіх держав-
учасниць Конвенції. 

––––––––– 
1. Дмитрієв А. I. Проблеми iмплементацiї норм мiжнародного права 

в нацiональному законодавствi України. Проблеми гармонiзацiї зако-
нодавства України з мiжнародним правом / А. I. Дмитрієв. – К. : 
Iнститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 446 с. 
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ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ 
ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЧИННИК В КОНТЕКСТІ ЗМІН 

У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 
Потапенко Х. В.  

аспірантка кафедри філософії права та юридичної етики 
факультету права та адміністрації 

Ягеллонського Університету  
Краків, Польща 

Конституція України передбачає захист права на інформацію, де 
відповідно до ст. 34 «кожен має право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший 
спосіб – на свій вибір» [7]. Конституційна норма є відображенням 
ст. 19 Загальної декларації прав людини, яка передбачає, що «кожна 
людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це 
право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переко-
нань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї 
будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів»[6]. Право 

––––––––– 
 Потапенко Х. В., 2016 
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на інформацію, можна визначити як право безпосередньої та допоміж-
ної реалізації. Безпосередня реалізація передбачає отримання та вико-
ристання інформації відповідно до права на інформацію. Право на ін-
формацію є правом допоміжної реалізації, оскільки впливає на здійс-
нення інших прав передбачених Конституцією та іншими нормативно-
правовими актами, оскільки неналежна інформація чи її відсутність 
впливає на повноту реалізації всіх прав людини. 

Механізм здійснення та наявність гарантій є підставою вважати 
реалізацію того чи іншого права людини ефективним. До механізмів ре-
алізації відносяться нормативно-правові акти, які не лише надають лю-
дині пасивну можливість мати право, але й можливість активно це право 
використовувати. Активне використання права на інформацію в публіч-
ній сфері, полягає в наданні доступу до інформації, створення можливо-
стей для її отримання від органів публічної адміністрації, а також висві-
тлення повного процесу прийняття рішень та публічної діяльності орга-
нів влади (за винятком дій, які відносяться до державної таємниці).  

Інформація для контролю за діяльністю публічної адміністрації 
є важливим суспільним ресурсом і доступ до такої інформації сприяє 
підвищенню транспарентності та відповідальності органів публічної 
влади і така інформація є обов’язковою для здійснення демократичних 
процесів у державі. Право на інформацію створює державу, яку конт-
ролюють громадяни і на діяльність органів якої мають безпосередній 
вплив [4, c. 5] Право громадян на інформацію щодо діяльності органів 
публічної адміністрації містить у собі сильну антикорупційну складо-
ву, яка сприяє зниженню рівня корупції у сфері, де виконання цього 
права забезпечується нормами права 

За твердження Організації Об’єднаних Націй держави не мо-
жуть справитись із обов’язком дотримання прав людини, де корупція є 
поширеною. [1, с. 25]. Згідно формули корупції Роберта Клітгаарта рі-
вень корупції залежить від владної Монополії, тобто повноважень 
суб’єктів влади, якими вони наділені на виконання певних завдань, 
плюс Дискретні повноваження, тобто право вирішувати як використо-
вуючи владу діяти у тій чи іншій ситуації (наприклад, видавати конк-
ретне рішення чи ні), плюс Прихована інформація (можливість вико-
ристовувати ресурси для корупційних обмінів) мінус Відповідальність 
(ефективність державних контролюючих органів та громадських орга-
нізацій, які здійснюють нагляд за діяльністю органів публічної адміні-
страції) [2, с. 10–11]. В первинному варіанті формули [3] не було при-
хованої інформації, проте без інформації формула не відображала по-
вністю рівня корупції. Приховування інформації це один з факторів, 
який впливає на зниження рівня відповідальності та часто має безпо-
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середній вплив на реалізацію ряду прав людини. Прикладом впливу 
корупції та порушення права на інформацію є порушення права на ві-
льне волевиявлення на голосуванні. Під час голосування, результати 
якого фальсифікуються через корупційні дії, відбувається, окрім по-
рушення права на волевиявлення, також порушення права на інформа-
цію, оскільки громадяни не отримують результатів реального голосу-
вання, а скориговані корупційними діями результати. Відсутність 
транспарентності у діях органів публічної адміністрації провокує під-
вищення рівня корупції та зниження рівня їхньої відповідальності. 

В Україні однією з найбільш непрозорих та корумпованих сфер 
державної діяльності, зокрема через приховування інформації, були 
державні закупівлі. Існуюча система не давала змоги ретельно прослі-
дкувати процес конкурсних торгів та визначити чи дії відповідають 
нормам права. Основною проблемою попередньої системи державних 
закупівель (до змін внесених законами від 2015 р.) була прогалина в 
доступі до повної інформації, яка підвищувала можливість здійснення 
корупційних дій під час їх здійснення. Попередня система надавала 
лише обмежений доступ до інформації, що перешкоджало у здійсненні 
належного та ефективного громадського моніторингу. У державних 
закупівлях дуже важливі попереджувальні дії та контроль безпосеред-
ньо під час проведення закупівель, бо саме на цьому етапі можна пе-
редбачити порушення, оскільки розслідування порушень post factum та 
притягнення до відповідальності є тривалим та складним процесом, а 
шкода завдана державі може бути непоправною. До того ж, основною 
метою контролю за державними закупівлями є цільове використання 
коштів та ефективність проведених тендерів. Відповідно до Закону 
України «Про публічні закупівлі» від 265 грудня 2015 р., запроваджу-
ється обов’язкова електронна система закупівель. Запровадження сис-
теми електронних закупівель є фактором підвищення прозорості даних 
дій та забезпечення реалізації права на інформацію у цій сфері. Відпо-
відно до формули Роберта Клітгаарта зі зниженням рівня прихованої 
інформації у певній сфері відповідно має знизитися рівень корумпова-
ності, у даному випадку корумпованості у сфері державних закупівель. 
Відповідно до ст.–1 Закону «Про публічні закупівлі», електронна сис-
тема закупівель – це інформаційно-телекомунікаційна система, що за-
безпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, 
оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному 
вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, 
авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автома-
тичний обмін інформацією та документами [9]. Відповідно до ст. 12 
зазначеного закону електронна система закупівель характеризується 
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загальнодоступністю, гарантує недискримінацію, рівні права під час 
реєстрації всім заінтересованим особам, рівний доступ до інформації, 
обмін і збереження інформації та документів. Забезпечення права на 
інформацію здійснюється завдяки можливості проводити ідентифіка-
цію учасників та визначати дату і час отримання тендерних пропози-
цій, а також за допомогою збереження даних щодо тендерних пропо-
зицій протягом не менше як 10 років, що дає змогу не лише прослідко-
вувати хід державних закупівель під час їх проведення, але й забезпе-
чує можливість здійснити перевірку закупівель post factum.  

Транспарентність та вільний доступ до інформації дає можли-
вість громадянам здійснювати контроль за використання публічних 
фондів [5, с. 172]. Відповідно до ст. 9 Закону про публічні закупівлі 
громадський контроль забезпечується саме через доступ до всієї інфо-
рмації щодо всіх етапів процедури здійснення публічних закупівель.  

30 вересня 2015 набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо при-
ведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів 
з подолання корупції» [8]. Важливими змінами внесеними цим законом 
були зміни щодо висвітлення інформації про державні закупівлі, яка від-
повідно до попередніх положень законів не висвітлювалась. Зокрема, від-
повідно до змін, у протоколі конкурсних торгів має відображатись по-
іменне голосування членів комітету з конкурсних торгів, а не кінцевий 
результат голосування, як було до того. Це підвищує рівень особистої від-
повідальності, а також дає можливість отримати повнішу картину ходу 
голосування для контролюючих органів та громадськості. Також, відпові-
дно до змін, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів обов’язково 
має бути оприлюднений на веб-порталі Уповноваженого органу. Дуже 
важливою зміною щодо розширення права на інформацію у сфері держа-
вних закупівель є запровадження обов’язку за зверненням, надавати замо-
вником учаснику, пропозиція якого була відхилена, інформації про пропо-
зицію визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та 
обґрунтування такого рішення. 

Зміни у системі державних закупівель шляхом запровадження 
електронної системи та розширення доступу до інформації є значним 
кроком на шляху забезпечення гарантій та механізмів реалізації права на 
інформацію та зниження рівня корупції у сфері публічних закупівель. 
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО 
ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Раневич О. Ю.  
аспірант кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 
В умовах побудови Української держави як соціальної та право-

вої, а також реформування на конституційному рівні її правових основ, 
постає необхідність у дослідженні основного джерела права соціально-
го забезпечення – Конституції України. 

Загальна теорія права для позначення джерел права послугуєть-
ся терміном зовнішня форма права, яка, у свою чергу, розглядається як 
форма об’єктивації норм права шляхом надання їм загально-
обов’язковості [1]. Конституція України, як зовнішня форма виражен-
ня суверенної волі народу, регулює найважливіші суспільні відносини 
соціального захисту людини і громадянина, проголошує на найвищому 
рівні правового регулювання права і свобод людини та гідні умови її 
життя (Преамбула). 

––––––––– 
 Раневич О. Ю., 2016 
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Відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України, остання має най-
вищу юридичну силу. У зв’язку з чим закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй. Це конституційне положення у юридичному розумінні 
формулює конституційний принцип – принцип верховенства закону. 
Згідно з цим принципом Конституція України виступає Основним За-
коном держави, закони та інші нормативно-правові акти приймаються 
на підставі її положень. 

За правовими позиціями Конституційного Суду України Кон-
ституція України як головне джерело національної правової системи є 
також базою поточного законодавства. Вона надає можливість урегу-
лювання певних суспільних відносин на рівні законів, які конкретизу-
ють закріплені в Основному Законі положення [2]. 

У Конституції України знайшли відображення основні поло-
ження соціального захисту людини і громадянина в Україні. Зокрема, 
ст. 46 проголошує право громадян на соціальний захист, що включає 
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втра-
ти працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним со-
ціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, під-
приємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 
соціального забезпечення; створенням мережі державних, комуналь-
них, приватних закладів для догляду за непрацездатними.  

Важливою конституційною гарантією виступає положення про 
те, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

У другому розділі Конституції України, також зосереджені поло-
ження, що стосуються права на охорону здоров’я (ст. 49), органічно 
пов’язаного з правом на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50) 
[3]. Статтею 52 проголошуються права дитини. Діти рівні у своїх правах 
незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи 
поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація пересліду-
ються за законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування, покладається на державу, також держава 
заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. 

Реалізація конституційних положень у соціальному законодавстві 
України здійснюється шляхом: 1) перевірки на відповідність Конституції 
України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних 
договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на 
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їх обов'язковість; 2) дотримання та втілення норм Конституції України 
при прийнятті, внесенні змін чи визнання такими, що втратили чинність 
нормативно-правових актів України; 3)  конституційного контролю відпо-
відності законів та інших правових актів Конституції України; 4) судового 
захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. 

На сьогодні, широкого поширення набула практика запровадження 
міжнародних соціальних стандартів у національну систему законодавства 
України. Це пояснюється прагненнями України до інтеграції міжнародних 
стандартів (цінностей) у сферу соціального захисту людини.  

Як відомо, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного за-
конодавства України, укладення міжнародних договорів, які супере-
чать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 
змін до Конституції України (ст. 9). Це положення є гарантією для збе-
реження конституційності соціального законодавства України, адже 
відбувається вплив норм міжнародних договорів на внутрішнє (націо-
нальне) законодавство, що має наслідком доповнення, зміну, чи скасу-
вання деяких положень у сфері соціального захисту.  

За цих умов, повинно бути забезпечено конституційні права та 
свободи людини, що є можливим за допомогою надання Конституцій-
ним судом України висновків про відповідність Конституції України 
чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних догово-
рів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 
обов'язковість (ст. 151 Конституції України), а також дотримання спе-
ціальної процедури надання згоди на обов’язковість міжнародних до-
говорів України (ст. 85 Конституції України). 

Органи влади, уповноважені на прийняття, внесення змін чи ви-
знання такими, що втратили чинність нормативно-правових актів, зо-
бов’язані у своїй нормотворчій діяльності керуватися положеннями 
Конституції України (ст. 8). Цей обов’язок є юридичною гарантією не-
відчужуваності та непорушності соціальних прав і свобод людини і гро-
мадянина (ст. 21), неможливості їх скасування або звуження змісту та 
обсягу порівняно з існуючими соціальними правами і свободами (ст. 22). 

Як приклад, виключно законами України визначаються основи 
соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади 
регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, ма-
теринства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоро-
в'я, екологічної безпеки (ст. 92). Верховна Рада України приймаючи 
закони, зобов’язання дотримуватися положень Конституції щодо 
процедури прийняття нормативно-правових актів, їх форми та кон-
ституційності змісту. 
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Конституційний контроль за відповідністю законів та інших 
правових актів конституційним положенням щодо соціального захисту 
людини і громадянина здійснюється єдиним органом конституційної 
юрисдикції в Україні – Конституційним Судом України. Основним за-
вданням Суду є гарантування верховенства Конституції України як 
Основного Закону держави на всій території України.  

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки 
у справах щодо конституційності законів та інших правових актів, 
офіційного тлумачення Конституції та законів України, відповідності 
проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України та в інших випадках передбаче-
них законом. 

Роль Конституції України у сфері захисту прав, свобод та за-
конних інтересів громадян пояснюється тим що норми Конституції 
України є нормами прямої дії, а звернення до суду для захисту консти-
туційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на під-
ставі Конституції України гарантується (стаття 8). 

Суд, захищаючи права, свободи та законні інтереси людини, 
вправі ухвалити рішення про визнання нормативно-правового акта у 
сфері соціального захисту незаконним або таким, що не відповідає 
правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його з цих під-
став нечинним. 

Також, суд за наслідками розгляду справи може визнати акти 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 
України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої вла-
ди незаконними повністю або в окремій його частині, що є реалізацією 
конституційного принципу верховенства закону. 

Як бачимо, конституційні положення виступають основою ре-
гулювання соціально-забезпечувальних та тісно пов’язаних з ними 
відносин, що є важливою юридичною гарантією здійснення права на 
соціальний захист. Предмет конституційно-правового регулювання 
становлять правотворчі, правозастосовні та правозахисні відносини 
соціального захисту людини і громадянина, які у системному вигляді 
створюють конституційну основу для формування та розвитку галузі 
права соціального забезпечення. 

––––––––– 
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м. Львів, Україна 

Сьогодні проблема відсутності належної співпраці та довіри 
між медичними працівниками та пацієнтами в Україні стоїть, як і 
завжди, гостро. Попри важливість лікарського покликання, в суспі-
льстві панує скепсис щодо кваліфікованості та доброчесності меди-
ків. Однією із причин відсутності синергії є недостатність чи навіть 
відсутність конкретних юридичних гарантій забезпечення прав обох 
сторін. І якщо на сьогодні в науковій літературі присвячено достат-
ньо уваги правам та свободам пацієнтів, як споживачів медичних 
послуг, то правовий статус медичних працівників залишається не-
достатньо врегульованим. Правовим інститутом, який значно по-
кращив би рівень правового захисту прав як лікарів, так і пацієнтів 
та знизив би рівень напруги в правовідносинах щодо надання меди-
чних послуг є страхування професійної відповідаьності медичних 
та фармацевтичних працівників. 

Цей вид страхування займає належне місце серед інших видів 
страхування ризиків у світі вже останні 50 років, однак в Україні від-
сутнє будь-яке його спеціальне правове регулювання. Правовідносини 
у сфері страхування професійної відповідальності медичних працівни-
ків в Україні регулюються загальними положеннями про договір та 
страхування. З ініціативи громадянського суспільства у 2009 році Мі-
ністерство охорони здоров’я (далі – «МОЗ України») України підготу-
вало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Переліку осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, 
порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної 

––––––––– 
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відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність 
яких може заподіяти шкоду третім особам». Як зазначали у МОЗ Укра-
їни, прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозво-
лить захистити права пацієнтів та запровадити економічний механізм 
захисту відповідальності медичних і фармацевтичних працівників на 
випадок заподіяння шкоди життю та здоров’ю третіх осіб, внаслідок 
професійних помилок у зв'язку із здійсненням професійної діяльності, 
не пов'язаних з професійною недбалістю. Проект постанови Кабінету 
Міністрів України передбачає: встановлення переліку осіб, діяльність 
яких може заподіяти шкоду третім особам; затвердження відповідного 
Порядку та правил проведення обов'язкового страхування професійної 
відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність 
яких може заподіяти шкоду третім особам; затвердження форми типо-
вого договору обов'язкового страхування професійної відповідальності 
медичних і фармацевтичних працівників. Однак затвердження порядку 
так і зупинився на стадії публічного обговорення [7, c. 48].  

Керуючись положеннями Цивільного кодексу України та Закону 
України «Про страхування», слід звернути увагу на правову природу 
договору страхування професійної відповідальності медичних праців-
ників. Згідно зі статтями 7 та 16 Закону України «Про страхування», 
статтею 979 Цивільного кодексу України, договір страхування профе-
сійної відповідальності медичних працівників є двосторонньозо-
бов’язуючим, реальним, оплатним, строковим, алеаторним та укладе-
ним на користь третьої особи. 

Сторонами договору є страховик та страхувальник. Страхува-
льниками за цим договором виступають суб’єкти господарювання, 
що здійснюють господарську діяльність з медичної практики, оптової 
та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, крім тих, що фінансу-
ються з державних та місцевих бюджетів. Страховиками виступають 
юридичні особи-резиденти України, які одержали в установленому 
порядку ліцензію на проведення страхування професійної відповіда-
льності. Не слід забувати, що цей договір укладається на користь 
третіх осіб (вигодонабувачів), життю та здоров’ю яких заподіяна 
шкода внаслідок професійних помилок у зв’язку із здійсненням про-
фесійної діяльності страхувальника. 

Предметом договору страхування професійної відповідальності 
медичних працівників є майнові інтереси щодо відшкодування страху-
вальником заподіяної шкоди. Істотними умовами договору страхуван-
ня професійної відповідальності медичних працівників є: умова про 
предмет, страховий випадок, розмір страхової суми, розмір страхового 
платежу і строки його сплати, строк договору. 
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Одним із найважливіших питань, що стосуються договору стра-
хування професійної відповідальності медичних працівників є питання 
визначення страхових випадків. Страховим випадком є помилка меди-
чних працівників під час виконання ними професійних обов’язків, яка 
призвела до заподіяння третім особам матеріальних збитків або шкоди 
здоров’ю чи смерті третіх осіб. Що ж саме вважається помилкою? На-
уковець А. П. Головащук зазначає, що під професійною помилкою ро-
зуміється факт (доведений незалежною клінічною або судово-
медичною експертизою) невідповідності діагнозу хвороби дійсному 
характеру захворювання, а також невідповідності проведеного ліку-
вання характеру і тяжкості захворювання, що призвело до погіршення 
здоров’я або смерті третьої особи через недостатній рівень кваліфікації 
медичного працівника тощо [5, с. 48–50]. 

Як зазначалося вище, в Україні відсутнє спеціальне правове 
регулювання страхування професійної відповідальності медичних 
працівників, тому український законодавець є вільним щодо застосу-
вання та імплементації елементів існуючих у світі систем страхуван-
ня професійної відповідальності медиків, які б допомогли створити 
ефективну систему, близьку до українських реалій. Науковець С. В. 
Антонов у своїх дослідженнях звертає увагу на існуваня двох основ-
них систем страхування професійної відповідальності медичних пра-
цівників: систему страхування деліктної відповідальності (США) та 
систему страхування від шкоди, яка настала без вини страхувальника 
(Швеція, Фінляндія, Канада). Система деліктної відповідальності дає 
можливість пацієнтам отримати компенсацію лише в тому випадку, 
коли доведено, що причиною заподіяння шкоди життю та здоров’ю є 
недбалість лікаря. «Шведська модель страхування» передбачає, що 
під час процесу також збираються докази» недбалості лікарів, але 
компенсація заснована на доказуванні причинового зв’язку між ліку-
ванням і шкодою. Суть її полягає в усуненні вини, як обов’язкової 
умови компенсації, зробити процес відшкодування максимально про-
стим [4, с. 20–21]. 

Як вбачається з вічної актуальності належного правового 
регулювання суспільних відносин в сфері охорони здоров’я, стра-
хування професійної відповідальності медичних працівників заслу-
говує на увагу українського нормотворення. Науковці Д. В. Кара-
мишев та О. Г. Рогова серед причин, що зумовлюють необхідність 
впровадження цього виду страхування називають: забезпечення 
належного рівня правового захисту медичних та фармацевтичних 
працівників; ускладнення та висока вартість сучасних технологій 
діагностики та лікування пацієнтів; зростаючий рівень обізнаності 
пацієнтів та їх знань щодо власних прав; неспіврозмірність позовів про 
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них прав; неспіврозмірність позовів про відшкодування шкоди, які по-
дають пацієнти, із заробітною платнею медичних та фармацевтичних 
працівників [6]. 

У дослідженні висвітлено лише окремі аспекти страхування 
професійної відповідальності медичних працівників. Важливим є 
також питання щодо статусу страховиків, зокрема, чи функції стра-
ховика повинна виконувати держава (залежно від впровадження 
обов’язкової або добровільної системи) чи послуги страхування на-
даватимуться професійними страхувальниками. Піднімаються пи-
тання щодо доцільності організації некомерційної системи страху-
вання відповідальності медичних працівників через товариства 
взаємного страхування. Але очевидним є факт, що відсутність на-
лежного правового регулювання цього виду страхування негативно 
впливає на українську систему охорони здоров’я, розбалансовує 
систему її фінансування та збільшує недовіру між медичними 
працівниками та пацієнтами. Тому, враховуючи комплексність ін-
ституту, пропонується прийняти нормативно-правовий акт, який би, 
безперечно, допоміг змінювати парадигму української системи охо-
рони здоров’я, усунути прогалини правового регулювання та забез-
печити належний правовий та соціальний захист як медичних і 
фармацевтичних працівників, так і пацієнтів. 

––––––––– 
1. Конституція України вiд 28.06.1996 No 254к/96-ВР (із змінами, 

внесеними згідно із Законом No 2222-IV від 08.12.2004)// Відомості 
Верховної Ради України. – 2005. – No 2. – Ст. 44. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 No 435-IV// Законодав-
ство України//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.-
rada.gov.ua/cgi-bin /laws/main.cgi?nreg=435-15.  

3. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 No 85/96-ВР (з наст. 
змінами)// Законодавство України//[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0. 
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БЕЛАРУСЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Рокач И. А.  
студент 4 курса 

Академия управления при Президенте Республики Бєларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

Необходимость осуществления государственного регулиро-
вания и надзора за страховой деятельностью обусловлена, прежде 
всего, тем, что страхование является довольно сложной услугой, о 
которой потенциальному потребителю довольно сложно составить 
правильное представление в связи отсутствием специальных знаний 
о принципах, на которых основана деятельность страховых органи-
заций. В то же время страховщик является профессионалом в дан-
ной области, а поэтому он может злоупотреблять своими знаниями 
в ущерб интересам клиентов. Кроме того, одной из особенностей 
страховой услуги является разрыв во времени между датами уплаты 
страховых взносов страхователем и осуществлением страховщиком 
страховых выплат. Заключение договора страхования являются 
лишь началом взаимоотношений сторон, которые продолжаются в 
течение всего срока действия договора страхования: страховщик 
сначала получает страховые взносы, а страховые выплаты ему при-
дется производить гораздо позже, когда произойдет страховой слу-
чай, и в связи с этим страхователю бывает достаточно сложно оце-
нить, окажется ли страховщик способен произвести страховые вып-
латы при наступлении страхового случая. 

Государственное регулирование страховой деятельности 
осуществляется Президентом Республики Беларусь, Национальным 
собранием Республики Беларусь, Правительством Республики Бе-
ларусь, Министерством финансов. Государственное регулирование 
страховой деятельности производится путем определения основных 
направлений государственной политики в области страховой деяте-

––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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льности; порядка осуществления страховой деятельности в Респуб-
лике Беларусь; процедур регистрации, реорганизации и ликвидации 
страховых организаций, страховых брокеров и объединений стра-
ховщиков; порядка лицензирования страховой деятельности; пра-
вил и принципов страхования, перестрахования, тарифной полити-
ки; требований к формированию, размещению, использованию 
страховых резервов и других фондов, обеспечивающих финансовую 
устойчивость страховых организаций. 

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства 
о страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав 
и интересов страхователей, страховых организаций и государства Ми-
нистерством финансов и территориальными органами Министерства 
финансов осуществляются надзор и контроль за страховой деятельнос-
тью на территории Республики Беларусь. 

Надзор и контроль за страховой деятельностью на террито-
рии Республики Беларусь, осуществляемые Министерством финан-
сов и территориальными органами Министерства финансов в пред-
елах своей компетенции, включают надзор за соблюдением страхо-
вщиками, страховыми агентами, страховыми брокерами и объеди-
нениями страховщиков требований законодательства о страхова-
нии; надзор за выполнением страховыми организациями и страхо-
выми брокерами законодательства об оплате труда; контроль за фи-
нансовым состоянием и финансовыми результатами деятельности 
страховых организаций. Также надзор и контроль осуществляется в 
том числе за соблюдением установленных законодательством нор-
мативов, включая норматив расходов на ведение дела, нормативы 
безопасного функционирования для страховых организаций; мини-
мального размера уставного фонда; соотношений между финансо-
выми активами и обязательствами, принятыми по договорам стра-
хования (сострахования, перестрахования); платежеспособности и 
финансовой устойчивости; структуры и размеров страховых тари-
фов, страховых взносов по видам обязательного страхования, раз-
меров отчислений в гарантийные фонды и фонды предупредитель-
ных (превентивных) мероприятий; структуры и размеров страховых 
тарифов по видам добровольного страхования. 

При осуществлении надзора и контроля за страховой деятельно-
стью Министерство финансов вправе: 

1) в установленном порядке проводить проверки соблюдения 
страховыми организациями, страховыми брокерами, их обособлен-
ными подразделениями, имеющими учетный номер плательщика, а 
также страховыми агентами требований законодательства о страхо-
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вании; проводить проверки по месту своего нахождения на основа-
нии изучения документов и информации, полученных в соответствии 
с законодательством, без истребования от проверяемого субъекта 
иных документов (камеральные проверки). При выявлении наруше-
ний законодательства по результатам камеральных проверок в отно-
шении лиц, допустивших такие нарушения, Министерством финан-
сов выносится требование (предписание) об их устранении по форме, 
утверждаемой Министерством финансов, с установлением срока уст-
ранения. Письменное уведомление об устранении нарушений должно 
быть направлено в Министерство финансов лицом, в отношении ко-
торого вынесено требование (предписание), не позднее дня, установ-
ленного соответствующим требованием (предписанием), с приложе-
нием документов, подтверждающих устранение нарушений; выно-
сить страховым организациям, страховым брокерам обязательное для 
выполнения требование (предписание) об устранении выявленных 
нарушений; применять к страховым организациям, страховым броке-
рам, страховым агентам, их должностным лицам меры ответственно-
сти, предусмотренные законодательными актами за нарушения зако-
нодательства о страховании; принимать решения о приостановлении, 
прекращении, возобновлении действия, аннулировании у страховых 
организаций специальных разрешений (лицензий) на осуществление 
страховой деятельности; назначать временную администрацию по 
управлению страховой организацией в соответствии с действующим 
законодательством и в определенном им порядке: по результатам 
анализа и контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных 
планом оздоровления финансового положения, в случае ухудшения 
платежеспособности страховой организации на конец каждого отчет-
ного периода, в течение которого реализуется план оздоровления 
финансового положения; при вынесении страховой организации тре-
бования (предписания) об устранении нарушений лицензионного 
требования и условия, определенных действующим законодательст-
вом, которые могут повлечь приостановление действия специального 
разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности; 
обращаться в экономический суд области (города Минска) с заявле-
нием об экономической несостоятельности (банкротстве) страховой 
организации, страхового брокера; получать от страховых организа-
ций, страховых брокеров отчетность по страховой и посреднической 
деятельности по страхованию, а также иную информацию об их фи-
нансово-хозяйственной деятельности, необходимую для выполнения 
функций надзора и контроля за страховой деятельностью, включая 
сведения о доходах, выплаченных страховой организацией, страхо-
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вым брокером их работникам, обращаться за получением такой ин-
формации в иные государственные органы, банки, небанковские кре-
дитно-финансовые организации, к другим юридическим и физичес-
ким лицам; при необходимости без согласия страховой организации, 
страхового брокера выступать заказчиком аудита отчетности страхо-
вой организации, страхового брокера за счет средств страховой орга-
низации, страхового брокера; осуществлять иные действия в соответ-
ствии с законодательством; 

2) в определенном им порядке применять меры принуждения за 
нарушение законодательства о страховании, в том числе: взыскивать в 
бесспорном порядке денежные средства, находящиеся на счетах стра-
ховых организаций в банках, вследствие их неправомерного удержа-
ния, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате в случаях 
невыполнения страховой организацией требования (предписания) Ми-
нистерства финансов об устранении нарушений законодательства о 
страховании; приостанавливать операции страховых организаций по 
счетам в банках при нарушении ими норм проекта Кодекса и иных но-
рмативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере страхо-
вания, а также при осуществлении страховой деятельности без специа-
льного разрешения (лицензии), видов страхования, не указанных в 
специальном разрешении (лицензии), и деятельности, не связанной со 
страхованием и перестрахованием [1]. 

Таким образом, создание эффективного механизма государст-
венного регулирования и надзора за страховой деятельностью является 
обеспечением выполнения страховыми организациями своих обяза-
тельств по договорам страхования, а, как следствие, одним из наиболее 
важных условий развития страховой отрасли в целом, и Министерство 
финансов Республики Беларусь должным образом осуществляет воз-
ложенные на себя обязанности по государственному регулированию 
страхового рынка в Республике Беларусь.  

––––––––– 
1. О страховой деятельности (вместе с «Положением о страховой 

деятельности в Республике Беларусь») [Электронный ресурс] : Указ 
Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г. №530 : в ред. Указа Прези-
дента Респ. Беларусь от 07 мая 2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 
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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ СПОРТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Рокач И. А.  
студент 4 курса 

Академия управления при Президенте Республики Бєларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

Общественные организации сегодня весьма многообразны и 
многочисленны, и Конституция Республики Беларусь (далее – Консти-
туция) в ст. 36 закрепляет право граждан на свободу объединений. 
Осуществление гражданами права на объединение служит гарантией 
двух различных по содержанию возможностей. С одной стороны, име-
ется в виду собственно право на объединение с другими людьми на 
основе общности интересов для достижения общих целей, с другой – 
правомочие гражданина по защите (восстановлению) его нарушенных 
прав, свобод и законных интересов путем объединения усилий с дру-
гими людьми. Также Конституция в ст. 45 обеспечивает гражданам ра-
звитие физической культуры и спорта и возможность пользования 
оздоровительными учреждениями.  

Поскольку спортивные болельщики могут создавать объедине-
ния спортивных болельщиков, то необходимо дать ответ на вопрос: 
что такое правоспособность объединения спортивных болельщиков, и 
в какой момент она наступает. Ст. 45 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – ГК) устанавливает, что правоспособность юриди-
ческого лица возникает в момент его создания и прекращается в мо-
мент завершения его ликвидации [1]. 

Гражданская правоспособность заключает в себе две основ-
ные возможности для субъекта права: во-первых, иметь в своем 
правовом комплексе определённые гражданские права, а, во-
вторых, иметь определенные обязанности [4, с. 346]. Вместе с тем 
следует отметить, что существуют и такие права и обязанности, ко-
торые возникают помимо воли субъекта права, но в своей основе 
правоспособность предполагает автономию воли субъекта как но-
сителя прав и обязанностей. 

Правоспособность юридических лиц подразделяется на общую 
и специальную. Наличие общей правоспособности позволяет зани-
маться любой деятельностью, не противоречащей закону, приобретая в 
связи с ней любые гражданские права и возлагая на себя любые граж-

––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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данские обязанности. Специальная же правоспособность предполагает, 
что юридическое лицо способно к приобретению прав и принятию 
обязанностей, соответствующих цели его создания, лишь в пределах, 
указанных в его учредительных документах. Для подавляющего боль-
шинства коммерческих организаций предусмотрена общая правоспо-
собность. Исключение составляют лишь унитарные государственные и 
муниципальные предприятия, которые выступают в обороте на основе 
специальной правоспособности. Правоспособность юридического ли-
ца, обладающего общей правоспособностью, может быть ограничена 
его учредителями. Они прямо могут указать в уставе круг сделок, за-
прещенных для созданного ими юридического лица. 

Специальная правоспособность означает, что юридическое 
лицо обладает только теми гражданскими правами, которые пред-
усмотрены в его учредительных документах и соответствуют цели 
создания юридического лица. В учредительных документах в этом 
случае, как правило, указываются конкретные виды деятельности, 
которыми вправе заниматься юридическое лицо. Иначе говоря, спе-
циальная правоспособность предопределяется предметом деятель-
ности юридического лица, когда закрепление его в учредительных 
документах обязательно в предусмотренных законодательством 
случаях. В отличие от лиц со специальной правоспособностью 
юридические лица, наделенные общей правоспособностью, могут 
заниматься любой, однако не противоречащей законодательству, 
деятельностью, т. е. иметь любые гражданские права и обязанности, 
не противоречащие законодательству. 

В советский период традиционно считалось, что юридические 
лица как субъекты гражданского права обладают специальной право-
способностью, в отличие от граждан, наделенных общей правоспособ-
ностью, т. е. признанной законом способностью иметь любые гражда-
нские права и нести обязанности. Специальная правоспособность 
юридических лиц предполагает, что субъект права, обладая только те-
ми гражданскими правами, которые соответствуют цели его деятель-
ности, может участвовать лишь в определенном, ограниченном круге 
гражданских правоотношений [3, c. 5]. 

Белорусское законодательство закрепило принцип специаль-
ной правоспособности: правоспособность государственного органа, а 
также государственного юридического лица, положение о котором 
утверждено актом законодательства, возникает с момента вступления 
в силу акта законодательства, предусматривающего образование (со-
здание) такого органа или юридического лица, если иное не предус-
мотрено этим актом, и прекращается с момента вступления в силу 
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акта законодательства, предусматривающего упразднение (ликвида-
цию) такого органа или юридического лица, если этим актом не 
предусмотрено иное [1]. 

Поскольку деятельность объединений спортивных болельщиков 
ограничена ст. 25 проекта Спортивного кодекса Республики Беларусь 
(далее – проект СК) и, в основном, носит некоммерческий характер, то 
на них распространяются условия ст. 45 ГК, и правоспособность таких 
объединений возникает с момента вступления в силу акта законодате-
льства, предусматривающего образование объединения, и прекращает-
ся с момента вступления в силу акта законодательства, предусматри-
вающего упразднение (ликвидацию) объединения.  

Однако объединения спортивных болельщиков также могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность на основании ч. 3 
ст. 20 Закона № 3254-XII «Об общественных объединениях» (далее – 
Закон № 3254-XII): общественное объединение, союз могут осуществ-
лять в установленном порядке предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, 
ради которых они созданы, соответствует этим целям и отвечает пред-
мету деятельности общественного объединения, союза. Такая деятель-
ность может осуществляться общественным объединением либо сою-
зом только посредством образования коммерческих организаций и 
(или) участия в них.  

Тем не менее, п. 11 Указа Президента Республики Беларусь от 
15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям физи-
ческой культуры и спорта» устанавливает, что спортивные организа-
ции, созданные в форме общественных объединений (союзов, ассоци-
аций), вправе осуществлять без образования коммерческих организа-
ций и (или) участия в них следующие виды предпринимательской дея-
тельности: деятельность в области спорта; туристическая деятель-
ность; оптовая и розничная торговля; рекламная деятельность; прочая 
деятельность по организации отдыха и развлечений; прокат прочих 
бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность во-
дного транспорта; деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта, не подчиняющегося расписанию; услуги автомобильных 
стоянок; строительство; издательская деятельность; полиграфическая 
деятельность и предоставление услуг в этой области.  

Разобравшись с правоспособностью и дееспособностью объеди-
нений спортивных болельщиков, следует сказать об их правах и обя-
занностях, и на сегодняшний день права и обязанности объединений 
спортивных болельщиков регулируются Законом № 3254-XII. Данные 
права и обязанности являются универсальными для всех обществен-
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ных объединений, а специальные права содержатся в проекте СК, ко-
торый еще не вступил в силу. 

В соответствии со ст. 25 проекта СК объединение спортив-
ных болельщиков вправе свободно распространять информацию о 
своей деятельности; представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников, а также других граждан в ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления в устано-
вленном законодательством порядке; выступать с инициативами по 
различным вопросам общественной жизни, вносить предложения и 
участвовать в выработке решений органов государственной власти 
и местного самоуправления; осуществлять в полном объеме полно-
мочия, предусмотренные законодательством об общественных объ-
единениях; учреждать средства массовой информации и осуществ-
лять издательскую деятельность. В свою очередь объединение 
спортивных болельщиков обязано осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством и размещать в средствах мас-
совой информации отчет о своей деятельности и планируемых ме-
роприятиях [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что пра-
воспособность объединений спортивных болельщиков носит специа-
льный характер, а дееспособность таких объединений возникает одно-
временно с правоспособностью. 

––––––––– 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 07 дек. 1998 г. 

(ред. от 30 дек. 2015 г.), № 128-З. // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр.правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  

2. Проект Спортивного кодекса Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс] / Союз юристов Беларуси – Минск, 2016. – Режим доступа: 
http://union.by/upload/proekt-sport-code.rar – Дата доступа: 11.05.2016. 

3. Салей, Е. А. Правоспособность юридических лиц по законо-
дательству Республики Беларусь / Е. А. Салей // Проблемы развития 
юридической науки и совершенствования правоприменительной прак-
тики. – Минск: БГУ. –2005. – 7 с.  

4. Тихомирова, Л.В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихоми-
рова, М.Ю. Тихомиров. – Москва: ЮРИНФОРМЦЕНТР. – 1997. – 526 с. 

 
 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції...  

135

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ СПОРТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Рокач И. А.  
студент 4 курса 

Академия управления при Президенте Республики Бєларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

Прежде чем начать разговор о гражданско-правовой деликтос-
пособности общественных объединений, следует сказать, что дейст-
вующее законодательство Республики Беларусь, устанавливающее ме-
ры ответственности общественных объединений и юридических лиц, 
не содержит четкого ответа на вопрос об их деликтоспособности. 

Деликтоспособность – правовая категория, характеризующая 
лицо с точки зрения его способности нарушить правовой запрет и 
претерпеть меры ответственности, связанные с этим нарушением. 
Эта правовая категория объединяет два элемента: активный и пас-
сивный. Активная деликтоспособность как первичный элемент де-
ликтоспособности имеет несколько большее значение, поскольку 
именно способность совершить правонарушение своими собствен-
ными действиями (бездействием) обусловливает статус субъекта 
ответственности. Способность нарушить правовой запрет присуща 
лишь субъектам, обладающим активной деликтоспособностью. Это 
связано не столько с абстрактными границами, установленными 
правовыми нормами, сколько с социальной сущностью права, опре-
деляющей необходимые критерии, при наличии которых лицо спо-
собно осознавать социальный смысл своего действия (бездействия) 
и руководствоваться этим пониманием. Пассивная деликтоспособ-
ность – вторичный элемент деликтоспособности, способность лица 
претерпевать лишения и ограничения, связанные с осуждением (по-
рицанием) и применением мер ответственности за совершенное 
правонарушение [2, c. 92]. 

Данные элементы деликтоспособности должны рассматриваться 
в комплексе, неразрывно, и только в этом случае субъект ответствен-
ности и субъект правонарушения совпадают, а также соблюдаются ос-
новополагающие принципы ответственности. Объединение спортив-
ных болельщиков деликтоспособно в момент своего существования, 
которое определяется от момента его создания, т.е. с момента его го-
сударственной регистрации и внесения в Государственный реестр об-

––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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щественных объединений и союзов (далее – Реестр), до завершения 
его ликвидации, т.е. после внесения записи о ликвидации данного объ-
единения в Реестр [1]. 

Безусловно, вопрос о деликтоспособности объединений спорти-
вных болельщиков имеет большое значение, поскольку в период фор-
мирования и развития конструкции объединения приоритетное значе-
ние имеют функции объединения лиц и капитала для формирования 
организационной структуры объединения и достижения ими опреде-
ленных целей, то к числу основных функций такого объединения от-
носится и перенесение тяжести ответственности с участников на само 
объединение, из чего следует исходить при рассмотрении деликтоспо-
собности объединения спортивных болельщиков.  

Общие меры ответственности объединений спортивных бо-
лельщиков закреплены в ст. 26 Закона Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях» №3254-XII (далее – Закон № 3254-
XI), и к ним могут быть применены такие меры ответственности, 
как письменное предупреждение, приостановление деятельности 
объединения и ликвидация объединения. В соответствии со ст. 27 
Закона № 3254-XII письменное предупреждение не позднее чем в 
трехдневный срок после его вынесения выдается либо направляется 
по почте руководящему органу объединения с указанием допущен-
ных нарушений и срока их устранения. В случае неустранения выя-
вленных нарушений, деятельность объединения спортивных боле-
льщиков может быть приостановлена на срок от одного до шести 
месяцев решением суда по заявлению соответствующего регистри-
рующего органа, если объединению этим органом было вынесено 
письменное предупреждение и объединение в установленные сроки 
не устранили нарушений, послуживших основанием для вынесения 
письменного предупреждения, либо не сообщили в соответствую-
щий регистрирующий орган об их устранении с представлением 
подтверждающих документов. Соответствующий регистрирующий 
орган вправе подать в суд заявление о приостановлении деятельно-
сти такого объединения, если письменное предупреждение в уста-
новленном порядке не было обжаловано в суд или было обжаловано 
и признано судом обоснованным. В случае приостановления деяте-
льности объединения спортивных болельщиков на срок, установ-
ленный решением суда, объединению запрещается осуществлять 
любую деятельность, за исключением деятельности, направленной 
на устранение нарушений, послуживших основанием для приоста-
новления деятельности. Если же в течение срока приостановления 
деятельности объединения спортивных болельщиков нарушения, 
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послужившие основанием для приостановления их деятельности, 
будут устранены, то по окончании установленного срока объедине-
ние возобновляют свою деятельность при условии письменного со-
общения в соответствующий регистрирующий орган не позднее чем 
за десять дней до окончания срока приостановления деятельности 
объединения об устранении указанных нарушений с представлени-
ем подтверждающих документов [1]. 

Также объединение спортивных болельщиков может быть 
ликвидировано по решению суда, и в соответствии со ст. 29 Закона 
№ 3254-XII объединение ликвидируется в случае осуществления 
объединением пропаганды войны или экстремистской деятельнос-
ти, нарушения объединением законодательства и (или) их уставов в 
течение одного года после вынесения письменного предупрежде-
ния, если при государственной регистрации объединения со сторо-
ны их учредителей были допущены нарушения настоящего Закона и 
(или) иных актов законодательства, носящие неустранимый харак-
тер, неустранения нарушений, послуживших основанием для при-
остановления деятельности объединения в срок, установленный 
решением суда, а также непредставления объединением в течение 
трех лет подряд в установленный срок необходимых сведений. К 
тому же объединение спортивных болельщиков могут быть ликви-
дированы по решению суда за однократное нарушение законодате-
льства о массовых мероприятиях в случаях, предусмотренных зако-
нодательными актами, а также за нарушение объединением либо 
его организационной структурой установленных законодательством 
требований, предъявляемых к использованию иностранной безвоз-
мездной помощи. Ликвидация местного объединения спортивных 
болельщиков производится по решению областного, Минского го-
родского суда по месту нахождения руководящего органа этого об-
ъединения по заявлению главного управления юстиции областного, 
Минского городского исполнительного комитета. Также, в случае, 
если объединение спортивных болельщиков причинили вред лично-
сти или имуществу гражданина, а также имуществу юридического 
лица, то они обязаны возместить его. 

Как показывает зарубежная практика, УЕФА (Союз европейских 
футбольных ассоциаций) налагает ответственность за причиненный 
вред спортивными болельщиками на сами клубы: к примеру, за беспо-
рядки, учиненные футбольными хулиганами из «фирмы» английского 
«Ливерпуля» после матча Кубка европейских чемпионов, УЕФА принял 
решение на пять лет отстранить все английские клубы от участия во 
всех турнирах под своей эгидой, а «Ливерпуль» – на шесть [3]. Такой же 
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практики придерживается и законодатель Республики Беларусь: в соот-
ветствии со ст. 90 Дисциплинарного кодекса ассоциации «Белорусская 
федерация футбола» от 07 марта 2014 г. (далее – ДК БФФ) необеспече-
ние принимающей стороной общественного порядка и безопасности на 
стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, бе-
спорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся 
на стадионе, – наказывается штрафом в размере от 100 до 500 базовых 
величин, а в случае наступления серьезных последствий – также прове-
дением без зрителей от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей или проведением 
на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти) мат-
чей. Отсюда можно сделать вывод, что законодатель придерживается 
принципа «клуб-хозяин матча всегда несет ответственность за инциден-
ты любого характера, порядок и безопасность как внутри, так и вокруг 
стадиона до начала матча, во время и после него». Исходя из этого, в 
случае нарушения порядка проведения спортивных мероприятий объе-
динениями спортивных болельщиков либо их отдельными лицами соли-
дарную ответственность будет нести клуб, чьи интересы поддерживают 
эти объединения и их отдельные представители. 

Таким образом, гражданско-правовая деликтоспособность объе-
динений спортивных болельщиков наступает с момента его создания, 
т.е. с момента его государственной регистрации и внесения в Реестр, 
до завершения его ликвидации, т.е. после внесения записи о ликвида-
ции данного объединения в Реестр. Что касается нелегальных объеди-
нений спортивных болельщиков, то они неделиктоспособны, а ответс-
твенность за их деяния несут клубы, чьи интересы поддерживают дан-
ные объединения и их отдельные представители. 

––––––––– 
1. Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь, 04 

окт. 1994 г. (ред. от 04 нояб. 2013 г.), №3254-XII. // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр.правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

2. Плетенев Д. А. Пределы административной деликтоспособности 
юридического лица / Д. А. Плетенев // Право Беларуси. – Минск: БГУ. – 
2004. – №21. – С. 92. 

3. Опыт борьбы с беспределом болельщиков [Электронный ресурс] / 
Портал «Беларусь Сегодня» – Минск, 2016. – Режим доступа: http://www.-
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г. Минск, Республика Беларусь 

Проблематика, связанная с национальной принадлежностью 
и самоидентификацией белорусов после разделов Речи Посполитой, 
всё больше привлекает своим вниманием исследователей. Национа-
льность людей минувших эпох в некоторых случаях определялась 
по сословной или же конфессиональной принадлежности, языку.[1, 
с. 30]. А присоединённые территории Беларуси царизм совсем не 
знал и не понимал. С вхождением в империю бывших территорий 
Речи Посполитой в российской историографии возникла термино-
логическая путаница, которая была вызвана слабым знакомством 
российских авторов с местной историей. Так как новоприобретён-
ные земли были возвращены от Польши, то всё местное польско-
язычное и католическое по вере дворянство в ряде исторических 
исследований именуется «польским панством». Этому способство-
вала и польская самоидентификация местного дворянства [2, с. 12]. 
Определение национальной принадлежности образованного челове-
ка было в то время связано с государством, конфессией и террито-
рией, где родился. Речь Посполитая по другому называлась «Поль-
шей», поэтому жителей на всей территории бывшей державы нере-
дко определяли как «поляков» [3, с. 73]. Население бывшего Вели-
кого княжества Литовского считалось литовским». С другой сторо-
ны, «литовцами» называли жителей «Литвы», к которой относили 
территорию Минщины, Виленщины и Гродненщины [3, с. 73]. А с 
40-50-х годов XIX века этноним «литвины» преобладал среди насе-
ления Гродненского, Волковысского, Слонимского и частично Слу-
цкого уездов [5, с. 26]. Термин «белорусы» употребляли к населе-
нию «Беларуси», под которой понимали только Витебщину и Мо-
гилёвщину [3, с. 73]. С конца XVIII в. в формулярных списках чи-
новников, духовенства, а затем и военнопленных времён войны 
1812 года встречается графа: «какой нации». Уроженцы Беларуси 
отвечали – «белорусской», а Литвы – «литовской». И когда этниче-

––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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ских литовцев на Ковенщине называли «жмудинами», то на Вилен-
щине и Гродненщине – «литовцами». Так называли на этой терри-
тории и белорусов. На местном уровне во время ответа на вопрос, 
«какой нации?» главным критерием было не только государство, но 
и губерния, край, где человек родился и жил, откуда прибыл – Бе-
ларусь, Литва, Малороссия, Самогития, Жамойтия, Волынь, Поль-
ша. Но российские чиновники, военные, которые жили и работали в 
белорусско-литовских губерниях и сталкивались с местными жите-
лями, они не соотносили себя с этим населением и отмечали дово-
льно негативное отношение его к российским властям. 

Национальная самоидентификация была утяжелена конфес-
сиональным аспектам. По религиозному критерию католиков и 
униатов называли «поляками», а православных и староверов – 
«русскими». При изменении вероисповедания менялась фамилия и 
национальная принадлежность человека. Особенно ярко это наблю-
далось при переходах из нехристианских конфессий в христианские 
и наоборот [3, с. 74]. Универсальным критерием для царской власти 
было вероисповедание, по которому, в отличие от этнических лито-
вцев-католиков, те самые белорусы разделялись на «поляков» или 
«литовцев» (католики, униаты, кальвинисты), или «русских» (пра-
вославные, староверы). Такой конфессиональный раскол белорусов 
не содействовал консолидации народа. В зависимости от направ-
ленности политики правительство сначала могло считать, напри-
мер, униатов «поляками» и «литовцев», не разделяя их с католика-
ми, а в 20-30-е г. – «русскими», доказывая их православное проис-
хождение. Так, в общей записи от 15 декабря 1838 г. про унию, по-
дготовленной для ознакомления министров с движением униатских 
церковных дел, говорилось, что «сей народ русский по языку и 
происхождению, но отторгнутый от России по вере» [4, с. 3]. Боль-
шинство населения Беларуси во времена Российской империи сос-
тавляли крестьяне. Из первоисточников того времени не известно, 
как определяло себя крепостное крестьянство (практически всецело 
неграмотное), имела ли оно национальную самоидентификацию. 
Исследователи ссылаются на мнения писателей, чиновников и ду-
ховенства, помещиков, которые наверняка сталкивались с крестьян-
ством и в некоторой степени знали его язык [4, с. 2]. Можно пред-
положить, что значительную роль в социокультурной жизни бело-
русской деревни в первой половине ХІХ в. играл польский язык. 
Его крестьяне слышали на панском дворе, на городской или мест-
ной ярмарке, на этом языке звучали сказания в униатской церкви и 
римско-католическом костеле. Тем более что до 1860-х годов поль-
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ский язык был языком молитвы большинства белорусских сельчан, 
как римо-католиков, так и православных (бывших униатов). Несом-
ненно, что очень важную роль в самоидентификации крестьян сыг-
рала конфессиональная принадлежность. Крестьянин чувствовал 
себя христианином в отличие, в первую очередь, от иудеев. Но от-
личия между униатской и римско-католической конфессиями в пер-
вой половине ХІХ в. в деревенской среде не были существенными, 
о чем свидетельствует большое количество смешанных браков. 
Иначе говоря, принадлежность к униатству и католичеству не соз-
давала препятствий во взаимных контактах между сельчанами двух 
конфессий. Правда, в сознании крестьян католичество ассоцииро-
валось в первую очередь с панской верой, поскольку почти все па-
ны были католиками, а уния – с крестьянской или мужицкой верой. 
Причем униатская церковь не противопоставлялась римско-
католической, а воспринималась как ее своеобразный мужицкий ва-
риант. Также владельцы римо-католического исповедания навеща-
ли униатские церквушки своих подданных, крестили там своих де-
тей, хоронили умерших. Эта традиция в некоторой степени сглажи-
вала острые социальные противоречия между деревней и панским 
двором. Следует заметить, что постепенно языком в православных 
церквях Беларуси становится российский литературный язык. На 
протяжении первой половины XIX века сохранялась преемствен-
ность конфессионального самоопределения над этническим. Но по-
степенно увеличивается роль языка в определении этнической са-
моидентификации [5, с. 29]. В обозначенный период царское прави-
тельство ещё не проводило целенаправленной политики русифика-
ции в белорусско-литовских губерниях. Для проведения русифика-
ции нужно было большое количество русских чиновников, учите-
лей с хорошим владением русского языка, православных священни-
ков и монахов для миссионерской деятельности. Таких людей не 
хватало и во внутренних губерниях империи. До этого ж времени 
Россия вела бесконечные воины, поэтому решение национальных 
проблем в означенное время царское правительство пускало в осно-
вном на самотек [3, с. 74]. Проблема национальной принадлежности 
и самоидентификации населения Беларуси в означенный период 
вытекала из следующего обстоятельства: один и тот же человек мог 
одновременно самохарактеризоваться как белорус (региональное 
происхождение), русин (принадлежность к православной – «русс-
кой конфессии»), литвин (выходец из территории Великого княжес-
тва Литовского) и поляк (это значит – шляхтец). Но в начале XIX 
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века литвины вынуждены были изменить свою историческую фор-
му самоопределения [5, с. 26].  

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX веков на 
уровне массовых стереотипов, преобладавших в обществе, продолжала 
существовать выразительное соотношение религиозной и этнической 
принадлежности человека. В обозначенный период царское правитель-
ство ещё не проводило целенаправленной политики русификации в 
белорусско-литовских губерниях, поэтому решение национальных 
проблем в означенное время царское правительство пускало в основ-
ном на самотек. В рассматриваемый период можно смело говорить бо-
льше о полонизации края, а не о его русификации. В результате смена 
веры приводила к ментальной ассимиляции, появления на территории 
Беларуси групп «поляков по выбору» белорусского происхождения, 
предки которых с этнографически польским населением ничего обще-
го не имели. Но, несмотря на явную полонизацию края, царскими вла-
стями были приняты некоторые законы, имевшие негативные последс-
твия, повлиявшие на самоидентификацию белорусского народа. Это 
ликвидация униатства и запрещение употребление терминов «Бело-
руссия» и «Литва». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Рокач И. А.  
студент 4 курса 

Академия управления при Президенте Республики Бєларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

В ст. 162 Закона №415-З «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» от 13 июля.2012 г. № 415-З (в ред. от 04 янв. 2014 г.) 
(далее – Закон № 415-З) раскрывается суть обеспечения обороноспо-
собности государства в случае наличия оснований для проведения 
процедур экономической несостоятельности (банкротства) [2]. В слу-
чае экономической несостоятельности (банкротства) юридических 
лиц, имеющих мобилизационные задания, лица, ответственные за 
осуществление процедур экономической несостоятельности (банкрот-
ства) или связанных с этим процедур, обязаны в установленном поряд-
ке сообщить соответствующим государственным органам, ответствен-
ным за обеспечение обороноспособности государства, о подготовке и 
начале осуществления указанных процедур. Государственные органы, 
ответственные за обеспечение обороноспособности государства, дол-
жны принять меры по передаче мобилизационных заданий другим 
юридическим лицам, деятельность которых связана с областью деяте-
льности названных органов или которые находятся в сфере их ведения. 
О каких юридических лицах, имеющих мобилизационные задания ли-
бо обеспечивающих обороноспособность государства, в Законе № 415-
З не указано. Однако постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 нояб. 2013 г. № 964 «Об утверждении перечня юриди-
ческих лиц, обеспечивающих функционирование стратегически зна-
чимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные по-
требности» (далее – постановление № 964) утвержден перечень из 101 
организаций, которые обеспечивают функционирование стратегически 
значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные 
потребности. К примеру, это открытое акционерное общество «Бело-
русский цементный завод», открытое акционерное общество «Гомель-

––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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стекло», открытое акционерное общество «Доломит», открытое акцио-
нерное общество «Керамин» и пр.. 

Также в ст. 162 Закона № 415-З указано, что в случае наличия 
признаков экономической несостоятельности (банкротства) должника 
в целях обеспечения оборонных интересов государства могут прини-
маться специальные меры, определяемые Президентом Республики 
Беларусь, или в порядке, им установленном, отличные от мер, опреде-
ленных данным Законом. 

Меры по восстановлению платежеспособности должника закреп-
лены в ст. 126 Закона № 415-З, и такими мерами являются ликвидация 
дебиторской задолженности; исполнение обязательств должника собст-
венником имущества должника – унитарного предприятия либо учреди-
телями (участниками) должника или иными третьими лицами; предос-
тавление должнику финансовой помощи в порядке, установленном за-
конодательством; перепрофилирование производства; закрытие нерен-
табельных производств; продажа части имущества должника; уступка 
требования должника; предоставление отсрочки и (или) рассрочки упла-
ты налогов, сборов; продажа предприятия должника как имущественно-
го комплекса; размещение в установленном порядке дополнительного 
выпуска акций должника [2]. При этом перечень мер по восстановлению 
платежеспособности остается открытым, и важно добавить, что Прези-
дент может сам создать и принять специальные меры по восстановле-
нию платежеспособности должника в целях обеспечения оборонных ин-
тересов государства, а также определить порядок их применения.  

Вызывает определенный интерес вопрос применения Модель-
ного закона «О государственном резерве», принятом Межпарламентс-
кой Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых 
Государств 18 нояб. 2005 г. в Санкт-Петербурге и утвержденным по-
становлением №26-9. В ст. 3 данного закона установлено, что решения 
о несостоятельности (банкротстве) организаций-хранителей материа-
льных ценностей мобилизационного резерва принимаются в судебном 
порядке после снятия с них заданий по накоплению материальных 
ценностей мобилизационного резерва. В ст. 2 этого же закона опреде-
ляется понятие «мобилизационный резерв», и под ним следует пони-
мать запасы материальных ценностей и материалов для мобилизаци-
онных нужд государства, предназначенные для обеспечения разверты-
вания производства военной и другой промышленной продукции, ре-
монта военной техники и имущества в особый период, развертывания 
в военное время работ по восстановлению железнодорожных и авто-
мобильных дорог, морских и речных портов, аэродромов, линий и соо-
ружений связи, газо-, нефтепродуктопроводов, систем энерго- и водо-
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снабжения для организации бесперебойной работы промышленности, 
транспорта и связи, предоставления медицинской помощи [1]. 

Мы полагаем, что данное понятие представляет интерес для бе-
лорусского законодателя ввиду того, что мобилизационные резервы 
характеризуют обороноспособность государства. В связи с этим пред-
лагается ввести данную формулировку в Закон Республики Беларусь 
от 26 окт. 2000 г. № 449-З (в ред. от 04 янв. 2012 г.) «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации» (далее – Закон № 449-З), поскольку 
данным законом устанавливается государственное регулирование мо-
билизационной подготовки и мобилизации в Республике Беларусь, 
права, обязанности и ответственность государственных органов, орга-
низаций независимо от форм собственности граждан Республики Бе-
ларусь в этой области [3]. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что после введения формулировки «мобилизационный резерв» 
и сопутствующих изменений и дополнений в Закон № 449-З принятие 
решения экономическим судом об экономической несостоятельности 
(банкротстве) должника, относящегося к отдельным категориям, воз-
можно только после снятия с данных организаций заданий по накоп-
лению материальных ценностей мобилизационного резерва. 

Таким образом, в случае экономической несостоятельности (ба-
нкротства) юридических лиц, имеющих мобилизационные задания, 
лица, ответственные за осуществление процедур экономической несо-
стоятельности (банкротства) или связанных с этим процедур, обязаны 
в установленном порядке сообщить соответствующим государствен-
ным органам, ответственным за обеспечение обороноспособности го-
сударства, о подготовке и начале осуществления указанных процедур. 
Государственные органы, ответственные за обеспечение обороноспо-
собности государства, должны принять меры по передаче мобилизаци-
онных заданий другим юридическим лицам, деятельность которых 
связана с областью деятельности названных органов или которые на-
ходятся в сфере их ведения. О каких юридических лицах, имеющих 
мобилизационные задания либо обеспечивающих обороноспособность 
государства, в Законе № 415-З не указано, однако постановлением 
№ 964 утвержден перечень юридических лиц, обеспечивающих функ-
ционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) 
иные важные государственные потребности. 

––––––––– 
1. О государственном резерве [Электронный ресурс] : Модельный 

закон, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 
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ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

146 

2. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электрон-
ный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г., №415-З : в ред. 
от 04 янв. 2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. О государственном и мобилизационном материальных резервах 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 05 янв. 2008 г., №314-З : в 
ред. от 24 нояб. 2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-
русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) В РЕСПУБЛИКЕ БЄЛАРУСЬ 

И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 
Рокач И. А.  
студент 4 курса 

Академия управления при Президенте Республики Бєларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

Прежде чем начать разговор об эволюции экономической несос-
тоятельности (банкротства) в Республике Беларусь, необходимо сперва 
отметить, что два термина «банкротство» и «экономическая несостоя-
тельность» употребляются в качестве равнозначных. В процессе изу-
чения нормативно-правовых актов, регулирующих институт банкротс-
тва, можно выделить два подхода. Сущность первого подхода заклю-
чается в том, что экономическая несостоятельность и банкротство яв-
ляются тождественными понятиями, что и отражено в белорусском за-
конодательстве. Точно такого же подхода придерживается и российс-
кий законодатель, отразив его в Федеральном законе от 26 окт. 2002 г. 
№127-ФЗ (в ред. от 29 дек. 2015 г.) «О несостоятельности (банкротст-
ве)». Важно также заметить, что судебной практикой Соединенных 
Штатов Америки (далее – США) установлено, что «bankruptcy» (банк-
ротство) и «insolvency» (несостоятельность) в процессе банкротства 
считаются взаимозаменимыми и равнозначными. Второй подход пред-
полагает, что банкротство является подынститутом экономической не-
состоятельности.  

Для должного понимания эволюции права экономической несосто-
ятельности (банкротства) в Республике Беларусь необходимо применение 
исторического метода, дабы, проанализировав нормы об экономической 

––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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несостоятельности (банкротстве), содержащие общие и частные признаки 
экономической несостоятельности (банкротства), многосторонне изучить 
данное правовое образование и проследить его историю.  

В соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь от 30 мая 
1991 г. «Об экономической несостоятельности и банкротстве» банк-
ротство это удостоверенная судом полная неплатежеспособность суб-
ъекта хозяйствования [3]. То есть, белорусским законодателем банк-
ротство определялось через термин «неплатежеспособность»; при этом 
указывалось, что неплатежеспособность должна быть полной и удо-
стоверена судом.  

Согласно ст. 1 проекта Закона Республики Беларусь «О банк-
ротстве (экономической несостоятельности)» экономическая несостоя-
тельность (банкротство) – это удостоверенная судом неспособность 
субъекта хозяйствования удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным и иным обязательствам, внести обязательные платежи в бю-
джет (внебюджетные фонды), которая не носит временного характера 
(абсолютная неплатежеспособность) [2]. Здесь же неплатежеспособ-
ность становилась не имеющей временного характера (абсолютной). 

Однако в ст. 2 второго проекта Закона Республики Беларусь «О 
банкротстве (экономической несостоятельности)» банкротство – это 
признанная хозяйственным судом в процессе конкурсного производст-
ва или объявленная должником в порядке, установленном этим зако-
ном, неплатежеспособность должника, которая носит устойчивый ха-
рактер. В данном случае неплатежеспособность являлась устойчивой, 
и ее удостоверение судом было необязательным, поскольку должник 
сам мог объявить о ней. 

В третьем проекте Закона Республики Беларусь «О банкротстве 
(экономической несостоятельности)» в ст. 2 под банкротством пони-
малась признанная хозяйственным судом или объявленная должником 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей в течение срока, установлен-
ного данным законом. И здесь удостоверение судом неплатежеспособ-
ности должника также являлось необязательным, однако в данном 
случае неплатежеспособность ограничивалась определенным сроком.  

В итоге, белорусский законодатель пошел по второму пути, и в 
Законе Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423-З (в ред. от 31 
дек. 2006 г.) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон № 423-З) отразил, что банкротством является неплате-
жеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, 
признанная хозяйственным судом в соответствии с настоящим Зако-
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ном или правомерно объявленная должником в соответствии с требо-
ваниями настоящего Закона. Важно отметить, что на тот момент, бело-
русский законодатель объединил два понятия «экономическая несос-
тоятельность» и «банкротство» и сделал их равнозначными. В данном 
законе положены такие принципы, как наличие судебной и внесудеб-
ной процедуры признания должника банкротом; приоритет санации 
(оздоровления) и мирового соглашения между конкурсными кредито-
рами и должником перед ликвидацией; наличие института антикризи-
сных управляющих на всех стадиях судопроизводства по делу о банк-
ротстве; система гарантий от злоупотреблений со стороны должника, 
кредиторов и управляющих при распоряжении имуществом должника; 
государственные гарантии по социальной защите трудовых прав рабо-
тников должника; четкое определение сторон и других лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве, иных участников процесса, их прав и обя-
занностей; подробная регламентация всех процессуальных действий, 
совершаемых хозяйственным судом и другими участниками процесса; 
широкая гласность судебного процесса по делу о банкротстве [4]. Ос-
новными нововведениями, которые вводил Закон № 423-З, являлись 
сближение прав кредиторов и государственных органов при осуществ-
лении процедуры конкурсного производства, детальная регламентация 
процедуры созыва и проведения собрания кредиторов и комитета кре-
диторов, закрепление процессуального порядка рассмотрения дел об 
экономической несостоятельности (банкротстве). Однако наряду с 
этим появились такие серьезные проблемы, как возбуждение процеду-
ры банкротства в случае наличия незначительной задолженности с от-
сутствием предоставления возможности должнику расплатиться; от-
сутствие возможности проведения процедуры санации при возбужден-
ном деле о банкротстве; выплата сумм отдельным кредиторам в их ин-
тересах при проведении процедуры банкротства, отсутствие контроля 
и надзора за деятельностью недобросовестных управляющих.  

Впоследствии был принят новый Закон Республики Беларусь от 13 
июля 2012 г. № 415-З (в ред. от 04 янв. 2014 г.) «Об экономической несос-
тоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З), и первой его отли-
чительной особенностью стало одновременное разграничение и объеди-
нение двух понятий «банкротство» и «экономическая несостоятельность». 
Под банкротством понималась неплатежеспособность, имеющая или при-
обретающая устойчивый характер, признанная решением экономического 
суда о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, пре-
кращением деятельности должника – индивидуального предпринимателя. 
Экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, имеющая 
или приобретающая устойчивый характер, признанная решением эконо-
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мического суда об экономической несостоятельности с санацией должни-
ка. В данном случае банкротство отличается от экономической несостоя-
тельности тем, что банкротство завершается ликвидацией должника, а 
экономическая несостоятельность – санацией должника, однако по тексту 
закона два данных понятия считаются равнозначными [1]. Также данный 
закон уделил достаточно внимания предупреждению банкротства, опре-
делил основания для возбуждения производства по делу об экономичес-
кой несостоятельности (банкротстве), определил перечень ограничений 
по возбуждению конкурсного и ликвидационного производства для отде-
льных категорий должников и расширил полномочия управляющим в 
производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).  

Исходя из всего вышесказанного и проследив процесс эволюции 
права экономической несостоятельности (банкротства) в Республике 
Беларусь, можно сказать, что под правом экономической несостояте-
льности (банкротства) следует понимать комплексное нормативное 
образование ввиду его отраслевой разнородности регламентирующим 
им правоотношений. 

Таким образом, белорусским законодателем была проделана ко-
лоссальная работа по урегулированию права экономической несостоя-
тельности (банкротства), и мы полагаем, что под правом экономичес-
кой несостоятельности (банкротства) следует понимать комплексное 
нормативное образование ввиду его отраслевой разнородности регла-
ментирующим им правоотношений. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Рокач И. А.  
студент 4 курса 

Академия управления при Президенте Республики Бєларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

Говоря об экономической несостоятельности (банкротстве) про-
фессиональных участников ценных бумаг, следует заметить, что, кроме 
лиц, участвующих в деле об экономической несостоятельности (банк-
ротстве), перечень которых определен в ст. 24 Закона №4 15-З «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля.2012 г. 
№ 415-З (в ред. от 04 янв. 2014 г.) (далее – Закон № 415-З), участником 
дела о банкротстве должника – профессионального участника рынка 
ценных бумаг является орган государственного управления по регули-
рованию рынка ценных бумаг – Департамент по ценным бумагам Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь, являющийся структурным 
подразделением центрального аппарата Министерства финансов Респу-
блики Беларусь. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 05 янв. 
2015 г. № 231-З (в ред. от 10 июля 2015 г.) «О рынке ценных бумаг» про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг является юридическое 
лицо, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Под та-
ковой деятельностью следует понимать предпринимательскую деятель-
ность по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе с произ-
водными ценными бумагами), эмитированными (выданными) третьими 
лицами, по осуществлению посреднических операций с ценными бумага-
ми (в том числе с производными ценными бумагами) в интересах клиента 
в целях получения дохода (за исключением сделок, совершенных в целях 
получения дохода в виде процента и (или) дисконта либо дивиденда, в 
том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг), по 
осуществлению работ и услуг, связанных с такими сделками и (или) с ре-
ализацией прав, удостоверенных ценными бумагами, а также по осущест-
влению депозитарной, клиринговой деятельности и деятельности по орга-
низации торговли ценными бумагами [2]. К таким видам деятельности в 

––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Бе-
ларусь от 11 нояб. 2009 г. № 139 (в ред. от 31 дек. 2010 г.) «Об установле-
нии финансовых требований к профессиональным участикам рынка цен-
ных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и сотру-
дникам» относятся дилерская деятельность; брокерская деятельность; де-
позитарная деятельность; деятельность по довірительному управлению 
ценными бумагами; деятельность по организации торговли ценными бу-
магами; клиринговая деятельность. При этом действия в рамках осущест-
вления работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую дея-
тельность по ценным бумагам, вправе совершать только работник про-
фессионального участника рынка ценных бумаг, состоящий с ним в тру-
довых отношениях и имеющий квалификационный аттестат специалиста 
рынка ценных бумаг. По мнению Т. С. Бойко, предусматриваемые зако-
ном требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг об 
осуществлении профессиональной и биржевой деятельности в качестве 
исключительной следует рассматривать как невозможность данных лиц 
заниматься другими видами деятельности, кроме случаев, установленных 
законодательными актами Республики Беларусь [3]. Ввиду этого мы пола-
гаем, что предусмотренные законодательством требования к профессио-
нальным участникам рынка ценных бумаг об осуществлении профессио-
нальной и биржевой деятельности в качестве исключительной следует ра-
ссматривать как невозможность данных лиц заниматься другими видами 
деятельности, кроме случаев, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь. 

В деле об экономической несостоятельности (банкротстве) про-
фессионального участника рынка ценных бумаг назначается управляю-
щий, который должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
управляющему в соответствии со ст. ст. 62-63 Закона №415-З, а также 
иметь дополнительно специальный аттестат управляющего, выдаваемый 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республи-
ки Беларусь – квалификационный аттестат категории «С». Данный атте-
стат дает право на осуществление деятельности в качестве управляюще-
го в производстве по делу о банкротстве профессионального участника 
рынка ценных бумаг (при наличии лицензии органа государственного 
управления по делам о банкротстве) [4]. 

При применении процедур экономической несостоятельности 
(банкротства) ограничения на совершение сделок профессиональным 
участником рынка ценных бумаг не распространяются на сделки с цен-
ными бумагами его клиентов, совершаемые по поручениям клиентов и 
подтвержденные последними после возбуждения производства по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве) профессионального 
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участника рынка ценных бумаг. При этом временный управляющий 
обязан в десятидневный срок с момента его назначения направить клие-
нтам, передавшим должнику – профессиональному участнику рынка 
ценных бумаг в управление принадлежащие им ценные бумаги, извеще-
ние об открытии в отношении должника конкурсного производства и 
вступлении в права управляющего. В извещении управляющий обязану-
казать вид и реквизиты специального аттестата, выданного ему респуб-
ликанским органом государственного управления, осуществляющим го-
сударственное регулирование рынка ценных бумаг, и предложить дать 
распоряжение о действиях, которые необходимо совершить с ценными 
бумагами, принадлежащими клиенту. 

В процессе проведения санации ликвидационного производства в 
отношении профессионального участника рынка ценных бумаг ценные 
бумаги и иное имущество клиентов, находящиеся в распоряжении про-
фессионального участника рынка ценных бумаг, не включаются в состав 
имущества должника – профессионального участника рынка ценных бу-
маг. С момента введения санации или открытия ликвидационного произ-
водства в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг 
оставшиеся ценные бумаги и иное имущество клиентов подлежат возвра-
ту клиентам, если иное не установлено соглашением управляющего с 
клиентами [1]. Важно отметить, что ценные бумаги и иное имущество 
клиентов, находящиеся в распоряжении профессионального участника 
рынка ценных бумаг, не включаются в имущество должника – професси-
онального участника рынка ценных бумаг и подлежат возврату управля-
ющим клиентам, если иное не установлено соглашением между ними, по-
скольку профессиональный участник рынка ценных бумаг осуществляет 
деятельность не со своим имуществом, а с имуществом клиента. 

В случае если требования клиентов в отношении возврата прина-
длежащих им ценных бумаг одного вида превышают количество таких 
ценных бумаг, находящихся в распоряжении профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг, возврат этих ценных бумаг клиентам осущес-
твляется пропорционально требованиям клиентов. В процессе санации 
организации, являющейся профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, управляющий вправе с согласия и от имени клиентов пере-
дать ценные бумаги, переданные ими этой организации в управление, 
иной организации, имеющей соответствующее специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятель-
ности по ценным бумагам.  

Таким образом, что касается банкротства профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг, то основания для признания данных суб-
ъектов экономически несостоятельными являются общими и регламен-
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тируются ст. ст. 9 и 12 Закона № 415-З, а также особенностью является 
то, что управляющий также должен иметь дополнительно специальный 
аттестат управляющего, выдаваемый Департаментом по ценным бума-
гам Министерства финансов Республики Беларусь – квалификационный 
аттестат категории «С». 
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Правовое регулирование банкротства градообразующих и при-
равненных к ним организаций определятся главой 12 Закона «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля.2012 г. 
№415-З (в ред. от 04 янв. 2014 г.) (далее – Закон №415-З). Под градо-
образующей организацией понимается юридическое лицо, числен-
ность работников которого составляет не менее одной четвертой час-
ти занятого населения (рабочих мест) соответствующего населенного 
––––––––– 
 Рокач И. А., 2016 
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пункта или за счет осуществления хозяйственной (экономической) 
деятельности которого поддерживается жизнеобеспечение соответс-
твующего населенного пункта. Организация приравнивается к градо-
образующей в случае, если численность ее работников составляет 
тысячу и более человек.  

Экономическими судами уже на стадии рассмотрения вопроса о 
принятии к рассмотрению заявления об экономической несостоятель-
ности (банкротстве), поданного кредитором или самим должником, 
могут привлекать орган государственного управления по делам об 
экономической несостоятельности (банкротстве); собственника иму-
щества должника – унитарного предприятия, его представителя; учре-
дителей (участников) должника – юридического лица, их представите-
лей; государственные органы, в подчинении (составе) которых нахо-
дится должник или которые осуществляют управление принадлежа-
щими Республике Беларусь либо находящимися в коммунальной собс-
твенности акциями (долями в уставном фонде) должника; местный ис-
полнительный и распорядительный орган по месту нахождения долж-
ника – юридического лица; налоговые и другие государственные орга-
ны, имеющие право требования по обязательным платежам; предста-
вителя работников должника. Также на должника возложена обязан-
ность предоставить документы, свидетельствующие о том, что он яв-
ляется градообразующей или приравненной к ней организацией, и су-
дам, соответственно, необходимо истребовать такие документы от до-
лжника либо его представителя. Важно заметить, что на руководите-
лей организаций, собственника имущества унитарного предприятия, 
учредителей (участников) юридического лица, индивидуальных пред-
принимателей, государственные органы в пределах своей компетенции 
наложена обязанность своевременно принимать меры по предупреж-
дению экономической несостоятельности (банкротства), установлен-
ные ст. 17 Закона №415-З.  

Также для правильного разрешения дела о банкротстве градооб-
разующих организаций и организаций к ним приравненных экономи-
ческие суды обязаны устанавливать, какие меры по предупреждению 
банкротства должника принимались Президентом Республики Бела-
русь, Правительством Республики Беларусь, исполнительными и рас-
порядительными органами, другими государственными органами. В 
частности, необходимо выяснение вопросов о проведении досудебной 
финансовой санации должника, об оказании должнику досудебной 
финансовой помощи, о включении должника в перечень организаций, 
подлежащих финансовому оздоровлению, о проведении реорганиза-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції...  

155

ции должника, о реструктуризации задолженности должника по пла-
тежам в республиканский и местные бюджеты, по кредитам [2]. 

Впоследствии при осуществлении расчетов по обязательствам 
должника и удовлетворению требований кредиторов в процедуре са-
нации градообразующей или приравненной к ней организации Респуб-
лика Беларусь или административно-территориальная единица Респу-
блики Беларусь в лице уполномоченных ими органов вправе в любое 
время до окончания санации градообразующей или приравненной к 
ней организации рассчитаться со всеми ее кредиторами либо погасить 
требования этих кредиторов по платежным обязательствам иными 
способами, установленными законодательством [1]. Удовлетворение 
требований кредиторов осуществляется в порядке очередности, уста-
новленной ст. 141 Закона №415-З, которая определяет порядок удовле-
творения требований кредиторов, подлежащих удовлетворению вне 
очереди и в порядке очередности. В случае удовлетворения требова-
ний кредиторов по платежным обязательствам, а также обязательст-
вам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений произ-
водство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
подлежит прекращению. 

Санация вводится экономическим судом на основании реше-
ния собрания кредиторов либо по собственной инициативе на срок, 
не превышающий восемнадцати месяцев со дня вынесения решения о 
ее проведении. По ходатайству государственного органа, согласо-
ванному с Советом Министров Республики Беларусь, срок санации 
может быть продлен экономическим судом не более чем на пять лет, 
а к указанному ходатайству должны быть приложены обоснование, в 
том числе экономическое, необходимости продления срока санации, 
а также заключение комиссии по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства) по плану санации. До принятия ре-
шения о санации либо о продлении срока санации по делам об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) градообразующих и 
приравненных к ним организаций, государственных организаций 
экономический суд вправе рассмотреть вопрос о необходимости и 
целесообразности проведения экспертизы финансового состояния и 
платежеспособности должника. 

При санации градообразующих организаций, имеющих государ-
ственные и (или) международные заказы, запрещаются переход права 
собственности на предприятие как имущественный комплекс или его 
значимую часть, принадлежащие должнику, за исключением перехода 
их в собственность Республики Беларусь или ее административно-



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

156 

территориальной единицы; перепрофилирование или закрытие произ-
водства, связанного с выполнением соответствующего заказа. 

План ликвидации должника – градообразующей или прирав-
ненной к ней организации может содержать вариант продажи пред-
приятия по конкурсу либо на аукционе, который, по мнению 
А. П. Смольского, является самым радикальным способом восстанов-
ления платежеспособности [3]. В данном случае за счет денежных 
средств, полученных от продажи предприятия, могут быть удовлетво-
рены все требования кредиторов, а предприятие получает возможность 
продолжить деятельность, без долгов, а в некоторых случаях и в новой 
организационно-правовой форме. В случае если государственным ор-
ганом, в ведении или подчинении которого находится градообразую-
щая или приравненная к ней организация и который участвует в деле 
об экономической несостоятельности (банкротстве) градообразующей 
или приравненной к ней организации, подано соответствующее хода-
тайство о продаже предприятия путем проведения конкурса, то оно 
может быть удовлетворено.  

Для того чтобы конкурс состоялся, необходимо выполнение 
следующих условий:  

1) сохранение рабочих мест для не менее семидесяти процентов 
работников, занятых на предприятии на дату его продажи;  

2) переобучение за счет покупателя или трудоустройство не ме-
нее семидесяти процентов работников, занятых на предприятии на да-
ту его продажи, в случае изменения основного вида хозяйственной 
(экономической) деятельности предприятия [4].  

Решением собрания кредиторов также могут быть установлены 
и иные условия, а в случае если вышеуказанное ходатайство не было 
заявлено, или предприятие не удалось продать путем проведения кон-
курса, то данное предприятие подлежит продаже на аукционе.  

Необходимо отметить, что при продаже имущества должника – 
градообразующей или приравненной к ней организации в процедуре 
ликвидационного производства управляющему вменяется обязанность 
выставить предприятие на продажу в качестве единого имущественно-
го комплекса. В случае если имущество градообразующей или прирав-
ненной к ней организации не было продано, то продажа вышеуказан-
ного имущества осуществляется на торгах в соответствии со 
ст. ст. 127-130 Закона №415-З. 

Таким образом, особенностями банкротства – градообразующей 
или приравненной к ней организации являются ее ликвидация в виде 
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продажи предприятия по конкурсу либо на аукционе, который являет-
ся самым радикальным способом восстановления платежеспособности. 

––––––––– 
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ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ 

Сорока О. С.  
аспірантка кафедри Конституційного права 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
м. Київ, Україна 

Функціональна роль в організації забезпечення реалізації права 
людини на розвиток належить допоміжним органам ООН в галузі розви-
тку. Серед них на особливу увагу заслуговує Програма розвитку ООН 
(ПРООН) – United Nations Development Program (UNDP), глобальна 
установа Організації Об’єднаних Націй у галузі розвитку, яка підтримує 
стратегічні ініціативи з розбудови спроможності, спрямовані на сталий 

––––––––– 
 Сорока О. С., 2016 
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людський розвиток та зростання [4]. ПРООН надає безпосередню допо-
могу урядам країн у вирішенні першочергових проблем в галузі розвит-
ку людини і створенні необхідних умов для реалізації даного права, в 
першу чергу необхідних умов функціонування стійких процесів життє-
забезпечення людини, поглиблення демократизації, створення соціаль-
но-економічного потенціалу і вдосконалення ринкових реформ, подо-
лання бідності, вирішення природоохоронних аспектів з урахуванням 
впливу екологічних факторів. ПРООН здійснює фінансування бюджет-
них стратегій розвитку багатьох країн світу, націлених на підвищення 
життєвого рівня населення, співпрацює з метою розвитку з урядами, 
юридичними та фізичними особами, в інтересах котрих реалізується ця 
діяльність, координує оперативну діяльність ООН, пов’язану з керуван-
ням спеціальними цільовими фондами, забезпечує розвиток науково-
технічного співробітництва між країнами, сприяє просуванню програм 
розвитку та зміцненню правових засад неурядових і громадських органі-
зацій з метою їх активної участі у вирішенні державних проблем, в тому 
числі щодо реалізації здійснення права на розвиток тощо. У щорічних 
доповідях ПРООН «Звіт з людського розвитку» особлива увага приділя-
ється глобальному дискурсу з ключових питань розвитку. 

Програма практично ніколи не здійснює виконання проектів са-
мостійно, а передає їх відповідним спеціалізованим установам чи регі-
ональним комісіям ООН. Вона співпрацює з 166 країнами світу, допо-
магаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних та націо-
нальних проблем в галузі розвитку, у яких здійснюється понад 6500 
проектів [6, с. 55]. 

В Україні також працює представництво ПРООН основною ме-
тою якого є підтримка України на шляху сталого людського розвитку, 
спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної дер-
жави. Діяльність ПРООН в Україні особливо спрямована на боротьбу 
із бідністю шляхом впровадження ефективних моделей соціального і 
економічного розвитку та розвитку навколишнього середовища, а та-
кож шляхом підтримки демократичних процесів, установ та мереж [5]. 

Саме спеціалістами ПРООН було висловлене ставлення до ста-
лого розвитку як передумови здійснення права людини на розвиток. 
Так, у матеріалах підготовки Доповіді про розвиток людини за 2014 
рік зазначено, що здійснення права на розвиток залежить не лише від 
розширення важливих можливостей вибору й здібностей людини 
отримати, бути здоровими, досягти розумного рівня життя й почувати 
себе у безпеці, а й від того, чи надійними і сталими є ці досягнення, 
тобто прогрес розвитку людини являється неповним без умов сталого 
соціально-економічного розвитку [4]. 
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Ідея концепції сталого розвитку пов’язана з діяльністю Всесвіт-
ньої комісії з навколишнього середовища і розвитку, яка була створена 
в 1983 р. за ініціативи Генерального секретаря ООН для підготовки 
Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-
Жанейро (1992 р.) і котру очолила прем’єр-міністр Норвегії Гру Хар-
лем Брундтланд (Комісія Брундтланд). Комісія виробила Концепцію 
сталого розвитку, під яким розуміється такий розвиток, який забезпе-
чує задоволення потреб нинішнього покоління і не піддає ризику здат-
ність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Комісія відмітила 
що вона не прогнозує майбутнє; «наше завдання - зазначено у доповіді 
Гру Брундтланд – виступити з попередженням яке засноване на остан-
ніх й найбільш надійних відомостей про те що настав час для прийнят-
тя відповідних рішень що гарантують збереження ресурсів необхідних 
для нинішніх й прийдешніх поколінь. Ми не пропонуємо докладного 
плану дій а лише вказуємо напрям в якому народи світу можуть роз-
ширити своє співробітництво» [14, с. 43]. Тобто завданнями зазначеної 
Комісії були розробка пропозицій й довгострокових стратегій у галузі 
збереження навколишнього середовища з метою забезпечення сталого 
розвитку та розширення співробітництва країн котрі знаходяться на 
різних рівнях соціально-економічного розвитку а також сприяння до-
сягненню спільних й взаємозв’язаних цілей в котрих враховувався б 
зв'язок між населенням природними ресурсами навколишнім середо-
вищем та розвитком розгляд засобів і способів з використанням котрих 
світове співтовариство зможе більш ефективно вирішити проблеми на-
вколишнього середовища. Таким чином Комісія Брундтланд розробила 
концептуальну й теоретико-методологічну основи концепції сталого 
розвитку тим самим започаткувавши процес розвитку від успіху кот-
рого залежить майбутнє нашої цивілізації в цілому.  

З метою реалізації всесвітньої угоди, досягнутої в червні 1992 р 
на саміті в Ріо-де-Жанейро, присвяченому питанням розвитку й захис-
ту навколишнього середовища в грудні 1992 року Резолюцією Генера-
льної Асамблеї ООН A / RES /47/191 в якості функціональної комісії 
ЕКОСОР ООН була створена Комісія ООН зі сталого розвитку (United 
Nations Commission on Sustainable Development) метою котрої являєть-
ся методична підтримка вирішення проблеми сталого розвитку на ло-
кальному, регіональному та міжнародному рівнях. Діяльність органі-
зації різнопланова й зачіпає величезну кількість проблем розвитку. 

В 1998 році на основі резолюції 1998/72 Комісії з прав людини й 
рішення 1998/269 ЕКОСОР, враховуючи нагальну потребу в досягнен-
ні подальшого прогресу в реалізації права на розвиток, була заснована 
Міжурядова робоча група з права на розвиток. У повноваження Робо-
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чої групи входять моніторинг й вивчення ситуації у справі заохочення 
та здійснення права на розвиток на національному й міжнародному рі-
внях, розроблення рекомендацій й подальший аналіз перешкод на 
шляху реалізації права на розвиток, а також зосередження уваги на 
конкретних зобов’язаннях, проголошених Декларацією про право на 
розвиток, вивчення доповідей та інших відомостей, поданих держава-
ми, установами ООН, іншими міжнародними й неурядовими організа-
ціями, а також підготовка на прохання зацікавлених країн можливих 
програм технічної допомоги з метою здійснення права на розвиток [3, 
с. 182–183]. Як зазначено у доповіді Робочої групи з права на розви-
ток, в рамках права на розвиток визнається неподільність і взаємоза-
лежність всіх прав людини, а також підкреслюється, що здійснення за-
значеного права вимагає поєднання різних видів політики та залучення 
різноманітних учасників з метою створення сприятливих умов для 
участі осіб в процесі розвитку. Право на розвиток має включати заохо-
чення раціонального правління, верховенства права і ефективних захо-
дів по боротьбі з корупцією і включати принципи участі на основі не-
дискримінації та гендерної рівності, прозорості, доступу до інформації 
та підзвітності [7]. Було знову підкреслено, що держави несуть голо-
вну відповідальність за повне здійснення всіх прав людини, включно з 
правом на розвиток, тим самим ще раз підтвердивши віднесення права 
на розвиток до основних прав людини. 

В 2004 році на прохання Робочої групи з права на розвиток була 
створена Цільова група високого рівня із здійснення права на розвиток 
з метою розгляду питань, пов’язаних із труднощами та перешкодами, 
які стоять на шляху досягнення цілей в галузі розвитку, сформованих у 
Декларації тисячоліття, оцінювання соціальних наслідків у сфері роз-
витку на національному а міжнародному рівнях та передовий досвід у 
галузі здійснення права на розвиток [10]. У 2006 році Робоча група за-
твердила критерії права на розвиток, котрі адекватно відображують, 
окрім ролі держави на національному рівні, аспекти міжнародного 
співробітництва й солідарності за створення сприятливих умов для ре-
алізації права на розвиток, запропонувала цільовій групі прийняти їх з 
метою запровадження у дію, сприяючи тим самим врахуванню права 
на розвиток у політиці й оперативній діяльності відповідних учасників 
на національному, регіональному а міжнародних рівнях, включно з рі-
зними інститутами й організаціями, що займаються питаннями розвит-
ку [12, с. 7]. У висновках цільової групи зазначалося, що для забезпе-
чення права на розвиток необхідним є чітке й експліцитне включення 
універсально визнаних та юридично зобов’язуючих правозахисних 
стандартів у стратегії досягнення цілей Декларації тисячоліття у галузі 
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розвитку та наявність чітко визначених механізмів звітності на націо-
нальному й міжнародному рівнях, котрі б передбачали широку участь 
населення, Цільова група рекомендувала також створення дослідниць-
ких а правозахисних груп з дотримання права на розвиток [11, с. 2].  

В якості важливого елементу здійснення права на розвиток на на-
ціональному й міжнародному рівнях на п’ятій сесії Робочої групи була 
підкреслена необхідність оцінювання соціальних насідків у процесі реалі-
зації політичних рішень та подолання негативних наслідків нових страте-
гій. Таке оцінювання, на думку спеціалістів Робочої групи з права на роз-
виток, може бути потенційно корисним для узгодження політики як на 
національному, так і міжнародному рівнях й для заохочення дотримання 
правозахисних стандартів у галузі права на розвиток [13, с. 11].  

Високо оцінюючи вклад цільової групи у забезпечення реаліза-
ції права на розвиток делегати 15-ої сесії Ради з прав людини відміти-
ли що діяльність зазначеної цільової групи та документи, представлені 
на сесії, стали значним кроком вперед у викладі того, що являє собою 
право на розвиток.  

За ініціативи Робочої і Цільової груп в 2010 році було проведено 
незалежне дослідження спеціалістами в галузі міжнародного права прав 
людини та економіки розвитку нормативного змісту права на розвиток й 
практики для визначення його основних характеристик, а також актуаль-
них проблем здійснення права на розвиток [8, с. 12]. В результаті, як за-
значено у матеріалах 11-ої сесії Робочої групи, було сформульоване ви-
значення і основні характеристики права на розвиток у відповідь на кри-
тику деяких делегацій щодо «нормативної невизначеності» зазначеного 
права та представлені показники для оцінювання досягнутого прогресу й 
визначення політики і програм, котрі сприяють здійсненню права на роз-
виток і являються аналогічними підходами щодо застосування по відно-
шенню до інших прав людини [1, с. 3]. 

Ще одним з допоміжних органів ООН у сфері розвитку й охо-
рони навколишнього середовища є Програма ООН з навколишнього 
середовища або ЮНЕП (United Nations Environment Programme) засно-
вана на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 2997 від 
15 грудня 1972 (A / RES / 2997 (XXVII) і котра визначає політику та 
координує діяльність з питань навколишнього середовища та відпові-
дає за природоохоронний компонент сталого розвитку шляхом розроб-
лення глобальних екологічних програм. ЮНЕП виступає в якості клю-
чової структури системи ООН з координації зусиль світового співто-
вариства у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального 
використання природних ресурсів, проводить аналіз і оцінку стану 
глобального навколишнього середовища з метою раннього поперед-
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ження виникаючих загроз, розробкою політики та удосконаленням 
правової бази в природоохоронній сфері, надає підтримку в створенні 
та ефективному функціонуванні національних структур з охорони на-
вколишнього середовища, працює з урядами, діловими та науковими 
колами, неурядовими організаціями, пов’язаними з охороною довкіл-
ля, координує діяльність природоохоронних конвенцій, сприяє переда-
чі екологічно чистих технологій [9, с. 492–498]. ЮНЕП була ініціато-
ром прийняття низки міжнародних документів, що стосуються еколо-
гічної безпеки світу, таких як Всесвітня стратегія охорони природи, 
Кіотський протокол про обмеження викидів в атмосферу парникових 
газів, Стокгольмська конвенція про скорочення викидів стійких орга-
нічних забруднювачів та багатьох інших. 

Таким чином Організація Об’єднаних Націй та її допоміжні ор-
гани, визнаючи право на розвиток універсальним невід’ємним правом 
людини, що складає невід’ємну частину всіх основних прав людини, і 
постійно підтверджуючи це у своїх резолюціях, «включила право на 
розвиток в основне русло діяльності на міжнародному рівні» [3, с. 1]. 
Інституціональний та інструментальний механізми ООН сприяють 
створенню сприятливого міжнародного середовища для здійснення 
права людини на розвиток. ООН та її допоміжні органи у галузі розви-
тку приймають невідкладні заходи з реалізації цілей й завдань, постав-
лених на всіх масштабних конференціях, зустрічах на вищому рівні і 
спеціальних сесіях ООН щодо реалізації права на розвиток, проводять 
дослідження й аналітичну роботу у сфері розвитку, виявляючи й аналі-
зуючи перешкоди на шляху повної реалізації права на розвиток як на 
національному так і на міжнародному рівнях, та розробляють рекоме-
ндації для урядів й інших учасників процесу розвитку щодо заохочен-
ня й захисту прав людини, в тому числі і права на розвиток, укріплен-
ню методів належного управління за широкої участі громадськості, за-
провадження оптимального постійного механізму для створення умов 
забезпечення здійснення права на розвиток, сприяє у підготовці націо-
нальних планів розвитку, спрямованих на забезпечення збалансовано-
го економічного та соціального прогресу.  

––––––––– 
1. Обзор прогресса в области осуществления права на развитие: ра-

ссмотрение доклада целевой группы высокого уровня по осуществле-
нию права на развитие (Женева, 26−30 апреля 2010 года) (A/HRC/-
15/WG.2/TF/2 и Corr.1, Add.1 и Corr.1 и Add.2). 

2. Права человека : учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; научн. 
ред.: С. А. Балашенко, Е. А. Дейкало. – Минск : Юнипак, 2015. – 200 с. 
(С. 182–183) 
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увагу приділив питанню природи Конституції та її призначення в кон-
тексті створення суспільних благ. 

Автор відзначає, що основні правила організації суспільства за-
кріплені в Конституції. Саме тому Конституцію «прийнято розглядати 
як «вищий» вид закону, який володіє особливим статусом або заслуго-
вує найбільшої поваги, ніж всі інші види права. І хоча для такого став-
лення є достатні історичні причини, більш доречно розглядати його як 
надбудову, створену для забезпечення збереження права, а не, як це 
прийнято, джерело всіх інших законів» [2, с. 153]. 

На його думку, Конституція в ідеалі «розрахована на всі часи, 
хоча, звичайно, в ній, як і у всякому продукті людського розуму, бу-
дуть виявлятися дефекти, які підлягають виправленню. Точно так само 
і субстантивне [матеріальне] право задумано на невизначено довгий 
період, але і воно потребуватиме безперервному розвитку та перегляду 
в міру виникнення нових і несподіваних проблем, з якими не справля-
ється судова практика» [2, с. 444–445].  

За Гаєком Ф. А., Конституція – «це, фактично, надбудова, 
створена над існуючою раніше системою законів, щоб організувати 
проведення цих законів у життя. Будучи встановленою, Конституція 
може в логічному сенсі розглядатися як «первинний» закон, з якого 
витікає авторитет всіх інших правил, але тим не менш її призначення 
в тому, щоб підтримувати правила, що існували до її прийняття. Вона 
створює інструмент для захисту закону і правопорядку і слугує осно-
вою існування апарату, призначеного для надання публічних по-
слуг…» [2, с. 153–154]. 

Конституція повинна складатися виключно «з організаційних 
правил і стосуватися матеріального (субстантивного) права в сенсі уні-
версальних правил справедливої поведінки лише шляхом встановлення 
найзагальніших атрибутів цього права, тим самим вручаючи публічній 
владі повноваження вдаватися до примусу для його дотримання.  

Але хоча Конституція і повинна визначити, що відноситься до 
субстантивного права, розподіляючи в заданих межах владу між різними 
інститутами створеної нею організації, детальний розвиток субстантив-
ного права вона залишає за законодавцем та судовою владою. Консти-
туція являє собою свого роду надбудову, що захищає закон і гарантує 
безперервний процес його розвитку». Вона також запобігає поєднанню 
двох функцій влади: 1) обов’язку публічної влади здійснювати нагляд за 
дотриманням правил, на яких ґрунтується природний порядок суспільс-
тва; 2) обов’язку використовувати фінансово-матеріальні ресурси, які 
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знаходяться в розпорядженні влади для надання публічних послуг при-
ватним особам та їх соціальним групам [2, с. 443]. 

Одним із основних завдань Конституції є «запобігти всяким до-
вільним діям…». І хоча, за Гаєком Ф., запобігання свавіллю є однією з 
цілей Конституції, «дотримання Конституції зовсім не означає досяг-
нення цієї цілі. Проблема тут виникає з помилкової концепції правово-
го позитивізму. Зрозуміло, перевірка на конституційність є ефектив-
ним способом запобігання свавілля. Але не всяка Конституція дає мо-
жливість провести необхідну перевірку для виявлення свавілля, більше 
того, не всяка Конституція ставить свавілля поза законом» [2, с. 360]. 

Гаєк Ф. А звертає увагу на важливість конституційної традиції: “… 
мало яким країнам пощастило мати тривалу конституційну традицію. За 
межами англомовного світу це, напевно, тільки Західна Європа і Швейца-
рія. У більшості країн Конституція просто не встигала закласти глибоку 
конституційну традицію; багатьом країнам бракує ще загальноправової 
ситуації, пронизаної традиціями та віруваннями, яка в більш щасливих 
країнах живить конституційний дух і дозволяє Конституції працювати і 
там, де деякі з її положень не зафіксовані в чіткій формі, і навіть там, де 
Конституція не записана взагалі. Все це в ще більшій мірі стосується кра-
їн, які в минулому не мали навіть віддаленого уявлення про вироблені єв-
ропейськими народами ідеали правової держави, які запозичують з Євро-
пи, її демократичні інститути, не маючи при цьому адекватного і необхід-
ного для їх реалізації культурного фундаменту, цінностей та переконань. 

У країнах розвиненої демократії, фундамент неписаних тради-
цій та переконань довгий час утримував більшість від зловживання 
владою. Щоби уникнути цього в країнах, які запозичують демократію, 
велика частина цих неявно присутніх у культурній атмосфері старої 
демократії елементів повинна стати явними державними імперативами 
нових демократій. Те, що такі запозичення досі в більшості випадків 
закінчувались невдачею, не означає, що концепція демократії взагалі 
непридатна. Це означає лише, що інститути, які існували певний час на 
Заході, передбачають цілий ряд прийнятих по умовчуванню [неписа-
них] принципів, які повинні перетворитися на статті Конституцій там, 
де подібне умовчування не працює [не працюють неписані принципи]. 
Окремі форми демократії не можуть працювати всюди; досвід показує, 
що вони не працюють [2, с. 429–430]. 

Ще одним завданням Конституції є недопущення “довільних 
обмежень і примусу навіть з боку законодавців» [2, с. 432]. На думку 
Гаєка Ф.А., «Конституція розподіляє і обмежує владу, але не дає жод-
них приписів щодо того, як влада повинна використовуватися. Субста-
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нтивне право, тобто правила справедливої поведінки, розвиватиметься 
Законодавчими Зборами [парламентом], який у своїй діяльності обме-
жений лише приписами Конституції, яка містять лише загальні атри-
бути обов’язкових до виконання правил». Уряд2 буде обмежений пра-
вилами Конституції та правилами справедливої поведінки, розробле-
ними парламентом [2, с. 444]. 

Гаєк Ф. А. задається питанням, хто із суб’єктів/інститутів публі-
чної влади може вважатися суверенною владою? На його думку, від-
повідь очевидна – «Ніхто. Тимчасово суверенітет може бути відданий 
органу, який слідкує за виконанням Конституції. Якщо ми розуміємо 
під суверенітетом необмежену владу, а влада публічних інститутів об-
межена Конституцією, то вона не може бути суверенною… широко 
поширене переконання в необхідності існування необмеженої влади в 
останній інстанції є не більше ніж марновірство, яке опирається на по-
милкове уявлення, ніби всі закони – результат стихійних рішень зако-
нодавчого органу. Але інститути публічної влада ніколи не є поро-
дженням беззаконної держави; вона існує лише остільки, оскільки ви-
правдовує очікування суспільства, а громадянське суспільство очікує, 
що у своїй роботі публічна влада керуватиметься пануючими уявлен-
нями про справедливість» [2, с. 444]. 

На думку Гаєк Ф. А., основна частина конституція повинна ви-
значати не функції публічної влади, а лише межі їх компетенції на 
примус. Конституція повинна «обмежити засоби, до яких зможе вдава-
тися публічна влада у наданні членам суспільства різноманітних по-
слуг. Водночас у ній не слід передбачати конкретних меж змісту цих 
послуг» [2, с. 431].  

На його думку, основний принцип повноцінного функціону-
вання громадянського суспільства полягає в тому, що уряд, який 
«має право вдаватися до примусу виключно для забезпечення вико-
нання універсальних правил справедливої поведінки, може тимчасо-
во втратити доцільність – а з нею і силу – тоді, коли виникає загроза 
самостійного довгострокового існуванню такого суспільства. Хоча 
приватні особи зазвичай володіють свободою щодо досягнення своїх 
власних цілей, адже це найкращий спосіб забезпечити максимум сус-
пільної користі. Однак трапляються ситуації, коли збереження суспі-
льного порядку має стати найвищою спільною метою. При таких об-
ставинах природний порядок, стихійно усталений на місцевому та 

––––––––– 
2 Говорячи про уряд Гаєк Ф.А., має на увазі не “лише центральну вла-

ду… Успішне забезпечення колективних благ вимагає, щоб урядові функції 
були делеговані на рівень місцевої та регіональної влади» [2, с. 367-370]. 
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національному рівні, повинен бути замінений правом примусу публі-
чних інституцій. Коли загрожує зовнішній ворог, відбувається спалах 
протизаконного насильства чи стихійне лихо, необхідно прийняття 
швидких і рішучих заходів, притому в подібних випадках комусь по-
винна бути надана влада, якою в звичайних умовах не володіє ніхто. 
Як жива істота, що рятується від смертельної небезпеки, щоб уник-
нути негайної загибелі суспільство буває змушене тимчасово приду-
шити деякі зі своїх функцій, від яких в нормальних умовах залежить 
його виживання» [2, с. 444–445]. 

Гаєк Ф. А. окрему увагу приділив місцю Конституції в контексті 
створення суспільних благ. Він розвинув концепцію Ослона М. [1, 
с. 39–41], обґрунтувавши, що Конституція може розглядатися в якості 
свого роду суспільного договору з приводу загального обсягу суспіль-
них благ та послуг, які будуть надаватися інститутами публічної влади. 
Це звісно не означає згоду індивіда/платника податку платити за всі 
суспільні послуги: «скоріше він погодився платити на загальних під-
ставах за ті блага та послуги, які він розраховує отримати із загального 
гаманця» [2, с. 375–377]. 

Конституція, за Гаєком Ф. А., – це конституційна угода щодо зага-
льного обсягу публічних послуг, або, інакше кажучи, угоду щодо обсягу 
фінансових ресурсів довірених інститутам публічної влади для забезпе-
чення адекватного обсягу обслуговування суспільства. За цією конститу-
ційною угодою кожна приватна особа, яка бере участь у суспільних ви-
тратах, повинна знати, яка буде його частка в цих витратах. При цьому, як 
зауважує автор, до сьогоднішнього дня правове регулювання публічних 
фінансів спрямоване на те, щоб перехитрити платника податків: взяти з 
нього більше, ніж він усвідомлює, і переконати його погодитися на пев-
ний рівень фінансових витрат в розрахунку на те, що платитиме хто-
небудь інший. Більше того, на думку Гаєка Ф. А., теорія фінансового пра-
ва, описуючи принципи оподаткування, свідомо опускає найважливіший 
принцип демократії у сфері публічних фінансів, згідно якого рівень опо-
даткування повинен передбачати раціональну межу фінансових витрат 
інститутів публічної влади. Тобто частка приватної особи в фінансових 
витратах повинна бути встановлена заздалегідь [2, с. 377]. 

Розпорядження публічними фінансовими ресурсами які довірені 
інститутам публічної влади для надання публічних послуг членам сус-
пільства та їх групам, за самою своєю природою пов’язане з подолан-
ням короткострокових поточних проблем, для вирішення яких інсти-
тути публічної влади і мають залишатися в закріплених на конститу-
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ційному рівні межах, не посягаючи на свободу та фінансово-
матеріальні ресурси приватних осіб [2, с. 444–445].  

Гаєк Ф. А. аргументовано доводить, що головним завданням ін-
ститутів публічної влади було і залишається зараз: мобілізувати яко-
мога більше фінансових ресурсів при мінімальному опорі платників 
податків. При цьому абсолютно не береться до уваги те, що насправді 
має вирішальне значення, а саме, що методи залучення фінансових ре-
сурсів повинен передбачати якісь обмеження щодо максималь-
ної/загальної суми витрат інститутів публічної влади. Однак на даний 
момент популярним методом заохочення людей є переконання їх в то-
му, що «платити буде хтось інший». Як наслідок це призводить до то-
го, що суспільні витрати набагато перевищують ті, які платник подат-
ків вважав би адекватним.  

Коли ж платник податків не усвідомлює для чого він сплачує 
податок, і питання для нього зводиться до того, на кого покласти 
основний тягар платежів; коли більшість відчуває, що приймаючи 
рішення, вони розпоряджаються «чужим гаманцем», то в результаті 
не рівень суспільних витрат буде узгоджуватися із фінансовими ре-
сурсами, а навпаки. На приватну особу буде покладатися все біль-
ший і більший податковий тягар для того, щоб забезпечити рівень 
суспільних витрат визначений інститутами публічної влади. Цей 
процес призводить у результаті до встановлення в суспільстві не-
безпечної думки про те, що політичний тиск, тобто нав’язування 
іншим своєї волі, є найдешевшим способом отримання тією чи ін-
шою групою суспільних послуг. 

На думку Гаєка Ф. А., адекватне визначення суспільних витрат 
можливо лише тоді, коли заданий принцип, який визначає внесок кож-
ної приватної особи, коли кожен індивід усвідомлює свою частку в су-
спільних витратах і не розраховує перекласти якусь частину цих ви-
трат на іншого. Нинішній же системі правового регулювання публіч-
них фінансів глибоко притаманна схильність до безвідповідальних ви-
датків та марнотратства [2, с. 377]. 

Таким чином, за Гаєком Ф. А., для досягнення ефективності 
створення суспільних благ від імені народу та в його інтересах при-
ймається Конституція, яка зобов’язує кожного члена суспільства брати 
участь у фінансуванні створення суспільних витратах, і при необхідно-
сті використовувати примус по відношенню до всього дорослого насе-
ленню. Оскільки доктрина конституційного права визнає, що будь-яка 
конституція є актом установчої влади народу, то в кінцевому рахунку 
всі члени суспільства причетні до визначення шляхів використання 
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примусової сили інститутів публічної влади. Свобода суспільного ви-
бору у зв’язку з цим обмежена механізмом створення та розподілу су-
спільних благ. 

Отже, Гаєк Ф. А. розглядає конституцію як «первинний» за-
кон, з якого витікає авторитет всіх інших правил. На його думку вона є 
інструментом захисту матеріального закону та існуючого правопоряд-
ку, слугує основою існування інститутів публічної влади, призначених 
для надання публічних послуг. За Гаєк Ф. А., Конституція – це свого 
роду суспільний договір з приводу загального обсягу суспільних благ 
та послуг, які повинні надаватися інститутами публічної влади, або, 
інакше кажучи, угода щодо обсягу фінансових ресурсів довірених пуб-
лічній владі для забезпечення адекватного обсягу обслуговування сус-
пільства. За цією конституційною угодою кожна приватна особа, яка 
бере участь у суспільних витратах, повинна знати, яка буде його част-
ка в цих витратах. Конституційний аспект функціонування держави 
передбачає концентрацію уваги на фінансових ресурсах, якими вона 
розпоряджається з метою виконання покладених на неї функцій.  

––––––––– 
1. Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и 

теория групп. Пер. с англ. / М. Олсон. М.: Фонд Экономической Ини-
циативы, 1995. – 165 с. 

2. Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода: 
Современное понимание либеральных принципов справедливости и 
политики / Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. Б. Пинскера и 
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Становлення міжнародного ринку праці є свідченням того, що 
процеси світової інтеграції відбуваються не тільки в економічній та 
технологічній галузях, а й дедалі ширше охоплюють сфери соціальних 
та трудових відносин, які стають нині глобальними. Це дістає відо-
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браження в координації, погодженні й зближенні соціальної політики 
різних країн, які мають неоднаковий досвід та законодавство в соціа-
льній сфері.[1] 

Одним із основних чинників трансформації національних та 
міжнародного ринків праці є глобальні зміни в структурі зайнятості, 
які пов’язані з проблемами безробіття, реформування ринку праці, йо-
го сегментації, усунення нелегальної міграції та зменшення частки не-
формальної економіки. 

Сучасні геополітичні процеси як найкраще відображають вплив 
глобалізації виробництва на ринок праці, як на міжнародному, так і на 
національному рівнях.  

Більше 201 млн. осіб по всьому світі були безробітними в 
2014 році, що на 31 мільйон більше, ніж до початку світової кризи. 
Протягом 2015 року рівень глобального безробіття збільшився на 3 
млн. і ще на 8 млн. збільшиться протягом наступних чотирьох років. 
Якщо брати до уваги нових учасників ринку праці, протягом наступ-
них п'яти років потрібно буде створити додаткові 280 млн. робочих 
місць, щоб повернутися на рівень докризової зайнятості.[2] 

Така ситуація на міжнародному ринку праці, зумовлює необхід-
ність у формуванні консолідованого підходу до подолання проблем 
безробіття та сприяння повної та продуктивної зайнятості. 

Потрібно зауважити, що термін «сприяння зайнятості» є досить 
поширеним та застосовується як в національному законодавстві Укра-
їни, так і в міжнародно-правових актах.  

Формування відносин сприяння зайнятості бере свій початок з 
норм, закріплених у міжнародно-правових актах. Зокрема, Міжнарод-
ний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), Євро-
пейська соціальна хартія (переглянута) закріплюють заходи, яких по-
винні вжити держава з метою створення шляхів і методів досягнення 
повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості. 

Таку ж мету в процесі проголошення і здійснення політики у 
сфері зайнятості ставлять перед собою держави члени МОП, якими ра-
тифіковано конвенцією МОП № 122 «Про політику в галузі зайнятос-
ті» (1964 р.). Статтею 1 конвенції передбачено, що кожен член МОП 
проголошує і здійснює як головну мету активну політику, спрямовану 
на сприяння повній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості. В Кон-
венції підкреслюється, що державна політика у сфері зайнятості пови-
нна бути направлена на забезпечення роботою всіх хто її шукає та го-
товий до неї стати, а також свободу вибору зайнятості, найширші мо-
жливості здобути підготовку та використовувати свої навички і здіб-
ності для виконання роботи, до якої він придатний, незалежно від ра-
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си, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, іноземного чи 
соціального походження. 

Досягнення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості 
можливе лише при врахуванні інтересів як роботодавців при створенні 
нових робочих місць, так і громадян при виборі ними професій чи міс-
ця роботи, зокрема, шляхом створення умов для залучення осіб до 
конкретних форм зайнятості. 

Серед закріплених у Законі України «Про зайнятість населення» 
механізмів створення умов для державного регулювання зайнятості насе-
лення та реалізації її конкретних форм потрібно наголосити на заходах 
сприяння зайнятості, основними завданнями яких є забезпечення відпові-
дності рівня професійної кваліфікації працездатних осіб потребам ринку 
праці, створення умов для активного пошуку роботи безробітними та під-
вищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 

Перед державою стоїть завдання створення механізмів та спосо-
бів задоволення потреб особи у виборі форми зайнятості. Законодавець 
до заходів сприяння зайнятості включає професійну орієнтацію та 
професійне навчання, стимулювання діяльності роботодавців, спрямо-
ваної на створення нових робочих місць та працевлаштування безробі-
тних, створення умов для самозайнятості населення та підтримка під-
приємницької ініціативи, сприяння забезпеченню молоді першим ро-
бочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприєм-
ствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду 
діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найма-
ну працю, молоді, яка навчається, сприяння зайнятості інвалідів, за-
безпечення участі безробітних у громадських роботах та інших робо-
тах тимчасового характеру. 

Таким чином, сприяння зайнятості можна визначити як ком-
плекс організаційно-правових заходів спрямованих на створення мож-
ливості для працездатних осіб бути залученими до зайнятості, в межах 
законодавчо закріплених форм зайнятості з метою одержання доходу 
(заробітної плати) у грошовій або іншій формі. 

––––––––– 
1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект [Текст]: 

підручник для студ. екон. спец. вузів / Г. Н. Климко [та ін.]. - 2.вид., 
перероб. і доп. - К. : Вища школа : Знання, 1997. - 473 с. 

2. World Employment and Social Outlook: Trends 2016 [Електронний 
ресурс], Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443480.pdf 

 
 



 
ЗМІСТ  

 
Пилипенко П. Д.  
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
ПРО СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО ............................5 
Кіндюк Б. В.  
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ .............................................................8 
Хрехорович А. (Hrehorowicz A.) 
АВТОНОМНОСТЬ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ........................12 
Resztak I.  
JOSEPH PILSUDSKI STRATEGY 
FOR THE CREATION OF THE ARMY..........................................................16 
Resztak I. 
JÓZEF PIŁSUDSKI STRATEGIA TWORZENIA WOJSKA..........................19 
Алексанян С. Ж.  
ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ 
ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ ..............................22 
Білозор Н. Ю.  
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 
ЯК ФОРМА НЕДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........26 
Бурак В. Я.  
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАХИСТУ 
ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ............30 
Бутинська Р. Я. 
ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ПРОФСПІЛОК ТА ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ .........33 
Ващишин М. Я.  
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ 
«ВЛАСНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄ» ПРИ ФОРМУВАННІ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ................................................................................36 
Газвинова Э.  
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА.............................................................40 
Галушко О. І.  
ПРАВО ОСОБИ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ..................43 



 
ЗМІСТ 173

Горовенко С. А.  
ПОРІВНЯННЯ ПРЕДМЕТУ ПІЗНАННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЇ 
ІСТОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ....................................46 
Гуц Н. Б. 
ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПРИПИНЕННІ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ ...........49 
Держипільська А.  
ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ УКЛАДЕННІ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ ...........53 
Дмитрович Ю.П.  
РЕАЛІЗАЦІЯ У ПРОЕКІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СТОСОВНО 
УСУНЕННЯ ФОРМ ПРИМУСОВОЇ І ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПРАЦІ................57 
Дохняк Л. М.  
ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ЗАХИСТ 
ПРОФСПІЛКАМИ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 
У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ ..........................................................61 
Золотарьова А. О.  
ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ЗАКОНІВ «ПРО 
ОХОРОНУ ПРИРОДІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР» 1960 р. ТА «ПРО ОХОРОНУ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА» 1991 р. ...............65 
Ключковська Н. І.  
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА 
ЩОДО ДИТИНИ НАРОДЖЕНОЇ СУРОГАТНОЮ МАТІР’Ю ..................69 
Коротя А. М. 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ................................................................................73 
Костик С. О.  
ПЛАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ 
ТА РЕГЛАМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
У ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ...............................................77 
Ласько І. М.  
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ДЖЕРЕЛО ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» .........................80 
Мак Л. Б.  
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТІВ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ................................................................83 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

174 

Мамедов Р. Ю. 
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ .........................................87 
Мисишин А. В 
ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ...............90 
Олексів І. І. 
СТРОКОВІ ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 
В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙ НИХ ПРОЦЕСІВ 
НА РИНКУ ПРАЦІ..........................................................................................94 
Панченко А.  
КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ, 
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГАРАНТІЇ ОСОБАМ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВАЖКИХ ТА ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ ......96 
Парпан Т. В.  
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА НАЛЕЖНІ, 
БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ДИСТАНЦІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ ............100 
Патлачук О. В. 
ДОКТРИНИ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРАВА ......................................104 
Петренко О. В. 
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ .......................108 
Попович Ю. Я.  
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ ..........................................111 
Потапенко Х. В.  
ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ 
ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЧИННИК В КОНТЕКСТІ ЗМІН 
У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ...........................115 
Раневич О. Ю.  
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО 
ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ...............................................119 
Репета Ю. В. 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ 
ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПРАЦІВНИКІВ................................................123 
Рокач И. А.  
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА 



 
ЗМІСТ 175

ФИНАНСОВ РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ .............127 
Рокач И. А.  
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
СПОРТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ...........131 
Рокач И. А.  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ СПОРТИВНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ......................................................................135 
Рокач И. А.  
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ РОССИИ 
НА САМОИДЕНТИФИКАЦИЮ БЕЛОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В XVIII-XIX ВВ. ПОСЛЕ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ ................139 
Рокач И. А.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ........................143 
Рокач И. А.  
ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В РЕСПУБЛИКЕ 
БЄЛАРУСЬ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ...............................146 
Рокач И. А.  
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..........................................................................150 
Рокач И. А.  
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ И ПРИРАВНЕННЫХ 
К НИМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..........................................................................153 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

176 

Сорока О. С.  
ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ .........................................157 
Худик А. М.  
ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЇ: ПІДХІД ГАЄКА Ф. А. ..................................163 
Швець Д. Ю.  
ЩОДО ПОНЯТТЯ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ...............169 
 



 
ЗМІСТ 177

 
Наукове видання 

 
 
 
 
 
 

Актуальні проблеми 
соціального права  

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Конституційні гарантії прав і свобод людини: 
20 років досвіду правого регулювання» 

 
 

 
 

28 червня 2016 р. 
 
 
 
 
 

Матеріали надруковані в авторській редакції 
 
 
 
 
 
 
 

Ум. друк. арк. – 10,3. Тираж – 100 прим. 
 
 

Надруковано ПП Ощипок М.М. 
81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Зелена, 137. 



«КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: 
20 РОКІВ ДОСВІДУ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ» 

178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальні проблеми соціального права Випуск 2. Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Конституційні га-
рантії прав і свобод людини: 20 років досвіду правого регулюван-
ня» 28 червня 2016 р. – Львів: Кафедра соціального права Львівсь-
кого національного університету імені Івана Франка; Український 
центр соціально-правових досліджень 2016. – 178 с. 

УДК  349.3 
 
 
 

 
 
© Кафедра соціального права 
Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка 2016 
© Український центр соціально-
правових досліджень, 2016 


