
 
 

Кафедра соціального права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Український центр соціально-правових досліджень 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА  

Матеріали всеукраїнського «круглого столу» 
присвяченого 40-річчю кафедри 

соціального права 
 
 

1 квітня 2016 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів  
2016 



 

 
 
 
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, які допові-

далися на всеукраїнському «круглому столі» присвяченому 40-річчю кафедри 
соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка 
1 квітня 2016 р. 

 
Матеріали доповідей і повідомлень опубліковано в авторській редакції. 
 
 
 
Редакційна колегія: 

– проф. П. Д. Пилипенко; 
– д.ю.н. Синчук С. М. 
– доц. Бурак В. Я. 
– ас. Швець Д. Ю. 
– ас. Раневич О. Ю. 

 
 

 
 

 
 
 

Актуальні проблеми соціального права Матеріали всеукраїн-
ського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціаль-
ного права (1 квітня 2016 р.). – Львів: Кафедра соціального права 
Львівського національного університету імені Івана Франка; Укра-
їнський центр соціально-правових досліджень 2016. – 284 с. 

 

 
 
 
 

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



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

3

ПРОБЛЕМИ РАТИФІКАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ: 
РЕАЛЬНІ Й НАДУМАНІ 

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

Львівського національного університету ім. І. Франка 

Вже декілька місяців в Україні за ініціативи міжнародної організа-
ції Amnesty International відбувається кампанія «Ратифікуйте Римський 
Статут!». Зокрема, наводяться доволі вагомі причини такої ратифікації як 
для України, так і для інших країн, що ведуть активну боротьбу з особами, 
які винні у вчиненні найнебезпечніших злочинів проти людяності. 

Нагадаємо, що після відомих подій дворічної давнини, коли на май-
дані загинули понад сто людей внаслідок злочинних дій тодішньої влади, 
проблема ратифікації Римського договору 1998р. яким був ухвалений Ста-
тут Міжнародного кримінального суду з метою, покарання осіб винних у 
побитті студентів та розстрілах активістів під час «революції гідності» це 
питання уже піднімалося. Однак з часом про нього почали забувати. 

Про причини відмови від негайної ратифікації Римського дого-
вору, як про все інше у цій країні, ніхто виразно й офіційно не повід-
омляв, але різного роду фахівці на телеканалах чи з допомогою інтер-
нетвидань наголошували на тому, що ратифікаціє є не можливою без 
проведення змін в судовій системі України, зокрема без внесення змін 
до Конституції нашої держави. Пізніше ж, коли Конституційна рефор-
ма розпочалася з’явилася інформація, що ратифікація нібито не вигід-
на нам через російську агресію на сході України. Бо Росія може звер-
нутися до Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо відповіда-
льність нинішньої української влади за війну на Донбасі. 

Чи справді це так і чи є логіка у зволіканні з ратифікацією. Рим-
ського договору? Спробуємо розібратися. 

Отже, найперше стосовно проведення ратифікації до внесення 
змін у Конституцію України в частині судової реформи. 

Нагадаємо, що МКС є міжнародним органом судочинства, що 
утворений у відповідності з Римським договором, який був ухвалений 
на Дипломатичній конференції ООН, що відбулася у Римі в 1998р. 
Україна була одним із 160 учасників цієї конференції та поставила свій 
підпис під цим документом. Суд є незалежним, постійним міжнарод-
ним судовим органом, покликаним здійснювати правосуддя стосовно 

––––––––– 
 Пилипенко П. Д., 2016 
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фізичних осіб, які вчинили найнебезпечніші злочини, як-то злочини 
геноциду, проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. 

Не зважаючи на підписання Римського договору Україна все ж 
не стала його належною стороною, оскільки не спромоглася ратифіку-
вати цей документ. А без ратифікації розраховувати на порозуміння 
міжнародної спільноти у притягненні до відповідальності перед МКС 
очільників держави, що винні у злочинах проти майдану навряд чи ло-
гічно. Хоч відповідні важелі все ж існують і за цих обставин, але ба-
жання чи волі аби довести справу до кінця на жаль забракло. 

Зрештою й ратифікація римського договору нашою Верховною 
Радою на період 2001 року теж не відбулася за доволі банальних обста-
вин. Як це прийнято у таких випадках Президент України звернувся з 
конституційним поданням до Конституційного суду України (КСУ) про 
надання висновку останнім, щодо відповідності Конституції України 
Римського статуту міжнародного кримінального суду. На сім зауважень 
Президента України про невідповідність Римського договору Конститу-
ції України Конституційний суд навів більше десятка аргументів якими 
спростовував сумніви очільника держави. Залишив при цьому лише 
один, який і став причиною відмови від ратифікації статуту. 

Отже, висновок гласив (дослівно): «Визнати Римський Статут 
міжнародного кримінального суду, підписаний від імені України 20 
січня 2000р. який вноситься до Верховної Ради України для надання 
згоди на його обов’язковість, таким, що не відповідає Конституції 
України, в частині що стосується положень абзацу десятого преамбули 
та ст. 1 Статуту, за якими «Міжнародний кримінальний суд доповнює 
національні органи кримінальної юстиції». 

Такий ось досить категоричний висновок, що звів нанівець потуги 
української делегації, яка брала активну участь у розробці та ухваленні Ста-
туту. Але, чи справді все так безальтернативно виглядало з тим «доповнен-
ням національних органів кримінальної юстиції;» чи це лише «відмазка», 
аби не ратифікувати Статут? Адже аналогічна проблема могла виявитись 
перешкодою і для інших держав. Однак, на сьогодні вже понад 120 країн 
його ратифікували. Складається враження що його просто, не захотіли ра-
тифікувати. І проблеми тут мабуть більше політичні, а не юридичні. 

Не найкращу роль у цьому випадку зіграло й використання ро-
сійсько-мовної версії Римського Статуту, (за вимогами ООН російська 
мова є однією з офіційних мов цієї організації), яка власне в оригіна-
льному варіанті абзацу десятого преамбули гласить, «что Междуна-
родный уголовный суд, учрежденный на основании настоящего Стату-
та, дополняет национальные органа уголовной юстиции». Тобто, все 
як кажуть «чітко» і зрозуміло. 
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Якщо ж взяти інші офіційні версії Статуту, викладені англійською чи 
французькою мовами то слово «доповнює» в абзаці десятому Преамбули в 
обох варіантах подається як «complementary». Тому, наприклад, мудрі по-
ляки (які не побоялися ратифікації) у своїй версії Статуту, що опублікована 
від імені президента Польщі аналогічний десятий абзац преамбули римсь-
кого Статуту виклали у такий спосіб «Między narodowy Trybunał Karny ut-
worzony na podstawie niniejszego statutu ma charakter komplementarny w sto-
sunku do krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych» 

Тобто не «uzupelnia» (доповнює) а «має характер комплемен-
тарний щодо національних органів кримінальної юстиції.» Більше то-
го, цей абзац у такому звучанні визнано одним із принципів (засад) ді-
яльності МКС. Суть цієї так званої засади комплементарності, суть 
якої полягає у тому, що суд не доповнює а діє в поєднанні, разом, па-
ралельно з судовими органами країн-учасниць Римського Статуту. 

Англійське слово «complementary» та французьке «complemen-
taіrе» як виявляється мають латинське походження і крім свого основ-
ного значення – «додатковий» тлумачаться також як: узгоджувати ра-
зом, допомагати зробити одного краще, разом доповнювати. 

Більше того, крім абзацу десятого преамбули та ст.. 1 Статуту 
на яку посилається КСУ у своєму висновку існують ще й інші статті 
цього акту, які очевидно суд теж мав би взяти до уваги. Зокрема, ст. 
17-ту де власне подається тлумачення «засади комплементарності». 
Тут наголошується. що «справа про кримінальне переслідування є під-
судною МКС лише тоді,коли держава, громадянином якої є особа не 
має волі або не здатна провести ефективне розслідування вчиненого 
нею злочину» Тобто, в усіх випадках кримінальне переслідування та 
покарання осіб, які вчинили злочин проти людяності це є справа честі і 
обов’язку самої держави до якої належить особа, що вчинила злочин. І 
тільки в разі, якщо держава не здатна або ж не бажає здійснювати 
свою юрисдикцію, тоді справа може стати предметом розгляду МКС. 

І ось тут ми підійшли до другої причини, чому не ратифікували 
Статут і не бажають ратифіковувати його зараз. Вважаємо, що і тоді (у 
2001 р.), і тепер ратифікація є невигідною для самої влади.  

Не важко порахувати, що різниця між кількістю держав, які 
брали участь у Дипломатичній конференції ООН під час ухвалення 
Статуту (160) і тими з них, хто його ратифікував (123) є досить знач-
ною. А отже, не тільки Україна, а й чимало інших держав «побоюють-
ся» стати належною стороною Римського договору 1998р.  

Усіх перераховувати немає потреби, але найавторитетніших 
згадати навіть варто, бо це теж доволі виразний показник. Отже, таки-
ми країнами є: США, Росія, Китай, Індія, Ізраїль, Японія.  
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Американці, наприклад, які були одними з ініціаторів розробки 
Статуту та активним учасником конференції поставили свій підпис під 
Римським договором в останній день (!), коли це ще можна було зро-
бити. При цьому, цей день співпав з останнім днем перебування на по-
саді президента США Біла Клінтона. 

Але навіть, поставивши свій підпис під Статутом Б.Клінтон на-
писав звернення до свого наступника, де виразив певні сумніви, щодо 
подання в майбутньому його до ратифікації. Річ у тім, що американці¸ 
які беруть активну участь у різного роду миротворчих операціях, які 
зазвичай відбуваються не завжди мирно, задля упередження майбутніх 
переслідувань з боку МКС своїх військових, а водночас очільників 
держави відмовились від приєднання до Римського договору. 

З метою охорони американських громадян а за одне й своїх союз-
ників та партнерів Сполучені Штати Америки уклали спеціальні договори 
«про не підпадання під юрисдикцію МКС». Таке право, до речі, закріпле-
но у ст. 98 ч. ІІ Статуту, де передбачено, що суд не вправі вимагати від 
держави передання в своє розпорядження особи, якщо це суперечить між-
народним угодам, укладеним нею з іншими державами, ще до отримання 
вимоги про передачу особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. 

Партнерами США у таких міжнародних договорах стали понад 
70 держав і серед них навіть ті (більше 30), які ратифікували Статут 
МКС. При цьому, слід нагадати, що правила міжнародних договорів на 
виконання ч.І І ст.98 стосуються не лише громадян США, а логічно й 
громадян тих його сторін. Навіть, якщо громадянин сполучених штатів 
перебуватиме на території іншої держави учасниці договірних стосун-
ків, то і вимога МКС про видачу підозрюваного у розпорядження суду 
має бути відхилена з огляду на підписаний договір. 

Тобто, виглядає так, що відмова американців від ратифікації 
Римського статуту, як зрештою й інших країн була продиктована по-
боюванням владних структур за власну долю. І не важливо, що різні 
країни обрали для цього різні причини й посилалися на різні підстави 
не ратифікації – в усіх випадках можновладці боялися за свою шкуру. 

Ось напевне саме тому й нинішня українська влада забула й про 
свої обіцянки негайно приступити до ратифікації Статуту МКС. Зараз 
це для неї зовсім не вигідно. Хто зна, як розгортатимуться події надалі. 
Російська агресія на Сході країни й бездарне військове керівництво 
очільників держави, і як результат загибель тисяч українських вояків в 
«Іловайських котлах» та «донецьких аеропортах» можуть з часом по-
вернутися й судовими переслідуваннями для винуватців цих злочинів. 

Тому не варто відступати від ідеї ратифікації Верховною Радою 
вже в найближчий час Статуту МКС, бо жодних юридичних перешкод 
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для цього не існує. Україна має стати повноправним учасником Римсь-
кого договору 1998р. й долучитися до активної боротьби з найнебезпе-
чнішими злочинами проти людяності не залежно від того, хто є вин-
ним у їх вчиненні – громадяни інших держав, чи власні громадяни. 

 

НАУКА ТРУДОВОГО ПРАВА 
ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

КОНСТАНТИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО 
ТА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ 

Гарасимів Т. З.  
доктор юридичних наук, професор 

заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Наукову проблему, яка вирізняється складністю, різноаспектні-
стю й міждисциплінарність, потрібно вивчати у системі координат, що 
формується різними рівнями методології науки. Не є виключенням 
юридичні науки трудового право та право соціального забезпечення. 

У сучасній правовій науці поняття «методологія» (від грец. μέθοδος 
– правильний шлях, шлях дослідження) розглядяють неоднозначно. 

Деякі вчені стоять на позиції, що методологія – це теорія людсь-
кої діяльності, «це діяльність пізнання, мислення або, якщо говорити 
точніше, вся діяльність людства, включаючи сюди не лише власне пі-
знання, але й виробництво. Можна сказати, що методологія … є теорія 
людської діяльності» [1, с. 6]. Цієї думки, як правило, дотримуються 
представники філософсько-правової школи. Представники галузевих 
правових шкіл розглядають методологію у більш звуженому аспекті, а 
саме розуміють як сукупність методів, прийомів, процедур наукового 
дослідження [2, с. 5–6]. Відтак таке ставлення до методології перева-
жає у трудовому праві та праві соціального забезпечення. 

Своєрідним компромісом між надто широким і надто вузьким 
розумінням методології як шляху пізнання є багаторівневий підхід, 
коли розрізняються:  

– найзагальніші методи наукового пізнання – аналіз і синтез, схо-
дження від абстрактного до конкретного тощо (філософська методологія);  

– загальні для багатьох наук, міждисциплінарні методи пізнання 
– системний та організаційний аналіз, кібернетичний, синергетичний 
підходи тощо (загальнонаукова методологія);  

––––––––– 
 Гарасимів Т. З., 2016 
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– теорія і методи конкретної науки, галузі знань;  
– методика, сукупність операцій і процедур, що застосовуються 

в конкретних дослідженнях [3, с. 40]. 
Не заглиблюючись у дискусію про поняття і предмет методо-

логії, відзначимо лише деякі принципи наукового пізнання, істотні, з 
нашої точки зору, для кращого розуміння означеної проблематики. 
Оскільки стосовно кожного з принципів, що розглядаються нижче, 
існують полярні думки, нагадаємо, що викладається найпоширеніша 
точка зору [4, с. 102–110]. 

Принцип універсальності законів всесвіту (універсальний ево-
люціонізм, згідно з поглядами Н. Моїсєєва [5]). 

Розвиток науки в цілому характеризується єдністю протилежних 
тенденцій – диференціації та інтеграції наукових знань. Провідними на 
сучасному етапі є інтеграційні процеси. Те, що складається в процесі інте-
грації наукових дисциплін і напрямів, «інфранаука» (Н. Н. Моїсєєв [5]), 
або «мега-наука» (Б. Г. Кузнецов [6]), ґрунтується на необхідності об’єд-
нання досліджень неживої і живої природи і суспільства, вивчення їх з по-
гляду універсальних законів всесвіту. Основні закономірності соціального 
буття (включаючи девіантність як соціальний феномен) подаються як іно-
буття загальних закономірностей саморуху (самоорганізації) матерії, сві-
ту, всесвіту, як модифікація, подальший розвиток їх фундаментальних 
властивостей (Е. С. Маркарян [7, с. 135–154], Е. X. Нерсесова [8]). Адже 
Земля і все, що на ній відбулося вчора і відбуватиметься завтра, містять 
приватні вияви єдиного, загального процесу саморозвитку (самоорганіза-
ції) матерії, що підкоряється єдиній системі законів (правил), чинних в 
Універсумі [5, с. 86]. Для науковця цей принцип означає необхідність від-
мовитися від уявлень про унікальність неправових виявів і їх закономірнос-
тей, розглянути предмет свого дослідження дещо ширше, долаючи антро-
поцентризм і аксіологізм (ціннісний підхід щодо предмета дослідження). 

Принцип універсальності загальнонаукових методів пізнання дійс-
ності. З уваги принцип універсальності законів всесвіту можна припусти-
ти універсальність загальнонаукових методів пізнання дійсності. 

Це означає для нас можливість застосування в юридичній науці не 
тільки системного і організаційного аналізу [9], але й синергетики, теорії 
хаосу, теорії катастроф, поняття біфуркації, наслідків другого закону тер-
модинаміки з поняттями ентропії і негентропії й інших сучасних загаль-
нонаукових концепцій. Це усвідомлюють вітчизняні учені (зокрема, сине-
ргетичну модель детермінації злочину запропонував В. А. Бачинін [10, 
с. 518–525]) і зарубіжні, насамперед – представники постмодернізму. 

Принцип відносності знань (релятивізм). Всяке знання про 
будь-який предмет дійсності відносне, неповне, обмежене. 
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Не можна досягти повного і остаточного знання про досліджуваний 
об’єкт. Це пов’язано, найперше, з тим, що всі об’єкти дійсності постійно 
змінюються. І «фактично немає ні пропозицій, ні слів із значеннями, які бу-
ли б незалежні від обставин вимовлення» [11, с. 321]. Крім того, можливості 
людського пізнання завжди обмежені засобами, що наявні на кожен мо-
мент. Представники природничих наук у процесі пізнання так чи інакше 
взаємодіють із об’єктом і «порушують» умови його існування (проблема: 
суб’єкт – прилад – об’єкт). Представники соціальних наук «вбудовані» в 
об’єкт (суспільство, його сфери і сегменти), що вивчається, схильні до 
впливу з його сторони. Марксове не «можна жити в суспільстві і бути неза-
лежним від нього» – на жаль, факт. Сказане – не заклик до відмови від пі-
знання дійсності (включаючи девіантні прояви), а лише застереження від 
абсолютизації досягнутих знань. «Слід визнати, що в кожен момент часу 
наші наукові теорії залежать не тільки від експериментів тощо, проведених 
до цього моменту, але також від передумов, які ми приймаємо без доказів, 
тобто приймаємо, не усвідомлюючи їх... Наукові результати «відносні»... 
лише постільки, поскільки вони є результатами певної стадії наукового роз-
витку і підлягають перегляду в ході наукового прогресу» [12, с. 255–256]. 

Принцип доповнюваності (Н. Бор [13, с. 209]). Надзвичайна склад-
ність навіть «найпростіших» («елементарних») об’єктів привезла до того, 
що Н. Бор сформулював як принцип доповнюваності – соntraria sunt comple-
menta (додаткові протилежності): лише суперечливі, взаємовиключні кон-
цепції в сукупності можуть достатньо повно описати об’єкт, що вивчається. 

Іншими словами, не «подолання» суперечливих думок про об’єкт, 
а їх взаємодоповнюваність. Хоча принцип доповнюваності був сформу-
льований стосовно фізичного явища – подвійної природи світла (хвильо-
вої і корпускулярної), проте для Н. Бора вже був зрозумілий його універ-
сальний характер. Н. Бор зауважував, що ми й в інших сферах людського 
пізнання потрапляємо на видимі суперечності, які можуть бути усунені 
тільки за допомогою принципу доповнюваності [13, с. 209].  

Так, «при описі становища окремої особи усередині суспільства іс-
нують типові додаткові сторони, що пов’язані з рухомою межею між оці-
нкою людських цінностей і загальними положеннями, на підставі яких 
про них судять... Загальну мету всіх культур складає найтісніше поєднан-
ня справедливості і милосердя; проте слід визнати, що у кожному випад-
ку, де потрібно чітко застосовувати закон, не залишається місця для про-
яву милосердя, і навпаки, доброзичливість і співчуття можуть вступити в 
конфлікт з самими принципами правосуддя» [13, с. 495]. 

З огляду на це можемо стверджувати, що в науці трудового права 
та права соціального забезпечення, як і в інших галузях права можна за-
стосовувати всі можливі методи наукових досліджень: філософські, пра-
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вові, логічні, історичні, загальнонаукові (системний аналіз, організаційний 
аналіз, синергетику), соціологічні методи збору первинної інформації 
(спостереження, опитування, аналіз документів, експеримент), психологі-
чні методи дослідження властивостей особи (тести) тощо.  

––––––––– 
1. Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследо-

вания / Георгий Петрович Щедровицкий. – М., 1964. – 48 с.  
2. Див. наприклад: Попов Г.X. Проблемы теории управления / Гав-

риил Xаритонович Попов. – М., 1970. – С. 5–6. 
3. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркоти-
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЗАСУДОВІ ПРИНЦИПИ 
НОВОЇ СИСТЕМИ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ  

Запара С. І.  
доктор юридичних наук, професор, 

декан юридичного факультету Сумського НАУ 
Суми, Україна 

У теорії держави і права термін «принцип» традиційно викорис-
товується в етимологічному значенні (від лат. principium – первісне, 
визначальне, те, від чого виходить усе інше) як засада, вихідне поло-
ження будь-якого явища. При характеристиці принципу зазвичай звер-
тається увага на те, що він, по-перше, являє собою ідею, положення, 
вимогу, і, по-друге, він є не простим положенням (ідеєю, вимогою), а 
основним, засадничим, фундаментальним, вихідним, загальним, керів-
ним, відправним, провідним, чільним [1, c. 396]. 

Однією з особливостей нової системи вирішення трудових спо-
рів повинно стати функціональне поєднання різних форм захисту пра-
ва на працю. При цьому ефективність системи залежить від узгоджу-
ваності та взаємодоповнюваності її компонентів, що створюють мож-
ливості захисту у сфері соціально-трудових правовідносин. Гармоній-
не поєднання позасудових та судових інструментів мінімізує ризики 
невиправданого посилення однієї з форм захисту права на працю за 
рахунок іншої, спонукає сторони до постійного соціального діалогу.  

Ключовим питанням у новій системі вирішення трудових спорів 
є формулювання спеціально-юрисдикційних принципів, на основі яких 
має відбуватися вирішення соціально-трудових конфліктів. Спеціаль-
но-юрисдикційні принципи, ураховуючи специфіку захисту права на 
працю та особливість діяльності юрисдикційних органів (судових та 
позасудових), передбачають основні засади захисту права на працю.  

З точки зору головної ідеї нової концепції вирішення трудових 
спорів в позасудовому порядку сторони залежно від предмета спору, 
вичерпавши ресурс переговорів, можуть звернутися до спеціально 
уповноваженого органу (наприклад, Національної служби посеред-
ництва і примирення) з метою створення трудового арбітражу або 
направлення трудового медіатора для сприяння у вирішенні конфлік-
ту. Зазначена можливість передбачається з огляду на те, що звернен-
ня до суду відбувається за формальними правилами, які, навіть при 
застосуванні особливої процедури, все одно не гарантують вироб-
лення спільного рішення. 

––––––––– 
 Запара С. І., 2016 
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Міжнародна практика передбачає принципи позасудового роз-
гляду спорів. Ураховуючи євроінтеграційний курс України та беручи 
до уваги важливість і змістовність зазначених принципів, вважаємо, 
що вони мають іманентний характер щодо національного права та по-
винні набути реалізації і в українській системі вирішення трудових 
спорів. Зокрема, норми Рекомендації Rec (2002) 10 Комітету міністрів 
державам-членам Ради Європи щодо медіації в цивільних справах міс-
тять зауваження державам-учасникам щодо поступового втілення в 
життя Керівних принципів медіації в цивільних справах: незалежності 
і неупередженості медіатора, рівності сторін, конфіденційності. 
Європейський кодекс поведінки медіатора виділяє такі принципи, як 
принцип компетентності медіатора, незалежності та неупередже-
ності медіатора,справедливості, конфіденційності [2]. Рекомендація 
МОП № 130 «Про розгляд скарг на підприємстві з метою їх 
розв’язання» встановлює наступні принципи вирішення індивідуаль-
них трудових спорів: доступності; без шкоди для скаржника; своєча-
сного розгляду скарги; встановлення порядку її розгляду колективним 
договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, які мо-
жуть передбачити і порядок розгляду скарг [3]. Додамо, що загально-
визнаними принципами міжнародного права у приватних відносинах є 
принципи загальної поваги до прав людини та принцип неухильного ви-
конання зобов’язань (pacta sunt servanda) [4, с. 112]. 

Заслуговують на увагу висновки Г.В. Севастьянова, який, роз-
виваючи концепцію приватного процесуального права, до основних 
засад альтернативного розгляду спорів відносить принципи довіри, до-
звільного спрямування відносин у сфері альтернативного розгляду спо-
рів, свободи вибору та укладення угоди про застосування способу аль-
тернативного розгляду спорів на основі взаємного волевиявлення сто-
рін, конфіденційності, диспозитивності, процесуальної рівності сто-
рін, сприяння сторонами вирішенню спору та/або урегулюванню конф-
лікту [5, с. 394-397]. О.В. Авімська виділяє принцип транспарентнос-
ті (відкритості влади і управління), відповідальності сторін [6, с. 155]. 
С.В. Васильєв визначає такі принципи, як безсторонність, емпатія, 
конфіденційність та добра репутація посередника (медіатора) [7, 
с. 133], М. А. Рожкова до принципів альтернативного розгляду спорів 
відносить такі: медіації, процедурної гнучкості, неформальності, без-
посередньої участі сторін, спрямованості на особистість, спрямова-
ності на збереження відносин, креативності, спрямування в майбут-
нє, керівної ролі посередника у примирній процедурі [8, с. 352]. 

Аналіз зазначених принципів у контексті завдань нової системи 
вирішення трудових спорів дозволив виділити ті з них, які, на нашу 
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думку, є системоутворювальними та взаємодоповнювальними. Розгля-
немо їх детальніше 

Першим із цієї групи принципів є принцип добровільної участі в 
позасудових процедурах. Цей принцип передбачає виключно доброві-
льний характер участі сторін у примирних процедурах. У формально-
му вираженні принцип добровільності передбачає укладення спеціаль-
ного договору про порядок вирішення трудового спору або можливість 
передбачити такий порядок у колективній угоді (договорі), трудовому 
договорі. Зазначений принцип є своєрідним фактором гармонізації су-
дового та позасудового порядку вирішення спорів про права, оскільки 
позасудовий порядок може відбутися лише добровільно на підставі 
укладеного договору. Цікавим фактом є те, що у звіті Міністерства юс-
тиції Англії та Уельса за наслідками експерименту застосування двох 
різних програм судової медіації (обов’язкової та добровільної) був 
зроблений один із висновків про те, що обов’язкова медіація менш 
ефективна, ніж добровільна [9]. Дія даного принципу є гарантом ефек-
тивності вирішення спору та передбачає розвиток цивілізованих відно-
син між сторонами соціально-трудових відносин. 

Наступним принципом є принцип соціального діалогу. Відповідно до 
змісту ст. 3 Закону України «Про соціальний діалог» [10] основними прин-
ципами, що визначають соціальний діалог, є принципи законності та вер-
ховенства права; репрезентативності і правоможності сторін та їх пред-
ставників; незалежності та рівноправності сторін; конструктивності та 
взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов’язань; взаємної 
поваги та пошуку компромісних рішень; обов’язковості розгляду пропози-
цій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості та гласно-
сті; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; відповідаль-
ності за виконання прийнятих зобов’язань. 

Важливим моментом у логіко-змістовному розумінні формування 
основних засад вирішення трудових спорів у позасудовому порядку є 
взаємозв’язок принципу соціального діалогу та принципу верховенства 
права та законності. Саме завдяки та через трансформацію принципу 
соціального діалогу реалізується верховенство права та законність у со-
ціально-трудових правовідносинах. При цьому, у межах нової системи 
вирішення трудових спорів принцип вирішення трудових спорів на осно-
ві соціального діалогу, який водночас є і принципом, і способом 
розв’язання конфлікту, серед іншого реалізується в наступному: 

– попередження та вирішення трудових спорів здійснюється на 
основі визначеності функцій, завдань, повноважень соціальних парт-
нерів, що досягають спільних домовленостей та приймають узгоджені 
рішення, та забезпечується взаємною відповідальністю; 
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– розвиток колективно-договірних відносин відбувається шля-
хом включення до колективних угод всіх рівнів обов’язкового розділу, 
що передбачає вирішення трудових спорів на підприємстві, установі, 
організації; 

– спонукання сторін трудового спору до прийняття компроміс-
них рішень, досягнення спільних домовленостей у пріоритетному по-
засудовому порядку; 

– створення можливості участі представників сторін соціально-
го діалогу територіального та галузевого рівнів у трудових спорах, що 
виникають на виробничому рівні. При цьому відбувається посилення 
значення галузевого та територіального інститутів колективно-договір-
ного регулювання трудових відносин шляхом покращення їх кадрово-
го, організаційного та фінансового забезпечення; 

– надання права сторонам соціального діалогу визначати особливо-
сті здійснення процедур позасудового розгляду трудових спорів у трудо-
вому договорі (контракті) чи/та колективній угоді відповідного рівня; 

– можливість формування складу суду на паритетних засадах 
(один «професійний» та два «непрофесійних» судді від організацій 
профспілок та роботодавців, залучених до розгляду спору у спеціаль-
ному порядку) для вирішення трудових спорів. 

Третім принципом є принцип вирішення трудових спорів на за-
садах компетентності, незалежності та неупередженості трудових 
арбітрів та трудових медіаторів, який отримує свою реалізацію в то-
му, що уповноважені органи/особи, які вирішують/сприяють вирішен-
ню трудового спору, є незалежними від сторін спору та підкорюються 
лише закону, а також мають достатню компетенцію. При цьому компе-
тентний відбір та навчання трудових арбітрів та трудових медіаторів 
гарантує Національна служба посередництва і примирення, яка під час 
формування Реєстру зазначених осіб керується професійною підготов-
кою та життєвим досвідом потенційних арбітрів та медіаторів, здійс-
нює навчання та подальшу підготовку зазначених осіб.  

В Європейському кодексі поведінки медіаторів [2] існує відмін-
ність між нейтральністю (незалежністю) та неупередженістю. Відпові-
дно до ст. 2.1. зазначеного кодексу медіатор не повинен діяти або, роз-
почавши роботу, повинен призупинити діяльність у разі з’ясування об-
ставин, які можуть вплинути на його незалежність, або викликати 
конфлікт інтересів. Такими обставинами в Кодексі визнані особисті 
або ділові стосунки медіатора з однією зі сторін; фінансова або інша 
пряма чи опосередкована зацікавленість медіатора в результаті медіа-
ції; наявність факту співпраці медіатора або іншого працівника його ж 
фірми з однією зі сторін у якій-небудь якості, окрім медіації. Стат-
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тя 2.2. Європейського кодексу визначаючи неупередженість медіатора, 
зобов’язує його діяти абсолютно об’єктивно щодо кожної зі сторін та 
намагатися бути сприйнятим як особа, що діє та намагається надати 
послуги кожній зі сторін щодо того, що стосується медіації, однаковим 
чином, з повагою до процесу медіації. Отже, трудовий арбітр та медіа-
тор повинні мати достатню компетенцію (мати знання, досвід, прохо-
дити відповідну підготовку), бути незалежним та неупередженим під 
час вирішення трудового спору, намагаючись при цьому зберігати рів-
но партнерські відносини до обох сторін спору та уникаючи будь-якої 
залежності від них. 

Черговим принципом є принцип оперативності, простоти, до-
ступності процедури вирішення трудових спорів та оптимальності пе-
редбачуваних для цього строків, який реалізується в тому, що: 

– порядок вирішення трудових спорів, визначений спеціальним 
законом, включає мінімально можливу кількість етапів, кожен із яких 
передбачає реальну можливість досягнення сторонами взаємоприйня-
тного рішення по суті спору; 

–строки для вирішення трудових спорів повинні бути розумними 
та достатніми для вироблення взаємоприйнятного рішення по суті спору. 

П’ятим принципом вирішення трудового спору в позасудовому 
порядку є принцип безоплатності для сторін спору позасудового по-
рядку вирішення трудового спору.  

Міжнародна Організація Праці у своїй Рекомендації щодо доброві-
льного примирення та арбітражу № 92 від 29.06.1951р. передбачає, що про-
цедура примирення повинна бути безоплатною та оперативною. З огляду на 
це, вважаємо, що позасудові процедури вирішення трудових спорів повинні 
бути безоплатними та проводитися за рахунок державного бюджету.  

Черговим принципом, що заслуговує на увагу, є принцип конфі-
денційності. Зазначений принцип знайшов своє закріплення в Рекоме-
ндації Rec (2002) 10 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи 
щодо медіації в цивільних справах містять зауваження державам-
учасникам щодо поступового втілення в життя Керівних принципів 
медіації в цивільних справах, Європейському кодексі поведінки медіа-
тора та Директивах ЮНСІТРАЛ [11], багатьох національних законах 
зарубіжних країн. Як зазначається в Зеленій книзі [12], конфіденцій-
ність є ключовим фактором успішності альтернативного розгляду спо-
рів через те, що даний принцип гарантує відкритість комунікації між 
сторонами під час проведення процедур. Е.І.Носирева досліджуючи 
альтернативний порядок вирішення трудових спорів в США [13] за-
значає, однойменний акт про посередництво США практично повніс-
тю присвячений правилам конфіденційності під час посередництва. 
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На даний момент, відповідно до п. 3.9. Положення про трудовий 
арбітраж [14], затвердженого НСПП, трудовий арбітраж, член трудо-
вого арбітражу не має права розголошувати відомості та інформацію, 
що стали йому відомі під час розгляду колективного трудового спору 
(конфлікту), без згоди сторін або їх правонаступників. Забороняється 
вимагати від члена трудового арбітражу надання документів, 
відомостей та інформації, якими він володіє у зв’язку з розглядом ко-
лективного трудового спору (конфлікту), крім випадків, передбачених 
законами України. Вбачається доцільним зберегти зазначений прин-
цип і в подальшій примирній практиці, тим більше, що він має перева-
ги порівняно з судовим розглядом. З огляду на це, трудові арбітри, ек-
сперти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, що беруть участь у 
справі, зобов’язані дотримуватися конфіденційності щодо інформації, 
яка стала їм відомою під час вирішення трудового спору.  

Наступний принцип пов’язаний із можливістю відхилення від ви-
значеної законом процедури вирішення трудового спору. Зазначений 
принцип пов’язують із так званим принципом «оpt – out clauses», який 
існує у правозастосуванні окремих країн і який дослівно розуміється як 
пункт договору, що передбачає можливість для підписанта самостійно 
вибирати одну з особливих умов договору або його переривати [15]. 

Традиційно, очікування осіб, що перебувають у трудових відноси-
нах, мають імперативний характер. Проте все частіше учасники трудових 
правовідносин усвідомлюють, що «їх доля знаходиться у власних руках». З 
точки зору розвитку трудових відносин диспозитивний характер правового 
регулювання набирає нового актуального значення в сучасних умовах і за-
слуговує на додаткову увагу з точки зору інноваційних підходів.  

Інститут «оpt – out clauses» є одним зі способів правового регу-
лювання трудових відносин. Сенс його полягає в законній можливості 
відхилитися від чинної норми, встановивши при цьому оптимальний ва-
ріант правового регулювання наявних соціально-трудових відносин. 
При цьому передбачається, що ця можливість створюється для обмеже-
ного кола правових питань. Слід враховувати, що існує ризик упередже-
ного ставлення роботодавця під час формування таких норм, що дозво-
ляють відхилитися від наявних правил і використовувати цю ситуацію у 
власних корисливих цілях. Проте сама практика «оpt – out clauses» має 
глибокий сенс і особливо важлива для держав, що мають посттоталітар-
ну історію. У такому разі, виховання відповідальної громадянської по-
зиції – тривалий процес, що виключає моментальне усвідомлення себе 
повноцінним учасником правовідносин. Але поступово повинно прийти 
не лише розуміння необхідності дотримання правил поведінки, а і їх 
створення. Одним із таких інструментів і є «оpt – out clauses».  
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Центральною ідеєю наведених вище принципів є їх сприйняття, 
як сукупності базових елементів, що у своєму взаємозв’язку дозволя-
ють сформувати підґрунтя нової моделі вирішення трудових спорів, 
спрямованої на захист права на працю та суспільних цінностей, прони-
кнутих духом соціального діалогу та співпраці. 
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завідувач кафедри трудового,екологічного та аграрного права 
Юридичного інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 
м. Івано-Франківськ, Україна 

В умовах сьогодення природний ресурс як джерело споживання 
людиною природи, природний компонент, корисна властивість, є еко-
номічно привабливим та набуває все більшого «майнового» звучання. 
Саме споживчі характеристики природних ресурсів в умовах ринкової 
економіки – передумова їх використання у найрізноманітніших галу-
зях. Нормативне регулювання відносин, які складаються у сфері гос-
подарського використання природних ресурсів закріплене у главі 15 
Господарського кодексу України «Використання природних ресурсів у 
сфері господарювання».  

У цілому концепція господарсько-правового режиму викорис-
тання природних ресурсів лежить у площині таких категорій як «гос-
подарська діяльність» та «майно». Непересічне значення наявності 
відповідного майна з можливістю подальшого його використання 

––––––––– 
 Кобецька Н. Р., 2016 
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суб’єктами господарювання, що закріплене за ними на відповідному 
правовому титулі, обумовило необхідність включення в положення 
Господарського кодексу України окремого розділу ІІІ під назвою 
«Майнова основа господарювання». Природні ресурси відповідно до 
Господарського кодексу України сприймаються як майно і це дозволяє 
за логікою господарсько-правового регулювання поширювати на них 
правовий режим використання майна в цілому. Б. Г. Розовський визна-
чає метою раціонального природокористування забезпечення макси-
мального задоволення постійно зростаючих потреб суспільства за ра-
хунок наявних чи відтворюваних природних ресурсів, визначення най-
більш ефективного, економічно вигідного з позиції народного госпо-
дарства шляху їх використання без шкоди для життєвих інтересів лю-
дей. Він обґрунтовує неспроможність ефективного регулювання відно-
син природокористування в рамках екологічного права та робить ви-
сновок, що найбільш повно вирішити це завдання може господарське 
право [1, с. 190–191]. Аналогічну позицію відстоює О. В. Шаповалова, 
відзначаючи, що адекватність обороту природних ресурсів у сфері го-
сподарювання проявляється, насамперед, у своєчасному орієнтуванні 
державою підприємців на структурні зміни в економіці та господарсь-
ких відносинах. Техніко-юридичні особливості Господарського кодек-
су України, на думку автора, дозволяють застосовувати комплекс за-
побіжних інструментів, а функції правових засобів іншої окремо-
галузевої приналежності не здатні виконати таку роль [2, c. 14]. 

Без сумніву, сьогодні не правильно було б ігнорувати той факт, що 
поступове втягнення природних ресурсів у товарний оборот, зумовлене 
об’єктивними тенденціями розвитку господарсько-економічної системи, 
приводить до поширення на них приватноправових механізмів регулю-
вання і все ширшого використання цивільно-правових та господарсько-
правових конструкцій. Однак, природні ресурси не є майном у розумінні 
ст. 139 Господарського кодексу України, а наділені своєю специфікою, на 
вiдмiну вiд будь-яких iнших матерiальних цiнностей i благ, про що неод-
норазово наголошується в еколого-правовій науковій літературі. Наведені 
міркування та категоричність висловлювань щодо пріоритетності госпо-
дарсько-правових засобів навряд чи можуть бути сприйняті, адже розкри-
вають тільки одну із граней правового регулювання використання приро-
дних ресурсів – господарсько-правову. Об’єктивно існуючі особливості 
природних об’єктів і ресурсів, що сформувалися та існують за законами 
природи, їх вичерпність, неможливість простого виробничо-госпо-
дарського відтворення, відсутність вартості, особлива значимість для іс-
нування суспільства визначають їх особливий правовий режим. Саме це є 
основною підвалиною необхідності удосконалення та впровадження нау-
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ково обґрунтованого правового режиму використання природних ресурсів 
у рамках екологічного (зокрема, природоресурсного) права. 

При цьому, правове оформлення оптимального поєднання еко-
номічних, споживацьких інтересів у задоволенні ресурсних потреб 
економіки та екологічних інтересів, спрямованих на забезпечення жит-
тєво необхідної потреби існування в безпечному, ресурсно та екологі-
чно збалансованому довкіллі передбачає потребу використання міжга-
лузевого інструментарію в регулюванні досліджуваних відносин. Там, 
де обертається особливий та складний за своїми властивостями об’єкт, 
неможливо послуговуватись набором засобів регулювання виключно 
однієї галузі, а втрата міжгалузевих зв’язків у таких випадках немину-
че призведе до неякісного правового регулювання.  

Необхідність забезпечення комплексного підходу до регулювання 
базується на загальноприйнятій як на міжнародному, так і на національ-
ному рівні концепції сталого розвитку. Як зазначає Н. Р. Малишева, саме 
ця концепція має бути покладена в основу еколого-правового регулюван-
ня в наступному столітті як теорія, що не абсолютизує жоден з аспектів 
розвитку, однаково дбаючи про економічну, соціальну та екологічну його 
складові, намагаючись врівноважити їх [3, с. 116]. Сутність сталого розви-
тку проявляється у наступному: а) потреба забезпечити збереження при-
родних ресурсів для потреб наступних поколінь (принцип рівності поко-
лінь); б) рівномірне використання природних ресурсів однією державою з 
урахуванням обсягів такого використання іншими державами (принцип 
рівномірності); в) потреба включення природоохоронної складової в пла-
ни, проекти, програми розвитку економіки (принцип інтеграції); г) мета 
використовувати природні ресурси раціонально та ощадливо (принцип 
сталого природокористування) [4, с. 46]. Тим самим, важливою складо-
вою сталого розвитку виступає стале природокористування як користу-
вання природними ресурсами з урахуванням соціальних, економічних та 
екологічних факторів у розподілі та використанні природних ресурсів. 
Воно відіграє ключову роль у функціонуванні соціо-еколого-економічної 
системи та виступає одним з елементів досягнення сталого розвитку.  

Важливим завданням реалізації принципів сталого розвитку та 
екологічної політики України є формування механізму врахування еко-
логічних вимог у процесі виробничо-господарської діяльності на рівні 
конкретних норм права.  

Одним з перших поняття екологізації ввів у науковий обіг 
В. В. Петров. Зокрема, він визначав поняття «екологізація господарсь-
кого законодавства» під якою, на його думку слід розуміти втілення 
екологічних імперативів у зміст правових норм, що регулюють різні 
сторони господарської діяльності підприємств, організацій, установ і 
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інших об’єктів. Завдання екологізації – «прив’язати» вимоги природо-
охоронних норм, звернені до всіх природокористувачів, до конкретних 
умов господарської діяльності підприємств і інших виробничо-госпо-
дарських об’єктів; значення – в практичній реалізації моделі взаємодії 
екологічних і економічних інтересів, закладеної в нормах природоохо-
ронного законодавства, в умовах господарської діяльності [5, с. 70-71].  

Сьогодні процес екологізації повинен мати всеохоплююче зна-
чення і передбачати екологізацію індивідуальної та суспільної свідомос-
ті, різних видів практичної діяльності, пов’язаної з впливом на об’єкти 
природи, екологізацію всіх елементів правової системи держави, вклю-
чаючи правозастосовчу практику та правотворчість, а також безпосере-
днє впровадження еколого-правових приписів в усі галузі законодавст-
ва. Екологізація використання природних ресурсів реалізується шляхом 
встановлення і дотримання екологічних імперативів, еколого-правових 
вимог, природоохоронних обмежень. Еколого-правові приписи можуть 
міститися в актах екологічного законодавства, а також бути включені в 
статті неекологічних нормативно-правових актів, конкретизуючи вимо-
ги стосовно певних суб’єктів, видів діяльності, умов природокористу-
вання. Вони стосуються відносин власності на природні ресурси, дозві-
льних і договірних форм регулювання права природокористування, 
обов’язків природокористувачів. Кінцевою метою екологізації законо-
давства в сфері використання природних ресурсів має стати формування 
еколого-безпечного режиму господарського освоєння природних ресур-
сів на базі структурних і змістовних змін відповідних нормативно-
правових актів.  
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трудового права та права соціального забезпечення 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

Питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина по-
сідають значне місце в діяльності всіх державних органів, оскільки це 
їх важливий конституційний обов’язок. Серед механізмів забезпечення 
трудових прав особливе місце займає інститут омбудсмена – Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини. 

Повноваження у сфері недискримінації та ґендерної рівності 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини закріплені у 
конституційному Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ра-
ди України з прав людини» (ст. 3), у Законах України «Про засади за-
побігання та протидії дискримінації в Україні» (с. 10), «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (с. 9). 

У контексті гідної праці ґендерна рівність охоплює рівність мож-
ливостей та ставлення, рівність винагородження й доступу до безпечно-
го та здорового виробничого середовища, рівність в реалізації права на 
організацію, ведення колективних переговорах, рівність у досягненні 
відчутного кар’єрного зростання, охороні материнства, а також у спра-
ведливому і для чоловіків, і для жінок баланс між роботою та сім’єю.  

Рівність можливостей працівників означає рівне забезпечення трудо-
вих прав працівникам, тобто має бути створено однакові умови праців-
никам для безперешкодного фактичного здійснення ними трудових прав. 

Основні проблеми у сфері забезпечення ґендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок і чоловіків залишаються стали-
ми. Актуальним є збереження високого рівня ґендерної сегрегації (го-
ризонтальної та вертикальної) на ринку праці. Крім власне сегрегації, 
ця проблема зумовлюється і чинниками дискримінаційного ставлення 
роботодавців до працевлаштування жінок, визначення розміру заробі-
тної плати або ставлення до їх кар’єрного зростання.  

Однією з найбільш поширених форм ґендерної дискримінації є 
нерівність у сфері оплати праці. Наприклад, різниця у середньому роз-
мірі погодинної базової заробітної плати між чоловіками та жінками у 
галузях економіки в усіх установах країн Європейського Союзу зали-

––––––––– 
 Лагутіна І. В., 2016 
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шається високою і становить в середньому 15%, а в деяких країнах бі-
льше 20%. У світовому масштабі різниця у середньому розмірі заробі-
тної плати складає 23% [1, с. 28].  

Вирішення цієї проблеми викликає необхідність розроблення 
інтегрованої, узгодженної політики щодо боротьби із цією формою 
дискримінації.  

Дослідження виявили факти ґендерної нерівності з боку робото-
давців або керівників середньої ланки фінансових компаній, які розта-
шовані на Wall Street (США), оскільки всі жінки у цих компаніях роз-
глядалися як потенційних матері, їх кар’єрне зростання ставилося під 
сумнів (Roth’s (2006) study of gender inequality). Такі дискримінаційні 
погляди переважали, незважаючи на те, що середня тривалість роботи як 
у матері, так і у батька після народження дитини зменшувалися: матері 
працювали на 8 відсотків менше годин, ніж батьки, але отримували ли-
ше половину заробітної плати, а батьки працювали на 10 відсотків мен-
ше годин, але заробляли на 22 відсотків більше оплати [2, с. 38]. 

Поширеними проявам ґендерної дискримінація на ринку праці є 
оголошення про вакансії. Такі оголошення з указанням бажаної статі пра-
цівника з’являються в газетах, журналах, інтернетвиданнях з працевлаш-
тування так само, як і в приватних рекрутінгових агентствах і державних 
центрах зайнятості. Деякі оголошення вакансій стосуються робіт, які, за 
законодавством України, можуть виконувати лише чоловіки, однак біль-
шість оголошень з указанням бажаної статі працівника є порушенням за-
кону. Такі оголошення явно дискримінують як жінок, так і чоловіків, оскі-
льки вони зменшують рівність можливостей на ринку праці.  

Слід зазначити, що МОП і Представництво Європейського Союзу 
в Україні розпочали спільний Проект «Рівність жінок і чоловіків у світі 
праці» (2009  .). В результаті Україна досягла прогресу у розвитку зако-
нодавства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і 
чоловіків. Але жінки все ще залишаються уразливими, зазнаючи різно-
манітних форм дискримінації та ґендерної нерівності, що зумовлюється 
недостатнім національним досвідом щодо впровадження законодавства 
у цій сфері та розроблення ґендерно-чутливої політики. Дискримінація у 
сфері зайнятості та ґендерні упередження – це фактори, які найчастіше 
обмежують доступ жінок до краще оплачуваної, більш престижної ро-
боти та зміцнюють існуючу нерівність [3, с. 1].  

Україна імплементувала в національну юридичну практику най-
важливіші міжнародні норми про ґендерну рівність. Так, Україна ра-
тифікувала Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок і Факультативний протокол до неї, а також усі основні 
Конвенції Міжнародної організації праці (МОП), серед яких Конвенція 
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МОП № 100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рів-
ної цінності, Конвенція МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці та 
занять і Конвенція МОП № 156 про рівне ставлення й рівні можливості 
для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками.  

Проте, незважаючи на наявність законодавства, контроль за ґен-
дерною дискримінацією, бюджетне фінансування, рівень інформацій-
но-пропагандистської роботи з населенням можна оцінити як недоста-
тній. Така оцінка стосується й поточної практики захисту від ґендерної 
дискримінації через судову систему та подання скарг. Рзгляд скарг на 
випадки дискримінації за ознакою статі та аналіз ґендерного дисбалан-
су кадрового складу організації здійснювався нечасто [4, с. 18]. Протя-
гом 2014 р. до Уповноважено з прав людини лише надійшло 19 повід-
омлень з питань дискримінації у сфері праці [5, с. 273].  

Видається, що визначення першочергових завдань 
Уповноваженого з прав людини у сфері праці має бути підпорядковано 
завданню гармонічної взаємодії з іншими структурами для отримання 
позитивного результату у підтримці законності в трудових 
правовідносинах, а також для використання його ресурсів при 
подоланні прогалин у функціонуванні інших механізмів захисту 
трудових прав працівників. Ефективними можуть виявитися зусилля 
омбудсмена у ситуаціях, коли використання інших способів захисту 
особистих немайнових трудових прав працівників за тими чи іншими 
причинами на практиці не дають бажаних результатів. Нормальне 
функціонування трудових правовідносин залежить і від додержання 
морально-етичних правил, забезпечення сприятливого психологічного 
клімату на виробництві.  Необхідним є посилення здатності інституту Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини дієво вирішувати позасудовими засо-
бами питання різноманітних порушень прав людини, утверджувати неза-
лежність цього інституту, зміцнювати його зв’язок з активно діючою ме-
режею правозахисних структур у державах-членах Ради Європи. Необхід-
ним є проведення реформи законодавства для надання Уповноваженому 
Верховної Ради України з прав людини повноважень для більш активної 
участі у процедурах, внаслідок яких застосуються санкції та призначають-
ся компенсації. Отже, у сучасних умовах цей інститут, який характеризу-
ється такими демократичними рисами, як незалежність від державних ор-
ганів, відкритість, відсутність формалізованих процедур розгляду звер-
нень, безплатне надання громадянам допомоги, функціонує у багатьох 
державах, повинен продовжувати розвиватися для досягти результатів у 
сфері недискримінації та у сприянні ґендерної рівності. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕДЕНЬ 
І ПЕРЕМІЩЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ 

Мельник К. Ю.  
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завідувач кафедри трудового та господарського права  
Харківського національного університету внутрішніх справ, 

м. Харків, Україна 

Проблематика правового регулювання відносин з проходження 
служби у Національній поліції України, з огляду на сподівання гро-
мадськості, що покладаються на зазначений правоохоронний орган, є 
сьогодні гостро актуальною. Особливе значення серед проблем право-
вого регулювання відносин з проходження служби мають питання, 
пов’язані з переведеннями та переміщеннями поліцейських. Так, з од-
ного боку, переведення по службі є певним позитивом для поліцейсь-
кого, оскільки надає йому можливість йти вгору кар’єрними сходами, 
а з іншого – за певних обставин існує загроза зниження заробітку та 
взагалі примусової праці. З огляду на наведене забезпечення належно-
го порядку переведень і переміщень поліцейських повинно бути одним 
із пріоритетів відповідного національного законодавства та правоза-
стосовної діяльності уповноважених органів та посадових осіб. 

––––––––– 
 Мельник К. Ю., 2016 
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Сьогодні відносини з проходження служби в Національній по-
ліції України регламентуються комплексним Законом України «Про 
Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII (далі – Закон). 
Зокрема Закон містить розділ VII «Загальні засади проходження служ-
би в поліції», у якому розміщується стаття 65 «Переміщення поліцей-
ських в органах, закладах та установах поліції».  

Уже з аналізу змісту ч. 1 ст. 65 Закону можна дійти висновку про 
відсутність однакового підходу національного законодавця до розуміння 
переведення і переміщення в загальному трудовому законодавстві і спе-
ціальному у сфері проходження служби в Національній поліції України. 
Так, ч. 1 ст. 65 Закону передбачає, що переміщення поліцейських здійс-
нюється: 1) на вищу посаду – у порядку просування по службі; 2) на рів-
нозначні посади: для більш ефективної служби, виходячи з інтересів 
служби; за ініціативою поліцейського; у зв’язку зі скороченням штатів 
або проведенням реорганізації; у разі необхідності проведення кадрової 
заміни в місцевостях з особливими природними, географічними, геоло-
гічними, кліматичними, екологічними умовами; за станом здоров’я – на 
підставі рішення медичної комісії; з меншим обсягом роботи з ураху-
ванням професійних і особистих якостей – на підставі висновку атеста-
ції; у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про 
прийняття резолюції недовіри; 3) на посади, нижчі ніж та, на якій пере-
бував поліцейський: у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією 
в разі неможливості призначення на рівнозначну посаду; за станом здо-
ров’я – на підставі рішення медичної комісії; через службову невідпові-
дність – на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і осо-
бистих якостей; за ініціативою поліцейського; як виконання накладено-
го дисциплінарного стягнення – звільнення з посади відповідно до Дис-
циплінарного статуту Національної поліції України; у разі звільнення з 
посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції недо-
віри; 4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до вищого навчального 
закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку 
поліцейських, на денну форму навчання, а також у разі призначення на 
посаду після закінчення навчання. 

У сучасній вітчизняній науці трудового права є стале розуміння 
переведення як зміни таких умов трудового договору як про трудову 
функцію (спеціальність, кваліфікація, посада) та місце роботи. Таке 
розуміння базується на нормах ч. 1 ст. 32 Кодексу законів про працю 
України (далі – КЗпП) та п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листо-
пада 1992 р. № 9 (далі – Постанова). Так, відповідно до ч. 1 ст. 32 
КЗпП переведення здійснюється на іншу роботу на тому ж підприємс-
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тві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше під-
приємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом 
з підприємством, установою, організацією. Пункт 31 Постанови перед-
бачає, що переведенням на іншу роботу вважається доручення праців-
никові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, 
визначеній трудовим договором.  

Розуміння переміщення базується на нормі ч. 2 ст. 32 КЗпП, відпо-
відно до якої не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує 
згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, 
організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же 
місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах 
спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.  

Мною обстоюється позиція, що переміщення, яке не потребу-
ватиме згоди працівника, матиме місце тоді, коли в трудовому догово-
рі не буде зазначено конкретний підрозділ та/або конкретне робоче мі-
сце. Якщо в трудовому договорі при визначенні місця роботи праців-
ника буде вказано відповідний структурний підрозділ підприємства, то 
доручення працівнику роботи в іншому підрозділі буде не переміщен-
ням, а переведенням, яке потребуватиме згоди працівника. Те ж саме 
стосується і робочого місця. Наприклад, якщо в трудовому договорі 
буде вказана марка та номерний знак автомобіля, на якому буде пра-
цювати особа, то доручення їй роботи на іншому автомобілі слід вва-
жати також переведенням, що потребує згоди працівника. 

Вважаю, що національне законодавство повинно встановлювати 
однакові підходи до розуміння власного категоріального апарату. З 
огляду на вищезазначене слід констатувати, що передбачене в ч. 1 
ст. 65 Закону переміщення поліцейських є по суті переведенням полі-
цейських, оскільки при цьому змінюється посада.  

Аналіз усього змісту ст. 65 Закону, яка складається з одинадцяти 
частин, окрім підтвердження вищевказаних застережень також свідчить 
про невідповідність змісту статті її назві, безсистемність викладення но-
рмативного матеріалу в статті та відсутність встановлених загальним 
трудовим законодавством гарантій у цій сфері. Так, виходячи з назви 
статті, в ній повинні бути висвітлені питання, пов’язані виключно з пе-
реміщенням поліцейських, однак у її межах, з огляду на відповідні тер-
мінологічні конструкції, містяться норми про призначення на посади, 
переміщення поліцейських та переведення поліцейських. Стаття, зокре-
ма, не передбачає такої важливої гарантії прав працівника при переве-
денні, як обов’язковість отримання його згоди на переведення.  

Виходячи з вищезазначеного існує необхідність, по-перше, на-
зву ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію» викласти насту-
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пним чином: «Переведення та переміщення поліцейських»; по-друге, 
привести зміст цієї статті у відповідність із нормами Кодексу законів 
про працю України щодо правил застосування переведень та перемі-
щень, а також гарантій прав працівників при їх запровадженні. 

 

ПРАВОВІ ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ 
ЗА ПРАВОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Синчук С. М.  
доктор юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Правові ознаки, що властиві соціальному ризику за правом соці-
ального забезпечення неодноразово аналізували у галузевій літературі. 

Перша характеризує соціальні ризики як обставини, які потре-
бують попереднього законодавчого закріплення. Така ознака властива 
соціальному ризику вже тому, що він є юридичним фактом.  

Донедавна соціальні ризики визначались лише актами централі-
зованого правового регулювання. Поява недержавних організаційно-
правових форм зумовила доцільність їх передбачення актами органів 
місцевого самоврядування, локальними актами, договорами. 

Вказівка на соціальний ризик у договорі чи акті органу місцево-
го самоврядування може відбуватися шляхом дублювання змісту того 
чи іншого соціального ризику, який уже законодавчо визначений, або 
ж шляхом формулювання нової дефініції загальновизнаного ризику чи 
закріплення нового (додаткового) соціального ризику. Кожен із зазна-
чених способів визначення соціального ризику у договорі чи акті орга-
ну місцевого самоврядування має свої особливості. По-перше, якщо в 
актах органів місцевого самоврядування чи договорах правовою під-
ставою отримання недержавного (додаткового) соціального забезпе-
чення передбачено законодавчо дефінітивний ризик, потрібно керува-
тися положеннями законодавства для встановлення факту такого ризи-
ку. Наприклад, Івано-Франківська міська рада прийняла рішення про 
збільшення житлово-комунальних субсидій для жителів міста додат-
ково на 5 %, порівняно із гарантованим державою розміром, не визна-
чивши при цьому правової підстави їх отримання (див. «Положення 
про порядок надання часткових компенсацій населенню міста Івано-

––––––––– 
 Синчук С. М., 2016 
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Франківська на оплату житлово-комунальних послуг в умовах запро-
вадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово-
комунальні послуги», затверджене рішенням Івано-Франківської місь-
кої ради від 10.12.2007). Тому, для з’ясування поняття та змісту соціа-
льного ризику, який визначає суб’єктивне право особи на підвищений 
розмір житлово-комунальних субсидій, потрібно звернутися до норма-
тивно-правових актів, що визначають право на отримання відповідних 
субсидій за рахунок коштів державного бюджету. 

По-друге, визначаючи підвищений розмір соціально-забез-
печувального надання чи додаткові його види, допускається розшире-
не або ж звужене тлумачення правової підстави його надання, порів-
няно з тим, яке закріплено на законодавчому рівні. Наприклад, багато-
дітними сім’ями відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону ди-
тинства» є сім’ї, які виховують троє і більше дітей. Своєю чергою, 
Львівська міська рада передбачила право на отримання додаткової со-
ціальної допомоги за рахунок міської ради лише для тих багатодітних 
сімей, у яких виховують четверо і більше дітей (див. Положення 
Львівської міської ради № 83 від 18.02.2008). Прикладом розширеного 
тлумачення соціального ризику як правової підстави недержавного со-
ціального забезпечення є пенсійний вік, який дає право на отримання 
пенсійних виплат у недержавній пенсійній системі. Згідно із ч. 2 ст. 61 
Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» у договорі 
про недержавне пенсійне забезпечення може бути визначено пенсійний 
вік, який є меншим від пенсійного віку, що надає право на пенсію за за-
гальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш 
як на 10 років, якщо інше не визначено законом. В такому випадку по-
винно бути закріплене чітке визначення соціального ризику у договорі 
чи муніципальному акті, оскільки воно є відмінним від законодавчого. 

По-третє, у договорах чи муніципальних актах правовою під-
ставою може бути передбачено також соціальний ризик, який не отри-
мав законодавчого закріплення, тому необхідно не лише визначити но-
ве поняття, а й сформулювати його змістовне розуміння.  

Об’єктивний характер соціальних ризиків призвів до аргумен-
тації їх як подій. У науковій літературі традиційно цю ознаку тлума-
чать як відсутність причинового зв’язку між волею людини та настан-
ням чи ненастанням соціального ризику. Однак, видається, що з таким 
висновком можна погодитися лише частково. Безперечно, настання 
окремих соціальних ризиків, які є підставами виникнення соціально-
забезпечувальних правовідносин, не залежить від волі конкретного 
суб’єкта (пенсійний вік тощо). Поза тим, соціальні потреби особи мо-
жуть бути зумовлені і причинами суб’єктивного характеру. Напри-
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клад, особа втратила роботу з власної ініціативи відповідно до ст. 38–
39 КЗпП України; зазнала впливу нещасного випадку, не дотримую-
чись нормативних актів про охорону праці під час виконання трудових 
обов’язків тощо. Перелічені обставини відбуваються залежно від волі 
особи, саме від неї (повністю або частково) залежить факт настання 
або ненастання соціального ризику та відповідно потреби у соціально-
му забезпеченні. Однак, якщо факт настання відповідних обставин уже 
відбувся, то суб’єкт самостійно (за допомогою власних зусиль) не зда-
тний подолати їх наслідки, задовольнити свої потреби, зумовлені від-
повідними обставинами. У зв’язку з тим, більш правильним, на нашу 
думку, розуміти соціальні ризики як такі, наслідки яких не можуть бу-
ти усунені особою самостійно або за допомогою членів сім’ї, через зо-
внішні чинники, а не з будь-яких суб’єктивних причин.  

Характеризуючи соціальний ризик, не можна оминути питання 
їхніх наслідків. На початковому етапі дослідження поняття соціально-
го ризику, доктринальні уявлення про види його наслідків зводилися 
лише до матеріального характеру: втраті заробітку чи іншого трудово-
го доходу (М. Ю. Фьодорова). Розширюючи зміст наслідків соціально-
го ризику, вчені формулюють їх як настання матеріальної незабезпе-
ченості внаслідок втрати заробітку, втрати працездатності (професійні 
та загальні захворювання, нещасні випадки як на виробництві, так і 
поза ним) (В. Д. Роїк) та у зв’язку з додатковими видатками, зумовле-
ними утриманням дітей чи інших членів родини, а також спричинених 
задоволенням потреб у медичних чи соціальних послугах 
(О. Є. Мачульська).  

На сучасному етапі розвитку галузевої науки матеріальні нас-
лідки соціального ризику, трактують більш розширено – нездатність 
особи самостійно себе утримувати; настання матеріальної незабезпе-
ченості окремої особи чи сім’ї (В. М. Рошканюк) або ж як втрату будь-
яких (не лише грошових) засобів до існування (Н. Б. Болотіна, 
С. М. Прилипко, Б. І. Сташків). Переосмислення підходів до тлума-
чення наслідків соціального ризику пов’язане, насамперед, із розши-
ренням системи правових підстав виникнення соціально-забез-
печувальних правовідносин. Наприклад, бездомність як соціальний 
ризик зумовлює відсутність придатної для проживання житлової пло-
щі, тобто засобу, без наявності якого неможливе нормальне функціо-
нування людини. Особа може працювати, отримувати заробітну плату, 
однак не мати змоги придбати собі житло у власність чи в користуван-
ня, тому держава компенсує їй недостатність відповідних засобів не 
грошима, а шляхом надання відповідної житлової площі.Соціальний 
ризик зумовлює погіршення стану здоров’я чи настання інших соціа-
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льно-небезпечних наслідків (В.Л. Стрепко); обмежує (чи порушує) 
життєдіяльність людини. Наприклад, настання інвалідності, хвороби, 
досягнення похилого віку супроводжується погіршенням стану здо-
ров’я, певними негативними фізіологічними змінами в житті людини. 
У випадку відсутності годувальника, дитина, окрім матеріальних втрат, 
відчуває також фізіологічні обмеження у виконанні певних видів діяль-
ності, які пов’язані з її віковими характеристиками.  

Отже, наслідки соціального ризику виражаються у певних мате-
ріальних та/або фізіологічних втратах для людини. Їх настання повніс-
тю або ж частково обмежує нормальну життєдіяльність людини, змі-
нює повсякденний звичний процес її функціонування. Такі обмеження 
життєдіяльності людини є певним відхиленням від визначених законо-
давством та суспільством стандартів. Відхилення – це відступ від пра-
вильного, типового, прийнятного; відмінність, різниця порівняно з 
чим-небудь; невідповідність значень параметрів. 

Ознакою соціального ризику називають його потенційність, ви-
сокий ступінь ймовірності настання за певних обставин. Можливість 
настання таких ризиків у житті кожного чи значної частини суспільст-
ва характеризується такою вірогідністю, що держава не може відмови-
тися від заходів, які могли б пом’якшити негативні соціальні наслідки.  

Деякі науковці, досліджуючи проблеми соціального страхуван-
ня, вважають, що соціальний ризик полягає у втраті трудового доходу і 
є властивим лише працівникам та членам їх сім’ї (В.Д. Роїк, 
М.Ю. Фьодорова), тим самим обмежують коло потенційних суб’єктів 
соціально-забезпечувальних правовідносин («тільки працівники»); а 
також звужує перелік підстав, що породжують право на матеріальне 
соціальне забезпечення («втрата зарплати внаслідок втрати працездат-
ності»), а отже і систему правовідносин соціального забезпечення (за 
межами галузевих залишаються правовідносини соціального 
обслуговування, соціальної допомоги, соціальних пільг). 

Якщо базувати свої аргументи на положеннях Загальної декла-
рації прав людини (ст. 25 ч. 1): кожний має право не залежно від його 
статусу на достатній життєвий рівень, а перелік підстав для соціально-
го забезпечення містить випадки, які не залежать від економічної ак-
тивності людини до того. Негативні наслідки страхового соціального 
ризику передусім оплачують самі застраховані (власними внесками), а 
наслідки реалізації соціальних ризиків оплачуються всім суспільством, 
державою та коштами соціального страхування у встановлених зако-
ном випадках. Саме тому соціальний ризик є універсальним основним 
юридичним фактом у сфері соціального забезпечення та зумовлює ви-
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никнення права особи на соціальне забезпечення, незалежно від орга-
нізаційно-правової форми. 

Підсумовуючи, правовими ознаками соціального ризику в сис-
темі соціального забезпечення вважаємо: 1) нормативне та договірне 
його визначення; 2) об’єктивна неможливість усунути (зменшити) його 
негативні наслідки; 3) наслідком його є відхилення об’єктивно-фізіо-
логічного та/або матеріального характеру у життєдіяльності особи. 

 

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 
КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Чанишева Г. І.  
доктор юридичних наук, професор, 

декан соціально-правового факультету 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна  

Концепція предмета трудового права як сукупності індивідуа-
льних і колективних трудових відносин обгрунтована в науковій та на-
вчальній літературі з урахуванням міжнародних трудових стандартів, 
законодавчого досвіду зарубіжних країн. Виділені види індивідуаль-
них і колективних трудових відносин, досліджено їх особливості, стру-
ктуру і співвідношення [1, с. 9–51; 2, с. 54–76]. Водночас на сьогодні 
вчення про колективні трудові правовідносини ще перебуває на стадії 
становлення, а чимало важливих теоретичних питань потребують гру-
нтовного дослідження з урахуванням положень новітнього трудового 
законодавства, проекту Трудового кодексу України. Одними з таких є 
питання про поняття та ознаки колективних трудових правовідносин. 

Видається доцільним при визначенні поняття колективних тру-
дових правовідносин виходити з їх ознак, змісту та суб’єктного складу.  

Юридичний зміст колективних трудових правовідносин скла-
дають права та обов’язки їх суб’єктів. Специфікою змісту зазначених 
правовідносин є те, що в їх рамках відбувається здійснення працівни-
ками, роботодавцями (їх представниками) колективних трудових прав. 
Йдеться про такі колективні трудові права, як право працівників і ро-
ботодавців на свободу об’єднання, право працівників на участь в 
управлінні організацією, право працівників і роботодавців на колекти-
вні переговори і укладення колективних договорів, право працівників і 
роботодавців (їх представників) на інформацію і консультації, право 

––––––––– 
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працівників і роботодавців на вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів) (Європейською соціальною хартією (переглянутою) пе-
редбачено право працівників і роботодавців на колективні дії, вклю-
чаючи право на страйк), право працівників отримувати інформацію та 
консультації під час колективного звільнення. 

Залежно від того, яке колективне трудове право входить до змісту 
колективних трудових правовідносин, можна виділити наступні їх види: 
з участі працівників, їх представників в управлінні підприємством, уста-
новою, організацією; з ведення колективних переговорів з укладення 
колективних угод і колективних договорів; здійснення сторонами конт-
ролю за виконанням колективних угод і колективних договорів; із: дія-
льності професійних спілок, їх об’єднань щодо представництва і захисту 
прав та інтересів працівників; діяльності організацій роботодавців, їх 
об’єднань щодо представництва і захисту прав та інтересів роботодав-
ців; вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).  

У сучасній літературі існують й інші підходи до сутності колек-
тивних трудових правовідносин. На думку В. М. Лебедєва, між 
суб’єктами колективного трудового права виникає єдине колективне 
трудове правовідношення, яке є складним. Воно складається з низки 
пов’язаних і взаємно обумовлених правовідносин елементарного виду. 
Але це не самостійні правовідносини, а елементи єдиного складного 
правовідношення. У змісті колективного трудового правовідношення 
вчений вважає доцільним виділяти наступні його елементи: організа-
ційний, матеріальний, майновий, економічний, інформаційний, охоро-
ни життя і здоров’я учасників праці [3, с. 85]. Такий підхід грунтується 
на розумінні колективного трудового правовідношення як єдиного, а 
не «розщепленого» правовідношення.  

Крім сторін соціального діалогу та їх суб’єктів, передбачених 
ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», до суб’єктів 
колективних трудових правовідносин слід віднести трудові колективи, 
організації профспілки (дані організації визначаються у ст. 1 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», хоча 
у ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» про них не 
згадується), профспілкові органи, профспілкових представників, орга-
ни соціального діалогу (Національну тристоронню соціально-
економічну раду та територіальні тристоронні соціально-економічні 
ради), примирні органи з вирішення трудових спорів (конфліктів).  

Зазначені суб’єкти колективних трудових правовідносин є водно-
час суб’єктами колективного трудового права, а також суб’єктами тру-
дового права, оскільки їх правовий статус закріплено нормами даної га-
лузі права.  
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Як у чинному КЗпП, так і у проекті ТК України суб’єкти колек-
тивних трудових відносин та їх статус належним чином не закріплені. 
У Книзі першій «Загальні положення» міститься глава 3 «Суб’єкти 
трудових відносин», у ст. 19 якої передбачаються сторони і суб’єкти 
трудових відносин. У частині другій даної статті зазначається про про-
фесійні спілки, їх об’єднання, організації роботодавців, їх об’єднання, 
тобто не дається повний перелік суб’єктів колективних трудових від-
носин. При цьому у законопроекті відсутні норми, що закріплюють 
правове становище профспілок, їх об’єднань та організацій роботодав-
ців, їх об’єднань у сфері праці, що видається необгрунтованим.  

Колективним трудовим правовідносинам притаманні загальні 
ознаки правовідносин, визначені в теорії права. До специфічних ознак 
колективних трудових правовідносин слід віднести такі: вони виника-
ють і функціонують на всіх рівнях соціального діалогу: національно-
му, галузевому, територіальному і локальному; являють собою тристо-
ронній або двосторонній правовий зв’язок; їх суб’єктами є, як правило, 
колективні суб’єкти (за винятком локального рівня, на якому ст.4 За-
кону України «Про соціальний діалог в Україні» передбачена участь 
роботодавця та представника працівників); юридичним змістом їх є 
колективні трудові права та кореспондуючі ним обов’язки; у даних 
правовідносинах реалізуються колективні (корпоративні) інтереси; має 
місце представництво інтересів працівників, роботодавців, держави, 
що відрізняється від інституту представництва у цивільному праві.  

Таким чином, колективні трудові правовідносини видається до-
цільним визначити як урегульовані нормами трудового права вольові 
суспільні відносини, в рамках яких їх суб’єкти здійснюють колективні 
трудові права та виконують кореспондуючі ним обов’язки відповідно 
до чинного трудового законодавства.  

Незважаючи на включення до проекту ТК України окремої Кни-
гу шостої «Колективні трудові відносини», зазначені відносини зако-
нопроектом належним чином не врегульовані. У двох главах Книги 
шостої проекту ТК України №1658 залишилися усього три статті.  

Для національного законодавця представляє інтерес законодав-
чий досвід деяких зарубіжних країн, трудовими кодексами яких регу-
люються колективні трудові відносини (Республіки Вірменія, Респуб-
ліки Молдови, Литовської Республіки та ін.). Так, відповідно до части-
ни першої ст. 1 Трудового кодексу Республіки Вірменія даний Кодекс 
регулює колективні та індивідуальні трудові відносини, встановлює 
підстави виникнення, зміни і припинення та здійснення цих відносин, 
права і обов’язки, відповідальність сторін трудових відносин, а також 
умови забезпечення безпеки і охорони здоров’я працівників.  
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Трудовий кодекс Литовської Республіки від 4 червня 2002 року 
структурно складається з наступних частин: Частина І «Загальні поло-
ження»; Частина ІІ «Колективні трудові відносини»; Частина ІІІ «Ін-
дивідуальні трудові відносини». У Частині ІІ закріплені норми про со-
ціальний діалог, колективні переговори, колективні договори, регулю-
вання колективних трудових спорів. 

Структура і зміст проекту ТК України свідчать про те, що новий 
Кодекс, навіть більшою мірою ніж чинний КЗпП, стане Кодексом ін-
дивідуального трудового права, оскільки фактично врегульовує інди-
відуальні трудові відносини. 
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ДИСКРИМІНАЦІЯ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 
ЯК ЧИННИК, ЩО ГАЛЬМУЄ ВПРОВАДЖЕННЯ 

В ЖИТТЯ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ  

Амелічева Л. П.  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільного права і процесу 
юридичного факультету 

Донецького національного університету 
м. Вінниця, Україна 

В спеціальній юридичній літературі в контексті концепції гідної 
праці визначаються п’ять ключових характеристик гідної праці або її 
основних компонентів: а) продуктивність; б) безпека; в) відсутність 
будь-яких форм дискримінації, повага прав трудящих; г) соціальний 
захист; д) можливість впливати на прийняття рішень щодо умов праці, 
трудових відносин й ін. шляхом соціального партнерства [1, с. 59–64]. 
Отже, відсутність будь-яких форм дискримінації працівника в галузі 
праці, повага його трудових прав є одним з основних критеріїв гідної 
праці. Однак, слід зауважити, що абсолютну відсутність будь-яких 
форм дискримінації досягти не можливо апріорі, проте, завжди треба 

––––––––– 
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виявляти найбільш поширені форми дискримінації й удосконалювати 
правове регулювання заборони дискримінації саме щодо них. Так, нині 
однією з найбільш поширених форм дискримінації була і залишається 
ґендерна нерівність у сфері зайнятості і оплати праці [2, с. 47–50]. 

Дискримінація з боку роботодавця по відношенню до працівника 
як негативне масове явище сьогодення стає вагомою перешкодою на 
будь-якому етапі розвитку трудових правовідносин, зокрема: 1) при при-
йнятті на роботу; 2) при встановленні умов трудового договору, особливо, 
оплати праці, охорони праці, часу відпочинку; 3) при притягненні до дис-
циплінарної та матеріальної відповідальності та в інших випадках.  

 Вважаємо необхідним провести дослідження змістовного напо-
внення правового поняття «дискримінація», зокрема, в трудових від-
носинах, на законодавчому і доктринальному рівні з метою удоскона-
лення антидискримінаційного законодавства в сфері праці (шляхом 
легітимізації дефініції цієї категорії й уточнення її характеристик в 
КЗпП України). 

В першу чергу, звернемося до положень Основного Закону 
України. Легітимна дефініція категорії «дискримінація», на жаль, не 
передбачена у статтях 21, 24 Конституції України, проте в них закріп-
люється принцип рівності прав і можливостей в сфері праці та заборо-
ни дискримінації, зазначаються основні ознаки дискримінації. У на-
ступному документі - Загальній декларації прав людини від 10.12.1948 
визначення дискримінації також відсутнє. Проте, у ст.ст. 1, 2 вказаної 
Декларації передбачено, що всі люди народжуються вільними і рівни-
ми у своїй гідності та правах. Кожна людина повинна мати всі права і 
всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, ко-
льору шкіри, статі й інших ознак. Крім того, не повинно проводитися 
ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародно-
го статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно 
від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядова-
ною або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті. На наш 
погляд, зазначені норми є актуальними нині для України як ніколи, 
адже частина її території є окупованою, а громадяни які залишилися на 
цій території, де панує так зване «право вулиці» чи «право зброї», по-
терпають від незахищеності своїх прав, зокрема, трудових. У преамбу-
лі іншого документу – Конвенції МОП № 111 про дискримінацію в га-
лузі праці і занять від 25.06.1958 зазначається, що «дискримінація є 
порушенням прав, проголошених у Загальній декларації прав люди-
ни». У статті 1 цього документу зазначається, що термін «дискриміна-
ція» охоплює: a) будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що 
робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних пе-
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реконань, іноземного походження або соціального походження і при-
зводить до знищення або порушення рівності можливостей чи пово-
дження в галузі праці та занять; b) будь-яке інше розрізнення, недопу-
щення або перевагу, що призводить до знищення або порушення рів-
ності можливостей чи поводження в галузі праці та занять і визнача-
ється відповідним членом Організації після консультації з представни-
цькими організаціями роботодавців і працівників, де такі є, та з інши-
ми відповідними органами.  

Аналізуючи кодифікований акт у сфері праці Кодекс законів про 
працю України, а саме його ст.ст. 2-1, 22, варто зауважити, що в них зако-
нодавцем також не закріплюється дефініція поняття «дискримінація в 
сфері праці». Однак, проголошується рівність трудових прав громадян 
України й забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема 
порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме 
обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексу-
альної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, 
стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на 
ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця 
проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні грома-
дян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших 
органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам 
у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з ха-
рактером роботи або умовами її виконання. Забороняється необґрунтова-
на відмова у прийнятті на роботу. На наш погляд, серед зазначених ознак 
дискримінації в сфері праці є нові й малодосліджені в науці трудового 
права («гендерна ідентичність», «сексуальна орієнтація»), що майже уне-
можливлює реальне використання в практичній діяльності фахівцями-
юристами норм, в яких вони закріплені [3]. Лише у ст. 1 Закону України 
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 
від 06.09.2012 (згідно ст. 4 сфера дія цього Закону поширюється й на тру-
дові відносини, у тому числі на застосування роботодавцем принципу ро-
зумного пристосування), законодавцем передбачена дефініція категорії 
«дискримінація». Отже, дискримінація – це ситуація, за якої особа та/або 
група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального по-
ходження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживан-
ня, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними 
або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користу-
ванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, 
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крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрун-
товану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.  

На доктринальному рівні в спеціальній юридичній літературі 
дискримінація (лат. discriminate – відмінність), зокрема, в сфері праці, 
визначається, як: 1) порушення принципу рівності, як його протилеж-
ність, заборонена диференціація [2, с. 50]; 2) різниця, тобто «порушен-
ня основних прав особи, принципу рівноправності шляхом встанов-
лення законом або іншим нормативно-правовим актом неоднакового 
правового становища громадян та інших осіб за ознаками раси, націо-
нальності, кольору шкіри, мови, статі, релігії тощо [4, с. 183]; 3) не за-
сноване на ділових якостях і змісті праці розрізнення, недопущення 
або перевага, що призводить до ліквідації або порушення рівності мо-
жливостей чи поводження в галузі праць і занять [5, с. 376] й ін. В 
юридичній науці запропоновані численні класифікації форм дискримі-
нації: 1) пряма, непряма [6]; 2) офіційна, неофіційна [7] й ін., які мають 
неабиякий інтерес для вчених-правознавців та юристів-практиків. Од-
нак такі абстрактні класифікації не можуть бути достатньо корисними 
юристам-фахівцям, позивачам по справах про захист проти дискримі-
нації у сфері праці. Адже в предмет доказування по цих справах 
обов’язково включається факт володіння характеристикою, яка стала 
підставою для дискримінації (приналежність до певної релігійної кон-
фесії чи членство в політичній партії тощо). 

Проблеми дискримінації за «захищеними» ознаками (хара-
ктеристиками) людини (заборона дискримінації за якими визначена у 
законі), тривалий час не отримували правової відповіді, оскільки не 
належали до основних викликів національній безпеці держави. Укра-
їнська влада не помічала дискримінації, посилаючись на традиційну 
толерантність українців. Цим і пояснюється фактична відсутність 
фундаментальних досліджень з даної проблематики, зокрема, в науці 
трудового права.  

Таким чином, дослідивши норми антидискримінаційного законо-
давства в сфері трудових відносин, можна зробити наступні висновки: 
по-перше, відсутня дефініція дискримінації в сфері праці як категорії 
трудового права; по-друге, у КЗпП України чітко не визначені форми та 
характеристики дискримінації, що ускладнює роботу юристів-практиків 
з питань судового захисту працівників від дискримінації й ін.  

––––––––– 
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витку трудових правовідносин / Г.А. Капліна // Актуальні проблеми 
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В умовах сьогодення державна політика України має бути 
спрямована на розвиток трудового законодавства у руслі його соціаль-
ного призначення, соціальної цінності норм, які відображають баланс 
інтересів працівників, роботодавців та держави. У фокусі уваги певне 
переосмислення загального порядку укладення трудового договору у 
форматі ст. 24 КЗпП України, якою передбачено, що працівник не мо-
же бути допущений до роботи без укладення трудового договору, офо-
рмленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого 
ним органу та повідомлення територіального органу ДФС в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. Не можемо не відзначи-
ти, що нові підходи є соціально прогресивними, оскільки законода-

––––––––– 
 Андрушко А. В., 2016 
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вець, зобов’язуючи роботодавців повідомляти територіальні органи 
ДФС про укладення трудових договорів з працівниками, мав на меті 
спонукати легалізацію оплати праці, мінімізувати тіньову зайнятість, 
яка негативно впливає на соціально-економічний розвиток держави. 
Зміни трудового законодавства підштовхують до розв’язання ситуацій, 
коли трудовий договір укладений, наказ про прийняття працівника на 
роботу виданий і повідомлено територіальний орган ДФС, однак: 
1) працівник з вини роботодавця не приступив до роботи у визначений 
день; 2) працівник з невідомої причини не вийшов на роботу у визна-
чений день; 3) працівник з поважної причини не вийшов на роботу у 
визначений день. У першому випадку має місце вина роботодавця за 
ситуації, коли працівник у перший день вийшов на роботу, але факти-
чно не приступив до неї через відсутність необхідних умов, наприклад, 
технічних, організаційних. Також вина роботодавця буде тоді, коли він 
не повідомив, несвоєчасно повідомив територіальний орган ДФС про 
укладення трудового договору, або допустив помилки у змісті повід-
омлення, у наслідок чого працівник не міг бути допущений до роботи 
у день, визначений наказом. На нашу думку, за подібних обставин час, 
на протязі якого працівник не приступив до роботи повинен розціню-
ватися як простій не з вини працівника (ч. 1 ст. 113 КЗпП України). 
Другий і третій маркований нами випадок має місце за ситуацій, коли 
працівник у перший робочий день не вийшов на роботу, тому робото-
давцю потрібно з’ясувати причини неявки, і залежно від цього — до-
чекатися його виходу на роботу або анулювати трудовий договір та 
скасувати наказ про прийняття на роботу. Анулювання трудового до-
говору буде означати, що трудові відносини між роботодавцем і пра-
цівником не виникли. Звертаємо увагу, що КЗпП України не визначає 
порядок дій роботодавця за таких обставин. Водночас ст. 49 проекту 
ТК України встановлює, що роботодавець має право відмовити пра-
цівникові в наданні роботи, якщо наступного дня після укладення тру-
дового договору він без поважної причини не став до роботи. У такому 
разі вважається, що трудові відносини не виникли, нормативний акт 
роботодавця, письмовий трудовий договір підлягають анулюванню. В 
цілому підтримуючи законопроектну норму, вважаємо за доречне від-
мітити наступне. У ситуації, коли працівник у перший та наступні ро-
бочі дні не виходить на роботу і не повідомляє причини, звільнення 
його за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП України) буде неправомірним, оскіль-
ки працівник не розпочав роботи, не приступив до виконання трудових 
обов’язків, не зважаючи на те, що простежується характерна ознака 
прогулу — відсутність на роботі більше трьох годин на протязі робо-
чого дня чи повний робочий день. Відтак роботодавцю необхідно у 
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день анулювання трудового договору надіслати за місцем реєстрації 
працівника поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отри-
мання трудової книжки та долучити копію наказу про анулювання 
трудового договору. У разі, якщо працівник повідомив роботодавця 
про відмову приступити до роботи з особистих мотивів, бажано було б 
отримати від нього заяву про відкликання раніше поданої заяви про 
прийняття на роботу, на підставі якої видати наказ про анулювання 
трудового договору. Третій, маркований нами вище випадок, стосуєть-
ся ситуації, коли новоприйнятий працівник у перший і наступні робочі 
дні був відсутній на роботі з поважних причин але не мав змоги повід-
омити про них через непередбачувані, виняткові обставини, або коли 
відсутній контакт з працівником чи його місцезнаходження невідоме, 
тому роботодавець, скориставшись нормою ст. 49 проекту ТК України, 
яка, зауважимо, не зобов’язує його розшукувати працівника чи чекати 
на нього визначену кількість днів, — анулював трудовий договір. Від-
значимо також, що трудовим законодавством не передбачається нор-
ма, яка б зобов’язувала працівника негайно або на протязі певного ча-
су, повідомляти роботодавця про причини своєї відсутності на роботі, 
у тому числі, у перший робочий день. Проте, навіть якщо повідомити 
не вдалося, а згодом працівник з’явиться на роботі і надасть підтвер-
дження поважності причин його відсутності, на нашу думку, наказ про 
анулювання трудового договору потрібно скасовувати, в іншому разі 
такий працівник може звернутися до суду з позовної заявою про поно-
влення на роботі у порядку ст. 232 КЗпП України. У зв’язку з цим за-
уважимо, що лікарняний листок, який підтверджує період хвороби 
працівника, яка настала у перший чи подальші робочі дні є єдиним до-
кументом, на підставі якого виплачується допомога з тимчасової не-
працездатності. Підкреслимо, що відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 19 Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77–
VIII “право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за стра-
хуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з 
настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випро-
бування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом”. Од-
нак, на нашу думку, ця норма потребує уточнення, оскільки “період 
роботи” — це проміжок часу в межах якого працівник працює відпові-
дно до укладеного трудового договору, який обмежується першим і 
останнім робочим днем. “Час випробування” використовується для по-
значення умови трудового договору і має інше правове значення. Вра-
ховуючи викладене, а також те, що дата укладення трудового договору, 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

42 

видання наказу та повідомлення територіального органу ДФС мають пе-
редувати даті початку виконання роботи, пропонуємо внести зміни до 
зазначеної вище норми і після слів “у період роботи” вказати у дужках: 
“(починаючи з першого робочого дня по день звільнення включно)”. 

Соціальне призначення трудового законодавства полягає перш за все 
у створенні правових умов для забезпечення пріоритетного гарантування 
трудових прав та захисту законних інтересів працівників, поряд з роботода-
вцями та державою. Цей пріоритет має знаходити сьогодні своє відобра-
ження у нормах, які регулюють порядок укладення трудового договору. 
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Розвиток системи аграрного законодавства в сучасних умовах є 
дуже динамічним та складним, оскільки відображає істотні зміни в 
економічній системі та має забезпечувати перетворення аграрного сек-
тора економіки на високоефективну та конкурентоспроможну галузь 
виробництва. При цьому необхідною умовою належного розвитку аг-
рарного законодавства як системи нормативно-правових актів є пода-
льше вдосконалення і систематизація окремих законодавчих інститу-
тів, що забезпечують регулювання аграрних відносин. 

Представниками загальнотеоретичної юридичної науки обґрунто-
вано існування внутрішньогалузевої «горизонтальної» структури законо-
давства, що передбачає виділення в межах кожної галузі законодавства 
окремих інститутів, підгалузей та інших складових частин (підсистем) за-
конодавства [1, с. 19–26, 60–74; 2, с. 96]. Про існування внутрішньогалу-
зевої системи законодавства, чи так званої його «горизонтальної структу-
ри», зазначали і представники аграрно-правової науки [3, с. 123]. 

Поняття законодавчого інституту як основної складової галузі за-
конодавства в юридичній науці аналізувалося багатьма ученими. Та за-
звичай, більше уваги приділяється дослідженню правових інститутів як 
складових галузі права і значно менше – аналізу законодавчих інститутів. 

––––––––– 
 Багай Н. О., 2016 
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Ще в минулому столітті вченими було доведено, що «основним, 
обов’язковим елементом внутрішньогалузевої системи законодавства є 
інститут» [1, с. 62]. На думку С. В. Полєніної, поділ галузі законодав-
ства на підгалузі та інститути відбувається насамперед відповідно до 
предмету регулювання [4, с. 63].  

Представники радянської юридичної науки під законодавчим ін-
ститутом розуміли систему взаємозв’язаних, взаємодоповнюючих за сво-
їм призначенням норм (нормативних приписів), що регулюють відносно 
відособлену сукупність взаємозв’язаних суспільних відносин [1, с. 20]. 

О. Ф. Скакун визначає інститут законодавства як «сукупність 
нормативних приписів галузі законодавства, що виражають зміст вза-
ємозалежних правових норм, які регулюють певну групу (вид) суспі-
льних відносин, а також суспільні відносини або їх елемент» [5, 
с. 317]. В сучасній юридичній науці виділяють три види законодавчих 
інститутів: галузеві, міжгалузеві, комплексні (суміжні) [5, с. 317].  

При аналізі внутрішньогалузевої «горизонтальної» структури агра-
рного законодавства представниками аграрно-правової науки висловлю-
валися різні точки зору щодо основних структурних частин аграрного за-
конодавства. Так, колись І.Ф.Казьмін виділяв окремі «структурні підроз-
діли», чи «підсистеми сільськогосподарського законодавства»: «1) про 
державне керівництво і управління сільським господарством; 2) про рад-
госпи; 3) про колгоспи; 4) про об’єднання і міжгосподарські організації та 
підприємства; 5) про рослинництво; 6) про тваринництво; 7) про підсобне 
промислове виробництво колгоспів та радгоспів; 8) про культурно-
побутову діяльність колгоспів та радгоспів; 9) про сільськогосподарське 
переселення; 10) про підготовку та перепідготовку сільськогосподарських 
кадрів; 11) про матеріально-технічне забезпечення колгоспів та радгоспів; 
12) про реалізацію продукції колгоспів та радгоспів» [1, с. 272; 6, с. 52]. 
Водночас ученим підкреслювалось, що такі «структурні підрозділи сіль-
ськогосподарського законодавства в свою чергу також є системами, оскі-
льки включають різноманітні спільності норм» [1, с. 272; 6, с. 52].  

Г. Ю. Бистров обґрунтовував точку зору про те, що «галузеві юри-
дичні нормативні акти можуть бути згруповані в п’ять підгалузей: законо-
давство про радгоспи, колгоспне законодавство, законодавство про між-
господарську кооперацію та агропромислову інтеграцію, законодавство 
про підсобні сільські господарства підприємств, організацій, установ, за-
конодавство про особисті підсобні господарства громадян» [7, с. 13].  

А. М. Статівка та В. Ю. Уркевич при аналізі горизонтальної 
структури сучасного аграрного законодавства виділяють такі його під-
галузі, як, наприклад, законодавство про аграрні біржі, відповідаль-
ність за порушення аграрного законодавства, державну підтримку 
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сільського господарства країни, сільськогосподарські кооперативи, 
державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, фермерські 
господарства, особисті селянські господарства та інші [8, с. 55–56]. 

На думку І. В. Духневич, «в аграрному законодавстві України 
можна виділити чотири групи правових інститутів: а) інститути, утво-
рені за юридичним статусом сільськогосподарських товаровиробників; 
б) інститут державної підтримки аграрних товаровиробників; в) ін-ти-
тути, утворені за сферами здійснення сільськогосподарської діяльнос-
ті; г) комплексні інститути, що знаходяться на межі аграрного та ін-
ших галузей законодавства» [9, с. 13]. 

Водночас деякі представники науки аграрного права заперечують 
можливість виділення в межах галузі законодавства (в тому числі аграр-
ного законодавства України) окремих законодавчих інститутів. Зокрема, 
М. М. Чабаненко стверджує, що «підстав для виділення інститутів галузі 
законодавства немає», оскільки, на думку вченого, «правовий інститут – 
елемент структури галузі права нарівні з правовою нормою й підгалузя-
ми права і є певною сукупністю правових норм» [10, с. 174]. 

На наш погляд, є цілком виправданим виділення в межах галузі 
законодавства окремих законодавчих інститутів, що охоплюватимуть 
систему нормативних приписів, які регулюють певний вид (групу) од-
норідних суспільних відносин. Підтвердженням цьому є істотна неод-
норідність, різна функціональна спрямованість нормативних приписів 
у межах галузі законодавства. 

Стосовно юридичної природи аграрних законодавчих інститу-
тів, слід погодитися з ученими, які обґрунтовують комплексний харак-
тер законодавчих інститутів, що входять до складу комплексної галузі 
законодавства. Так, за справедливим переконанням представників ра-
дянської юридичної науки, «ступінь комплексності інституту, зазви-
чай, прямо пропорційний ступеню комплексності даної галузі законо-
давства» [1, с. 64]. 

С. С. Алєксєєв ще в минулому столітті при аналізі галузевої 
структури законодавства аргументував положення про формування на 
«стику» суміжних, однорідних галузей права комплексних інститутів, 
що наділені рисами, характерними для декількох галузей права [11, 
с. 83]. Як правильно зауважила С. В. Полєніна, такі інститути права 
нерідко повністю чи частково оформляються в інститути законодавст-
ва [4, с. 53–54].  

Необхідно також відзначити загальну тенденцію до поглиблен-
ня структурних зв’язків між галузевими утвореннями системи україн-
ського законодавства. Тому на сьогодні можна констатувати існування 
великої кількості міжгалузевих правових інститутів, законодавчою ба-
зою яких є, поряд з нормативними актами аграрного законодавства, 
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акти екологічного, земельного, господарського, цивільного та інших 
галузей законодавства. 

Отже, інститут аграрного законодавства – це система норматив-
них приписів, вміщених в одному чи декількох нормативно-правових 
актах, що регулюють певний вид (групу) однорідних суспільних відно-
син у сфері сільськогосподарського виробництва. Необхідною умовою 
вдосконалення аграрного законодавства України є систематизація аг-
рарних законодавчих інститутів, в тому числі шляхом проведення спе-
ціальної (інституційної) кодифікації. 

––––––––– 
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КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
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кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Проблематика визначення категорії земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення до-
сліджувалася тією чи іншою мірою у науці земельного права України 
неодноразово. У юридичній літературі акцентується увага на пробле-
мах законодавчого визначення цих земель [1], на проблемних момен-
тах формулювання дефініції зазначених земель на доктринальному рі-
вні [2]. Адже під час підготовки навчальної літератури, наукових ко-
ментарів Земельного кодексу України (далі – ЗК України), проведення 
досліджень на монографічному та дисертаційному рівнях поряд із ви-
вченням особливостей, елементів правового режиму земель промисло-
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
увага приділялася, як правило, й об’єкту цього режиму. Серед таких 
науковців необхідно згадати В. І. Андрейцева, Р. Д. Боголєпова, 
І. Я. Вітюк, Я. З Гаєцьку-Колотило, Н. Ю. Гальчинську, Б. В. Єро-
фєєва, Н. В. Ільків, М. Г. Ковтуна, М. І. Краснова, Т. М. Лебедєву, 
С. І. Марченко, А. М. Мірошниченка, О. М. Пащенка, В. С. Терещука, 
М. В. Шульгу та ін. Зважаючи на активність вчених задекларувати 
власну позицію щодо зазначеної проблематики, у земельно-правовій 
науці України відсутнє єдине розуміння поняття цієї категорії земель. 
При цьому дефініції поняття «землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» відрізняються 
між собою за своїм змістом – як за кількістю ознак, які до них вклю-
чаються, так і за розумінням сутності деяких з цих ознак, зокрема ос-
новного цільового призначення та суб’єктів їх використання. Плюра-
лізм при формулюванні дефініції зазначеного поняття зумовлює необ-
хідність подальшого детального наукового дослідження питань, 
пов’язаних з визначенням поняття цієї категорії земель. 

З точки зору законів логіки визначити будь-який юридичний те-
рмін, у тому числі сформулювати дефініцію досліджуваного поняття, 

––––––––– 
 Барабаш Н. П., 2016 
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можна за умови розкриття його змісту. Відомо, що зміст правового 
явища становлять його ознаки. Оскільки визначення поняття земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення не можливе без знання того, які конкретно ознаки утво-
рюють зміст цього поняття, необхідно розглянути питання щодо ознак 
цього поняття. 

Обґрунтування змісту поняття «землі промисловості, транс-
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» в су-
часних умовах реформування земельних відносин потребує здійс-
нення класифікації правових ознак, які характерні для зазначених 
земель. Диференціація цих ознак на певні види має теоретичне і 
практичне значення, так як дозволить спершу забезпечити їх систе-
матизацію, встановленню ознак, які складатимуть зміст наведеного 
земельно-правового терміну, а в подальшому сприятиме удоскона-
ленню законодавства, що визначає правовий режим цих земель та 
ефективному застосуванню його норм. 

Звертаючись до безпосереднього виокремлення ознак, які нада-
ють можливість розкрити правову суть земель промисловості, транс-
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, необхідно 
зауважити, що серед таких ознак можна виокремити загальні, особливі 
та спеціальні. Систему загальних ознак становлять ознаки, притаманні 
всім землям зазначеної категорії, особливі – характерні для видів зе-
мель цієї категорії (земель промисловості, земель транспорту тощо), 
тоді як спеціальні – це ознаки, властиві виключно підвидам земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення (землям індустріальних парків, землям морського транс-
порту тощо). Об’єктом цього дослідження звичайно ж є лише загальні 
ознаки цих земель. 

Залежно від суб’єкта формування та джерела закріплення пра-
вові ознаки категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого призначення можна поділити на: законода-
вчі (визначальні ознаки зазначеної категорії земель, закріплені в зако-
ні) та наукові (характерні ознаки цих земель сформовані та обґрунто-
вані у правовій науці). 

Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення закріплене в ч. 1 ст. 65 ЗК України, 
згідно з якою такими землями визнаються земельні ділянки, надані в 
установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для 
здійснення відповідної діяльності. Закріплені у наведеній дефініції 
ознаки є юридичним критерієм, за яким ці землі відрізняються від ін-
ших категорій земель. У відповідності з цим критерієм до категорії зе-
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мель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін-
шого призначення належить кожна земельна ділянка, яка: 1) надана в 
установленому порядку в користування; 2) використовується підпри-
ємством, установою та організацією, тобто юридичними особами; 
3) характеризується таким основним цільовим призначенням, як здійс-
нення відповідної діяльності. 

Здавалося б, юридична визначеність не залишає ані найменших 
проблем із розумінням цього терміна та оперування ним на практиці. 
Однак, проблеми існують. А це призводить, відповідно до помилок у 
правозастосуванні та знижує ефективність правового регулювання земе-
льних відносин, що у свою чергу зумовлює пошук шляхів їх мінімізації. 

Усунення недоліків законодавчої дефініції категорії земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення можливе значною мірою шляхом урахування напрацю-
вань земельно-правової науки в розкритті цього поняття та змін земе-
льного законодавства, вироблених під час проведення земельної рефо-
рми в Україні. 

Досліджуючи правовий режим зазначених земель, вчені ви-
значають у своїх працях переважно їх поняття. Аналіз положень 
науки земельного права дозволяє виокремити у юридичній літера-
турі три напрями трактування поняття зазначених земель: 
1) визначення поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення зводиться в основному 
до дублювання законодавчої конструкції формулювання дефініції 
цих земель; 2) зміст поняття цієї категорії земель розкривається за 
допомогою їх легального визначення й акцентування уваги на не-
доліках нормативної дефініції; 3) наводиться доктринальне розу-
міння поняття категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Разом із тим значна 
частина авторів характеризує цю категорію земель також виокрем-
ленням певних юридичних ознак. 

Принагідно потрібно нагадати, що змістом поняття називаєть-
ся сукупність існуючих ознак предметів, відображених у понятті. 
Зміст поняття може бути установлений за допомогою визначення 
цього поняття [3, с. 29]. У той же час необхідно мати на увазі, що 
будь-яке визначення не повністю відображає предмет, воно бере у 
предмета тільки істотні ознаки і полишає поза своїм змістом масу 
інших ознак, якими наділений певний предмет [4, с 47; 5, с 104]. Та-
кий підхід до формулювання змісту правових понять пояснюється 
тим, що перерахування всіх ознак предмета в дефініції призводить до 
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підміни поняття про предмет простим описом цього предмета [6, 
с 76]. Тому в основний зміст поняття, виходячи із принципу достат-
ності та необхідності ознак, не повинні включатися «зайві» ознаки, 
оскільки функція узагальнення та виділення (відмежування) предме-
тів та явищ здійснюється і без цих ознак. Останні тільки загрома-
джують основний зміст поняття і тоді важко розібратися в тому, які з 
них необхідні, а які не є обов’язковими [6, с 33]. Водночас сукупність 
таких істотних ознак має бути достатньою для виконання двох пізна-
вальних завдань, що виконує визначення: з’ясування властивостей 
визначуваного предмета та відмежування його від суміжних з ним 
предметів та явищ [4, с 47]. 

Аналіз сформованих у науці земельного права України характе-
рних ознак земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення дозволяє стверджувати, що вони, як 
правило, не визначають сутність цієї категорії земель, не є істотними 
ознаками. Винятком є призначення зазначених земель для спеціально-
го несільськогосподарського використання. 

Таким чином, при визначенні змісту зазначеного поняття має 
місце не лише проблема конкретних ознак, що утворюють зміст даного 
поняття, питання їх сукупності, але й проблема видів ознак, що скла-
дають зміст поняття «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого призначення». 

––––––––– 
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ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВ ГРОМАДЯН 

Баран О. І.  
(2007 – 2015 рр.) асистент кафедри трудового, 

аграрного та екологічного права юридичного факультету  
Львівського національного університету ім. Івана Франка  

м. Львів, Україна  

Проведення земельної реформи в Україні супроводжується ди-
намічним розвитком земельного законодавства. Сучасне земельне за-
конодавство спрямовується на регулювання суспільних відносин щодо 
земельних ділянок не лише як об’єктів адміністрування, але й як 
об’єктів прав громадян.  

Право власності та інші речові права, виникають лише щодо зе-
мельної ділянки чи її частини, яка має площу, межі та кадастровий но-
мер, тобто щодо індивідуалізованої, сформованої земельної ділянки, а 
не землі в узагальнюючому розумінні.  

Стаття 79 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) визна-
чає земельну ділянку як частину земної поверхні з установленими ме-
жами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.  

У земельно-правовій літературі поняття земельної ділянки роз-
глядають з огляду на особливості її правового режиму. Так, Н.В. Іль-
ницька запропонувала визначити земельну ділянку як частину земель, 
яка, будучи безпосереднім об’єктом земельних правовідносин, має фі-
ксовану площу, межі, місце розташування, характеризується якісним 
станом, що відповідає її цільовому призначенню, та притаманним їй 
правовим режимом [1, с. 8]. 

Детальний аналіз істотних ознак земельної ділянки, які відо-
бражають особливості її правового режиму зробив В.І. Андрейцев. Ав-
тор відніс до цих ознак наступні характеристики цього об’єкту: 

а) поверхнева частина, в тому числі ґрунтового покриву відпо-
відної категорії землі;  

б) просторово визначена територія на місцевості;  
в) індивідуально визначена і юридично відособлена частина 

відповідних земель;  
г) належність частини території на відповідному юридичному 

титулі – права власності, права користування, у тому числі на праві 
земельного сервітуту, конкретній юридичній чи фізичній особі;  

д) використання (експлуатація) такої частини здійснюється від-
повідно до цільового функціонального призначення;  

––––––––– 
 Баран О. І., 2016 
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е) межі земельної території визначаються на місцевості відпові-
дно до затвердженої в установленому порядку землевпорядної доку-
ментації та правоустановчих документів [2, с. 151]. 

Науковий аналіз ст.79 ЗК України, проведений П.Ф. Кулиничем, 
показав, що земельні ділянки відповідають двом ознакам: фізичним і 
юридичним. До фізичних ознак професор відніс визначення земельної 
ділянки як частини земної поверхні та наявність меж по всьому пери-
метру ділянки. До юридичних ознак відніс наявність щодо неї прав [3, 
с. 217]. У більш пізнішому дослідженні статті 79 ЗК України П.Ф. Ку-
линич зазначив, що наявність прав на земельну ділянку включає при-
наймні дві її правові характеристики: власнісний режим та належність 
до певної категорії земель. Перша правова характеристика обумовлена 
тим, що земельне законодавство України базується на засадах належ-
ності всіх земель України на праві власності одному з визнаних зако-
ном суб’єктів права власності на землю. Друга правова характеристика 
земельної ділянки за критерієм наявності прав на неї полягає у її 
обов’язковій належності до однієї з категорій земель [4, с. 144 – 145].  

Разом з цим П.Ф. Кулинич не відніс до фізичної ознаки земельної 
ділянки наявність певного місця розташування, оскільки правова природа 
цього поняття викликала в автора певні застереження. «З одного боку, - 
зазначає П.Ф. Кулинич, - дану ознаку можна розглядати як фізичну, маю-
чи на увазі розташування земельної ділянки на території певної адмініст-
ративно-територіальної одиниці, в межах певної природно-кліматичної 
зони тощо. З іншого боку, наявність певного місця розташування земель-
ної ділянки можна розглядати і як юридичну ознаку, розуміючи останню 
як знаходження ділянки в штучно створеній системі координат та наявність 
адреси земельної ділянки чи іншого юридично значимого позначення її мі-
сця знаходження (індивідуального кадастрового номеру)» [3, с. 217]. 

Правову природу поняття «місце розташування земельної діля-
нки» ні в законодавстві, ні в земельно-правовій літературі не визначе-
но й досі. Втім, місце розташування земельної ділянки включається до 
відомостей про земельну ділянку та вноситься до Державного земель-
ного кадастру на підставі ч. 1 ст. 15 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» від 7 липня 2011 року (введений в дію з 1 січня 
2013 р.). Також місце розташування земельної ділянки разом з кадаст-
ровим номером та розміром земельної ділянки є істотною умовою до-
говору оренди землі щодо визначення об’єкту оренди (абзац 2 частини 
1 ст. 15 Закону України «Про оренду землі»).  

Враховуючи те, що визначення місця розташування земельної ді-
лянки є обов’язковим в кожному конкретному випадку, цікавим для до-
слідження є аналіз судової практики в цьому питанні. У зв’язку з відсутні-
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стю законодавчого визначення, Вищий адміністративний суд України ви-
клав своє розуміння місця розташування земельної ділянки. Так, в ухвалі 
від 17 грудня 2014 р. зазначено: «певне місце її знаходження, яке визнача-
ється за її координатами в прив’язці до поворотних точок існуючої геоде-
зичної мережі та певного регіону (області, району), населеного пункту, 
вулиці (проспекту, площі, провулку, бульвару тощо), номера. При цьому, 
адреса місця розташування земельної ділянки визначається з метою її фо-
рмування та ідентифікації; присвоєння земельній ділянці поштової адреси 
законодавством не передбачено. Поштові адреси присвоюються розташо-
ваним на земельних ділянках об’єктам нерухомості (будинкам, будівлям, 
спорудам тощо) або територіям, які використовуються для розміщення 
об’єктів благоустрою (парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узво-
зів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових тери-
торій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортив-
них, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-
складських та інших об’єктів). Органи місцевого самоврядування повнова-
жень щодо присвоєння поштової адреси земельній ділянці не мають» [5].  

Визначення місця розташування земельної ділянки, запропоно-
ване Вищим адміністративним судом України узгоджується з ч.1-2 
ст. 55 Закону України "Про землеустрій" від 22 травня 2003 року № 
858-IV, в якій встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місце-
вості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографі-
чних матеріалів. Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості) здійснюється на основі технічної документації із землеуст-
рою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земе-
льної ділянки в натурі (на місцевості). Вимоги до технічної докумен-
тації визначено пунктом 2.8 Інструкції про встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення ме-
жовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України 
із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року №376. 

Визначення меж, площі земельної ділянки, та внесення інфор-
мації про неї до Державного земельного кадастру ідентифікує та фор-
мує земельну ділянку як об’єкта цивільних прав згідно ст. 79-1 ЗК 
України. Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстра-
ції у Державному земельному кадастрі. Земельна ділянка вважається 
сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. 

На розвиток ст.79-1 ЗК України постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2012р №1051 затверджено Порядок ведення 
Державного земельного кадастру. Згідно цього Порядку датою держа-
вної реєстрації земельної ділянки є дата відкриття Поземельної книги. 
Номер Поземельної книги відповідає кадастровому номеру земельної 
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ділянки згідно п.50 Порядку 1051. Внесення до Державного земельно-
го кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровані земельні ділян-
ки (в тому числі у разі їх поділу чи об’єднання, а також відновлення їх 
меж) проводиться відповідно до пунктів 107-137 Порядку №1051. 

Тобто, формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав 
відбувається з урахуванням всіх вище перелічених нормативно-
правових актів. Тому при виникненні спорів щодо земельної ділянки 
як об’єкта цивільних прав суди мали б аналізувати усі вказані норма-
тивно-правові акти в їх взаємозв’язку. 

Із змісту ст. 79-1 ЗК України випливає, що сформована земельна 
ділянка як об’єкт права характеризується системою відомостей. До 
Державного земельного кадастру згідно ст. 15 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» включаються, окрім кадастрового номе-
ру, такі відомості про земельні ділянки, як, зокрема: місце розташуван-
ня; опис меж; площа; міри ліній по периметру; координати поворотних 
точок меж; дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів держа-
вної геодезичної мережі; дані про якісний стан земель та про бонітуван-
ня ґрунтів; відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, 
до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділян-
ка; цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної 
ділянки в межах певної категорії земель); склад угідь із зазначенням ко-
нтурів будівель і споруд, їх назв; відомості про обмеження у викорис-
танні земельних ділянок; відомості про частину земельної ділянки, на 
яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; 
нормативна грошова оцінка; інформація про документацію із землеуст-
рою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на під-
ставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.  

Згідно частини 2 цієї ж статті відомості про земельну ділянку 
містять також інформацію про її власників (користувачів), зареєстро-
вані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.  

Сукупність відомостей про земельну ділянку, що включаються до 
Державного земельного кадастру, безумовно розширює коло ознак земе-
льної ділянки, які повинні відображатися у її законодавчому визначенні. 

Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав в єди-
ній державній геоінформаційній системі відомостей про землі має ва-
жливе значення для гарантування стабільності земельних прав і 
обов’язків її власникам чи іншими особами, які використовують земе-
льні ділянки на законних підставах. 

––––––––– 
1. Ільницька Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призна-

чення: правові аспекти [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 
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ПРО ЮРИДИЧНУ КОНСТРУКЦІЮ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Богдан І. А.  
кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
м. Київ, Україна 

Вважається, що приведення наукових абстракцій у відповідність 
із мінливою реальністю є постійною методологічною проблемою кож-
ної науки [1, c. 194], в тому числі юридичної науки. 

При цьому, наукові поняття, сформульовані правовою теорією, 
виступають у якості інструмента пізнавальної діяльності, способу ро-
зуміння та фіксації досягнутих правових знань. Завдяки тому, що в них 
узагальнені змістовні та предметні знання про правову дійсність, вони 
є сходами, по яким правова наука рухається до нових результатів в пі-
знанні [2, с. 82]. 

Одною із таких правових «сходинок», яка функціонує як гносе-
ологічний інструмент правової теорії, а тому має бути покладена в ос-
нову методології розвитку трудового права, є поняття «юридична 
конструкція». Зазначене поняття розглядається в трьох розуміннях: (1) 
метод пізнання права, (2) модель врегулювання правом суспільних 
відносин, (3) спосіб тлумачення права [3, c. 68]. 

––––––––– 
 Богдан І. А., 2016 
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Застосування юридичних конструкцій в трудових відносинах 
обумовлює історичне правонаступництво мети трудового права як га-
лузі права та забезпечує неперервність розвитку трудового права.  

Виявлення та аналіз юридичної конструкції трудового дого-
вору має важливе теоретичне (обґрунтування самостійності галузі та 
відмежування трудового права від суміжних галузей права) та прак-
тичне (забезпечення єдиного підходу застосування норм законодав-
ства про працю) значення. 

Одним із підходів у поглядах на юридичну конструкцію трудо-
вого договору, який чимдалі набуває «наукової популярності» є поши-
рення загальних засад зобов’язального права. 

Протилежний підхід полягає у тому, що трудовий договір вико-
нує функцію юридичного факту з одночасним обмеженням функції 
безпосереднього регулювання трудового права останнім часом необ-
ґрунтовано ігнорується у фаховій літературі [4, с. 29-30]. 

Науковим підґрунтям для застосування першого підходу слугує 
позиція Таля Л.С., який зазначав, що у фактичний склад будь-якого 
оплатного договору про працю входять три елементи: обіцянка діяль-
ності, обіцянка винагороди та взаємність цих двох зобов’язань.  

Називаючи такі договори синаллагматичними (двосторонніми 
зобов’язуючими договорами), тобто такими, в яких одна сторона обіцяє 
або здійснює відомі дії з тим очікуванням, що й іншою стороною будуть 
виконані відповідні обов’язки, Таль Л. С. зазначав, що таке зобов’язання 
зустрічається у цілому ряді договорів. Єдиним специфічним елементом 
договору про працю є обіцянка роботи, тобто діяльність на користь кон-
трагента в бажаному для нього напрямку [5, с. 87-88]. 

Розвиваючи ідею синаллагми в трудових відносинах та зазна-
чаючи про складний характер трудового правовідношення, Александ-
ров М. Г. стверджував, що кожна зі сторін в цих відносинах виступає 
по відношенню до іншої сторони і як зобов’язана особа (боржник), і як 
управомочена особа (кредитор). Цим твердженням обґрунтовувалася 
ідея про трудове правовідношення як про двостороннє зобов’язання. 

Продовжуючи застосування цивілістичного підходу і до визна-
чення трудового договору, як до зобов’язання, Лебедєв В. М ствер-
джує, що трудовий договір це синаллагматична, приватно-правова, 
консенсуальна угода [6].  

Загальноприйнятим та вже на рівні аксіоми є твердження про те, 
що цивільно-правові конструкції в певних випадках є більш розвинутими 
з точки зору здатності забезпечити індивідуалізацію вказаних відносин. 

Проте в такому «цивілістичному» підході до трудового догово-
ру є певні теоретичні вади, які не враховують факт наявність публічно-
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правового елементу у трудових відносинах. З другого боку, врахуван-
ня наявності факту втручання держави у регулювання трудових відно-
син унеможливлює безумовне його застосування. 

Погоджуючись з таким висновком Александров М. Г., який за-
значив про приналежність трудового відношення до зобов’язання, ро-
бить застереження про те, що в певних випадках невиконання 
обов’язку по одному правовідношенню далеко не завжди обумовлено 
виконанням обов’язку по зустрічному правовідношенню (як це перед-
бачено для цивільно-правових двосторонніх договорів). Наприклад, 
порушення працівником трудової дисципліни не звільняє роботодавця 
від виконання своїх обов’язків по охороні праці. [7, с. 261]. 

Підсумовуючи Александров М. Г. говорить про те, що на відмі-
ну від обов’язку виплати винагороди, обов’язок забезпечення сприят-
ливих для продуктивності праці та безпечних для здоров’я умов праці 
не є елементом синаллагматичного зобов’язання [7, с. 306].  

В критичному контексті до попередніх висновків висловлена 
позиція Панасюка О.Т. про те, що суттю трудового договору є обме-
ження волі учасників трудових відносин згідно передбачених законо-
давством про працю соціальних стандартів, а не надання їм свободи 
поведінки [4, c. 39]. Такий підхід виключає можливість використання 
цивілістичного обґрунтування конструкції трудового договору. 

Це підтверджує правило про те, що недійсними є умови трудо-
вого договору у випадку погіршення положення працівника порівняно 
із законодавством (стаття 9 Кодексу законів про працю). Це правило 
«ігнорує» волю сторін та виявляє безперешкодне втручання у сферу 
трудових відносин з боку держави. 

Вказана обставина повинна бути прийнята до уваги при висуванні 
пропозицій щодо зміни змісту правової конструкції трудового договору. 
Методологічним фактором при цьому повинна стати думка Васильє-
ва А. М. про те, що зміни в складі правових категорій можуть мати місце 
тоді, коли вони обґрунтовані, доведені та перевірені досвідом [2, с. 95].  

Невизначеність юридичної конструкції трудового договору 
створює основу для необґрунтованого застосування цивілістичної 
юридичної конструкції зобов’язання в трудових відносинах. Така ана-
логія суперечить соціальному призначенню трудового права в цілому, 
та істинній суті юридичній конструкції трудового договору. 

––––––––– 
1. Вишновецька С. В. Методологічні підходи до дослідження докт-

ринальних дефініцій трудового права.// Поняття та категорії юридич-
ної науки. Зб. Наук. праць. Матеріали V міжнар.наук.-практичної 
конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.)/за заг. ред.. Н. М. Пархоменко, 
М. М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014 р. – 492 с. 
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На сьогодні часткова відміна програм спеціального пенсійного 
забезпечення загострила питання належного соціального захисту осіб, 
які здійснюють специфічну за умовами та характером трудову діяль-
ність. У зв’язку з цим особливий інтерес викликає запровадження в 
Україні ефективних обов’язкових та добровільних недержавних сис-
тем спеціального пенсійного забезпечення через професійні та корпо-
ративні недержавні пенсійні фонди і поширення їх на всіх осіб, які 
здійснюють таку діяльність. 

––––––––– 
 Бомбергер І. Л., 2016 
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Науковці, як правило, розглядають недержавне пенсійне забез-
печення осіб, які мають право на спеціальну пенсію, як додаткове до 
існуючої системи спеціального пенсійного забезпечення. Натомість 
Р. П. Луцький, досліджуючи питання соціального захисту державних 
службовців, висловлюється на користь запровадження обов’язкового 
недержавного пенсійного страхування державних службовців в Украї-
ні не як додаткового до існуючого пенсійного забезпечення державних 
службовців, а шляхом переведення їхнього пенсійного страхування у 
сферу обов’язкової недержавної програми [1, с. 109]. Підтримує ідею 
запровадження обов’язкового недержавного пенсійного забезпечення 
С. В. Вишновецька [2, с. 107–114]. 

Запровадження обов’язкового професійного та корпоративного 
пенсійного забезпечення для окремих категорій працівників сьогодні 
передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пе-
нсійне страхування». З аналізу п. 2 Розділу XV «Прикінцеві положен-
ня» випливає, що обов’язкове професійне та корпоративне пенсійне 
забезпечення повинно бути запроваджено для осіб, які мають право на 
спеціальну пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення». 
Для решти категорій осіб, які мають право на спеціальне пенсійне за-
безпечення, законодавство на сьогодні не передбачає обов’язкового 
запровадження недержавного пенсійного забезпечення через профе-
сійні або корпоративні пенсійні фонди. 

М. О. Лібанов слушно констатує, що «на даний час, в Україні 
під словосполученням «професійна пенсійна система» розуміється 
лише сукупність відносин, пов’язаних із здійсненням пенсійного за-
безпечення осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, 
на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами 
праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими та важкими 
умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і 
показників, затверджених Кабінетом Міністрів України. У той же 
час, коло громадян, які отримують пенсії за спеціальними правовими 
режимами в залежності від роду їх діяльності, набагато ширше і ви-
значено у 22 законах України» [3, с. 14]. З цього приводу автор про-
понує уніфікувати правові режими спеціальних пенсій, передбачив-
ши законопроектом про запровадження накопичувальної професійної 
пенсійної системи внесення змін до зазначених вище законів в час-
тині розповсюдження накопичувального механізму пенсійного забез-
печення на такі категорії громадян. 

В законодавстві відсутні обставини, які б унеможливлювали 
участь державних службовців, суддів, прокурорів тощо в недержавно-
му пенсійному забезпеченні шляхом обов’язкової участі в професійних 
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чи корпоративних пенсійних фондах. Основною умовою такої участі є 
ухвалення відповідного закону України, рішення Кабінету Міністрів 
України або рішення відповідних місцевих рад. 

C. М. Сивак, обґрунтовуючи необхідність переведення пільгових 
пенсій в систему недержавних пенсійних фондів, утворюваних за профе-
сійною ознакою, зауважує, що у зв’язку з цим важливо вирішити два го-
ловні питання: 1) встановити перелік галузей, де вводиться обов’язкове 
недержавне професійне страхування; 2) визначити тариф страхових внес-
ків з урахуванням того, що роботодавець такого шкідливого підприємства 
сплачуватиме страхові внески за двома системами – загальнодержавного 
обов’язкового і професійного пенсійного страхування [4, с. 126]. 

М. О. Лібанов [3, с. 15–16] поділяє такі погляди і висловлюється за 
ухвалення спеціального закону про обов’язкову професійну пенсійну сис-
тему, зауважуючи, що норми спеціального закону мають визначати: 

1) коло осіб – платників обов’язкових професійних внесків та 
осіб учасників професійної пенсійної системи, а також порядок набут-
тя статусу платника або учасника пенсійних фондів, за допомогою 
яких має здійснюватися професійне пенсійне забезпечення; 

2) правила формування, управління та розподілу коштів профе-
сійної пенсійної системи, що формуються за рахунок обов’язкових 
професійних пенсійних внесків та інвестиційного доходу, у тому числі 
здійснення внесків до відповідних професійних та корпоративних пен-
сійних фондів та їх розмір;  

3) відповідальність суб’єктів відповідних правовідносин за пору-
шення встановленого законодавством порядку нарахування, обчислення і 
сплати обов’язкових професійних пенсійних внесків, а також за порушен-
ня напрямків використання коштів професійної пенсійної системи. 

Щодо першого питання, яке повинно бути врегульовано спеціа-
льним законом про обов’язкову професійну пенсійну систему, то ця 
система повинна охоплювати усіх суб’єктів, які мають право на спеці-
альну пенсію за чинним законодавством України. Обмежувати таку 
можливість лише тими галузями, в яких робота є шкідливою, важкою і 
небезпечною для здоров’я [4, с. 126], на сьогодні недоцільно. 

У науковій літературі також висловлювалися й інші пропозиції 
обмежити можливу участь осіб у професійних чи корпоративних не-
державних пенсійних фондах. І. М. Динь, підтримуючи ідею про необ-
хідність створення недержавного пенсійного фонду для працівників 
бюджетних установ, пропонує встановити обмеження щодо можливої 
участі тих осіб, які не набули мінімального трудового стажу в бюдже-
тній сфері [5, с. 14]. Видається, що пропозиція автора є недостатньо 
виваженою. По-перше, автор не визначає кількісного критерію мініма-
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льного трудового стажу, який би давав право особі на участь у недер-
жавному пенсійному фонді. По-друге, варто з’ясувати, чи не буде 
встановлення такого обмеження проявом дискримінації осіб, які влаш-
товуються на роботу в бюджетні установи.  

Більш слушною нам видається пропозиція Р. П. Луцького насліду-
вати досвід пенсійного забезпечення державних службовців США, де 
умови такого забезпечення залежать від віку звернення особи за пенсією. 
На рівні федеральних програм затвердженим є мінімальний пенсійний вік, 
який диференціюється залежно від року народження особи. Зокрема, для 
осіб, які народились до 1948 року відповідний мінімальний пенсійний вік 
складає 55 років; у 1970 і наступних – 57 років. Пенсійний вік зумовлює 
відповідну вимогу страхового стажу особи, яка диференціюється залежно 
від обраного особою пенсійного віку. Право виходу на пенсію при досяг-
ненні мінімального пенсійного віку виникає лише за умови наявності 30 
років стажу служби, в той час, як пенсійний вік 60 років зменшує вимогу 
страхового стажу до 20 років [1, с. 111–112]. 

Другий блок питань, які обов’язково повинні бути врегульова-
ні в Законі України «Про професійну пенсійну систему», стосується 
правил накопичення, управління та розподілу коштів професійної 
пенсійної системи, що формуються за рахунок обов’язкових профе-
сійних пенсійних внесків та інвестиційного доходу, у тому числі 
здійснення внесків до відповідних професійних та корпоративних 
пенсійних фондів та їх розмір. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна констатувати, що для удо-
сконалення правового регулювання спеціального пенсійного забезпечення 
необхідним є ухвалення спеціального закону України про обов’язкову 
професійну пенсійну систему, який би визначив коло осіб – платників 
обов’язкових професійних внесків та осіб учасників професійної пенсій-
ної системи, а також порядок набуття статусу платника або учасника пен-
сійних фондів, за допомогою яких має здійснюватися професійне пенсій-
не забезпечення; правила формування, управління та розподілу коштів 
професійної пенсійної системи, що формуються за рахунок обов’язкових 
професійних пенсійних внесків та інвестиційного доходу, у тому числі 
здійснення внесків до відповідних професійних та корпоративних пенсій-
них фондів та їх розмір; відповідальність суб’єктів відповідних правовід-
носин за порушення встановленого законодавством порядку нарахування, 
обчислення і сплати обов’язкових професійних пенсійних внесків, а також 
за порушення напрямків використання коштів професійної пенсійної сис-
теми. На розгляд Верховної Ради України було внесено проект Закону 
України «Про обов’язкову професійну пенсійну систему» (реєстрац. но-
мер 1306 від 11.07.2008), який було відкликано 16.04.2010 року. На наш 
погляд, важливим недоліком цього законопроекту стало те, що він не охо-
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плював усіх категорій суб’єктів, що мають право на спеціальні пенсії, а 
відтак його ухвалення призвело б до відсутності єдиного нормативно-
правового акту, який би регулював правовідносини спеціального пенсій-
ного забезпечення в Україні. 

––––––––– 
1. Луцький Р. П. Соціальний захист державних службовців в Украї-

ні : дис.. кандидата юрид. наук : спец. : 12.00.05 / Луцький Роман Пет-
рович. – Львів, 2010. – 189 с. 

2. До питання про доцільність збереження пільгового пенсійного 
забезпечення льотного складу авіації / С. Вишновецька // Право Украї-
ни : Юридичний журнал. - 2012/1. - № 6. - С. 107-114 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

Бориченко К. В.  
кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права  

та права соціального забезпечення  
Національного університету «Одеська юридична академія», 

м. Одеса, Україна 

Соціальний захист населення є одним з пріоритетних напрямків 
реалізації державою своєї соціальної функції. Протягом життя кожна 
особа (сім’я) стикається з великою кількістю соціальних ризиків, не-
сприятливі наслідки яких не може подолати самостійно та у зв’язку з 
чим потребує підтримки з боку державних та недержавних органів, 
інших суб’єктів. Така підтримка реалізується шляхом надання соціа-
льних пільг, грошових виплат, натуральної допомоги, здійснення соці-
ального обслуговування тощо.  

––––––––– 
 Бориченко К. В., 2016 
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Проте, не дивлячись на значну кількість видів соціального захи-
сту, рівень його здійснення в Україні залишається досить невисоким. 
Однією з причин такої ситуації є відсутності концептуального систем-
ного підходу до формування заходів соціального захисту, що немож-
ливо без розробки понятійно-категоріального апарату. 

Одним з актуальних питань права соціального забезпечення у 
теоретичному та прикладному аспектах є визначення поняття соціа-
льного обслуговування. На підставі дослідження законодавства у 
сфері соціального захисту населення та галузевої наукової літератури 
можна дійти висновку про різноманітність підходів законодавця та 
вчених до визначення цього поняття. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги» 
від 19 червня 2003 р. [1], соціальне обслуговування визначається як 
система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і 
послуги, що надають соціальні служби окремим особам і групам 
населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, 
підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності. 
Дане визначення не можна назвати, з точки зору законодавчої тех-
ніки, ідеальним, оскільки незрозумілим залишається зміст таких 
понять, як «сприяння», «підтримка», останню у широкому розумін-
ні можна розглядати також в якості допомоги, що може здійснюва-
тися не лише шляхом соціального обслуговування, але й за рахунок 
грошових виплат, натуральної допомоги тощо. Таким чином, ви-
значення підтримки поряд з соціальним послугами в якості заходів 
соціального обслуговування виходить за рамки даного поняття. 

У проекті закону «Про соціальні послуги» від 18 вересня 
2015 р. (далі – Проект) [2] соціальне обслуговування визначено як 
дії, спрямовані на запобігання виникненню та профілактику складних 
життєвих ситуацій, надання постійної, тимчасової, періодичної, разо-
вої допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим на неви-
ліковні хвороби для подолання або пом’якшення складних життєвих 
обставин, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдія-
льності. Такий підхід законодавця викликає низку заперечень, зокре-
ма, щодо використання у даному визначенні категорії «громадян», а 
не «осіб», ототожнення понять «соціальне обслуговування» та «соці-
альні послуги», а також визначення переліку осіб, які мають право на 
подолання чи пом’якшення складних життєвих обставин в рамках 
даного виду соціального захисту, що неминуче призведе до обме-
ження права на соціальне обслуговування осіб та членів їх сімей, які 
відсутні у даному переліку. 
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Крім законодавця обґрунтувати суть поняття «соціальне обслу-
говування» намагаються низка науковців у галузі права соціального 
забезпечення. Зокрема,  

Б. І. Сташків визначає дане явище як діяльність соціальних служб 
щодо надання безоплатно або на пільгових умовах соціальних послуг 
особам, які перебувають у важких життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги з метою їх подолання або пом’якшення [3, c. 19].  

Досліджуючи правове забезпечення соціального захисту молоді в 
Україні, О.С. Кайтанський зазначає, що серед іншого, видом соціально-
го захисту даної категорії населення є соціальне обслуговування, під 
яким пропонує розуміти систему організаційних, фінансових та право-
вих заходів, спрямованих на сприяння, підтримку і надання послуг мо-
лоді з метою подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтри-
мку соціального статусу та повноцінної життєдіяльності [4, с. 13].  

У статті 2 Закону України «Про соціальні послуги» засадами 
надання соціальних послуг визнаються сприяння особам, що перебу-
вають у складних життєвих обставинах всіма наявними засобами і мо-
жливостями, а також попередження виникнення таких обставин. У 
Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, схваленій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. 
№ 556-р [5], однією з цілей реформування даного виду соціального за-
хисту населення зазначається необхідність запобігання виникненню 
складних життєвих обставин. У зв’язку з цим, на нашу думку, метою 
соціального обслуговування у сучасних умовах повинно бути не лише 
подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримка соціаль-
ного статусу та повноцінної життєдіяльності особи, як це визначено у 
ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги», але й попередження та 
запобігання виникненню складних життєвих обставин. 

Таким чином, з метою дотримання принципу юридичної яснос-
ті, соціальне обслуговування доцільно визначити як комплекс право-
вих, організаційних та фінансових заходів, спрямованих на попере-
дження та запобігання виникненню складних життєвих обставин, які 
порушують нормальну життєдіяльність особи (сім’ї), їх подолання, 
адаптації до них або пом’якшення несприятливих наслідків.  

Законом України «Про соціальні послуги» (ст. 1) визначено, що 
суб’єктами, які надають соціальні послуги є підприємства, установи, 
організації та заклади незалежно від форми власності та господарю-
вання, фізичні особи – підприємці, які відповідають критеріям діяль-
ності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, 
які надають соціальні послуги. При формулюванні визначення поняття 
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соціальних служб, у цій же статті Закону, вказано, що до них належать 
юридичні та фізичні особи. Як влучно зазначає В. М. Литвиненко, 
включення громадян до поняття соціальних служб є недоречним, оскі-
льки соціальною службою може бути лише юридична особа, а грома-
дяни – одна з категорій фізичних осіб (індивідів). Тому більш прави-
льно говорити, що суб’єктами, що надають соціальні послуги є соціа-
льні служби та фізичні особи [6, с. 310]. 

У зв’язку з цим, соціальне обслуговування також можна ви-
значити як діяльність соціальних служб та фізичних осіб щодо на-
дання комплексу соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають 
у складних життєвих обставинах, що порушують їх нормальну жит-
тєдіяльність, з метою подолання, адаптації до них або пом’якшення 
несприятливих наслідків. 

Крім суб’єктів надання соціальних послуг конкретизації по-
требують також суб’єкти, які мають право на їх отримання. Суб’єк-
том-отримувачем соціальних послуг є будь-яка фізична особа, яка 
опинилася у складних життєвих обставинах. Крім того, на думку 
С. М. Синчук, сім’я як цілісний колективний суб’єкт також може 
мати право на соціальний захист, у тому числі на соціальне обслу-
говування, якщо наслідки соціального ризику є спільними для всіх 
її членів, а отже вид соціально-забезпечувального надання призна-
чається та здійснюється щодо всіх членів сім’ї одночасно. Вона на-
буває статусу соціально-правоможного суб’єкта і у тому випадку, 
коли соціального ризику зазнав один із її членів, однак наслідки є 
вагомими для всієї сім’ї та породжують спільну соціальну потребу 
[7, c. 210]. Сім’я може бути визнана суб’єктом права на соціальний 
захист при здійсненні соціального обслуговування дітей-інвалідів, 
безробітних, надання технічних засобів реабілітації інвалідам та ді-
тям-інвалідам тощо, оскільки несприятливі наслідки складних жит-
тєвих обставин, що стали підставою для надання соціальних послуг 
у вищеперерахованих випадках, негативно впливають на умови 
життєдіяльності усієї родини. 

Таким чином, соціальне обслуговування – це система суспіль-
них відносин, які виникають між фізичними особами (сім’ями), що 
опинилися у складних життєвих обставинах, та соціальними службами 
всіх форм власності та господарювання, фізичними особами щодо на-
дання комплексу соціальних послуг. 

У науковій та навчальній юридичній літературі соціальне об-
слуговування розглядається також як окремий правовий інститут. Ця 
позиція підтримана і законодавцем, оскільки прийняття Закону Укра-
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їни «Про соціальні послуги» заклало основи для подальшого розвит-
ку нормативно-правової бази інституту соціального обслуговування 
у системі права соціального забезпечення. Як правовий інститут со-
ціальне обслуговування є сукупністю правових норм, які регулюють 
суспільні відносини у сфері фінансування, організації та здійснення 
надання соціальних послуг вразливим верствам населення з метою 
подолання складних життєвих обставин, адаптації до них або 
пом’якшення несприятливих наслідків. 

Таким чином, соціальне обслуговування є багатогранним по-
няттям та може розглядатися у чотирьох аспектах, як: комплекс за-
ходів; діяльність спеціально уповноважених органів та фізичних осіб; 
система суспільних відносин; правовий інститут у системі права со-
ціального забезпечення. Визначення поняття соціального обслу-
говування має важливе значення для запровадження концептуально-
го системного підходу до формування заходів соціального захисту, 
подальшого реформування системи надання соціальних послуг, оскі-
льки дозволить врахувати особливості суб’єктного складу правовід-
носин у даній сфері, зміст даного виду соціального захисту та мету, 
на досягнення якої він спрямований. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧЛЕНСТВА 

У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

Бригадир І. В.  
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри трудового та господарського права  
Харківського національного університету внутрішніх справ, 

м. Харків, Україна 

У повсякденній діяльності фермерських господарств в Україні 
питанням юридичної природи членства в фермерському господарстві 
приділяється недостатньо уваги. Однак дане питання досить гостро 
постає у випадку виникнення внутрішньогосподарського конфлікту 
між членами господарств або зовнішнього втручання в діяльність 
фермерів. 

Внутрішній «корпоративний» конфлікт може виникати через 
дію ряду чинників: розподіл прибутку, визначення керівництва то-
що. Зовнішнім фактором зазвичай виступають дії осіб, які мають 
намір придбати або поглинути фермерське господарства, в тому чи-
слі не дружнім способом (рейдерство). Слід зазначити, що законо-
давство при цьому мало допомагає. Серед причин основною вбача-
ється відсутність чіткого правового статусу членів фермерського 
господарства. 

Існуючий Закон України «Про фермерське господарство» (нада-
лі – Закон) щодо складу учасників фермерського господарства оперує 
двома поняттями: «засновник» та «член».  

До засновників Закон ставить більш жорсткі вимоги, ніж до 
членів, встановлюючи, що «право на створення фермерського госпо-
дарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-
річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство». 

Опосередковано встановлена додаткова вимога – наявність пра-
ва власності або користування земельною ділянкою, придатною для 
ведення фермерського господарства. Підставою для такого висновку є 
положення ст. 8 Закону, яка передбачає наступне: «Після одержання 
засновником державного акта на право власності на земельну ділянку 
або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної 
реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації у 
порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних 

––––––––– 
 Бригадир І. В., 2016 
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осіб у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юри-
дичних осіб». 

Стаття ж 3 Закону проголошує: «Членами фермерського госпо-
дарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного 
віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення 
фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Ста-
туту фермерського господарства». 

Такі різні вимоги до осіб, які спільно ведуть фермерське госпо-
дарство, породили практику розмежування понять та статусу «заснов-
ника» та «члена» фермерського господарства. Більше того, частково 
формалізація цього розмежування відбулася Держкомпідприємницт-
вом в листах від 12.08.08 р. № 6866 та від 28.12.09 р. № 16241. У цих 
документах прямо вказується, що «при заповненні реєстраційної карт-
ки в графу засновник (засновники) заносяться відомості про засновни-
ка (засновників) фермерського господарства». 

У практиці державної реєстрації фермерських господарств (за 
матеріалами реєстраційної служби Харківського району Харківсь-
кої області) така позиція призвела до того, що державні реєстратори 
відмовляються реєструвати господарства, в статуті та заяві про 
державну реєстрацію якого вказано кілька осіб як засновників, а 
право власності чи користування землею має тільки один. Форма-
льною підставою є відсутність прав на земельну ділянку в інших 
осіб, що ніби суперечить ст. 8 Закону. Більше того, відмовляють 
вносити в ЄДР інформацію про таких осіб як засновників, а по суті 
власників юридичної особи. Інколи вказується на неможливість 
членів господарства вирішувати питання розподілу прибутку, від-
даючи таке право тільки засновникам. 

Така позиція обґрунтовується наявністю згаданих листів Держ-
компідприємництва, а інколи недосконалим володінням всім правовим 
матеріалом щодо регулювання діяльності фермерських господарств. 
На нашу думку, це є хибною практикою і такою, що не відповідає 
чинному сьогодні законодавству з наступних причин. 

Ученими неодноразово доводилося в наукових публікаціях [1, 
2], що фермерське господарство є юридичною особою корпоративного 
типу. Тому в об’єднанні осіб, які створюють фермерське господарство, 
основну увагу має бути приділено саме об’єднанню власності (мате-
ріальних та нематеріальних активів). Доцільним вбачається те, що 
особа, яка вносить свою частку в сукупний капітал, на базі якого і по-
чинається діяльність господарства, повинна мати вплив на діяльність 
такого господарства. 
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Така логіка простежується і в Законі, в ч. 2 ст. 22 якого вказу-
ється: «За рішенням членів фермерського господарства відповідно до 
закону фермерське господарство як цілісний майновий комплекс може 
бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам Украї-
ни, які мають право на створення фермерського господарства, або 
юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва». 

Таким чином, саме за рішенням членів фермерського госпо-
дарства здійснюється розпорядження цілісним майновим комплексом 
господарства. А отже, член фермерського господарства є суб’єктом 
права власності на частку в майні, що має розглядатися корпоратив-
ними правами особи на належне їй підприємство. Однак наявність 
корпоративних прав з боку держави фіксується відповідними записа-
ми у державному реєстрі. Чого, у свою чергу, не здійснюється. 

Підставою для існування згаданих листів також було поло-
ження Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», який у ре-
дакції, що діяла до 01.01.2016 р., передбачав необхідність надання 
копії документів про права на земельну ділянку. З початку 2016 р. 
така вимога скасована. А тому сьогодні законодавець не пов’язує ре-
єстрацію фермерського господарства з наявністю документів про 
права на землю у всіх засновників.  

Більше того, відсутність записів у реєстрі про членів фермерсь-
кого господарства, які є по суті його власниками, може призводити до 
самовільного недобросовісного внесення змін до статуту засновником 
та порушувати права інших членів. 

З огляду на вказане доцільним вбачається внести зміни до Зако-
ну України «Про фермерське господарство», якими передбачити, що 
після створення та державної реєстрації фермерського господарства 
його члени мають рівні права із засновниками, а обсяг таких прав ви-
значається статутом фермерського господарства. 

––––––––– 
1. Зеліско А. В. Правовий статус фермерських господарств як юри-

дичних осіб приватного права / А. В. Зеліско // Право України. – 2010. 
– № 5. – С. 143–147. 

2. Оприско М. В. Особливості суб’єктного складу договорів про 
відчуження корпоративних прав / М. В. Оприско // Адвокат. – № 4 
(139). – 2012. – С. 36–41. 
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м. Львів, Україна 

Аналіз правового становища сільськогосподарських товарови-
робників в Україні дає змогу визначити характер, сутність та ступінь 
взаємозв’язків всіх учасників аграрних правовідносин. Однак, попри 
те, що у аграрно-правовій доктрині досить часто вживається термін 
«правове становище» і характеризується правове становище окремих 
суб’єктів аграрного права, все ж самого визначення цього поняття не-
має. Також необхідно чітко розмежувати поняття правового становища 
та правового статусу суб’єкта права. 

Латинське слово status (у перекладі означає положення, стан ко-
го-небудь або чого-небудь, а також становище) позначає у своєму пер-
вісному значенні і загальне становище окремої особи (особистості) в 
суспільстві, і сукупність усіх (або частини) її юридичних прав та 
обов’язків [1, с. 300]. Тобто термін «статус» визначається як «поло-
ження», «стан» та «становище». В українському слововживанні ці ка-
тегорії мають свою окрему семантику, свою словосполучуваність з ін-
шими словами. Так, 1) стан – те саме, що і становище, а також фізичне 
самопочуття або настрій (акти громадянського стану, внутрішній стан 
країни, воєнний стан, стан здоров’я, стан невагомості, тощо); 2) по-
ложення означає розташування у просторі (горизонтальне положення, 
положення тіла), певне теоретичне твердження чи думку (основні по-
ложення наукового тракту), зведення законів, правил (Положення про 
вибори); 3) становище – це обставини, умови, в яких хтось, щось пере-
буває (внутрішнє, критичне, скрутне, смішне, сімейне становище, опи-
нитися в становищі безробітного), а також місце, роль у суспільстві, 
професійному середовищі, родині (нелегальне становище, сімейне ста-
новище, зловживання своїм службовим становищем, становище на 
Близькому Сході) [2]. Таким чином, при визначенні місця та ролі від-
повідного суб’єкта права (у нашому дослідженні – сільськогосподар-
ського товаровиробника) в суспільстві чи державі необхідно вживати 
слово становище. Таким чином, з етимологічної точки зору під право-

––––––––– 
 Будай О. В., 2016 
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вим становищем суб’єкта права необхідно розуміти правові обстави-
ни, умови, в яких перебуває суб’єкт права, а також його місце та роль у 
суспільстві і державі, що передбачені нормами права. 

За відсутності доктринального розмежування понять «правовий 
статус» і «правове становище» звернемося до вдалої спроби розмежу-
вання поняття «правовий статус» із найближчим з юридичної точки зору 
поняттям «правове положення», проведеним Н. Якимчук [3, с. 11–18]. 
Вважаємо, що під поняттям «правове положення» науковець аналізувала 
саме поняття «правове становище» (у перекладі з російської мови «по-
ложение» – це становище). Н. Якимчук обґрунтувала наступні відмінно-
сті між поняттями «правове положення» та «правовий статус»: 

1. Під правовим положенням розуміють правове положення 
конкретного суб’єкта права, яке визначається як його загальним пра-
вовим статусом, галузевими правовими статусами, так і сукупністю 
конкретних правових зв’язків тривалого характеру, в яких він перебу-
ває, зокрема, по відношенню до держави громадянином якої він є [3, 
с. 12]. Н.Ю. Тодика теж вважає, що до «правового положення особи» 
включають «правовий статус громадянина», «правовий статус інозем-
ця» чи «правовий статус апатрида» [4, с. 150]. За аналогією можемо 
стверджувати, що до правового становища сільськогосподарських то-
варовиробників включаються правові статуси його різновидів, зокрема 
«правовий статус фермерського господарства», «правовий статус сіль-
ськогосподарських підприємств», «правовий статус сільськогосподар-
ських товариств» тощо. 

2. Поняття «правовий статус» вказує на місце суб’єкта в системі 
правовідносин, що характеризується передусім його правами й 
обов’язками. Поняття ж «правове положення» відображає функціона-
льну роль та вказує місце суб’єкта в системі суспільних відносин. То-
му це поняття не повинно бути тотожним поняттю правового статусу 
[3, с. 12]. Підкреслимо, що правовий статус вказує на місце суб’єкта в 
системі правовідносин, а правове положення відображає функціональ-
ну роль та вказує місце суб’єкта в системі суспільних відносин. Відтак, 
правове положення (правильніше – правове становище) є ширшим по-
няттям від правового статусу. 

3. Категорію «правовий статус» вживають, як правило, з поси-
ланням на галузь права, норми якої його регламентують (зокрема, кон-
ституційно-правовий, цивільно-правовий статус тощо), оскільки пра-
вовий статус вказує на місце суб’єкта в певній сфері суспільних відно-
син, що регулюються нормами визначеної галузі права [5]. Тому пра-
вильним буде формулювання «правовий статус суб’єктів аграрного 
права або ж суб’єктів аграрних правовідносин».  
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4. Традиційно розмежовують загальний і спеціальний правові 
статуси. Загальний правовий статус і спеціальні правові статуси 
суб’єктів є стабільними, оскільки норми права змінюються не з волі 
суб’єкта, а в нормативному порядку. Спеціальний правовий статус фо-
рмує сукупність прав і обов’язків, що характеризують та доповнюють 
загальні права й обов’язки стосовно різних осіб, які мають різне служ-
бове, сімейне та інше становище [6, с. 186]. Тобто саме становище 
впливає на статус суб’єкта, на виокремлення його прав та обов’язків. 
Таким чином правове становище є підґрунтям правового статусу від-
повідного суб’єкта. 

Вважаємо, що доведена Н. Якимчук відмінність понять «право-
вий статус» та «правове положення» є достатньо обгрунтованою.  

Відповідно до Великого енциклопедичного юридичного сло-
вника правовий статус – це сукупність прав і обов’язків фізичних і 
юридичних осіб [7, с. 675]. Поширеним розумінням правового ста-
тусу є його трактування як системи, комплексу прав і обов’язків 
особи, тобто її компетенції. Не вдаючись до детального аналізу до-
ктринальних підходів, під правовим статусом необхідно розуміти 
сукупність прав, свобод, законних інтересів та обов’язків відповід-
ного суб’єкта правових відносин, які закріплені у нормах права та 
гарантовані державою.  

На думку Н. В. Вітрука, варто розрізняти два самостійні по-
няття – «правове становище (статус) особистості» у широкому ро-
зумінні і «правове становище (статус)» у вузькому розумінні, – як 
відзеркалюючі явища, реальний зв’язок між якими можна визначи-
ти як відношення цілого і частини. Як зазначає автор, умовно, чис-
то термінологічно перше поняття можна позначити як «правове 
становище», а друге – як «правовий статус» (незважаючи на етимо-
логічну тотожність термінів «положення» і «статус»). Науковець 
пропонує наступне визначення: правове становище особистості – це 
широка, узагальнююча категорія, яка розкриває всі елементи закрі-
пленого в праві стану особистості, що знаходяться між собою в пе-
вних зв’язках, в соціальному плані обумовлені тим місцем, яке осо-
ба займає в системі суспільних відносин [6, с. 186–188]. Вважаємо, 
що дане визначення можна взяти за основу при визначенні поняття 
«правове становище сільськогоподарських товаровиробників».  

В. С. Щербина, ототожнюючи правове становище із правовим 
статусом, під цим поняттям розуміє сукупність економічних, організа-
ційних та юридичних ознак учасника відносин у сфері господарюван-
ня, встановлених в законодавстві (закріплених в іншій правовій фор-
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мі), що дозволяють індивідуалізувати його шляхом виділення його з-
поміж інших осіб – суб’єктів правовідносин – і кваліфікувати як 
суб’єкта права [8, с. 7]. Вважаємо, що правовий статус не можна ви-
значати через «певне становище суб’єкта права», адже це ширше по-
няття, що так би мовити «надає фон, забарвлення правовому статусу». 
Однак, зазначимо, що правове становище сільськогосподарських това-
ровиробників можна розглядати як комплекс юридичних, економічних 
та організаційних ознак виробників сільськогосподарської продукції, 
що здійснюють її переробку та реалізацію з метою одержання прибут-
ку і забезпечення продовольчої безпеки держави.  

Відтак, враховуючи родове поняття правового становища та 
взявши за основу визначення правового становища особистості, за-
пропоноване Н. В. Вітруком, та суб’єкта господарського права, сфо-
рмульоване В. С. Щербиною, можна узагальнити і сформулювати ви-
значення видового поняття правового становища сільськогосподар-
ського товаровиробника. Таким чином, пропонуємо під правовим 
становищем сільськогосподарського товаровиробника розуміти пе-
редбачені правовими нормами обставини, умови, в яких перебуває 
сільськогосподарський товаровиробник, котрі розкривають його еко-
номічні, організаційні та юридичні ознаки, що обумовлені місцем та 
роллю самого сільськогосподарського товаровиробника у суспільстві 
й державі та дозволяють індивідуалізувати його шляхом виділення з-
поміж інших суб’єктів правовідносин. 

––––––––– 
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Система соціального обслуговування інвалідів є доволі розгалуже-
ною. Його правове забезпечення здійcнюється завдяки юpидичним нор-
мам, які об’єднані в окpемий інcтитут права соціального забезпечення. Як 
самостійне cистемне утворення, норми, що pегулюють соціальне обслуго-
вування осіб з обмеженими можливостями, базуються на відповідних 
пpинципах, які визначають cутність даної групи cоціально забезпечуваль-
них відносин. Вони допомагають забезпечити їх ефективне пpавове регу-
лювання, дозволяють подолати нормативно – правові прогалини, конку-
ренцію та колізії у регулюванні однорідних відносин.  

У Законі України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” [1], 
який є спеціальним нормативно - правовим актом у сфері соціального 
обслуговування інвалідів, принципи надання соціальних послуг осо-
бам з обмеженими можливостями не зазначені. Однак це не означає, 
що реалізація відносин із cоціального обслуговування інвалідів не гру-
нтується на відповідних принципах. Тому, аналізуючи такі принципи 
опираємося на Закон України “Про соціальні послуги” [2], який є ос-
новоположним у сфері соціального обслуговування, і визначає основні 
організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторон-
ньої допомоги. Відповідно до вказаного нормативно - правового акту 
принципами соціального обслуговування є наступні: 1) принцип адре-
сності та індивідуального підходу; 2) принцип доступності та відкри-
тості; 3) принцип добровільності вибору отримання чи відмови від на-
дання соціальних послуг; 4) принцип гуманності; 5) принцип комплек-

––––––––– 
 Бук М. О., 2016 
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сності; 6) принцип максимальної ефективності використання бюджет-
них та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні по-
слуги; 7) принцип законності; 8) принцип соціальної справедливості; 
9) принцип забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають 
соціальні послуги; 10) принцип дотримання суб’єктами, що надають 
соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних 
норм і правил [2].  

Деякі із перерахованих принципів є загальними, тобто такими, 
які характерні для усіх видів соціального обслуговування. До таких 
принципів, на нашу думку, належать наступні: 1) принцип доступності 
та відкритості; 2) принцип гуманності; 3) принцип законності; 4) при-
нцип соціальної справедливості. У свою чергу, принципами соціально-
го обслуговування інвалідів, вважаємо: 1) принцип адресності та інди-
відуального підходу; 2) принцип добровільності вибору отримання чи 
відмови від надання соціальних послуг; 3) принцип комплексності; 
4) принцип забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають 
соціальні послуги; 5) принцип дотримання суб’єктами, що надають 
соціальні послуги, державних стандартів соціальних послуг, етичних 
норм і правил. Пропонуємо детальніше їх розглянути. 

Отже, першим у законі вказаний пpинцип адpесності та індиві-
дуального підходу. Існує два підходи до надання соціального обслуго-
вування – патеpналіcтський та адpеcний. В Україні значного викорис-
тання набув перший. Cуть його полягає в тому, що соціальні послуги 
надаються певним категоpіям людей, наприклад, ветеpанам війни чи 
геpоям України. Однак через обмежені фінанcові можливості деpжави, 
в pезультаті такого підходу, обcяг соціальних послуг, що отpимує осо-
ба, яку спідкала складна життєва обставина, виявляється зовсім незна-
чним. Окрім того, такі соціальні послуги може отpимувати oсоба яка їх 
не потpебує. Тому використання патеpналіcтcького підходу до надання 
соціального обслуговування особам з обмеженими можливостями є 
неефективним. Більш доcконалим видається використання адpеcної 
моделі соціального забезпечення. Адже, адpеcність надання соціаль-
них послуг – це надання соціальних послуг пеpcоніфіковано кон-
кpетній особі. Використання такої моделі cоціального обслуговування 
передбачає точне визначення отpимувача поcлуг, обов’язкову оцінку 
його матеpіального cтановища, підбіp індивідуального обcягу необхід-
них для нього соціальних послуг. Індивідуальний підхід соціального 
обслуговування осіб з обмеженими можливостями закладений в інди-
відуальній пpогpамі pеабілітації інваліда. Cаме така прогpама забезпе-
чує можливість вpахувати фізичні та пcихофізіологічні оcобливості 
інваліда і пов’язаний з ними pеабілітаційний потенціал.  
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Даний принцип є галузевим принципом, однак важливим для 
соціального обслуговування інвалідів, яке, власне, і здійснюється на 
основі індивідуального підходу. Тому пропонуємо змінити його назву 
на “пpинцип індивідуального підходу”, що краще відображатиме його 
специфіку у процесі реалізації відносин із надання соціальних послуг 
особам з обмеженими можливостями. 

Наступний принцип – це принцип добpовільного вибоpу отри-
мання чи відмови від надання соціальних послуг. Даний принцип 
означає, що людина з обмеженими можливостями має пpаво 
cамостійно або за допомогою законного пpедставника звеpтатиcь до 
cоціальних служб за отpиманням соціального обслуговування, 
обиpати відповідну фоpму cоціального обслуговування, за власним 
бажанням відмовлятись від cоціальних поcлуг. Згода на отpимання 
cоціальних поcлуг і відмова від них офоpмляється пиcьмовою заявою 
особи, яка має це пpаво, або її законним пpедставником. Значення 
цього принципу важливе для регулювання відносин соціального об-
слуговування інвалідів, однак пропонуємо скоротити його назву до 
назви – “принцип добpовільноcті”. 

Ще один принцип – це принцип комплексності. Цей принцип 
відіграє дуже важливу роль, тому що полягає у використанні певної 
cукупності соціальних послуг для вирішення складних життєвих об-
ставин. Оскільки окpемі неcиcтематизовані заходи можуть не дати по-
вноцінного позитивного pезультату або інколи навіть виявитись нега-
тивними. А, наприклад, незавеpшеніcть індивідуальної pеабілітаційної 
прогpами інваліда, відcутність деяких її напpямів cкорочують можли-
воcті pеалізації індивідуального pеабілітаційного потенціалу. Тому, не 
випадково оcновними завданнями cоціальних служб є надання ком-
плекcної допомоги (психологічних, соціально – побутових, соціально – 
педагогічних, соціально – медичних, інформаційних, юридичних та 
інших послуг) оcобам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. 

У Законі України “Про соціальні послуги” серед пеpеліку принци-
пів міститься і такий принцип, як пpинцип максимальної ефективності ви-
коpистання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що нада-
ють соціальні послуги. На нашу думку, виокремлювати цей принцип не-
потрібно, адже ця керівна ідея, яку він собою являє, і на основі якої пови-
нно здійснюватись соціальне обслуговування інвалідів, міститься у прин-
ципах доступності, комплексності соціального обслуговування. 

Принцип забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають 
соціальні послуги. Суть принципу конфіденційності соціального 
обслуговування пов’язана з тим, що cуб’єктам, які надають соціальні 
послуги, у пpоцесі їхньої діяльноcті cтає доступною інфоpмація про осіб з 
обмеженими можливостями, яка у разі її розголошення, може зашкодити 
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ними можливостями, яка у разі її розголошення, може зашкодити таким 
особам чи їх близьким, диcкpедитувати чи зганьбити їх. Така інфоpмація 
може викоpиcтовуватись лише в професійних цілях і не повинна 
pозголошуватись, окрім випадків, передбачених законом і пов’язаних з 
можливістю наcильства чи нанеcення шкоди якій – небудь особі. У Законі 
України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” зазначається, що при здій-
сненні реабілітаційних заходів інваліди мають право на конфіденційність 
інформації особистого характеру, в тому числі й щодо особливостей і ха-
рактеру ураження здоров’я. Одержання, використання, поширення і збері-
гання конфіденційних даних, що містяться в інформаційних ресурсах, 
здійснюється з додержанням вимог законодавства [1]. Отже, відомоcті 
оcобистого хаpактеру, які cтали відомими cоціальним пpацівникам, 
cтановлять пpофеcійну таємницю, за розголошення якої оcтанні неcуть 
юpидичну відповідальність, у тому числі й кримінальну.  

Також принципом соціального обслуговування інвалідів вважає-
мо: принцип дотримання суб’єктами, що надають соціальні послуги, 
державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил. Відпо-
відно до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії” державні соціальні нормативи у сфері надання соціа-
льних послуг встановлюються для визначення розмірів державних гара-
нтій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах [3]. З цією метою визначаються: пеpелік, види та обcяги 
cоціальних поcлуг, які надаються за pахунок державного та міcцевого 
бюджетів і cтрахових фондів; норми та нормативи надання cоціальних 
послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; пока-
зники якості cоціальних послуг. Пеpелік cоціальних послуг, опис мети їх 
надання і якості зазначаються в Державному класифікаторі соціальних 
стандартів та нормативів, що затверджується Кабінетом Міністрів Укра-
їни. Так, наприклад постановою КМУ від 14 січня 2004 року №12 за-
тверджено Порядок надання платних соціальних послуг та їх перелік. 
Стосовно ж дотримання етичних норм і правил, то, наприклад, відповід-
но до Міжнаpодних етичних cтандаpтів cоціальної pоботи cоціальному 
пpацівникові належить завжди виходити з позицій гуманізму й ми-
лоcеpдя, а саме: 1) не засуджувати, не дорікати клієнта; 2) попереджати 
можливості негуманного чи дискримінаційного поводження з індивідом 
чи групою людей; 3) захищати клієнта від фізичного і психологічного 
дискомфорту, розладу, небезпеки чи приниження.  

––––––––– 
1. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 

06.10.2005р., № 2961-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 
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2. Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.2003р., № 966-
IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/-
laws/show/966-15 

3. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії” від 05.10.2000 р., № 2017 – III [Електронний ре-
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ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 
У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 

Бурак В. Я.  
доцент кафедри трудового, агарного й екологічного права 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, 

м. Львів, Україна 

У Конституції України закріплено положення про визнання лю-
дини найвищою соціальною цінністю, а її права та свободи визначають 
зміст і спрямованість державної діяльності. Це обумовлює необхід-
ність формування правозахисного механізму з метою гарантування і 
забезпечення захисту трудових прав. В умовах реформування трудово-
го законодавства, появою нових видів відносин у сфері найманої праці 
є потреба удосконалення інституту захисту трудових прав працівників, 
та інших суб’єктів трудового права. Потреба реформування цього ме-
ханізму також обумовлена низькою ефективністю захисту трудових 
прав та законних інтересів працівників. Ефективність у свою чергу у 
великій мірі залежить від забезпечення її належними способами, які 
суб’єкти правовідносин не тільки могли б застосовувати, але і хотіли 
ними скористатися. 

Одним із напрямків реформування зазначеного механізму пови-
нен стати проект нового Трудового кодексу. Однак поверхневий аналіз 
свідчить, що проект залишився у цій частині продовженням радянської 
системи проголошення трудових прав, але не їх ефективної реалізації. 

Одним із основних недоліків системи захисту трудових прав є реа-
льне впровадження механізмів соціального партнерства. Адже механізми 
соціального партнерства дозволяють виховувати у суб’єктів трудових 
правовідносин відповідальне ставлення до своїх обов’язків, а також здійс-
нювати реальний контроль за дотриманням чинного законодавства, а та-
кож прийнятих в межах соціального партнерства зобов’язань. 

––––––––– 
 Бурак В. Я., 2016 
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В силу цього, в механізмі соціального партнерства назріла необ-
хідність зміни акцентів з судової чи адміністративної форми захисту 
на альтернативні способи захисту трудових прав. В першу чергу це 
стосується запровадження механізмів соціального партнерства. 

Серед альтернативних способів захисту трудових прав необхідно 
відзначити проведення переговорів, застосування посередництва і третей-
ських процедур. На жаль, у проекті Трудового кодексу відсутні норми, які 
б передбачали можливість застосування зазначених процедур при захисті 
трудових прав. Більше того у зазначеному проекті суттєво звужено пов-
новаження профспілок стосовно захисту трудових прав. 

Проект Трудового кодексу серед примирних процедур називає 
лише безпосередні переговори працівника з роботодавцем та розгляд 
індивідуального трудового спору комісією по трудових спорах (надалі 
КТС). При цьому про переговори згадується лише у контексті звер-
нення до комісії по трудових спорах, до якої працівник може зверну-
тися, якщо відповідні розбіжності не були врегульовані в ході безпосе-
редніх переговорів з роботодавцем протягом двох тижнів з дня звер-
нення працівника. Доречно у проекті Трудового кодексу врегулювати 
порядок звернення працівника до роботодавця з метою проведення пе-
реговорів і порядок проведення таких переговорів працівником само-
стійно, або за участю виборного органу первинної профспілкової орга-
нізації, членом якої є працівник. 

Що ж стосується комісії по трудових спорах, то у проекті 
Трудового кодексу є спроба перетворення її з юрисдикційного ор-
гану у примирний. У той же час норми проекту дозволяють блоку-
вати утворення КТС. Адже проектом передбачено утворення КТС 
за взаємною домовленістю між роботодавцем і виборним органом 
первинної профспілкової організації. При цьому представників мо-
жна висувати як на загальних зборах (конференції) членів первин-
ної профспілкової організації або на загальних зборах працівників. 
По-перше викликає подив суперечність між тим, що домовленість 
повинна досягатися між роботодавцем і профспілкою, а висувати 
представників можуть як профспілка та і усі наймані працівник. По-
друге, якщо на підприємстві первинна профспілкова організація 
відсутня, то хто буде домовлятися з роботодавцем про утворення 
КТС. І, по-третє, не виключено, що наймані працівник висунуть 
своїх представників до КТС, а первинна профспілкова організація 
своїх. Питання кому надати пріоритет. 

Серед видів захисту працівниками трудових прав проект трудо-
вого кодексу не передбачає можливості залучення посередника (медіа-
тора) з метою вирішення трудового спору. Натомість законом України 
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«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 
передбачена процедура залучення незалежного посередника з метою 
вирішення колективного трудового спору. Позитивною є новація про-
екту Трудового кодексу про можливість укладення мирової угоди під 
час розгляду трудового спору в КТС. 

Важливим елементом механізму захисту трудових прав праців-
ників є участь у ньому представників профспілок. У той же час проект 
кодексу значно звужує можливості залучення профспілок до захисту 
трудових прав. Це стосується надання згоди на звільнення працівника 
за ініціативою роботодавця, можливості безкоштовно представляти 
інтереси працівника під час розгляду спору в КТС чи суді.  

 
 

ПЕРЕДУМОВИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ 
У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

Бутинська Р. Я  
аспірантка кафедри соціального права 

юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Одним з основних суб’єктів трудових правовідносин висту-
пає роботодавець. Роботодавець є суб’єктом як індивідуальних, так 
і колективних трудових правовідносин. Згідно із чинним законо-
давством роботодавцем є юридична або фізична особа, яка викори-
стовує найману працю на умовах трудового договору. Водночас ро-
ботодавцем також може бути і організація, яка не є юридичною 
особою, наприклад, філія, за умови, що вона (філія) на це спеціаль-
но уповноважена. 

Юридична особа в якості роботодавця виступає не лише 
суб’єктом трудових правовідносин, але і багатьох інших. Зокрема, ро-
ботодавець є суб’єктом податкових, соціально-страхових правовідно-
син, а також деяких інших. 

Однак основну групу правовідносин, де роботодавець є 
суб’єктом є індивідуальні та колективні трудові правовідносини. Пра-
восуб’єктність роботодавця в усіх інших видах правовідносин є похід-
ною від роботодавчої. 

––––––––– 
 Бутинська Р. Я., 2016 
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Для того, щоб виступати суб’єктом трудових правовідносин, 
роботодавець повинен мати можливість: 

1) надавати роботу, тобто право найму працівників, укладення з 
ними трудового договору (організаційний критерій); 

2) оплачувати працівникам виконання їхньої трудової функції 
(майновий критерій); 

3) нести відповідальність за зобов’язаннями, які випливають із 
трудових правовідносин (деліктоздатність роботодавця). 

Водночас ознака можливості надавати роботу стосовно трудо-
вих правовідносин потребує ряду уточнень. Роботодавець повинен ма-
ти можливість надавати, як правило постійну, або довгострокову робо-
ту. Така робота повинна здійснюватися в користь роботодавця та під 
його керівництвом. Працівник при цьому підлягає правилам внутріш-
нього трудового розпорядку. Тобто роботодавець повинен володіти 
дисциплінарною владою над працівником. 

З першої ознаки випливає, що роботодавець повинен володіти 
організаційною владою з метою організації виробничого процесу, а 
також дисциплінарною владою, з метою регулювання внутрішнього 
трудового розпорядку. 

Така властивість роботодавця передбачає наявність трьох еле-
ментів: нормативна влада, розпорядча влада і дисциплінарна влада. 

Під нормативною владою розуміють повноваження роботодавця, у 
порядку визначеному законодавством, приймати локальні нормативно-
правові акти, які діють в межах відповідної організації. Нормативна влада 
роботодавця є певною мірою обмеженою, оскільки велику частину нор-
мативно-правових актів роботодавець приймає за погодженням або спіль-
но з виборним органом первинної профспілкової організації. 

Розпорядча влада роботодавця передбачає наявність у нього 
повноважень, спрямованих на організацію трудового процесу. Вона 
передбачає встановлення кола прав і обов’язків працівників для за-
безпечення виконання трудової функції, а також встановлення уча-
сникам виробництва обов’язкових для виконання конкретних за-
вдань, розпоряджень та інструкцій. Розпорядча влада являє собою 
сукупність багаточисленних практичних повноважень щодо керів-
ництва процесом праці, яке забезпечує безперервність і послідов-
ність управлінської діяльності. Розпорядча влада роботодавця пе-
редбачає його повноваження щодо визначення внутрішнього трудо-
вого розпорядку. У зв’язку з цим необхідно відмітити обмеження 
повноважень роботодавця в частині прийняття правил внутрішньо-
го трудового розпорядку трудовим колективом за поданням робо-
тодавця і профспілкового комітету. Натомість у проекті Трудового 
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кодексу пропонується норма, яка передбачає, що Правила внутріш-
нього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем за пого-
дженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником), а роботодавцем – суб’єктом мало-
го підприємництва - самостійно.  

Дисциплінарну владу можна визначити як повноваження ро-
ботодавця накладати на працівників дисциплінарні стягнення за по-
рушення трудової дисципліни, а також повноваження заохочувати 
за їх за трудові досягнення. У той же роботодавець не може само-
стійно повністю розпоряджатися своєю владою. Так, за чинним за-
конодавством роботодавець самостійно не може звільнити праців-
ника в порядку накладення дисциплінарного стягнення. Таке звіль-
нення попередньо погоджується з виборним органом первинної 
профспілкової організації, членом якої є працівник. Натомість, про-
ектом Трудового кодексу України передбачається можливість зві-
льнення працівників за порушення трудової дисципліни роботодав-
цем без такого погодження. Попередня згода виборного органу пер-
винної профспілкової організації вимагається лише при звільненні 
за скороченням штату, а також при виявленні невідповідності пра-
цівника займаній посаді або виконуваній роботі, якщо виявлена не-
відповідність є наслідком: 

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

2) недостатньої кваліфікації працівника, що підтверджується ре-
зультатами атестації, іншими доказами. 

Такі положення проекту Трудового кодексу порушує права пра-
цівників, оскільки усуває можливості для захисту працівника профспі-
лковою організацією. 

Виходячи з усіх трьох елементів розпорядчо-дисциплінарної 
влади, можна говорити про підлеглий характер праці як невід’ємний 
елемент трудового процесу. 

Що ж до майнового критерію, то роботодавець повинен мати 
матеріальні ресурси для виплати заробітної плати на рівні, не ниж-
чому від визначеного законом, а також сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та ін. До того 
ж, роботодавець повинен здійснювати працівнику гарантійні та ком-
пенсаційні виплати, передбачені законодавством, колективним і тру-
довим договором. 

Перелічені критерії правосуб’єктності роботодавця є передумовою 
наявності у нього прав та обов’язків як суб’єкта трудових правовідносин. 
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СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАНАДИ:  
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Ваврів М. І.  
магістрант юридичного факультету 

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

Інтеграційні процеси, що проводяться в Україні та пов’язані із 
реформуванням вітчизняного законодавства в контексті відповідності 
його міжнародним стандартам, підвищують актуальність наукових до-
сліджень досвіду зарубіжних держав у сфері пенсійного забезпечення 
їх громадян. Вартим уваги тут є досвід Канади, оскільки в цій державі 
на сьогодні ефективно поєднуються три рівні пенсійної системи, які 
Україна законодавчо закріпила та намагається запровадити. 

Канадська пенсійна система вважається однією з найбільш про-
гресивних і стабільно забезпечує високу пенсію. Варто зазначити, що 
Канада входить у п’ятірку країн у світі за обсягом пенсійних активів (у 
2014 році – $1,53 трлн) [1]. Модель пенсійного забезпечення Канади 
побудована на «трьох стовпах»: державному (федеральному), приват-
но-колективному та індивідуальному.  

Державний (федеральний) рівень – це виплата пенсій зі старості 
(Old Age Security Pension – OAS). Ця схема існує з 1952 року і фінан-
сується із загальних державних коштів. Пенсія зі старості виплачуєть-
ся тим особам похилого віку, яким виповнилося 65 років і які мають 
громадянство Канади. Крім того, пенсія зі старості виплачується осо-
бам відповідного віку, які постійно проживають у Канаді, за умови, 
якщо термін їхнього перебування тут не менше 10 років після досяг-
нення 18-річного віку. За новим пенсійним законодавством із 2023 ро-
ку пенсійний вік буде поступово збільшуватися. Ті, хто народився піс-
ля лютого 1962 року, будуть виходити на пенсію в 67 років. Розмір пе-
нсії зі старості становить приблизно 540, 12 доларів у місяць [4]. Він 
обчислюється за багатьма критеріями (наприклад, перебування у країні 
у статусі резидента-постійного жителя), але тут не береться до уваги 
трудовий стаж чи дохід. Величина одержуваної пенсії залежить від кі-
лькості років, прожитих у Канаді після повноліття. Якщо до моменту 
закінчення трудової діяльності людина має низький прибуток або не 
має його зовсім, крім основної пенсії, вона має право на додаткову пе-
нсію, яка називається «гарантована надбавка до доходу» (Guaranteed 
Income Supplement).  

––––––––– 
 Ваврів М. І., 2016 
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Другий рівень Канадської пенсійної системи – Канадський пен-
сійний план (The Canada Pension Plan – CPP). Він передбачає здійснення 
щомісячних вкладів у накопичувальну систему. Внески в накопичуваль-
ну систему роблять як роботодавці, так і самі працівники. Розмір внесків 
складає 3,9% заробітної плати. Максимальний розмір такої пенсії – 750 
доларів, якщо вихід на пенсію здійснюється в 65 років. У випадку звер-
нення за отриманням цього виду пенсії пізніше (з 65 до 70 років), її роз-
мір збільшується на 0,5% за кожний місяць подальшої роботи [4].  

Для України найбільш цікавим є третій рівень, адже щодо його 
ефективного запровадження ведуться дискусії серед науковців і практи-
ків. До третього рівня системи пенсійного забезпечення Канади належать 
індивідуальні рахунки (недержавні пенсійні фонди). У Канаді існує одна з 
кращих у світі (за оцінками фахівців) індивідуальних пенсійних програм. 
Індивідуальні пенсійні програми (Registered Retirement Savings Plan – 
RRSP) відкривають на додаток до двох державних програм [5]. Такі інди-
відуальні програми були запроваджені для того, щоб сприяти пенсійним 
заощадженням як для найманих працівників, так і для тих, хто мав влас-
ний бізнес. В індивідуальній системі пенсійного забезпечення бере участь 
близько 8 мільйонів людей із 32 мільйонного населення Канади. Розгля-
немо механізм функціонування цього рівня більш детально. 

За правовою природою недержавні пенсійні фонди у Канаді 
створюються у трастових формах. Тобто пенсійні кошти передаються 
на праві довірчої власності довірчим власникам, які управляють фон-
дом. Основним принципом організації фондів таких видів є те, що ко-
шти, передані довірчому власнику одними довірителями, повинні бути 
відокремлені від коштів, переданих іншими довірителями, і від майна 
самого довірчого власника. Усі країни англо-американської правової 
сім’ї (Австралія, Канада, Ірландія, Нова Зеландія, Велика Британія, 
США) передбачають трасти як єдино можливу правову форму існу-
вання пенсійних фондів [2].  

За індивідуальною програмою дозволяється вносити до 18% від 
доходу за попередній рік або до 24 тисяч канадських доларів (залежно яка 
сума є нижчою). Водночас, якщо роботодавець робить відрахування у 
другий рівень, то індивідуальний ліміт скорочується. Потрібно зазначити, 
що у разі, якщо протягом року людина вносить тільки частину максима-
льної суми на свій індивідуальний рахунок, то залишок цієї суми можна 
перенести на майбутній рік. Внески за індивідуальною програмою дозво-
ляється робити до 71 року, а після цього необхідно перевести всі накопи-
чені засоби у Зареєстрований фонд пенсійного страхування (Regіstered 
Retіrement Іncome Fund – RRIF), з якого можна надалі одержувати пенсій-
ні виплати або можливим є зняття всієї накопиченої суми відразу. 
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Такий індивідуальний рахунок має певні привілеї: внески в цю 
програму не обкладаються податком. Податки стягуються тільки тоді, ко-
ли людина починає користуватися цими накопиченнями. Збережені кош-
ти можна використовувати для придбання першого житла чи оплати на-
вчання, проте ця сума повинна бути повернута у власний пенсійний фонд 
протягом 15 років рівними частками. Тобто передбачена можливість ви-
користовувати власні накопичення до виходу на пенсію, але водночас і 
зобов’язання негайно заплатити повністю податок із знятої суми.  

Приватні особи мають право відкривати скільки завгодно ін-
дивідуальних рахунків в будь-який зручний час і в будь-яких фінан-
сових установах, діяльність яких дозволена у Канаді (великі і дрібні 
банки, страхові компанії, трастові компанії, пайові фонди тощо). Такі 
правовідносини регулюються Федеральним законом про прибутко-
вий податок (Income Tax Act) та Комісією з нагляду за фінансовими 
установами (OSFI). 

Підсумовуючи, у Канаді можна отримувати три різновиди пенсій: 
державну, пенсію з відрахувань у приватний робітничий план та приватні 
заощадження. За словами дослідницького центру при університеті Вінні-
пегу, використовуючи всі три різновиди пенсії людина може отримувати 
до 70% свого найбільшого прибутку з часів трудового стажу. Державна 
пенсія нараховується з досягненням 65 років, проте більше 40% працівни-
ків йдуть на відпочинок раніше, тому що досягають потрібної суми в при-
ватних накопиченнях та через приватний робітничий план [3]. 

З досвіду Канади вартим уваги є акцент на розвиток недержав-
них індивідуальних програм пенсійного забезпечення громадян. В су-
часних умовах нестабільності економічного розвитку України пенсійні 
активи могли б стати не тільки реальним приватним багатством грома-
дян, а й гарантією їх забезпеченої старості. У іншому аспекті, вони мо-
гли б бути ключовим джерелом національних інвестицій та «фінансо-
вою подушкою, що підтримує економіку у кризовий час». 

––––––––– 
1. Мельничук В. Пенсійна реформа: спроба №3 / В. Мельничук // 

Тиждень. – 2015. – 21 травня. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/-
Economics/136867 

2. Криклій В.А. Зарубіжний досвід функціонування недержавних 
пенсійних фондів та можливості його застосування в Україні / В.А. 
Криклій // Економiчний часопис-XXI. – 2013. – № 1-2(2). – С. 34-37. 

3. Сивокінь П. Що може стати альтернативою пенсійної реформи 
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серпня. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/ publications/-
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У екологічному законодавстві України визначено концептуа-
льні положення, мету та завдання формування національної екоме-
режі, а також передбачено очікувані соціальні, економічні та еколо-
гічні результати реалізації цього масштабного проекту в межах Укра-
їни. Узгодженість завдань, мети та принципів правового регулювання 
надає формуванню національної екомережі системного характеру і є 
запорукою ефективності правового впливу на суспільні відносини з її 
розбудови, розвитку та подальшого невиснажливого використання. 
Водночас, важливою проблемою, яку необхідно вирішувати Україні 
відповідно до континентальних конвенцій про збереження ландшаф-
тного та біологічного різноманіття, є поєднання транскордонних ді-
лянок національної екомережі з екомережами суміжних країн, інтег-
рованих у Всеєвропейську екологічну мережу. 

У ст. 4 Закону України «Про екологічну мережу України» від 
24 червня 2004 року основним принципом формування, збереження 
і використання екологічної мережі визнано забезпечення цілісності 
екосистемних функцій складових елементів екомережі [1]. Для діє-
вої реалізації цього принципу необхідним є чітке окреслення струк-
тури екологічної мережі України, визначення системних зв’язків 
між її структурними елементами та узгодження основних засад її 
побудови з системоутворюючими факторами Всеєвропейської 
екомережі. 

––––––––– 
 Ващишин М. Я., 2016 
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У ратифікованій Україною Конвенції про охорону біологічно-
го різноманіття визначено поняття екосистеми як динамічного ком-
плексу угрупувань рослин, тварин і мікроорганізмів, а також їх не-
живого навколишнього середовища, що взаємодіють як єдине функ-
ціональне ціле. Формування екомережі передбачає збереження існу-
ючих локальних екосистем і поєднання їх у просторово цілісну сис-
тему природних і частково змінених у процесі господарської діяль-
ності територій, що підлягають особливій охороні і допустимому не-
виснажливому використанню. 

Втілення ідеї побудови національної екомережі є прикладом за-
стосування екосистемного підходу в екологічній політиці нашої дер-
жави, оскільки функціонування екомережі спрямоване на забезпечення 
самовідтворення екосистем і підвищення їх якісних природних харак-
теристик. Е. В. Позняк переконана, що реалізація принципу екосисте-
мності має відбуватись з урахуванням можливості природних процесів 
до саморегуляції та самовідновлення, прогнозування ступеню зміню-
ваності біосфери в результаті здійснення відновлювальних заходів 
природоохоронного характеру, розвитку еколого-правової свідомості 
та культури, формування екологічного світогляду [2, с. 79].  

Правове регулювання відносин у сфері формування екомережі 
дозволяє враховувати системні взаємозв’язки між окремими її ком-
понентами і забезпечити надійнішу їх охорону в межах ключових та 
сполучних територій, підвищити стійкість природних ландшафтів та 
їх здатність до самовідтворення в межах буферних територій, здійс-
нювати першочергові заходи щодо ренатуралізації у межах віднов-
них територій екомережі.  

Одним з головних типів ландшафтів і екосистемою, що зазнала 
найбільшого антропогенного перетворення, є український степ. Ві-
домий український дослідник проблем правової охорони земель сіль-
ськогосподарського призначення П.Ф.Кулинич застерігає, що втрата 
степових ландшафтів призводить до деградації рослинного комплек-
су і грунтів, опустелення особливо посушливих регіонів нашої країни 
[3, с. 176].  

Деградація земель та опустелювання є одними з найбільш сер-
йозних викликів для сталого розвитку нашої країни, які спричиняють 
істотні проблеми екологічного і соціально-економічного характеру. 
Відповідно до Концепції боротьби з деградацією земель та опустелю-
ванням, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22 жовтня 2014 р. №1024-р. основними шляхами розв’язання цієї про-
блеми є удосконалення структури земельних угідь та напрямів госпо-
дарської діяльності з метою формування збалансованого співвідно-
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шення між земельними угіддями та забезпечення екологічної безпеки і 
рівноваги території, зокрема створення умов для забезпечення форму-
вання екомережі.  

Окремої уваги в контексті аналізу національної екологічної ме-
режі як системи заслуговує принцип системного врахування екологіч-
них, соціальних та економічних інтересів суспільства, також закріпле-
ний у ст. 4 Закону України «Про екологічну мережу України» від 24 
червня 2004 року [1]. Цей принцип є відображенням стратегії сталого 
розвитку, яка проголошує необхідність дотримання такої системи при-
родокористування, яка б забезпечила одночасно економічно ефектив-
не, екологічно безпечне та соціально справедливе використання при-
родних ресурсів. Досягнення обраної мети має супроводжуватися ви-
значенням основних напрямів трансформації державної політики від-
повідно до принципів сталого розвитку і прийняттям екологічно та со-
ціально орієнтованих рішень [4].  

Стале використання відповідно до Конвенції про охорону біоло-
гічного різноманіття означає використання компонентів біологічного 
різноманіття таким чином і такими темпами, які не приводять у довго-
строковій перспективі до вичерпання біологічного різноманіття, тим 
самим зберігаючи його властивість задовольнити потреби теперішньо-
го і майбутнього поколінь і відповідати їх сподіванням. 

В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної ене-
ргії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою 
Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 р. [5] значної уваги 
приділено спільній політиці в контексті сталого розвитку. Сторони 
визнають важливість якнайповнішого врахування економічних, со-
ціальних та екологічних інтересів не тільки свого відповідного на-
селення, а й прийдешніх поколінь і гарантують, що економічний 
розвиток, екологічна та соціальна політика підтримується спільно. 
Важливим напрямом реалізації стратегії сталого розвитку в Україні 
є формування національної екологічної мережі, що є складовою 
Всеєвропейської екологічної мережі. 

Сторони визнають важливість міжнародного управління з пи-
тань охорони навколишнього середовища та угод як відповідь між-
народного співтовариства на глобальні й регіональні проблеми у 
сфері охорони навколишнього середовища [5]. Всеєвропейська еко-
логічна мережа у низці міжнародних угод та директив ЄС визнана 
ефективною формою вирішення глобальної проблеми збереження 
ландшафтного та біологічного різноманіття.  
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Сторони гарантують, що їхнє законодавство забезпечує високі 
рівні охорони навколишнього середовища та праці і докладають зу-
силь для подальшого вдосконалення цього законодавства. Як спосіб 
досягнення цілей, Україна наближає свої закони, підзаконні акти та 
адміністративну практику до acquis ЄС [5]. Україна, як Сторона Уго-
ди про асоціацію, підтверджує своє зобов’язання щодо ефективної 
імплементації у своїх законах та практиках багатосторонніх угод з 
охорони навколишнього середовища, учасницею яких вона є, зокрема 
Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття, прийнятої Радою Європи у 1995 році, в якій пріоритет-
ним напрямом визначено формування Всеєвропейської екологічної 
мережі, як єдиної цілісної системи збереження та відтворення націо-
нальних природних багатств усього континенту.  

Результативність функціонування екомережі залежить від опти-
мальної взаємодії її природних компонентів та злагодженого інститу-
ційного механізму на основі екосистемного підходу, а відновлення 
природо-ресурсного потенціалу і збереження довкілля, що є стратегіч-
ною метою побудови екомережі, водночас є умовою збалансованого 
природокористування і сталого розвитку суспільства. 

––––––––– 
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ДО ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Вісьтак М. Я.  
кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри трудового, аграрного 
та екологічного права юридичного факультету 

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

В сучасних умовах геополітичної кризи все частіше постає питання 
енергетичної незалежності нашої держави. Беззаперечно, реформування 
паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) відповідно до європейського 
зразка з метою забезпечення енергетичної безпеки стає одним із ключових 
напрямків як внутрішньої так і зовнішньої політики України.  

Визначення енергетичної безпеки подано в Законі України «Про 
електроенергетику», відповідно до якого під енергетичною безпекою ро-
зуміється стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно 
безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в 
енергії та охорону навколишнього природного середовища.[1] Тобто, як 
вбачається із змісту цієї норми, енергетична безпека трактується не лише 
як безпечність та ефективність самих енергоносіїв, а також як відсутність 
шкідливих наслідків для довкілля в процесі їх використання. Положення 
щодо охорони довкілля містяться також і в Енергетичній стратегії Украї-
ни на період до 2030 р.[2] Так, з-поміж цілей цієї стратегії є зменшення 
техногенного навантаження на навколишнє середовище і забезпечення 
цивільного захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК.  

Також, Указом Президента від 12.01.2015 року схвалено Страте-
гію Сталого розвитку «Україна – 2020» [3]. Всесвітня Конференція 
ООН з питань навколишнього природного середовища і розвитку ви-
знала концепцію сталого розвитку домінантною ідеологією цивілізації 
у XXI столітті. Ввідповідно сталий соціально-економічний розвиток 
країни передбачає таке функціонування її господарського комплексу, 
коли одночасно забезпечується раціональне та екологічно безпечне го-
сподарювання і високоефективне збалансоване використання природ-
них ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров’я людини, 
збереження і відтворення навколишнього природного середовища та 
природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва. 

На виконання Стратегії сталого розвитку, Міністерством енер-
гетики та вугільної промисловості було розроблено новий проект Ене-
ргетичної Стратегії України, в якому передбачається, що головною ме-

––––––––– 
 Вісьтак М. Я., 2016 
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тою розвитку енергетики на період до 2020року є забезпечення енерге-
тичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого 
використання і споживання енергоресурсів із впровадженням іннова-
ційних технологій.  

Аналізуючи структуру Енергетичної Стратегії Об’єднаної,[4] 
(остання редакція від 07.08.2015 р.) можна зазначити, що в цьому про-
екті не визначено ані поняття енергетичної безпеки як такої, ані зазна-
чено взаємозв’язку енергетичної безпеки із охороною довкілля. Проек-
том лише подано формулу енергетичної безпеки, а саме складовими 
такої безпеки визначено - енергозаощадження та енергоефективність + 
власні енергоресурси (вугілля, природний газ, нафта, біомаса + інші 
відновлювані джерела енергії) + диверсифікація імпорту + стратегічні 
резерви + інтеграція в енергетичний простір ЄС (сполучені та синхро-
нізовані енергетичні мережі). З цього контексту лише опосередковано 
можна прослідкувати такий взаємозв’язок.  

На противагу проектам Енергетичних стратегій, у Законі Украї-
ни «Про основні засади державної екологічної політики України на 
період до 2020 року» чітко прослідковується залежність безпечного 
для життя і здоров’я людини довкілля від стану енергетичної галузі 
нашої держави. Зокрема, з-поміж першопричин екологічних проблем в 
Україні зазначається успадкована структура економіки з переважаю-
чою часткою ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої 
був посилений переходом до ринкових умов. Значною мірою забруд-
нення довкілля зумовлено не в останню чергу виробничою діяльністю 
підприємств паливно-енергетичного комплексу.  

Законом України «Про охорону навколишнього середовища» 
визначено, що під екологічною безпекою розуміється такий стан на-
вколишнього природного середовища, при якому забезпечується попе-
редження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпе-
ки для здоров’я людей.[5] Об’єктами паливно-енергетичного комплек-
су є атомні, теплові та гідроелектростанції, підприємства нафтогазово-
го комплексу, підприємства вугільної промисловості (вугледобувні, 
вуглезбагачувальні тощо), ядерно-промисловий комплекс, лінії елект-
ропередачі та тепломережі та ін. Усі ці об’єкти можна класифікувати 
як екологічно небезпечні, діяльність та експлуатація яких супроводжу-
ється значними ризиками для безпечного довкілля. 

А в умовах аварійних, надзвичайних та катастрофічних ситуацій 
ці об’єкти можуть перетворитися на реальну загрозу національній без-
пеці. Вони несуть загрозу стану атмосферного повітря, прискорюють 
парникові явища, впливають на стан поверхневих та підземних вод, 
ґрунтів, спотворюють природні ландшафти, особливо у вугільній про-
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мисловості, є джерелами забруднення довкілля шкідливими речовина-
ми, викликають теплові, радіаційні, електромагнітні, акустичні та інші 
фізичні впливи, що виявляється в локальному, регіональному і глоба-
льному масштабах.[6, с.3] 

Як вбачається із положень Закону України «Про основні засади 
державної екологічної політики України на період до 2020 року», при-
родоохоронні аспекти не набули широкого відображення в галузевих 
економічних політиках і запровадження новітніх екологічно чистих 
технологій та поширення найкращого досвіду є дуже повільними. Це 
стосується і реформи в енергетичному секторі, що відбивається і на 
енергетичній безпеці нашої держави. 

Аналізуючи положення Енергетичної Стратегії, можна зауважи-
ти, що правові та організаційні заходи із охорони довкілля в рамках ене-
ргетичної реформи є поодиноким та розкиданими по всій Стратегії і не 
становлять єдиного злагодженого механізму. Так, в Стратегії зазначено, 
що одним із завдань які необхідно виконати в рамках Енергетичної 
Стратегії є декарбонізація вітчизняної енергетики. Відповідно, на вико-
нання вимог директиви 2009/28/ЕС має бути розроблено та затверджено 
Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р. 
Крім цього, на виконання директив 2010/75/ЕС, 2001/80/EC, в Україні 
має бути розроблено і затверджено Національний план дій зі скорочення 
викидів забруднюючих речовин зі спалювальних установок великої по-
тужності (50 і більше МВт) за аналогією з національними планами ско-
рочення викидів країн ЄС. Самій же відновлюваній енергетиці відведено 
одну сторінку тексту, в той час коли частка відновлюваних джерел енер-
гії в розвинутих економіках лише зростає. 

І хоча усвідомлення необхідності проведення реформи в енерге-
тичному секторі економіки, а також кроки, що здійснюються в цьому 
напрямку, є дуже важливими, доцільно більш комплексно підходити 
до розроблення програмних документів, що визначають ключові по-
няття означеної реформи, щоб в майбутньому забезпечити успішне її 
впровадження. 

––––––––– 
1. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р. 

№ 575/97-вр// Урядовий кур’єр від 20.11.1997 
2. Розпорядження КМУ від 24.07.13 р. «Про схвалення енергетич-

ної стратегії України на період до 2030 р»// Урядовий кур’єр від 
29.01.2014 

3. Указ президента України від 12.01.2015 р. « Про стратегію стало-
го розвитку «Україна-2020»// Урядовий кур’єр від 15.01.2015, № 6 

4. http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 
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м. Львів, Україна 

Стаття 1 Конституції України [1] декларує Україну як соціальну 
державу. У юридичній літературі, зокрема О. З. Панкевичем, обґрунто-
вується можливість виділення певних завдань соціальної держави, зок-
рема, щодо створення юридичних і фактичних умов для самостійного 
забезпечення працездатною людиною для себе та для своїх близьких гі-
дного життя, а також здійснення державою заходів щодо підтримки не-
працездатних груп населення, принаймні, на рівні прожиткового міні-
муму. Ці завдання, на думку вченого, корелюються з одним із найголов-
ніших принципів католицької соціальної доктрини — принципом субси-
діарності, який розуміється як заборона і недоцільність соціальної опіки 
держави над людиною при вирішенні проблем, які особа в змозі подола-
ти самостійно [2]. Саме такі засади покладені в основу соціальної полі-
тики цивілізованих країн світу. Натомість в Україні соціальна політика 
держави ігнорує цей принцип, що виявляється, зокрема, у сфері право-
вого регулювання субсидіювання відшкодування витрат населенню на 
оплату житлово-комунальних послуг. За даними Державної служби ста-
тистики України у 2015 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг призначено 5392,9 тис. домогосподарств. 
Тобто близько третини населення неспроможні оплатити за спожиті жи-
тлово-комунальні послуги, й потребують допомоги держави. На жаль, 
специфічною особливістю України є бідність серед працюючих, хоча 
зайнятість має виступати чинником, що страхує від бідності. Тому з по-
зицій цивілізованого світу дивною видається ситуація, коли працездатні 

––––––––– 
 Гаєцька-Колотило Я. З., 2016 
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працюючі громадяни змушені, як жебраки, звертатися за допомогою до 
держави щодо оплати житлово-комунальних послуг тощо, що, на наш 
погляд, є приниженням гідності людини. Згідно із ч. 1 ст. 3 Конституції 
України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність …є найвищою соці-
альною цінністю. Саме це має бути мірилом та метою будь-яких реформ 
в Україні, все інше має випливати із цієї мети. 

У юридичній літературі, зокрема зарубіжній, принцип соціальної 
держави розглядається як невід’ємний від зобов’язання щодо людської 
гідності. Відтак, зобов’язання держави щодо людської гідності має поля-
гати не у тотальному соціальному захисті усіх без винятку громадян, а 
лише тих, які неспроможні, зокрема через непрацездатність тощо1, а, на-
самперед, у створенні державою юридичних та фактичних умов для само-
стійного забезпечення працездатною людиною гідного життя для себе та 
для своїх рідних і близьких. У статті 43 Конституції України також зазна-
чено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджу-
ється. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом (ч. 3 ст. 46).  

С. Головатий, аналізуючи сучасну німецьку концепцію соціаль-
ної держави (Sozialstaat), посилаючись на зарубіжних авторів, зазначає 
ще на одну засадничу рису такої держави - відповідальність влади не 
лише за забезпечення своїх громадян соціальним «пакетом виживан-
ня», а покладаючи на владу відповідальність за «перерозподіл багатст-
ва»[3, с. 200]. В Україні цей принцип повністю знівельовано. Здава-
лось би, субсидіюючи населення, держава прагне досягти хоча б види-
мості соціальної справедливості. Насправді ж бенефіціарами щедрої 
державної допомоги у формі субсидій є постачальники цих послуг. 
Так, Законом України від 9 квітня 2015 р. «Про ринок природного га-
зу» [4] передбачено, з одного боку, право вразливих споживачів на 
субсидію для відшкодування витрат за спожитий природний газ та ін-
шу адресну допомогу, (ст. 16), з іншого боку - суб’єкт ринку природ-
ного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, відповідно до 
ч. 1 ст. 11 цього Закону, має право на отримання компенсації економі-
чно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на 

––––––––– 
1 У ч. 1 ст. 46 Конституції України чітко зазначено, що громадяни мають право 
на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, част-
кової або тимчасової втрати непрацездатності, втрати годувальника, безробіття 
з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, пере-
дбачених законом. 
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доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціаль-
них обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відпові-
дно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  

Крім того, держава несправедливо диференціює можливості 
громадян, яким призначено субсидію і які її не отримують, щодо ціни 
та обсягів використання газу тощо. Згідно із Положенням про покла-
дення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. [5] на пе-
ріод з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно) діють граничні 
роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів, диферен-
ційовані залежно від виду та обсягів використання природного газу, в 
розмірі, визначеному постановою НКРЕКП від 3 березня 2015 р, а са-
ме: 1) для приготування їжі та/або підігріву води - 7,188 гривні за 1 
куб. метр; 2) для індивідуального опалення або комплексно (індивіду-
альне опалення, приготування їжі та/або підігрів води): 

– за обсяг, використаний до 1200 куб. метрів природного газу 
(включно) за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включ-
но), - 3,6 гривні за 1 куб. метр; 

– за обсяг, використаний понад 1200 куб. метрів природного га-
зу за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно), - 7,188 
гривні за 1 куб. метр. 

Натомість у разі призначення субсидії обсяги використання грома-
дянами природного газу значно перевищують середні 200 куб. метрів в 
місяць (подекуди, навіть у 5-10 разів), оскільки згідно із п. 7 Положення 
про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрап-
леного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. «Про 
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого га-
зу, твердого та рідкого пічного побутового палива з наступними змінами 
[6], субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у жит-
ловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким 
нараховується плата за житлово-комунальні послуги.  

Згідно із вище вказаним Положенням право на отримання адрес-
ної безготівкової субсидії для відшкодування цих витрат поширюється 
практично на усіх громадян. Виняток складають лише випадки, коли 
будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб 
(осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-
комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призна-
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ченням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купів-
лю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного 
засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгостроко-
вого вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (бу-
динку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного 
(в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у 
межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування 
житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із 
забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) 
перевищує 50 тис. гривень. Тоді субсидія, як загальне правило, не при-
значається. Але і з цього правила можуть бути винятки.  

Такий підхід вже призвів до негативних наслідків. Оскільки всі види 
допомоги, в тому числі і субсидії, є грошовими доходами громадян, то ніве-
люються стимули до активної економічної діяльності, що в кінцевому ре-
зультаті може призвести до катастрофічних соціально-економічних наслід-
ків для всієї держави. Для порівняння – середній розмір призначеної субси-
дії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 
одне домогосподарство у грудні 2015 року становив 1090,9 грн., а розмір 
мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року становить у міся-
чному розмірі 1378 грн., у погодинному розмірі – 8,29 грн. [7]. 

Інший негативний наслідок полягає у фактичному стимулюванні 
отримання заробітної плати «у конвертах» з метою отримання додаткових 
грошових доходів у вигляді відповідної допомоги, зокрема субсидій. 

Згідно із даними Державної служби статистики України загаль-
на сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–грудні 2015 ро-
ку, становила 2346,0 млн. грн. [7]. Отже, чим більшій кількості грома-
дян призначать субсидії, тим більші видатки Державного бюджету 
України, тим менше видатків на інші нагальні, в тому числі соціальні, 
потреби тощо, тим більше зростатимуть доходи суб’єктів господарю-
вання-постачальників житлово-комунальних послуг.  

Водночас, доводиться констатувати, що в Україні не реалізується 
адекватна державна політика в сфері енергоефективності, як альтернатив-
на субсидіям, яка у кінцевому результаті мала б призвести до покращення 
соціально-економічного становища громадян та посилити енергетичну 
незалежність держави загалом. Так, Державна цільова економічна про-
грама енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-
2016 роки, затверджена постановою Кабінету міністрів України від 1 бе-
резня 2010 р. [8] була розрахована лише до 2015 року, однак постановою 
КМУ від 11 листопада 2015 р. № 929 її дію було продовжено ще на 1 рік. 
Проте, у Додатку 2 до цієї Програми на стимулювання населення до впро-
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вадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми 
кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких ви-
дів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім 
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) 
та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них на 2016 рік 
задекларовано 11,702992 млн. грн., що мало б охопити 2 тис. домогоспо-
дарств (за кредитними договорами, укладеними з 27 серпня 2015 р.) 
(п. 18); на стимулювання населення до впровадження енергоефективних 
заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для 
придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів передбачено 
67,6 млн. грн., що повинно охопити 10 тис. домогосподарств (п.19); на 
стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, жит-
лово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних захо-
дів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для при-
дбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів - 11,1 млн. грн., 
що мало б охопити 107 будинків (п. 20). Загальна сума фінансування цих 
заходів складає 90,402992 млн. грн.. Це супроти 2346,0 млн.грн. на субси-
дії у січні-грудні 2015 року.  

Крім того, на 2016 рік у вказаній Програмі не передбачено здій-
снення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого 
ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і 
використання відновлюваних джерел енергії і т.п., та, відповідно, не 
передбачено на це коштів. Хоча необхідність розроблення Програми 
популяризації енергоефективності серед населення та інформування 
споживачів про наявні енергоефективні технології передбачено Енер-
гетичною стратегією України на період до 2030 р., схваленою розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. [9]. 

Таким чином, розуміння соціальної держави в контексті держа-
вної соціальної політики України є певною мірою викривленим і не 
базується на результатах сучасних наукових досліджень, не враховує 
позитивну практику формування засад соціальної держави у законо-
давстві цивілізованих зарубіжних країн. 
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В умовах активної євроінтеграції Україна обрала політику удо-
сконалення законодавства та розвитку державних програм забезпечен-
ня у різноманітних сферах життя. Система соціального забезпечення є 
однією з тих галузей, що найбільше потребують реформування. Це 
пов’язано з тим, що заходи такого забезпечення спрямовані на гаран-
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тування достатнього та повноцінного життя в соціумі осіб, які зазнали 
соціального ризику. 

В цьому контексті доцільно звернути увагу на міжнародні дого-
вори, які відповідно до Конституції України після їх ратифікації вва-
жаються частиною національного законодавства. У галузі соціального 
захисту основоположним міжнародним договором, що визначає соціа-
льну орієнтацію економічного розвитку держав, що її ратифікували, 
виступає Європейська соціальна хартія (Переглянута) 1996 року.[1]  

У 2006 році, приєднавшись до 27 статей та 74 пунктів Європей-
ської соціальної Хартії, Україна взяла на себе зобов’язання вважати їх 
обов’язковими та сприяти забезпеченню надійних передумов для реа-
лізації прав та свобод громадян. Ратифікація цих положень встанов-
лює, гарантує та дає змогу звертатися за захистом таких прав в сфері 
соціального забезпечення як: право на охорону здоров’я; на користу-
вання послугами соціальних служб; право інвалідів на самостійність, 
соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства; право сім’ї, дітей 
та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист; право осіб 
похилого віку на соціальний захист; право на захист від бідності та со-
ціального відчуження, тощо. Приєднання до положень міжнародного 
нормативно-правового акту породило ситуацію, за якої соціальне за-
конодавство України почало потребувати змін та удосконалення. 

Рішенням Комітету Міністрів, прийнятого у травні 2006 року, усі 
положення Хартії були поділені на чотири тематичні групи. Кожного року 
держави повинні подавати доповіді про виконання зобов’язання за кож-
ним пунктом однієї з категорій. Також відповідно до статті 22 частини IV 
Європейської соціальної Хартії договірні сторони через певні проміжки 
часу повинні надсилати Генеральному Секретарю звіт, що стосується по-
ложень Хартії, що не були ратифіковані. На виконання цієї статті, кожні 
п’ять років Європейський комітет з соціальних прав разом з представни-
ками держави розглядають неприйняті положення та положення, з якими 
не узгоджується національне законодавство або щодо яких немає інфор-
мації про їх належну реалізацію з метою забезпечення більш високого рі-
вня подальшої імплементації відповідних норм. Вперше така аналітична 
діяльність була проведена у 2011 році та по її завершенню було прийнято 
«Перший звіт щодо нератифікованих положень Європейської соціальної 
хартії. Україна» від 28 червня 2012 року.  

Європейський комітет з соціальних прав звернув увагу на низку 
нератифікованих положень Хартії, які відповідно до національного за-
конодавства повинні функціонувати, проте так і залишаються лише 
декларативними положеннями без правових механізмів їх реалізації. 
Зокрема, мова йде про медичне страхування.  



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

99

У Звіті наголошено на невідповідності правової декларації та 
правової реалізації положень, що регулюють цю сферу відносин. Адже 
медичне страхування ще не реалізоване в рамках державного соціально-
го страхування, хоча Конституцією та законодавством, що регулює охо-
рону здоров’я, медичне обслуговування повинно надаватися безкоштов-
но всьому населенню. Норма про медичне страхування була прийнята 
ще у 1998 році у Основах законодавства про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування. Медичне страхування визначається як 
один із видів загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня. Також визначені види соціальних послуг та матеріального забезпе-
чення за загальнообов’язковим державним медичним страхуванням, до 
яких відноситься: діагностика та амбулаторне лікування; стаціонарне 
лікування; надання готових лікарських засобів та виробів медичного 
призначення; профілактичні та освітні заходи; забезпечення медичної 
реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хро-
нічні захворювання. Окрім цього, у ч. 8 ст. 18 Основ законодавства про 
охорону здоров’я вказано, що держава забезпечує створення і функціо-
нування системи медичного страхування населення. Страхування гро-
мадян здійснюється за рахунок Державного бюджету України, коштів 
підприємств, установ і організацій та власних внесків громадян. Питан-
ня організації медичного страхування населення і використання страхо-
вих коштів визначаються відповідним законодавством.  

Прикладом доцільності та необхідності запровадження в Україні 
системи соціального медичного страхування може виступати досвід кра-
їн-учасників Європейського Союзу. Зокрема, система охорони здоров’я 
Федеративної Республіки Німеччина є однією з найбільш ефективних в 
країнах Європейського Союзу. ЇЇ основними складовими компонентами 
є: сектор стаціонарного та амбулаторного лікування, сектор виробницт-
ва медикаментів та аптек, програми безоплатного надання медичної до-
помоги тим, хто поза сферою медичного страхування, система медичних 
закладів, призначених для обслуговування робітників, а також загально-
обов’язкове та добровільне медичне страхування. У 2007 р. в Німеччині 
був прийнятий закон, який зробив державне медичне страхування 
обов’язковим для всіх проживаючих в країні та передбачив в ньому 
трьохсторонню участь працівників, роботодавців та держави. Щомісяця 
громадяни повинні сплачувати страхові внески, розмір яких є фіксова-
ний при державному страхуванні При добровільному страхуванні розмір 
внесків залежить від результату оцінки ризику виникнення страхового 
випадку. Особливістю системи обов’язкового медичного страхування є 
те, що якість надання медичних послуг не залежить від розміру внесків 
кожної особи, що дозволяє проводити «солідарне вирівнювання», коли 
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заможні несуть витрати за малозабезпечених, а здорові за хворих. При 
обов’язковому страхуванню всі члени сім’ї застрахованого є спільно за-
страхованими без додаткових внесків, якщо дохід кожного не переви-
щує законодавчо встановлений мінімум. [2, с. 116-135] 

Для Франції також характерна система державного (обо-
в’язкового) та добровільного медичного страхування, що поділяється 
на декілька окремих підсистем, що відрізняють за професійним крите-
рієм. Так, наявна загальна система медичного страхування та страху-
вання працівників, що зайняті в інших галузях, зокрема, державного 
управління, сільського господарства, самозайнятих працівників, гірни-
ків, моряків тощо. Медичне страхування включає медичні, стоматоло-
гічні, фармацевтичні та лікарняні витрати. Надання страхових послуг 
передбачено не лише для застрахованого, але й для другого з подруж-
жя, дітей, які не досягли 20 років, а також для осіб, які проживають з 
ним однією сім’єю та ведуть спільне домашнє господарство. Бюджет 
такої системи формується з внесків роботодавців та, в меншій мірі, на-
йманих працівників. Також фінансування проводиться за рахунок по-
датків, проте, держава втручається лише в тому випадку, коли виникає 
дефіцит коштів страхових фондів.[3, с. 76-80]. 

Вищенаведені системи медичного страхування функціонують 
завдяки належному законодавчому механізму регулювання цієї сфери. 
Варто зазначити, що в Україні було декілька проектів Закону «Про за-
гальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», зокрема, 
такі подавалася до парламенту у 2004, 2007 та 2013 роках. Відповідно 
до Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейсь-
кої соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів від 14.05.2015р №450-р [4] при-
йняття такого закону заплановано на 2016 рік. Обґрунтовуючи доціль-
ність прийняття такого закону, необхідно зазначити те, що стратегіч-
ним завданням розвитку національної охорони здоров’я є створення 
ефективної моделі управління процесами відтворення здоров’я кожно-
го громадянина та всього суспільства. Головною метою є: послідовна 
реалізація конституційних гарантій медичної допомоги; поліпшення 
доступності послуг для всіх верств населення шляхом перебудови сис-
теми охорони здоров’я у відповідності з її сучасними економічними за-
садами та передовими технологіями; забезпечення належних кількісних 
і якісних характеристик медичного обслуговування. Прийняття закону 
дозволить забезпечити гарантований обсяг медичної допомоги для за-
страхованих осіб та підвищити якість надання медичних послуг. Чинне 
законодавство та відповідні законодавчі проекти гарантують отриман-
ня такого захисту не лише громадянами України, а й іноземцям та осо-
бами без громадянства, які на законних підстав перебувають на тери-
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торії України. Проте, в даному випадку існує правова прогалина, адже 
Україна не ратифікувала положення Європейської соціальної хартії, 
що стосуються медичного страхування, та Європейський Кодекс соці-
ального забезпечення 1964 року.  

Враховуючи вищенаведене, Україні необхідно зробити певні 
кроки для належного врегулювання загальнообов’язкового (соціально-
го) медичного страхування: 

1. Ратифікувати статті 12 та 13 Європейської соціальної хартії, що 
проголошують право на соціальне забезпечення, соціальну та медичну 
допомогу та привести національне законодавство у відповідність до євро-
пейських стандартів. Щодо ратифікації Європейського кодексу соціально-
го забезпечення, то в звіті Європейського Комітету з соціальних прав за-
значено, що відсутність ратифікації цього документу не є перешкодою для 
ратифікації статті 12 Європейської соціальної Хартії. Так, наприклад, 
Польща є однієї з держав, які не ратифікували цього Кодексу, проте в 
яких існує налагоджена система медичного страхування.  

2. Використовуючи досвід та моделі медичного страхування роз-
винутих європейських держав, прийняти закон, який би детально регу-
лював медичне страхування як загальнообов’язкове, так і добровільне.  

3. Створювати різноманітні соціальні програми та залучатися під-
тримкою Європейських соціальних фондів, тим самим, використовуючи 
європейський досвід у побудові належного соціального забезпечення. 

4. Варто також звернути увагу на те, що серед усіх процедур, зако-
нодавець найдетальніше повинен врегулювати процедуру нарахування та 
сплати страхових внесків, що будуть оптимальними та співрозмірними з 
доходами громадян та не створюватимуть ситуацію, за якої загально-
обов’язкове медичне страхування так і не набуде свого практичного роз-
витку через неплатоспроможність осіб, які його потребують.  

––––––––– 
1. Європейська соціальна Хартія (Переглянута) від 03.05.1996р. // Елект-

ронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062  
2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейського сою-

за. История, организация, финансирование, проблемы / В.В.Антропов. 
– М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. – 271с.  

3. Янова С.Ю. Социальное страхование в системе социальной защиты 
населения (организация и финансовый механизм) : дис. доктора экон. на-
ук : 08.00.10 / Янова Светлана Юрьевна. – М. : РГБ, 2002. – 412с.  

4. Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання 
положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 
роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015р. 
№450-р // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.-
gov.ua/laws/show/450-2015-%D1%80 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВИПАДКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ 

Годованець Ю.С.  
аспірантка кафедри трудового, аграрного 

та екологічного права юридичного факультету  
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Аналіз чинного трудового законодавства і судової практики дає 
підстави виділити матеріальну відповідальності роботодавця за пору-
шення права на працю в частині його реалізації у разі:  

1) незаконного звільнення або незаконного переведення на іншу 
роботу; 

2) неправильного формулювання причини звільнення в трудовій 
книжці, якщо це перешкоджало працевлаштуванню працівника; 

3) затримки видачі трудової книжки; 
4) затримки роботодавцем виконання рішення про поновлення на 

роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника; 
5) необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу; 
6) незаконного відсторонення від роботи. Спільним для усіх пе-

релічених випадків є те, що такими протиправними діяннями робото-
давця створюються не сприятливі умови, а, навпаки, перешкоди у реа-
лізації особою свого права на працю. Що ж стосується майнової шко-
ди, завданої роботодавцем, то вона полягає у повній чи частковій втра-
ті заробітної плати за увесь час, протягом якого працівник позбавле-
ний можливості працювати (час вимушеного прогулу). 

У ч. 2 ст. 49 проекту Трудового кодексу [1] зазначається, що у 
разі відмови роботодавця надати працівникові роботу відповідно до 
укладеного трудового договору працівник має право на визнання тру-
дових відносин такими, що виникли з дня, визначеного трудовим до-
говором, із стягненням заробітної плати з розрахунку тарифної ставки 
(окладу) до дня початку роботи. А згідно ч. 1 ст. 59 проекту базового 
закону особу, яку за рішенням суду має бути прийнято на роботу на 
роботі має бути допущено роботодавцем до роботи не пізніше наступ-
ного робочого дня з моменту коли роботодавець отримав рішення су-
ду. Затримка допуску до роботи такого працівника тягне сплату робо-
тодавцем на його користь заробітної плати за весь період затримки з 
розрахунку посадового окладу. Цілком очевидно, що відмова робото-

––––––––– 
 Годованець Ю. С., 2016 
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давця надати працівникові роботу відповідно до укладеного трудового 
договору та затримка допуску до роботи працівника, якого повинно 
бути прийнято на роботу за рішенням суду належать до обставин, які 
перешкоджають реалізації особою свого права на працю.  

Однак, незважаючи на суттєве доповнення переліку випадків 
матеріальної відповідальності роботодавця за порушення права на 
працю у проекті Трудового кодексу, у його Главі 2 “Відповідальність 
роботодавця” Книги восьмої “Відповідальність сторін трудових відно-
син”, відсутні норми, які б встановлювали таку відповідальність. На-
томість, у ст. 396 проекту базового закону, яка має назву “Рішення у 
справах, пов’язаних із звільненням з роботи або переведенням на іншу 
роботу”, Глави 3 “Розгляд індивідуальних трудових спорів у судах” 
передбачається відповідальність роботодавця лише за незаконне звіль-
нення або незаконне переведення працівника на іншу роботу, а випла-
та заробітку за час вимушеного прогулу, який виникає внаслідок необ-
ґрунтованої відмови в прийнятті на роботу взагалі не передбачена.  

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що перелік випадків матеріа-
льної відповідальності роботодавця за порушення права на працю, передба-
чений як чинним трудовим законодавством так і проектом Трудового коде-
ксу є неповним. Зокрема, Н.М. Хуторян, вважає, що до даного виду право-
порушень доцільно віднести також і випадок поширення будь-яким спосо-
бом роботодавцем відомостей про попередню роботу працівника, які не 
відповідають дійсності, які ганьблять його, якщо це перешкоджало його 
працевлаштуванню за спеціальністю [2, с.222]. Вказана позиція вченої за-
слуговує на увагу, з огляду на те, що відповідно до п. 1 та п. 10 ч. 1 ст. 25 
проекту Трудового кодексу обов’язками роботодавця є: повага честі, гідно-
сті та інших особистих прав працівника; надання працівникам на їх вимогу 
повної та достовірної інформації стосовно їхньої трудової діяльності.  

Підтримуючи, загалом, наведений висновок Н.М. Хуторян, до-
зволимо собі його дещо доповнити та уточнити. Як видається, робото-
давець повинен нести відповідальність за поширенням ним будь-яким 
способом недостовірних відомостей, які характеризують попередню 
роботу працівника не лише тоді, коли це перешкоджало працевлашту-
ванню останнього за спеціальністю, а й у випадку, коли даний факт 
перешкоджав влаштуванню особи на будь-яку іншу роботу, яку вона 
може виконувати з урахуванням її освіти, кваліфікації, досвіду. 

Під перешкодою у працевлаштуванні в даній ситуації, на нашу дум-
ку, слід розглядати факт відмови працівникові у прийнятті на роботу, яку 
потенційний роботодавець обґрунтовує посиланням саме на відомості про 
попередню роботу працівника, поширені щодо нього колишнім роботодав-
цем. Адже, якщо вказаної відмови не було або мала місце відмова в прийн-
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ятті на роботу з інших причин, то й не можна вважати, що поширення ро-
ботодавцем недостовірних відомостей про попередню трудову діяльність 
працівника, перешкоджає реалізації особою свого права на працю.  

Безумовно, потребує з’ясування і питання про спосіб поширення 
відомостей про роботу працівника та його професійні якості. Способом 
поширення відомостей може бути видача працівникові рекомендацій, ха-
рактеристик та інших документів, що свідчать про виконання попередньої 
роботи, поширення інформації через ЗМІ, надання інформації про трудову 
діяльність особи колишнім роботодавцем майбутньому роботодавцю, як-
що останній звернувся за такою (ч. 5 ст. 51 проекту Трудового кодексу 
надає право роботодавцю збирати інформацію про попередню роботу 
особи, яка приймається на роботу, за наявності її письмової згоди та в ме-
жах, визначених цією згодою), а також будь-яке інше публічне розголо-
шення відомостей про виконання працівником попередньої роботи. А під 
недостовірними відомостями про попередню роботу працівника, які мо-
жуть перешкоджати його працевлаштуванню слід розуміти відомості, що 
не відповідають дійсності про низький рівень особистих і професійних 
(ділових) якостей, а також інші відомості, що принижують особисту або 
професійну честь та гідність працівника. 

Крім того, неправдиві відомості про виконання працівником попе-
редньої роботи можуть поширюватися як до звільнення працівника, під 
час звільнення так і вже після його звільнення. У зв’язку із чим виникає 
слушне питання, в якому випадку у працівника виникає вимушений про-
гул, із якого по який день такий вимушений прогул повинен бути оплаче-
ний? Звичайно, що вимушений прогул виникає з дня звільнення праців-
ника, щодо якого поширені відомості про низький рівень особистих і 
професійних якостей, а також інші відомості, які принижують особисту 
або професійну честь та гідність працівник по день прийняття судом від-
повідного рішення про визнання вказаних відомостей такими, що не від-
повідають дійсності (недостовірними). Отже, у випадку звернення до суду 
про визнання відомостей про попередню роботу працівника недостовір-
ними, якщо суд визнає їх таким, він одночасно повинен прийняти рішення 
про спростування зазначених відомостей роботодавцем, який їх поширив 
та (за наявності відповідної вимоги позивача) про оплату часу вимушено-
го прогулу з дня звільнення по день прийняття судом відповідного рішен-
ня. Якщо відомості поширені колишнім роботодавцем вже після звіль-
нення працівника, то оплаті підлягає час вимушеного прогулу з дня по-
ширення недостовірних відомостей про попередню роботу та професійні 
якості працівника по день прийняття судом відповідного рішення про ви-
знання вказаних відомостей недостовірними. 

Наступним питанням, яке, на нашу думку потребує з’ясування, є 
перспективи матеріальної відповідальності роботодавця за затримку 
надання трудової книжки. Згідно ч. 5 статті 235 КЗпП роботодавець, 
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дання трудової книжки. Згідно ч. 5 статті 235 КЗпП роботодавець, винний 
у затримці видачі трудової книжки, зобов’язаний виплатити середній за-
робіток за весь час вимушеного прогулу. Оскільки трудова книжка нале-
жить до документів, які працівник повинен подати при прийнятті на робо-
ту то затримка її надання перешкоджає йому працевлаштуватися. Проте, 
на сьогоднішній день, у Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ве-
дення кадрової роботи платниками податків” реєстрац. №3507 від 
24.11.2015р. [3], яким передбачається скасування ведення трудових кни-
жок. Цікаво, що проект Трудового кодексу закріплює обов’язок роботода-
вця своєчасно видати працівнику трудову книжку із внесеним до неї запи-
сом про звільнення з формулюванням підстави звільнення та зазначенням 
відповідної його статті (частини, пункту), але не встановлює відповідаль-
ності роботодавця за затримку надання цього документа. 

З метою взаємного узгодження згаданих вище законопроек-
тів, розробникам проекту Трудового кодексу слід звернути увагу на 
те, що проектом Закону України “Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощення ведення кадрової робо-
ти платниками податків” передбачається внесення змін до ч. 5 ст. 
235 КЗпП, у якій слова “трудової книжки” буде замінено словами 
“копії наказу про звільнення”. Тобто, у разі внесення відповідних 
змін до КЗпП, відповідно до ч. 5 ст. 235 базового закону роботода-
вець буде нести відповідальність за затримку надання копії наказу 
про звільнення. У проекті Трудового кодексу не міститься норми, 
яка передбачає відповідальність роботодавця у цьому випадку. З 
аналізу проекту Трудового кодексу та проекту Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення ведення кадрової роботи платниками податків” можна дійти 
висновку, що серед документів, які особа повинна подати при при-
йнятті на роботу копія наказу про звільнення з попереднього місця 
роботи не вказана. Зважаючи на це, затримка надання копії наказу 
про звільнення при прийнятті на роботу не може перешкоджати 
особі працевлаштуватися. Однак, на нашу думку, доцільно встано-
вити обов’язок роботодавця надати працівникові не лише копію на-
казу про звільнення, але й будь-які документи про роботу на вимогу 
останнього та відшкодувати майнову шкоду, спричинену їх нена-
данням або несвоєчасним наданням.  

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне внести допо-
внення до Глави 2 Книги восьмої проекту Трудового кодексу, у якій окре-
мими статтями передбачити матеріальну відповідальність роботодавця за 
порушення права на працю в частині його реалізації у таких випадках: 
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1) незаконного звільнення або незаконного переведення на іншу 
роботу, незаконного відсторонення від роботи; 

2) неправильного формулювання причини звільнення в наказі 
(розпорядженні) про звільнення, якщо це перешкоджало працевлашту-
ванню працівника; 

3) затримки роботодавцем виконання рішення про поновлення на 
роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника; 

4) необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу; 
5) відмови роботодавця надати працівникові роботу відповідно 

до укладеного трудового договору; 
6) затримка допуску до роботи працівника, якого повинно бути 

прийнято на роботу за рішенням суду; 
7) поширення будь-яким способом роботодавцем недостовірних 

відомостей про попередню роботу працівника, якщо це перешкоджало 
його працевлаштуванню. 

––––––––– 
1. Проект Трудового кодексу України №1658 від 27.12.2014р., при-

йнятий за основу 05.11.2015 року [Електронний ресурс].– Режим до-
ступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221  

2. Хуторян Н. М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідально-
сті сторін трудових правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держа-
ви і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264 с. 

3. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення ведення кадрової роботи платни-
ками податків” №3507 від 24.11.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57173 
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ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 
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аспірант кафедри трудового, аграрного 

та екологічного права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується 
її реформуванням, пошуком шляхів приведення змісту у відповідність з 
особистісними запитами учнів, світовими стандартами. Це зумовлено чи-
малою кількістю проблем в освітній сфері. До таких варто віднести: 

––––––––– 
 Гриб К. Є., 2016 
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1) занепад матеріально-технічної бази, старіння педагогічних кадрів, не-
достатній приплив молодих спеціалістів; 2) низька заробітна плата, зни-
ження соціального статусу працівників освіти; 3) зниження якості освіти 
та падіння рівня знань і вмінь учнів, моральне старіння методів і методик 
навчання; 4) зниження якості педагогічних кадрів і криза педагогічної 
освіти, професійна деградація частини учительських кадрів [3]. 

Отже однією із причин зниження якості освіти є проблема кад-
рового забезпечення, з якої і варто розпочати реформування освіти. 

Відповідно до проекту Закону України «Про освіту» для педагогіч-
них працівників передбачено сертифікацію з метою оцінювання здатності 
педагогічних працівників системи дошкільної, середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти здійснювати педагогічну діяльність у від-
повідності до професійних стандартів педагогічної діяльності [2]. Під час 
проходження працівником сертифікації перевірці підлягають знання та 
навички зі змісту та методики навчання і знання з предмету (предметів) 
який викладає чи планує викладати педагогічний працівник.  

Відповідно до чинного Закону України «Про освіту» педагогічною 
діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які 
мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку та фізичний 
стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки [1]. Отже педагогіч-
ною діяльністю можуть займатися особи з педагогічною освітою, тобто 
педагоги. В свою чергу педагог – це фахівець, який має спеціальну підго-
товку і професійно провадить навчально – виховну роботу в різних освіт-
ньої – виховних системах [5]. Під спеціальною підготовкою слід розуміти 
знання з педагогіки, загальної та вікової психології, методики викладання 
предмета (предметів) та знання з певної галузі науки, які особа отримує 
здобуваючи педагогічну освіту у вищих педагогічних навчальних закла-
дах та які підтверджені дипломом (офіційним документом про закінчення 
середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння 
відповідної кваліфікації). Отже виникає питання: чи можна під час серти-
фікації знову перевіряти знання та навички працівника за умови що він 
має відповідну освіту та кваліфікацію присвоєну за результатами навчан-
ня; чи вважатиметься сертифікація вищим кваліфікаційним рівнем у порі-
внянні з дипломом (виданим педагогічним ВУЗом); і чи не ставить це під 
сумнів доцільність існування педагогічних ВУЗів як таких, якщо виданий 
ними диплом (зазначений у ньому кваліфікаційний рівень) буде підтвер-
джуватися сертифікаційними комісіями? 

У даному питанні варто звернутись до світової практики оціню-
вання фахового рівня працівників освіти. Сертифікація, як система оціню-
вання професійного рівня вчителів США, створена для добровільного за-
лучення досвідчених вчителів задля підвищення їх професійного рівня. 
Так, сертифікація вчителів США базується на Стандартах Національної 
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Ради (Національна рада професійних педагогічних стандартів (The Na-
tional Board for Professional Teaching Standards) та п’яти основних поло-
женнях стандарту (Five Core Propositions) [7], а також на принципах: 

– повнота; 
– всебічність; 
– колегіальність та незалежність; 
– добровільність; 
– дійсність та надійність [6]. 
В той час як система ліцензування (атестації) вчителів встанов-

лює базові вимоги щодо педагогічної діяльності у кожному штаті, сер-
тифікація засвідчує високий рівень знань, вмінь та практичних нави-
чок педагога [6]. Тобто сертифікація не оцінює здатність педагогічних 
працівників здійснювати педагогічну діяльність (як це передбачено 
проектом Закону України «Про освіту» [2]), а засвідчує високий фахо-
вий рівень працівника. Сертифікація вчителів США здійснюється на 
добровільній основі та передбачає ряд переваг для сертифікованих 
вчителів. Так, вчителі, які отримали сертифікат Національної ради 
професійних педагогічних стандартів, отримують підвищення у заро-
бітній платі, компенсації за їх подальше навчання та можливості пода-
льшого кар’єрного росту (адже саме сертифікованих вчителів прийма-
ють на посади керівників, радників, старших спеціалістів). 

В свою чергу слід зазначити, що у США немає педагогічних 
ВУЗів. А відтак, особа, яка хоче працювати у школі повинна пройти 
ліцензування (атестацію). Для цього особа повинна мати мінімум сту-
пінь бакалавра у певній галузі науки, пройти спеціальну програму під-
готовки вчителів або здобути ступінь магістра у певній галузі науки та 
здати спеціалізований іспит Праксис (Praxis Exam), який складається з 
двох частин Праксис I (Praxis I) включає читання, математику та пись-
мо та Праксис II (Praxis II) знання з предмету, який особа планує ви-
кладати та педагогіка і методики викладання предмету. І лише коли 
особа отримає спеціальне посвідчення (Credential) зможе працювати у 
державній школі.  

Тобто можна зробити висновок, що сертифікація, запропонована 
проектом Закону України «Про освіту» [2] не що інше як атестація (тобто 
ліцензування) працівника, який бажає здійснювати педагогічну діяльність. 
Однак, оскільки система освіти України передбачає наявність педагогіч-
них ВУЗів, які готують фахівців для роботи у системі дошкільної, серед-
ньої та професійної (професійно-технічної) освіти видається недоречним 
впроваджувати сертифікацію для таких працівників. 

Окрім цього, сертифікація, відповідно до даного законопроекту про-
водиться з метою оцінювання здатності педагогічних працівників здійсню-
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вати педагогічну діяльність у відповідності до професійних стандартів педа-
гогічної діяльності. А відтак, чи можна за результатами сертифікації при-
своювати педагогічному працівнику певну кваліфікаційну категорію? 

Так, Типовим положенням про атестацію педагогічних праців-
ників передбачено, що педагогічний працівник визнається таким, що 
відповідає займаній посаді, якщо: 

1) має освіту, що відповідає вимогам визначеним нормативно-
правовими актами у галузі освіти; 

2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі; 
3) пройшов підвищення кваліфікації [4]. 
Таким чином визначається здатність працівника здійснювати 

педагогічну діяльність. Оскільки кваліфікаційна категорія є підтвер-
дженням відповідності рівня професійної компетентності педагога 
кваліфікаційним вимогам право на присвоєння кваліфікаційної катего-
рії надається педагогічним працівникам, які відповідають ряду вимог: 

1. Повна вища педагогічна освіта (освітньо-кваліфікаційний рі-
вень спеціаліст/магістр) за відповідною спеціальністю (або дві освіти, 
одна з яких-неповна вища педагогічна освіта (молодший спеціаліст), 
або базова вища педагогічна освіта (бакалавр) з цієї ж самої спеціаль-
ності, а друга-повна вища педагогічна освіта за іншим фахом). 

2. Відповідний стаж роботи за фахом (на II кваліфікаційну категорію 
необхідний стаж не менше двох років, на I кваліфікаційну категорію – не 
менше п’яти, а на вищу кваліфікаційну категорію не менше восьми років). 

3. Відповідність професійної діяльності педагогічного праців-
ника вимогам, передбаченим Типовим положенням. 

Тобто, якщо метою сертифікації (згідно проекту Закону України 
«Про освіту») є лише оцінка здатності педагогічного працівника викону-
вати його роботу, то видається що в такому випадку сертифікація не по-
трібна, оскільки повністю дублює функції атестації працівників освіти. 

––––––––– 
1. Про освіту: Закон УРСР від 23.05.1991р. // Відомості Верховної 

Ради УРСР від 20.08.1991р., №34, стаття 451 (з наступними змінами та 
доповненнями). 

2. Проект Закону України «Про освіту» Кабінету Міністрів України 
та депутатів Верховної Ради України VIII скликання Гриневич Л. М., 
Іванчук А. В., Галасюк В. В., Павелко А. В., Соболєв Є. В., Геращенко 
І. В. зареєстрований за № 3491 від 19.11.2015 [режим електронного до-
ступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141] 

3. ПроектКонцепції розвитку освіти України на період 2015–2025 
років [режим електронного доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/prviddil/-
1312/1390288033/1414672797/] 
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4. Типове положення про атестацію педагогічних працівників: На-
каз Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N 930// Офіцій-
ний вісник України від 30.12.2010р., № 98, стор. 88, стаття 3501, код 
акту 53979/2010 (з наступними змінами та доповненнями). 

5. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560с. 
[режим електронного доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=98] 

6. Eligibility & Policies. – National Board for Professional Teaching 
Standards. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.nbpts.-
org/national-board-certification 

7. The Five Core Propositions. – National Board for Professional 
Teaching Standards. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://-
www.nbpts.org/the_standards/the_five_core_propositio 

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ 
МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ У КОРИСТУВАННЯ 
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кафедри цивільного права Юридичного інституту 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про мисливське господарс-
тво та полювання» [1], не допускається користування мисливськими 
тваринами та ведення мисливського господарства без оформлення від-
повідних документів у встановленому цим Законом порядку. В цей же 
час, Закон не містить переліку таких документів. Проаналізувавши по-
ложення зазначеної статті та ст. 22 даного Закону, можна зробити ви-
сновок, що користування мисливськими угіддями здійснюється на ос-
нові: 1) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, облас-
них, Київської та Севастопольської міських рад, яке приймається за 
поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері лісового та мисливського господарства, погодже-
ного з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Ки-
ївською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
а також власниками або користувачами земельних ділянок (ч. 1 ст. 22 
Закону); 2) договору про умови ведення мисливського господарства, 
який укладається між центральним органом виконавчої влади, що реа-

––––––––– 
 Данилюк Л. Р., 2016 
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лізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарст-
ва, і користувачами мисливських угідь (ч. 3 ст. 21 Закону); 3) договору, 
який регулює відносини між власниками або користувачами земельних 
ділянок і користувачами мисливських угідь (ч. 6 ст. 21 Закону). 

Із змісту вказаних вище також можна прослідкувати порядок 
надання мисливських угідь у користування, який виглядає наступним 
чином: 1) потенційний користувач мисливських угідь звертається до 
обласної ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київсь-
кої, Севастопольської міських рад), на території якої знаходяться мис-
ливські угіддя, які він бажає отримати в користування, із відповідною 
заявою; 2) в свою чергу, Державне агентство лісових ресурсів України 
подає до цієї ж ради подання щодо надання мисливських угідь у кори-
стування відповідному користувачу, попередньо погоджене з відпові-
дною обласною державною адміністрацією (Радою міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, Київською, Севастопольською міськими держа-
вними адміністраціями), а також з власниками та/або користувачами 
земельних ділянок, на яких знаходяться ці мисливські угіддя (очевид-
но, що поданню Державного агентства лісових ресурсів України має 
передувати звернення до нього потенційного користувача мисливських 
угідь із відповідною заявою); 3) обласна рада (Верховна Рада Автоно-
мної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради) при-
ймає рішення про надання в користування мисливських угідь; 4) Дер-
жавне агентство лісових ресурсів України і користувач мисливських 
угідь укладають договір про умови ведення мисливського господарст-
ва; 5) користувач мисливських угідь укладає договори оренди з влас-
никами та/або користувачами земельних ділянок, на яких знаходяться 
ці мисливські угіддя. 

Однак, на практиці все значно складніше, оскільки вищевказаних 
положень Закону недостатньо для належного регулювання порядку на-
дання мисливських угідь у користування. Крім цього, деякі положення 
Закону є далеко не досконалими. Зокрема, про погодження з обласними 
державними адміністраціями (Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраці-
ями), а також з власниками та/або користувачами земельних ділянок по-
дання Державного агентства лісових ресурсів України. Власне, незрозумі-
ло яким чином, в якому порядку має відбуватися таке погодження. 

В цей же час, як зазначає О. Р. Проців, рішення про надання в 
користування мисливських угідь не належить до переліку документів 
дозвільного характеру, що видаються відповідно до законодавства про 
дозвільну систему в сфері господарської діяльності. Це одна з причин 
серйозних зловживань при наданні в користування мисливських угідь, 
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проходженні процедури визначення місцезнаходження, площі мислив-
ських угідь, особливо у випадках наявності кількох претендентів [2]. 

При цьому, часто обласні ради приймають рішення, якими за-
тверджують перелік документів, необхідних для розгляду питання про 
надання мисливських угідь у користування. І здається, що це мало б 
вирішувати проблеми і неясності у відповідній процедурі. Проте, як 
показує практика, переліки таких документів різняться, містять неточ-
ності, невідповідності Закону України «Про мисливське господарство 
та полювання», є бюрократичними, і навпаки тільки спричиняють плу-
танину у порядку надання мисливських угідь у користування. 

Наприклад, на офіційному сайті Миколаївського обласного 
управління лісового та мисливського господарства серед переліку від-
повідних документів знаходимо договір із власниками або користува-
чами земельних ділянок, на яких розташовані відповідні мисливські 
угіддя, із зазначенням умов експлуатації цих земельних ділянок під 
мисливські угіддя [3]. Тоді, як згідно з положеннями Закону, такий до-
говір укладається уже після прийняття рішення про надання у корис-
тування мисливських угідь, а до цього з власниками та/або користува-
чами земельних ділянок мають тільки погодити подання Державного 
агентства лісових ресурсів України. 

У разі, якщо земельні ділянки знаходяться у приватній власнос-
ті, то незрозумілою є і необхідність рішення сільської (селищної) ради 
про погодження надання мисливських угідь [4]. 

І, що найголовніше – на практиці зустрічаються непоодинокі 
реальні випадки, коли рішення про надання мисливських угідь в кори-
стування приймаються в обхід згоди власників та/або користувачів зе-
мельних ділянок [5; 6; 7; 8]. 

Крім цього, існує ряд дискусійних моментів при визначенні 
правової природи та порядку укладення договорів про умови ведення 
мисливського господарства та договорів, які регулюють відносини між 
власниками та/або користувачами земельних ділянок і користувачами 
мисливських угідь. 

Тут особливо потрібно звернути увагу на те, що мисливські 
угіддя, як правило, розташовуються одночасно на земельних, лісових 
ділянках, водних об’єктах, які при цьому можуть перебувати в різних 
формах власності та/або в користуванні. 

Тому, ми підтримуємо позицію В. В. Семків, що слід на законо-
давчому рівні уніфікувати практику укладення договорів на передачу 
мисливських угідь у користування і вивести єдину формулу надання 
таких у користування, незалежно від того, на якій ділянці (земельній 
чи лісовій) знаходиться конкретне мисливське угіддя [9, с. 191]. 
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Вирішити всі окреслені проблеми, на нашу думку, можна шляхом 
вдосконалення уже існуючого на законодавчому рівні порядку надання 
мисливських угідь в користування (незалежно від видів ділянок, на яких 
вони розташовані та форм власності на них). Зокрема, доцільними є нале-
жна наукова розробка та законодавче закріплення відповідного поетапно-
го порядку у ст. 21, ст. 22 Закону України «Про мисливське господарство 
та полювання», що полегшить практичну реалізацію зазначених статей 
Закону і сприятиме розвитку мисливського господарства. 

––––––––– 
1. Про мисливське господарство та полювання : закон України від 

22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14. 

2. Проців О. Р. Національні особливості полювання за мисливськими 
угіддями і не тільки… [Електронний ресурс] / О. Р. Проців // Телекритика. – 
Режим доступу : http://www.telekritika.ua/lesnoi_sector/2012-04-12/71194. 

3. Офіційний сайт Миколаївського обласного управління лісового 
та мисливського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://mikolaivlis.mk.ua/arhiv_program_post.php?id=7. 

4. Офіційний сайт Житомирської обласної ради [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://6.zt.gov.ua/index.php/11-sesiya/3171-651-
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ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АГРАРНИХ СУБ’ЄКТІВ 

НОТАРІУСАМИ УКРАЇНИ 

Долинська М. С.  
кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри господарсько-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ 

м. Львів, Україна 

Згідно із даними Міністерства аграрної політики та продовольства 
України в Україні в 2011 році було зареєстровано 56247 діючих суб’єктів 
господарювання, в 2012 р. – 56056, в 2013 р. – 55630, а в 2014 р. – 52543[1]. 

Фермерські господарства за кількісними показниками склада-
ють основну частину в господарських формуваннях на селі, та склада-
ють 39428 господарств, тобто 75% до загальної кількості. 

Керуючись статтями 87, 88 Цивільного кодексу та ст. 57 Господар-
ського кодексу, установчими документами суб’єкта аграрного господарю-
вання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випа-
дках, передбачених чинним законодавством, статут (положення).  

Суб’єкт аграрного господарювання вважається створеним з дня 
його державної реєстрації. Виняток становлять лише особисті селянсь-
кі господарства, які не є суб’єктами підприємницької діяльності й під-
лягають державному обліку тільки за місцем їх розташування.  

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» 
та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації по-
вноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - під-
приємців та громадських формувань»[2] від 26 листопада 2015 року № 
835-VIII, нотаріуси з 1 січня 2016 року наділяються повноваженнями 
державних реєстраторів у сфері державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань». 

У структурі нотаріату важливе місце відводиться нотаріусам як най-
більш висококваліфікованим фахівцям в галузі права. Саме на цих суб’єктів 
покладається кваліфіковане виконання державної нотаріальної функції, то-
му й до них висуваються найбільш високі професійні вимоги[3, с.174]. 

Поділ нотаріусів на приватних і державних є досить умовним і базу-
ється на особливостях внутрішньої організаційної структури та джерел фі-

––––––––– 
 Долинська М. С., 2016 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

115

нансування. Тому поділ нотаріусів на державних та приватних обумовле-
ний не характером їх обов’язків, а особливостями внутрішньої організації і 
фінансового забезпечення нотаріальної діяльності [4, с. 8-9]. 

Наголошуємо, що статтю 1 Закону України «Про нотаріат», до-
повнено новою частиною згідно із Законами України: № 834-VIII від 
26 листопада 2015 року «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації по-
вноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень»[5] та № 835-VIII від 26 листопада 2015 року «Про вне-
сення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих ак-
тів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань»[2]. Відповідно до якої, на нотаріусів, які працюють у державних 
нотаріальних конторах або займаються приватною нотаріальною дія-
льністю, законом може бути покладено вчинення інших дій, відмінних 
від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. 

Тобто, до компетенції державних та приватних нотаріусів в 
Україні відноситься не лише вчинення нотаріальних дій, а також і вчи-
нення інших не нотаріальних дій, які як і нотаріальні дії, здійснюються 
з метою надання їм юридичної вірогідності.  

Порядок державної реєстрації всіх суб’єктів аграрного господа-
рювання визначається Цивільним та Господарським кодексами, а та-
кож Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань» в редакції Зако-
ну України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII.  

Зареєструвати сільськогосподарський кооператив, фермерське 
господарство, агрофірму чи фізичних осіб – підприємців, які мають 
намір займатися сільськогосподарським виробництвом, згідно зі стат-
тею 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб - підприємців та громадських формувань», вправі держав-
ний реєстратор та державний чи приватний нотаріус. 

Законодавець у статті 15 вищевказаного Закону встановив вимоги 
до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації. 

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації аграрних 
суб’єктів встановлено у статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в 
редакції Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII.  

Однак у вказаному переліку законодавцем не зазначено особли-
вості реєстрації фермерського господарства, як це було передбачено 
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частиною шостою статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 2454-IV від 03 березня 2005 року. Зокрема, не пе-
редбачено, що у разі державної реєстрації фермерського господарства, 
крім необхідних документів для державної реєстрації такого суб’єкта, 
додаткової подається копія документа, що підтверджує право власнос-
ті чи право користування майбутнього фермерського господарства зе-
мельною ділянкою для виробництва сільськогосподарської продукції. 

Хоча в певному сенсі, в цьому є раціональне зерно, оскільки до 
державної реєстрації фермерського господарства право укласти дого-
вір оренди мав майбутній фермер (як приватна фізична особа), а не 
юридична особа – фермерське господарство. 

Також норма статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 
суперечить частині першій статті 8 «Державна реєстрація фермерського 
господарства» Закону України «Про фермерське господарство»[6], яка 
встановлює обов’язок засновника фермерського господарства спочатку 
набути земельну ділянку у власність або у користування відповідно до 
цивільного та земельного законодавства, і лише після цього здійснити 
державну реєстрацію фермерського господарства у порядку, встановле-
ному законом для державної реєстрації юридичних осіб.  

Первинність отримання земельної ділянки майбутнім фермером 
випливає також із частини другої статті 5 Закону України «Про фер-
мерське господарство», відповідно до якої громадяни, що створили 
фермерське господарство, мають право облаштувати житло в тій час-
тині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділян-
ки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об’єктів 
господарства, тобто створення відокремленої фермерської садиби. 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців та громадських формувань - це документ, який 
підтверджує державну реєстрацію аграрного суб’єкта 

Слід зауважити, що також законодавець надав право виконавчим 
органам сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або 
республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувати пов-
новажень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 
у разі прийняття відповідною радою такого рішення.  

Отже, з 21 січня 2016 року відбулося розширення повноважень 
державних та приватних нотаріусів України шляхом здійснення ними, 
крім суто нотаріальної процесуальної діяльності щодо вчинення нота-
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ріальних дій, ще й державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань.  

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

Відносини у соціально-трудовій сфері, як правило, повинні за-
безпечувати узгодження та захист інтересів найманих працівників, ро-
ботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування 
шляхом досягнення консенсусу, розробки та здійснення єдиної, узго-
дженої політики. При цьому йдеться про досягнення оптимального ба-

––––––––– 
 Досін Б. В., 2016 
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лансу між ними. Така цивілізована форма суспільних відносин у соціа-
льно-трудовій сфері отримала назву соціального діалогу. 

Закон України «Про соціальний діалог» визначає його як процес 
визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей 
та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які 
представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконав-
чої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та 
реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання 
трудових, соціальних, економічних відносин. Тобто, законодавець роз-
глядає соціальний діалог як процес, що включає всі типи переговорів, 
консультацій та обміну інформацією між роботодавцями, працівника-
ми й державою, спрямований на успішне вирішення питань соціально-
економічної політики. 

До ухвалення Закону в Україні поширено використовувався ін-
ший термін – соціальне партнерство. Аналіз чинного законодавства 
дозволяє трактувати соціальне партнерство через систему колективних 
відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою 
владою, які виступають його сторонами у ході реалізації їх соціально-
економічних прав та інтересів.  

У нормативній базі соціального партнерства важливим є Закони 
України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гаран-
тії діяльності», Закон України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р.[1], який визначає пра-
вові й організаційні заходи стосовно вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення взаємодії сторін соці-
ально-трудових відносин. 

Аналіз законодавства і наукової літератури дозволяє стверджу-
вати, що поняття «соціальне партнерство» ширше за поняття «соціаль-
ний діалог», про що свідчить і етимологія цих понять.  

Для порівняння цих понять необхідно розглянути більш ширше 
«соціальне партнерство».  

Поняття соціального партнерства можна розглядати як співпра-
цю між органами державної влади та представниками сторін трудових 
відносин з метою розвитку економіки, покращення умов праці і під-
вищення життєвого рівня працівників, як вид суспільних відносин і як 
принцип трудового права. останній на думку П. Пилипенка полягає у 
тому, що до сфери правового регулювання трудових відносин широко 
залучаються недержавні структури (об’єднання роботодавців, об’єд-
нання працівників), які разом з органами виконавчої влади (або і без 
їхньої участі) на підставі укладення колективних договорів та угод, 
шляхом співробітництва та пошуку компромісів і прийняття узгодже-
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них рішень встановлюють обов’язкові для учасників трудових право-
відносин правила регулювання праці. [2 с. 15] 

Соціальне партнерство у науці трудового права трактують та-
кож як інститут, який є сукупністю норм, що регламентують відносини 
між соціальними партнерами – трудовими колективами найманих пра-
цівників та їхніми представниками (профспілками та іншими предста-
вниками) і роботодавцями та їхніми представниками, а також між 
об’єднаннями вказаних суб’єктів щодо врегулювання трудових і соці-
ально-економічних відносин у сфері застосування найманої праці й 
вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). [3 с. 451] 

Проаналізувавши усі позиції можна прийти до висновку про те, 
що соціальне партнерство – це система взаємовідносин працівників і 
роботодавців через представницькі органи (організації) або через орга-
ни соціального партнерства відповідних рівнів за участю органів дер-
жавної влади і органів місцевого самоврядування з метою досягнення 
соціального миру. 

Якщо говорити про соціальний діалог, то метою соціального ді-
алогу є встановлення форуму для представлення і ведення переговорів 
між окремими його учасниками. Обсяг та форма участі партнерів може 
бути різною, але в принципі йдеться про будь-які форми регулярних 
контактів та узгоджень між роботодавцями та працівниками. 

Сама назва «соціального діалогу» вказує на те, що відбувається 
в його рамках, базується, насамперед, на взаємній комунікації між пар-
тнерами. Обмін інформацією та представлення позицій є основним та 
обов’язковим елементом даного процесу. Наступним елементом, який 
надає сенс цій формі стосунків, є ведення переговорів. З інституційної 
перспективи соціальний діалог є цілісністю правових форм співпраці 
та ведення колективних переговорів між уповноваженими суб’єктами, 
які представляють інтереси роботодавців та працівників. 

Соціальний діалог – перевірений інструмент дієвої політики сучас-
них правових демократичних держав, за допомогою якого досягається 
створення й стабільне функціонування систем освіти, охорони здоров’я, 
культури, соціального забезпечення, високий рівень життя громадян, за-
безпечення їх прав і свобод, а також соціальна злагода у суспільстві. 

Соціальний діалог у сфері трудових відносин пропонується визначи-
ти як систему колективних трудових відносин між працівниками (їх пред-
ставниками), роботодавцями (їх представниками), органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування, іншими учасниками цих відносин, 
що засновані на взаємному врахуванні та узгодженні інтересів сторін 
(суб’єктів) при регулюванні трудових та пов’язаних з ними соціально-
економічних відносин, а також при вирішенні трудових спорів. 
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Оскільки відносини соціального діалогу врегульовані правовими 
нормами, то у суспільному бутті вони існують як правовідносини. Вида-
ється можливим визначити правовідносини соціального діалогу у сфері 
праці як врегульовані нормами трудового права колективні трудові від-
носини між суб’єктами соціального діалогу, спрямовані на узгодження 
їх інтересів при регулюванні трудових і пов’язаних з ними соціально-
економічних відносин, а також при вирішенні трудових спорів. 

Як правовий інститут соціальний діалог у сфері праці являє со-
бою сукупність правових норм, що визначають поняття, предмет, 
суб’єкти, принципи, систему, організаційно-правові форми соціально-
го діалогу, відповідальність його сторін. 

Функції соціального діалогу полягають в тому, що завдяки мо-
жливості модифікації своїх інтересів, соціальні партнери можуть дося-
гти порозуміння, що в свою чергу призводить до вищого рівня їх іден-
тифікації зі змістом порозумінь і вироблених в цих рамках програм ді-
яльності. Найважливіші очікувані результати соціального діалогу – це 
досягнення і зміцнення консенсусу в суспільстві, а також збільшення 
включення різноманітних соціальних суб’єктів до досягнення узго-
джених цілей. 

Соціальний діалог є якби другою стороною або ж наслідком 
щораз більш визнаного принципу культурного, соціального і політич-
ного плюралізму і служить для вирішення досить різноманітних про-
блем – від релігійних та економічних до політичних і геополітичних. 

Основною метою соціального діалогу є забезпечення соціально-
го миру у суспільстві. З цього випливають його завдання: 

– зниження гостроти соціальних конфліктів, сприяння поєднан-
ню інтересів роботодавця і найманого працівника; 

– забезпечення активної ролі держави в переговорному процесі з 
питань встановлення умов праці; 

- забезпечення взаємної зацікавленості найманих працівників і 
роботодавців у поліпшенні економічного становища і сприянні взає-
морозумінню між ними; 

- забезпечення умов праці та життя працівників. 
Відносини соціального діалогу мають колективний характер, в 

їх основі лежить колективний інтерес сторін. Колективний характер 
соціального діалогу виявляється у трьох аспектах: наявності колектив-
ного інтересу усіх суб’єктів у сфері застосування найманої праці; на-
явності колективних відносин у цій сфері; колективній структурі сто-
рін соціального діалогу. 

З огляду на наведене, є всі підстави вважати, що соціальний діа-
лог  це новий інститут трудового права України, та погодитись з дум-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

121

кою науковців про визначення соціального діалогу як системи норм 
трудового права, що регулюють відносини між роботодавцями, їх ор-
ганізаціями і об’єднаннями та найманими працівниками, профспілко-
вими організаціями і їх об’єднаннями та органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, що складаються у процесі співробітництва, 
пошуку компромісів і підготовки ними узгоджених рішень з соціаль-
но-економічних, трудових питань. 

––––––––– 
1. Закон України «Про порядок вирішення трудових спорів (конф-

ліктів)» від 03.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1998. – 
№ 34.– Ст. 227. 

2. Трудове право України. За ред. П.Д. Пилипенка. – Львів, 2002. –650 с. 
3. Трудове право України / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І Чанишевої. – 

К., 2001. – 856 с. 
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Оцінка впливу на навколишнє середовище є важливим превен-
тивним засобом, що попереджує негативний вплив на навколишнє се-
редовище. Втім в Україні ця процедура належним чином не регламен-
тована і не співпадає за змістом та формою із тими механізмами, які 
закріплені у міжнародних нормах. 

Важливою превентивною функцією управління у сфері довкілля 
було здійснення екологічної експертизи. Вона спрямована на попере-
дження негативного впливу на стан навколишнього природного сере-
довища правомірної діяльності ще на стадії вироблення технічної до-
кументації. Проте ухвалення Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності»[4], а також реформа структурних підрозділів Мі-
ністерства екології та природних ресурсів практично знівелювали пре-
вентивні можливості законодавства про екологічну експертизу. 

––––––––– 
 Жолнович О. І., 2016 
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Як справедливо зазначають автори аналітичного документа 
«Оцінка впливу на довкілля в Україні: вирішення проблеми по-
європейськи» процеси визначення, прогнозування, оцінки (ОВНС) та 
врахування екологічних наслідків запланованої діяльності (містобуді-
вна експертиза) здійснюються приватними особами, що практично ви-
клює контроль за їхніми висновками з боку держави. Також механізм 
(підстави) визначення обов’язковості проведення містобудівної експе-
ртизи повністю виключає застосування загальноприйнятих у ЄС під-
ходів (за переліком видів діяльності та пороговими величинами), а 
процедура ОВНС, зокрема її етапи, не відповідають міжнародній мо-
делі оцінки впливу на довкілля, зокрема європейській. Сучасні проце-
дури оцінки впливу на довкілля в Україні не можуть забезпечити один 
з ключових принципів та елементів європейської моделі: гласності та 
врахування громадської думки. Важливо, що цей елемент є також 
предметом зобов’язань України за низкою міжнародних угод[1, c.3].  

Необхідно погодитися із А. О. Андрусевичем у тому, що таке регу-
лювання несе низку ризиків для України у сферах охорони довкілля, здо-
ров’я населення, демократичності процесу прийняття рішень, євроінтег-
раційних прагнень, міжнародних зобов’язань та інвестиційного клімату. А 
відсутність ефективної системи оцінки впливу на довкілля створює ризи-
ки і для конкретних проектів господарської діяльності [1, c.4]. 

Екологічна експертиза до ухвалення Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» була чи не єдиним узаконеним превентив-
ним заходом, здатним не допустити будівництво об’єктів і реалізацію про-
грам, які можуть нанести шкоду довкіллю та екологічній безпеці. У Законі 
України «Про екологічну експертизу»[3] (надалі – Закон), вона подається як 
вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних 
органів, еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунту-
ється на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці перед-
проектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких 
може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного 
середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запла-
нованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, раціональне використан-
ня і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.  

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу 
антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища 
та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господар-
ської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.  

Здійснення екологічної експертизи ґрунтується на відповідних 
принципах, що визначені Законом. Принцип гарантування безпечного для 
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життя та здоров’я людей навколишнього природного середовища вима-
гає розглядати доцільність впровадження тієї чи іншої діяльності з огляду 
на екологічні права людини, зокрема якісне для проживання довкілля. 
Збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціаль-
них інтересів та врахування громадської думки означає необхідність по-
ряд із економічними перевагами реалізації об’єкта враховувати також йо-
го вплив на природне середовище та інтереси громади. Принципи наукової 
обґрунтованості, незалежності, об’єктивності, комплексності, варіан-
тності, превентивності та гласності передбачаються здійснення еколо-
гічної експертизи на підставі наукових досягнень у сфері діяльності, неза-
лежності та неупередженості суб’єктів експертизи. Вони також передба-
чають необхідність максимального врахування всіх чинників, які можуть 
впливати на прийняття рішення в результаті експертизи і розгляду у 
зв’язку з цим різних варіантів аж до відмови від запланованої діяльності. 
До того ж вся процедура проведення екологічної експертизи має бути ма-
ксимально відкритою для населення.  

До принципів екологічної експертизи належать також екологіч-
на безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації 
об’єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяль-
ності; державне регулювання та законність.  

Видається, що перелічені принципи необхідно було б доповнити 
ще декількома засадами: 1) визнанням будь-якої запланованої господарсь-
кої та іншої діяльності потенційно екологічно небезпечною та 
2) закріпленням обов’язку врахування і відображення у висновку держав-
ної екологічної експертизи громадської думки. Натомість, такі принципи, 
як державне регулювання і законність не можна вважати основними заса-
дами власне екологічної експертизи, оскільки вони є загально-правовими. 

Не зрозуміло також, чому Закон виділяє три категорії об’єктів, 
які підлягають екологічній експертизі (загальний перелік, а потім двічі 
щодо державної екологічної експертизи), хоча, як видається, достатньо 
було б окреслити в загальному ті об’єкти та види діяльності, які мо-
жуть підлягати екологічній експертизі та ті, стосовно яких державна 
екологічна експертиза повинна проводитися обов’язково. 

Доцільним було б також розширити коло об’єктів, які підлягають 
обов’язковій екологічній експертизі за рахунок включення об’єктів 
підвищеної небезпеки і видів господарської діяльності, яка в 
майбутньому може становити загрозу для довкілля та життя і здоров’я 
людей. Спроба такого узагальнення об’єктів оцінки зроблена у 
новаторському проекті Закону «Про оцінку впливу на довкілля»[6], де 
зазначено, що Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку, а також Перелік видів діяльності та 
об’єктів, що можуть мати негативний вплив на довкілля, 
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гативний вплив на довкілля, встановлюються Кабінетом Міністрів Укра-
їни. Такі переліки можуть передбачати мінімальні параметри для окре-
мих видів екологічно небезпечної господарської діяльності (потужність, 
довжина, площа, обсяги виробництва тощо).  

Однак, як видається, це визначення є замало конкретизованим, а 
в самому проекті немає чітко сформульованого обов’язку суб’єкта го-
сподарювання проводити таку оцінку планованої діяльності. Цікаві-
шою виглядає пропозиція врахувати міжнародні конвенції, виконувати 
які наша держава зобов’язалася. Так, автори посібника про оцінку 
впливу на довкілля та участь громадськості [3, c.14], аналізуючи між-
народні норми щодо оцінки впливу на довкілля вважають, що націона-
льна правова база з оцінки впливу на навколишнє середовище, як ін-
струмент реалізації Еспо та Оргуської конвенцій, а також Директиви 
про ОВНС, повинна охоплювати всі категорії планованих видів діяль-
ності (проектів), перелічених у Додатку I до Конвенції Еспо, у Додатку 
I до Оргуської конвенції, а також у Додатках I і II Директиви про 
ОВНС, включаючи, наприклад, «атомні станції», а також «інтенсивне 
вирощування свиней», чи «відкрите видобування корисних копалин», 
«вирубку лісів», «видобуток вуглеводнів на континентальному шель-
фі», чи «забір підземних вод» (стаття 2.2 Конвенції Еспо, стаття 6.1 (а) 
Оргуської конвенції та стаття 2.1 Директиви про ОВНС). Автори цього 
посібника також зазначають, що стаття 1.2 (а) Директиви про ОВНС ви-
значає термін «проект» як: виконання будівельних робіт або інших 
установок або схеми, інші втручання в природне середовище і ландшаф-
ти, в тому числі, пов’язані з видобуванням корисних копалин[3, с.15]. 

Тому, як на мене, варто погодитися із висновком викладеним у 
цьому посібнику, за яким розробляючи національну правову базу не-
обхідно враховувати, що вона повинна охоплювати: 

а) також значні зміни щодо видів діяльності/проектів, наприклад, 
модернізацію автомагістралей і швидкісних доріг (ECE/MP.EIA/IC/2009/2,  

б) не лише види діяльності, які пов’язані із будівництвом. Напри-
клад, для цілей Конвенції Еспо підтримання глибини водних шляхів є 
продовженням такої діяльності і залишається предметом зобов’язань в 
рамках конвенції (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, додаток, пункт. 40). 

Потребують обов’язкової оцінки також і проекти зміни цільово-
го призначення земельних лісових ділянок з метою використання їх не 
для ведення лісового господарства, скасування або зменшення статусу, 
зміна меж та зменшення площі територій та об’єктів природно-
заповідного фонду і ін. 

В контексті аналізу проекту закону «Про оцінку впливу на довкілля» 
хочеться зауважити, що враховуючи недосконалість нашого державного 
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апарату, існує певний ризик недієвості пропонованого закону через необ-
хідність значного підзаконного регулювання для забезпечення його реаліза-
ції та визначення конкретного переліку видів планованої діяльності. 

Крім того, у цьому законопроекті не надано обов’язковості ви-
сновку державного органу, який аналізуватиме наданий йому Звіт з 
оцінки впливів на довкілля. Також нічого не вказано чи можливо реа-
лізовувати діяльність без позитивного висновку щодо Звіту, не перед-
бачено можливості оскарження такого Висновку та не розроблено ме-
ханізми реагування у випадку реалізації діяльності без Висновку про 
оцінку впливу на довкілля. Тому, в умовах неефективної діяльності су-
дової та виконавчої влади, які могли б заповнити своїм тлумачення та 
конкретизувати процедури визначені у законопроекті, ці норми можуть 
набути декларативного характеру і стати інструментом для корупції. 

Повертаючись, до сьогодні чинної схеми проведення оцінки 
впливу запланованої діяльності через екологічну експертизу, варто 
звернути увагу на те, що підготовка висновків екологічної експертизи і 
прийняття рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосу-
вання, експлуатації тощо) об’єкта екологічної експертизи здійснюють-
ся з урахуванням громадської думки. Втім більш дієвим було б закріп-
лення обов’язку експерта обґрунтовувати у висновку випадки невра-
хування громадської думки. 

Згідно з останніми змінами до Закону України «Про екологічну 
експертизу» Державна екологічна експертиза організовується і прово-
диться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими устано-
вами, організаціями обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій. 

Втім у переважній більшості областей не створено спеціалізова-
них установ, у яких працювали б відповідні фахівці, а працівники від-
повідних управлінь не мають належних знань та правомочностей на 
проведення таких експертиз. Крім того, відповідно до вимог закріпле-
них у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
експертиза проектів будівництва проводиться приватними фахівцями 
із залученням, в тому числі експертів з екології на договірних засадах. 
Як правило, експертами під час містобудівної експертизи такі фахівці 
не залучаються, що дозволяє доволі поверхнево визначити екологічні 
ризики від майбутнього будівництва. 

Підсумовуючи, можна ствердити, що в Україні практично не діють 
механізми превентивного контролю за потенційно небезпечними видами 
діяльності та проектами. У цій сфері наше законодавство потребує суттє-
вого реформування, яке очевидно повинно базуватися на сучасних євро-
пейських правових напрацюваннях. Тому, підтримуємо тезу А. О. Андру-
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севича про те, що впровадження європейської моделі ОВНС як цілісної та 
загальноприйнятої системи є найоптимальнішим шляхом реформування 
екологічного законодавства в цьому напрямі. Основними перевагами 
впровадження європейської моделі ОВНС в Україні, на переконання, А. 
О. Андрусевича, відповідність політичним, програмним та правовим зо-
бов’язанням у сфері інтеграції до ЄС, наявність розроблених та випробу-
ваних процедур ОВНС, що не мають дозвільного характеру, відповідність 
чинним програмним документам у сфері охорони довкілля, а також спро-
можність забезпечити виконання міжнародно-правових зобов’язань Укра-
їни у сферах ОВНС та участі громадськості. Крім того, це дозволить ство-
рити позитивний клімат для залучення фінансування з боку міжнародних 
фінансових установ, іноземного капіталу.  

––––––––– 
1. Андрусевич А.О. Оцінка впливу на довкілля в Україні: вирішен-

ня проблеми по-європейськи. – РАЦ «Суспільство і довкілля». – 2011. 
2. Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний 

порівняльний огляд європейського й українського законодавства та 
рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. / 
Львів: ЕПЛ, 2013. — 96 с. 

3. Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 № 
45/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 8, ст.54 

4. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 
17.02.2011 № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2011, N 34, ст.343 

5. Проект Закону про оцінку впливу на довкілля № 4972 від 
30.05.2014 [електронний ресурс] // Офіційнийсайт Верховної Ради 
України – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc-
4_1?pf3511=51152 

 

ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА  

Ільків Н. В.  
кандидат юридичних наук, доцент 

заступник декана юридичного факультету 
Львівського державного університету внутрішніх справ 

м. Львів, Україна 

Вихідним чинником сучасного законодавства України є принцип, 
зазначений у Законі України «Про охорону навколишнього природного 

––––––––– 
 Ільків Н. В., 2016 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

127

середовища» (п. “г” ст. 3), — принцип екологізації матеріального вироб-
ництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколиш-
нього природного середовища, використання та відтворення відновлю-
ваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій. 

Перебіг екологізації, тобто наповнення екологічним змістом 
правових приписів, охопив практично всі галузі вітчизняного права. У 
науці екологічного права екологізація законодавства часто розгляда-
ється як метод екологічного права. [1, c. 12] Однак дане положення є 
спірним, оскільки виникають сумніви в ототожненні методів екологіч-
ного права з методами екологізації законодавства. Під методами еко-
логізації законодавства слід розуміти не способи правового впливу на 
суспільні відносини, а способи юридичного оформлення екологічних 
вимог у законодавстві. Постає питання про те, яким чином екологічні 
вимоги виявляються втіленими у саме законодавство.  

Певна спроба з’ясувати способи екологізації законодавства в 
юридичній літературі вже були. Так, В.В.Петров визначаючи екологі-
зацію нормативно-правових актів вказував, що необхідність такого 
процесу пояснюється тим, що норми екологічного права, закладені у 
спеціальних законах, не завжди здатні діяти напряму у регулюванні 
екологічних питань. По відношенню до господарюючих суб’єктів, тоб-
то тим, хто забруднює і виснажує природне середовище, норми еколо-
гічного права діють через нормативні акти, які регулюють економічну 
діяльність цих суб’єктів». [2, с. 95] 

Справді, поширення еколого-правових норм в неекологічних га-
лузях дозволяє конкретизувати і необхідним чином інтерпретувати ті 
чи інші норми стосовно окремих видів діяльності. Однак, важливим 
напрямом екологізації на сучасному етапі є гармонізація спеціальних 
екологічних правових норм та екологізованих нормативно-правових 
норм, які регулюють суспільні відносини в господарській, управлінсь-
кій та інших сферах діяльності. Виходячи з того, що Закон і в системі 
екологічного законодавства, і в системі інших галузей законодавства 
наділений однаковою юридичною силою, поширеним є те, що у судо-
вій практиці при виробленні позиції суду перевага часто надається 
екологізованим нормам. Сучасна систематизація екологічного законо-
давства хоча й не має на меті усунення із законодавства екологізова-
них норм, але все ж неминуче призведе до інвентаризації цих норм, 
виявленню пробілів в екологізації різних галузей законодавства, аналі-
зу екологізованих норм по суті, в тому числі в аспекті їх повноти, яко-
сті, необхідності і обґрунтованості. 

Екологізація законодавства у технологічному змісті є таким самим 
процесом, як, наприклад, соціалізація особистості, чи хімізація сільського 
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господарства з допомогою законодавства. Екологізація законодавства є 
процесом, що відбувається у відповідності з загальноприйнятими стадія-
ми правотворчості. Як правило, готується спеціальний закон і одночасно 
готуються зміни і доповнення в інші нормативно-правові акти. При цьому 
законодавець не обмежений якими-небудь галузевими перешкодами цих 
актів чи міркуваннями пріоритетності певних норм.  

Крім того, процес екологізації законодавства похідний від про-
цесу екологізації, що здійснюється в інших природничо-наукових га-
лузях. Найвиразніше це проявляється у тому, що призначення юрис-
пруденції у випадках, пов’язаних з екологізацією полягає саме у тому, 
щоб нормативно закріпити визначену природничими науками міру оп-
тимального рівня впливу виробництва на навколишнє природне сере-
довище з урахуванням всієї специфіки певної сфери діяльності. 

У змістовному плані процес екологізації законодавства можна 
охарактеризувати і аналізувати як міждисциплінарний, який включає 
взаємодію екологічної і юридичної складових. Екологічний підхід є 
пріоритетним і передбачає діяльність екологів по виділенню і аналізу 
існуючих і виникаючих екологічних проблем за ступенем пріоритет-
ності їх вирішення. Цей підхід можна розглядати як процес формуван-
ня соціального замовлення суспільства у галузі екології. Завданням 
юристів у межах юридичного підходу є оформлення існуючих і вини-
каючих екологічних проблем юридичною мовою. 

У процесуальному аспекті важливим напрямом в екологізації 
законодавства є розробка нормативної регламентації відповідних спо-
собів отримання об’єктивної і достовірної інформації для виявлення, 
попередження і припинення екологічних правопорушень, які характе-
ризуються досить високим рівнем латентності.  

Екологічний і юридичний підходи не реалізуються синхронно 
— практика природокористування показує, що у соціальному розвитку 
народів промислово розвинутих держав до свідомості споживача спо-
чатку «доводилась вся глибина» руйнування природи і тільки потім 
усвідомлювалась потреба її охорони. [3, c. 19] Законодавець в Україні, 
на жаль, здійснює ту ж саму помилку, не розділяючи врегульовані 
екологічні відносини по пріоритетності їх вирішення.  

Істотною проблемою екологізації законодавства є забезпечення 
можливості адекватного відображення у законі зростаючого об’єму 
екологічних знань. М. І. Васільєва вважає, що «правозастосовна прак-
тика у майбутньому буде мати справу не тільки з буквою екологічного 
закону, але і зі зростаючим об’ємом наукових знань, які дозволять ви-
носити юридично значимі рішення про сприятливість (несприятли-
вість) навколишнього середовища» у якому завгодно широкому кон-
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тексті сталості і поза нею» [4, с. 119]. А це, в свою чергу, актуалізує 
питання екологічної освіти громадян. 

––––––––– 
1. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В. Екологічне пра-

во: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 224 с.  
2. Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. — 

М.: Бек, 1996. – 458 с. 
3. Лисицын Е.Н. Охрана природы в зарубежных странах. – М.: Аг-

ропромиздат, 1987. – 258 с. 
4. Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. – 

М.: Изд-во МГУ, 2003.- 256 с. 
 

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ТА МЕДИКО-САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  

Кернякевич-Танасійчук Ю. В.  
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри трудового, екологічного 
та аграрного права Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 
м. Івано-Франківськ, Україна 

Серед найважливіших соціальних прав людини Конституція 
України у ст. 49 закріплює право кожного на охорону здоров’я, медич-
ну допомогу та медичне страхування. Право на охорону здоров’я в об-
сязі, встановленому Основами законодавства України про охорону 
здоров’я, за винятком обмежень, передбачених законом, включено та-
кож до переліку основних прав засуджених, визначених у ч. 1 ст. 8 
Кримінально-виконавчого кодексу України. 

Охорона здоров’я забезпечується системою медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних заходів, а також поєднанням безоплатних і 
платних форм медичної допомоги. Засудженому гарантується право на 
вільний вибір і допуск лікаря для отримання медичної допомоги, у то-
му числі за власні кошти. Засуджені, які мають розлади психіки та по-
ведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, мо-
жуть за їх письмовою згодою пройти курс лікування від зазначених 
захворювань [1]. 

––––––––– 
 Кернякевич-Танасійчук Ю. В., 2016 
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Під медико-санітарним забезпеченням засуджених до позбав-
лення волі розуміють створення необхідних умов тримання засудже-
них для задоволення їх потреб в їжі, одязі, житлі, медичному обслуго-
вуванні. Іншими словами, мова йде про мікросоціальні умови відбу-
вання покарання, які забезпечують нормальне з фізіологічної точки зо-
ру існування людини в місцях позбавлення волі [2, с. 168]. 

Беззаперечно, що в першу чергу забезпеченню реалізації права 
на охорону здоров’я сприяють заходи щодо організації охорони здо-
ров’я та медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення 
волі, які проводяться закладами охорони здоров’я, що перебувають у 
системі Державної пенітенціарної служби України. 

Станом на 1 березня 2016 року у системі Державної пенітенціа-
рної служби України діють 132 заклади охорони здоров’я, з них: меди-
чних частин в установах виконання покарань – 79; медичних частини в 
слідчих ізоляторах – 29; медичних частин у виховних колоніях – 6; лі-
карень – 18, з них: 8 туберкульозних лікарень; 9 багатопрофільних лі-
карень (у тому числі лікувальний заклад для надання медичної допо-
моги інвалідам при ВК-45 Дніпропетровська область); 1 – лікувальний 
заклад психіатричного профілю (ВК-20 Запорізька область). Перелік 
закладів охорони здоров’я вказаний без урахування таких, що знахо-
дяться на тимчасово окупованих територіях [3]. 

Попри розгалужену структуру закладів охорони здоров’я, що 
функціонують у кримінально-виконавчій системі нашої держави про-
довжує існувати ряд невирішених проблем у цій сфері, які в свою чер-
гу призводять до порушення права засуджених на охорону здоров’я.  

Чимало порушень стосується питань своєчасності звільнення 
засуджених від праці і початку лікування, відсутності в медчастинах 
установ необхідних фахівців і ліків, своєчасності обстеження на пред-
мет встановлення інвалідності, цілодобового доступу хворих до якіс-
ної питної води, проблем з отримання медпрепаратів від родичів засу-
джених тощо [4, с. 424]. 

На проблеми охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення 
засуджених вказано і в Концепції державної політики у сфері реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби України [5]. На основі аналізу 
названої Концепції можна виділити наступні проблеми в цій сфері. 

По-перше, з огляду на значну кількість засуджених, хворих на 
соматичні та психічні захворювання, поширення серед засуджених ін-
фекційних хвороб, насамперед туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, залиша-
ється гострою проблема забезпечення таких засуджених належною ме-
дичною допомогою.  

По-друге, заклади охорони здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби України не відповідають вимогам державних буді-
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вельних норм, в установах виконання покарань не забезпечується сані-
тарне та епідемічне благополуччя.  

По-третє, медичне обладнання у закладах охорони здоров’я Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України амортизувалося та мора-
льно застаріле, не відповідає сучасному стану розвитку науки і техніки, 
що перешкоджає діагностуванню та подальшому лікуванню хворих.  

По-четверте, недостатній рівень фінансування заходів медико-
санітарного обслуговування осіб, які тримаються в установах вико-
нання покарань та слідчих ізоляторах, не дає можливості проводити в 
необхідному обсязі протиепідемічні заходи, а також забезпечувати на-
дання належної медичної допомоги. 

Крім того незадовільний рівень фінансування всієї системи ви-
конання покарань проявляється і в невисоких заробітних платах меди-
чного персоналу закладів охорони здоров’я Державної кримінально-
виконавчої служби України, що в свою чергу призводить до неукомп-
лектованості медичних закладів спеціалістами різного профілю. 

За таких умов першочерговим завданням держави є збільшення 
видатків на удосконалення системи охорони здоров’я засуджених до 
позбавлення волі, а саме: на покращення умов тримання засуджених у 
лікувальних корпусах установ виконання покарань; на облаштування 
медичних закладів кримінально-виконавчої системи сучасним медич-
ним обладнанням, а також на підвищення матеріального і соціального 
забезпечення медичного персоналу.  

––––––––– 
1. Кримінально-виконавчий кодекс України вiд 11 лип. 2003 р. № 

1129-IV [Електронний ресурс] / Офіц. сайт Верховної Ради України // 
Режим доступу до док. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 

2. Пустовалов А. Р., Пономарев С. Б., Горохов М. М., Лукашев В. 
Н. Правовое регулирование и организация медико-санитарного обес-
печения осужденных // Вестник Удмуртского университета. – 2014. – 
Вып. 3 (Экономика и право). – С. 168-172.  

3. Довідка щодо організації охорони здоров’я та медико-санітарного за-
безпечення (станом на 01.03.2016) [Електронний ресурс] // Режим доступу 
до док. : http://kvs.gov.ua/zmi/MedSt01032016Nad100320161004-2.pdf 

4. Стулов О. О. Медико-санітарне обслуговування засуджених до 
обмеження та позбавлення волі: проблеми забезпечення законності // 
Форум права. – 2014. – № 2. – С. 423-427. 

5. Про Концепцію державної політики у сфері реформування Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України : указ Президента 
України від 8 лист. 2012 р. № 631/2012 / [Електронний ресурс] / Офіц. 
сайт Верховної Ради України // Режим доступу до док. : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/631/2012 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ 

Козак З. Я.  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

місто Львів, Україна 

Історія розвитку соціального діалогу триває в Україні з моменту 
проголошення її незалежності. За останні роки постало коло питань, 
вирішення яких суттєво впливає на функціонування соціального діало-
гу. Серед усього масиву звернімо увагу на окремі проблеми, 
розв’язання яких впливатиме на правові основи забезпечення соціаль-
ного діалогу, його предмету та інституційного розвитку. 

Проблеми правової визначеності функціонування соціального 
діалогу. В Україні сформована система нормативно-правових актів, 
основу яких складають закони, що визначають сутність соціального 
діалогу, правовий статус його суб’єктів, організаційно-правові форми 
тощо. Не заперечуючи необхідності якісного перегляду законодавства 
із вказаних питань, звернімо увагу на місце соціального діалогу, ви-
знання його важливості та вагомості у правовій системі України, за-
кріплених у фундаментальних законах, таких як конституція та кодекс. 

З першого погляду можна констатувати, що Конституція Украї-
ни майже не має положень, присвячених соціальному діалогу. Звичай-
но, виключенням є частина 3 статті 36, яка встановлює право громадян 
на участь у професійних спілках, та стаття 44 про право на страйк для 
захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Більше спеціальних 
норм, пов’язаних зі соціальним діалогом немає. 

Схожа ситуація наявна і в чинному КЗпП України, яку можна 
охарактеризувати латанням старого кожуха новими латками. У кодексі 
наявні дві глави, присвячені колективним договорам та окремим аспе-
ктам правового статусу професійних спілок. Ці глави зазнали суттєвих 
змін у зв’язку з ухваленням спеціальних законів про колективні дого-
вори та угоди, професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. У по-
дальшому їх зміст корегувався шляхом внесення змін та доповнень. 
Нажаль, ці заходи не усунули розбалансованості КЗпП України у регу-
люванні соціального діалогу. 

Зараз на розгляді у парламенті знаходиться черговий варіант 
проекту Трудового кодексу України [1], від якого очікувалося б якісна 
наповненість, у тому числі і з питань правового регулювання соціаль-

––––––––– 
 Козак З. Я., 2016 
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ного діалогу. Проте не сталося, як гадалося. Соціальному діалогу пом-
пезно присвячена книга шоста, що складається з двох розділів і трьох 
статей, одна з яких дублює його поняття, існуюче у Законі України 
«Про соціальний діалог». Фактично, проект Трудового кодексу Украї-
ни усувається від правового регулювання соціального діалогу та від-
носить це питання до сфери звичайного закону. 

Тобто, два засадничі закони (основний і кодифікований) не дають 
жодного розуміння, який соціальний діалог має будуватися, розвиватися 
в Україні, на яких принципах відбуватиметься його реалізація, який ста-
тус його суб’єктів. Питання не є риторичним, адже, зараз в Україні про-
ходить конституційна реформа та реформа трудового законодавства, які 
визначатимуть на роки співпрацю та функціонування державних орга-
нів, суспільства та людини загалом і зокрема у трудовій сфері. 

Питання інтегрованого розгляду соціальних, економічних та 
екологічних питань як напрям розширення предмету соціального діа-
логу. Закон України «Про соціальний діалог» вказує, що такий здійс-
нюється «…з питань формування та реалізації державної соціальної та 
економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економіч-
них відносин» [2; ст. 1]. Проте у порядку денному сучасного життя на-
голошується на необхідності комплексного вирішення соціальних, 
економічних та екологічних проблем, що знайшло своє відображення у 
концепції сталого розвитку. 

Міжнародні документи (наприклад, Порядок денний на XXI сто-
ліття (1992 р.) [3], Порядок денний сталого розвитку до 2030 року 
(2015 р.) [4], доповідях Генерального директора МОП «Гідна праця як 
засіб забезпечення сталого розвитку» (2007 р.) [5] та «Сталий розвиток, 
гідна праця і зелені робочі місця» (2013 р.) [6]) наголошують на необ-
хідності інтегрованого, комплексного вирішення соціальних, економіч-
них та екологічних питань, їх рівноваги та збалансованості, у центрі 
яких є турбота про людину, задоволення потреб теперішнього поколін-
ня, не загрожуючи можливості майбутніх поколінь забезпечити рівень 
добробуту не нижче існуючого. Сталий розвиток визнається не питан-
ням вибору, а необхідністю, яка має обов’язковий характер. 

Згадані міжнародні документи відзначають провідну роль соці-
ального діалогу у впровадженні сталого розвитку. Отже, сталий розви-
ток, який комплексно охоплює екологічні, соціальні та економічні 
проблеми, не може залишатися поза предметом соціального діалогу. 

Проблеми інституалізації соціального діалогу. Практики та науковці 
дискутують щодо проблем інституційного розвитку сторін та органів соціа-
льного діалогу, результатом яких є відповідні напрацювання. В останні ро-
ки у світі, як і в Україні, піднімається питання про необхідність залучення 
інституцій громадянського суспільства до соціального діалогу. Одним із 
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посилів таких пропозицій є доцільність об’єднання потенціалу усіх зацікав-
лених осіб у вирішенні питань, які становлять предмет соціального діалогу. 

На національному рівні можна спостерігати певні просування у 
цьому напрямі. Хоча Закон України «Про соціальний діалог» серед йо-
го суб’єктів не визнає громадські організації, інші ніж професійні спі-
лки та організації роботодавців, їх об’єднання, але згідно з ст. 12 Три-
стороння соціально-економічна рада повинна створювати сприятливе 
середовище для розвитку соціального діалогу, ефективної діяльності 
суб’єктів господарювання, професійних спілок, організацій роботода-
вців та їх взаємодії з іншими інститутами громадянського суспільства. 
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
також визначає певні моменти співпраці таких зокрема з екологічними 
громадськими організаціями. Так, профспілки, їх об’єднання беруть 
участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологіч-
ного впливу, сприяють діяльності громадських природоохоронних ор-
ганізацій, можуть проводити громадські екологічні експертизи, здійс-
нювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері (ст. 30). 

Більше того, у Плані заходів з реалізації Національної стратегії 
у сфері прав людини на період до 2020 року [7] передбачено розроб-
лення і внесення на розгляд КМУ до грудня 2016 року законопроекту 
стосовно вдосконалення питань соціального діалогу, зокрема, у части-
ні залучення інститутів громадянського суспільства до таких форм со-
ціального діалогу, як консультації та узгоджувальні процедури. 

Наявна і зарубіжна практика включення громадських організацій 
третього сектору у соціальний діалог, вона різниться від форм та рівнів 
їхньої участі у соціальному діалозі. Наприклад, в Ірландії сторонами уго-
ди Towards 2016 [8] («У напрямі до 2016 р.», десятирічної рамкової угоди 
соціального партнерства 2006-2015 рр.) були уряд, профспілки, роботода-
вці, а також організації фермерів, місцевих общин і волонтерів. Екологічні 
організації стороною соціального діалогу стали у 2009 р. і беруть участь 
як самостійна сторона соціального партнерства Ірландії [9]. 

Уваги потребує і зміни правового статусу Національної тристо-
ронньої соціально-економічної ради, перетворення її у впливового гра-
вця соціального діалогу, її реформування у представника громадянсь-
кого суспільства з питань врегулювання екологічних, соціальних та 
економічних проблем, закріплення її статусу у Конституції України як 
представницького органу громадянського суспільства. 

Висновки. Напрямами, що можуть вплинути на формування 
ефективного соціального діалогу в Україні, є: 

– правовий – формування системи законодавства України про 
соціальний діалог повинно базуватися і відштовхуватися від Консти-
туції України, в якій встановити обов’язковість такого, здійснення 
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екологічної, соціальної та економічної політики на його основі, із за-
лученням зацікавлених інституцій організованого громадянського 
суспільства. 

Правовий статус Національної тристоронньої соціально-
економічної ради реформувати у конституційну платформу організо-
ваного громадянського суспільства, інституційний та представницький 
орган громадянського суспільства; 

– предметний – ефективний захист соціальних та економічних 
інтересів сторін соціального діалогу у сучасних умовах не можливий 
без комплексного їх врахування з екологічними інтересами. Саме соці-
альний діалог може посісти провідну роль у втілені завдань сталого 
розвитку в Україні; 

– інституційний – соціальний діалог, спрямований на стійкий 
розвиток, передбачає залучення широких кіл організованого громадян-
ського суспільства, важлива роль в якому належатиме професійним 
спілкам та організаціям роботодавців. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Костик С. О.  
магістрант юридичного факультету 

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

Землі лісогосподарського призначення займають важливе місце 
серед категорій земель України. Проаналізувавши судову практику у 
цій сфері, зрозумілим стає, наскільки проблемним і неоднозначним є їх 
правовий режим та законодавство, яке його визначає.  

Правовий режим земель лісогосподарського призначення визна-
чається одночасно двома кодексами, Земельним та Лісовим. У цих ко-
дексах існує певна термінологічна неузгодженість у визначенні по-
нять «земельні ділянки лісогосподарського призначення», що усклад-
нює можливість визначення цих земельних ділянок як об’єктів права 
власності чи користування. 

Згідно зі ст. 55 Земельного кодексу України (далі - ЗКУ) до зе-
мель лісогосподарського призначення належать землі, вкриті лісовою 
рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, 
які надані та використовуються для потреб лісового господарства 
[1].У ч. 1 ст. 5 Лісового кодексу України (далі - ЛКУ) дано ширше 
визначення поняття «землі лісогосподарського призначення як лісові 
землі, на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові землі, зайняті 
сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, 
комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в уста-
новленому порядку та використовуються для потреб лісового госпо-
дарства»[2].  

Крім, того ЛКУ визначає земельні лісові ділянки як земельні 
ділянки лісового фонду України з визначеними межами, які надають-
ся або вилучаються у землекористувача чи власника земельної ділян-

––––––––– 
 Костик С. О., 2016 
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ки для ведення лісового господарства або інших суспільних потреб 
відповідно до земельного законодавства. Лісовий фонд - це усі ліси 
на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за 
основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від 
права власності на них. У свою чергу, нелісові землі - це ділянки, за-
йняті сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спору-
дами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в 
установленому порядку та використовуються для потреб лісового го-
сподарства [9; 1]. 

Враховуючи таку різноманітність земель, які відповідно до вка-
заних норм ЛКУ та ЗКУ можуть входити до категорії земель лісогос-
подарського призначення, віднести конкретну земельну ділянку до цієї 
категорії можливо лише при дослідженні матеріалів лісовпорядкуван-
ня, планово-картографічних матеріалів земельної ділянки з описом 
меж та експлікацією угідь, аерофотозйомки і матеріалів звітності за 
формою 6-зем [9; 1]. 

Ще одним проблемним питанням, яке може виникнути при до-
слідженні правового режиму земель лісогосподарського призначення, 
є питання права власності на землі цієї категорії. Так, відповідно до ч. 
1 ст. 56 ЗКУ землі лісогосподарського призначення можуть перебувати 
у державній, комунальній та приватній власності.  

Інститут права власності на землі лісогосподарського призначення 
є комплексним (регулюється ЗК та ЛК України) в силу існування біологі-
чних зв’язків між такими природними об’єктами як ліс і земля. ЗКУ опе-
рує поняттям «власність на землі лісогосподарського призначення», а ЛК 
– «право власності на ліси». Але як власник земельної ділянки зможе ко-
ристуватись нею не користуючись лісом, що на ній росте? Більше того, ст. 
79 ЗКУ встановлює, що право власності на земельну ділянку поширюєть-
ся в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти і 
багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено 
законом та не порушує прав інших осіб. Звідси випливає, що додатково 
виділяти «право власності на ліси» не потрібно [11;2]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 56 ЗКУ громадянам та юридичним осо-
бам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів вико-
навчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у влас-
ність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення за-
гальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерсь-
ких та інших господарств.  

Можливість передачі до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь 
фермерського господарства у приватну власність передбачена також 
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ч. 8 ст. 7 Законом України «Про фермерське господарство» [4]. По-
няття «селянських господарств» відсутнє в чинних нормативно-
правових актах, а Законом України «Про особисте селянське госпо-
дарство» від 15.05.2003 визначено засади ведення саме «особистого 
селянського господарства». Законом не передбачена можливість на-
дання у власність земельних ділянок лісогосподарського призначен-
ня для ведення особистого селянського господарства [5]. Більше то-
го, у жодному іншому нормативно правовому акті не передбачено, у 
складі яких «інших господарств» може бути передано замкнені земе-
льні ділянки лісогосподарського призначення [11; 3]. Отже, правило 
ч. 2 ст. 56 ЗКУ щодо можливості передачі земельних ділянок безо-
платно або за плату у складі угідь селянських, інших господарств не 
має механізму реалізації [6; 105]. 

Наступним проблемним питанням правового режиму земель лі-
согосподарського призначення є оренда земель цієї категорії. 

Відповідно до норм ст. 57 ЗКУ, у редакції, що діяла до 8 люто-
го 2006 року, земельні ділянки лісового фонду могли надаватися у 
постійне користування спеціалізованим державним або комунальним 
лісогосподарським підприємствам, а на умовах оренди - іншим під-
приємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізо-
вані лісогосподарські підрозділи, для ведення лісового господарства, 
спеціального використання лісових ресурсів і для потреб мисливсь-
кого господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 
туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо. У 
2006 році до ЗКУ та ЛКУ було внесено зміни, згідно з якими земель-
ні ділянки лісогосподарського призначення можуть надаватися лише 
у постійне користування спеціалізованим державним або комуналь-
ним лісогосподарським підприємствам, іншим державним і комуна-
льним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено 
спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства. Зако-
нодавство не називає оренду серед можливих правових форм корис-
тування землями лісогосподарського призначення, що перебувають у 
державній власності. З цього випливає, що оренда є нелегітимною 
формою використання земель лісогосподарського призначення. Ра-
зом із тим, не заборонена оренда земель лісогосподарського призна-
чення, що перебувають у приватній власності. Але у законодавстві 
немає механізму надання в оренду земель цієї категорії. Тому, я вва-
жаю, що потрібно внести зміни у чинне законодавство, які врегулю-
валі б порядок надання в оренду земельних ділянок лісогосподарсь-
кого призначення. 
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Отже, можемо зробити висновок, що проблеми у правовому ре-
гулюванні використання земель лісогосподарського призначення зу-
мовлені колізіями лісового та земельного законодавства, прогалинами 
стосовно оренди лісових земельних ділянок і відсутністю механізмів 
набуття права приватної власності на такі земельні ділянки. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ 
У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

Кохан Н.В.  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри трудового, екологічного 
та аграрного права, Юридичного інституту 

Прикарпатського національного 
інституту імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Реформування правової системи України, зокрема адаптація 
трудового законодавства до сучасних суспільних відносин та законо-
давства Європейського Союзу, вимагає оновлення розуміння поняття 
застосування правових норм у трудовому законодавстві. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови розгля-
дає термін «застосовувати» як використовувати що-небудь, запрова-
джувати в ужиток та пристосовувати до чого-небудь. 

Аналогічні визначення поняттю «застосування правових норм» 
подаються у Енциклопедії сучасної України, великому енциклопедич-
ному юридичному словнику та юридичній енциклопедії. У них, даний 
термін, визначається як організаційно-юридична діяльність компетен-
тних державних органів, їх посадових осіб, а також уповноважених на 
це законом органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань 
та їхніх посадових осіб. Полягає у встановленні піднормативних, фор-
мально обов’язкових, індивідуальних правил поведінки персоніфіко-
ваних суб’єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ци-
ми суб’єктами таких норм. 

Застосування норм права являється однією із форм реалізації 
права. Можна говорити про те, що застосування норм права – це осо-
блива форма реалізації права. В подальшому В.О. Котюк визначає, 
що застосування правових норм (правозастосовна діяльність) – це 
одна із форм реалізації права, яка має державно владний організую-
чий характер компетентних державних органів і уповноважених дер-
жавою інших суб’єктів суспільних відносин і направлена на зміну, 
припинення або виникнення правовідносин шляхом видання індиві-
дуальних актів застосування правових норм в певних формах, а та-
кож направлена на конкретизацію правового регулювання і охорону 
соціальних цінностей. 

––––––––– 
 Кохан Н. В., 2016 
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В свою чергу, П. М. Рабінович дає таке визначення застосуванню 
норм права: Застосування правових норм – це здійснювана компетен-
тними органами або об’єднаннями організаційно-правова діяльність, ре-
зультатом якої є підтвердження, встановлення, зміна чи скасування вза-
ємних юридичних прав і обов’язків суб’єктів реалізації цих норм. 

Також зазначає, що застосування правових норм це діяльність, 
яка полягає у встановленні піднормативних формально обов’язкових 
індивідуальних правил поведінки персоніфікованих суб’єктів з метою 
створення умов, необхідних для реалізації ними таких норм. 

Отож, сутність правозастосувальної діяльності полягає у вста-
новленні, зміні чи припиненні зв’язків, тобто відносин між тими 
суб’єктами права, котрі мають реалізувати юридичну норму. 

На думку О. Ф. Скакун застосування права - це форма ре-
алізації права, суб’єктами якої є компетентні органи, наділені владни-
ми повноваженнями. Виконання цих повноважень забезпечується 
примусовою силою держави. Застосування права є особливою формою 
реалізації права. Застосування права від інших форм реалізації 
відрізняє та обставина, що тут немислимо бездіяльність, право та пра-
возастосувальна діяльність зливається з обов’язком її здійснити. Пра-
возастосування носить похідний характер, оскільки забезпечує ре-
алізацію права третіми особами. Застосування одних норм одночасно 
вимагає дотримання, виконання і використання інших. Звідси право-
застосування - комплексна правореалізуюча діяльність. 

Згідно з наведених визначень випливає, що: 
– застосування правових норм це особлива форма реалізації 

права; 
– суб’єктами такої діяльності є: компетентні державні органи, їх 

посадові особи, а також уповноважені на це законом органи місцевого 
самоврядування, громадські об’єднання та їхніх посадові особи; 

– це діяльність, яка направлена на виникнення, зміну, припи-
нення правовідносин шляхом видання індивідуальних актів застосу-
вання правових норм в певних формах, а також направлена на конкре-
тизацію правового регулювання і охорону соціальних цінностей. 

Застосування права здійснюється за допомогою правозастосов-
ного процесу, правозастосовної діяльності. Відмежовуючи правозасто-
совну діяльність від інших форм реалізації права, М.М. Марченко за-
значає, що на відміну від інших форм реалізації права, в яких беруть 
участь різні суб’єкти права – фізичні та юридичні, правозастосовна ді-
яльність може застосовуватись уповноваженими на те державними ор-
ганами і посадовими особами. Громадяни,  
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Згода на медичне втручання є одним із ключових у системі прав 
пацієнтів, оскільки його реалізація тісно пов’язана з такими правами як 
право на вільний вибір методу лікування, право на медичну інформацію.  

Право надавати згоду на медичне втручання було законодавчо за-
кріплено ще у радянський період, однак відповідно до ст. 54 Закону УРСР 
«Про охорону здоров’я» від 15.07.1971 року згода необхідна була лише 
для проведення хірургічних операцій і складних методів діагностики. Із 
ухваленням Основ законодавства України про охорону здоров’я від 

––––––––– 
 Кульчицька О. І., 2016 
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19.11.1992 року (надалі – Основи) згода пацієнта необхідна для застосу-
вання будь-яких методів діагностики, профілактики та лікування. 

З моменту ухвалення Основ правове регулювання права на згоду 
на медичне втручання зазнало суттєвих змін. Із тексту статті 43 було ви-
лучено положення, що врегульовувало процедуру отримання згоди на ме-
дичне втручання щодо осіб, визнаних судом обмежено дієздатними. Нага-
даємо, що відповідно до ч. 1 ст. 36 Цивільного кодексу України суд може 
обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на 
психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними. З огляду на це можливість ві-
льної реалізації права на згоду на медичне втручання щодо таких осіб по-
винна бути обмежена. На наш погляд, варто повернути до тексту ст. 43 
Основ положення про те, що медичне втручання щодо осіб визнаних су-
дом обмежено дієздатними проводиться за їх згодою та згодою їх піклу-
вальників або інших законних представників. Такий порядок надання зго-
ди на медичне втручання дозволить повною мірою гарантувати дотри-
мання права таких пацієнтів на медичну допомогу. 

Наступним проблемним аспектом правового регулювання дослі-
джуваного права є порядок надання згоди на медичне втручання особами 
віком від 14 до 18 років. Ч. 3 ст. 284 Цивільного кодексу України передба-
чає, що надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнад-
цяти років, провадиться за її згодою. З цього приводу хочемо висловити 
декілька застережень. По-перше, чи достатньо у фізичної особи віком від 
14 до 18 років життєвого досвіду, щоб ухвалювати усвідомлене рішення, 
яке може вплинути на його/її життя чи здоров’я. По-друге, аналізуючи 
положення ч. 3 та ч. 4 ст. 284 Цивільного кодексу України можемо зроби-
ти висновок, що фізична особа віком від 14 до 18 років може лише надати 
згоду на медичне втручання, але не відмовитися від нього. Адже правом 
відмовитися від лікування наділені лише повнолітні дієздатні фізичні осо-
би. За таких умов право на згоду на медичне втручання для осіб віком від 
14 до 18 років має лише формальний характер. По-третє, відповідно до ч. 1 
ст. 43 Основ право на згоду на медичне втручання може реалізувати лише 
особа, інформована відповідно до ст. 39 Основ. Звертаючись до тексту цьо-
го законодавчого положення, бачимо, що право на отримання достовірної і 
повної інформації про стан свого здоров’я гарантується лише пацієнту, який 
досяг повноліття. Таким чином, пацієнти віком від 14 до 18 років повинні 
надавати згоду на медичне втручання, не отримавши необхідної медичної 
інформації, що своєю чергою підкреслює формальність цієї процедури. 

Окрему увагу науковців привертає проблема здійснення медичного 
втручання без згоди пацієнта. Проблема у правовому регулюванні зазна-
ченого питання полягає в тому, що текст ч. 2 ст. 43 Основ було змінено, а 
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до ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України відповідних змін не було вне-
сено. Як слушно зауважує І. Я. Сенюта, законодавець у межах норми ч. 2 
ст. 43 Основ не пов’язує згоду на медичне втручання і невідкладний стан, 
адже останній є ширшим за обсягом, ніж підстави для здійснення права на 
медичне втручання; згода на медичне втручання не потрібна лише за пев-
них складових «невідкладного стану людини» [1]. 

Крім того, проблема у реалізації права на медичне втручання 
без згоди для пацієнта пов’язана із наявністю у ч. 2 ст. 43 оціночних 
понять, які не мають на сьогодні свого легального визначення. Такими 
є «пряма загроза життю пацієнта», «об’єктивні причини, які унемож-
ливлюють отримання згоди від самого пацієнта або його законних 
представників». Задля усунення суперечностей у правовому регулю-
ванні необхідно узгодити між собою положення ст. 43 Основ та ст. 284 
Цивільного кодексу України. 

Ще одним проблемним аспектом є питання форми надання згоди 
на медичне втручання. Ані Цивільний кодекс України, ані Основи не 
містять положень, які би закріплювали форму надання згоди на медичне 
втручання. Ч. 3 ст. 43 Основ лише передбачає, що якщо відсутність зго-
ди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов’язаний 
йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від ліку-
вання, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при 
неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у 
присутності свідків. Отже, письмова форма передбачена лише у випадку 
відмови від надання згоди на медичне втручання. Недоліки у правовому 
регулюванні цього аспекту інформованої добровільної згоди на медичне 
втручання усунуло Міністерство охорони здоров’я України, яке своїм 
наказом від 14.02.2012 року затвердило бланк «Інформована добровіль-
на згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведен-
ня операції та знеболення (Форма № 003-6/о)» та інструкцію щодо його 
заповнення. Попри беззаперечний позитив від впровадження такого до-
кументу варто звернути увагу на окремі його недоліки. Насамперед, фо-
рма № 003-6/о передбачає надання згоди на застосування методів діаг-
ностики та лікування, але не передбачає можливість її надання щодо за-
стосування методів профілактики. Крім того, інформована добровільна 
згода на медичне втручання складена таким чином, що не дає можливо-
сті відобразити яку медичну інформацію отримав пацієнт перед надан-
ням згоди. Іншими словами, цей документ не може засвідчити реаліза-
цію медичними працівниками обов’язку щодо надання повної і достові-
рної інформації про стан здоров’я пацієнта, що закріплений у ст. 39 Ос-
нов. Ще одним недоліком форми № 003-6/о є те, що вона не передбачає 
можливості її заповнення законними представниками малолітньої особи. 
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Усі ці обставини свідчать про необхідність вдосконалення правового ре-
гулювання порядку отримання інформованої добровільної згоди на ме-
дичне втручання.  

––––––––– 
1. Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/41564/pravo-na-

zgodu-na-medichne-vtruchannya-zakonodavchi-noveli 
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ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
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кандидат юридичних наук 

асистент кафедри трудового, аграрного, 
та екологічного права юридичного факультету 

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

У 1997 році Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року, а також протоколи до неї 
№ 1, 2, 4, 7 та 11. Цей документ є основою правових стандартів Ради 
Європи. Одним із позитивних наслідків ратифікації Конвенції є те, що 
громадяни України набули право на звернення до Європейського суду 
з прав людини (ЄСПЛ). На сьогодні цей орган є одним із дієвих інсти-
тутів захисту прав людини в Європі. Відповідно до п. 1 ст. 32, статей 
33, 34, п. 1 ст. 46 і 47 Конвенції юрисдикція Європейського суду з прав 
людини охоплює всі питання, які стосуються тлумачення і застосуван-
ня Конвенції та протоколів до неї. Це пов’язано з тим, що положення 
Конвенції мають узагальнений характер та велику кількість оціночних 
понять. Відтак, завдяки рішенням ЄСПЛ деталізуються положення 
Конвенції, створюються норми, які явно не виражені у змісті Конвен-
ції, а містяться в ній у завуальованому вигляді. 

Справді, не можна переоцінити роль та значення рішень ЄСПЛ 
у захисті основних прав та свобод людини і громадянина. В його пра-
возахисному «портфелі» знаходиться близько 100000 заяв стосовно 
порушення державами – членами Ради Європи Конвенції. Україна по-
сідає четверте місце за кількістю звернень громадян до Європейського 
суду з прав людини (поряд з Росією, Туреччиною і Румунією). Найбі-
льша частка звернень громадян України стосується порушення права 
на справедливий суд. Зокрема, велика кількість судових рішень, що не 

––––––––– 
 Ласько І. М., 2016 
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виконуються Українською державою, припадає на так звані соціальні 
справи, коли громадяни намагаються домогтися належних їм соціаль-
них виплат. Як приклад, можна навести рішення ЄСПЛ у справах «Пі-
вень проти України», «Кечко проти України», «Коваль та Пацьора 
проти України», «Батрак проти України» та інші. У цих рішеннях за-
явники скаржаться на невиконання рішень національних судів щодо 
виплати належних їм соціальних допомог та надання соціальних пільг, 
посилаючись на порушення частини 1 статті 6 Конвенції. Вона перед-
бачає, що «кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав та 
обов’язків (…), має право на справедливий (…) розгляд упродовж ро-
зумного строку (…) судом, встановленим законом». З цього приводу 
Європейський суд неодноразово наголошував на тому, що право на 
судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції, також захищає і 
виконання остаточних та обов’язкових судових рішень, які у країні, 
яка поважає верховенство права, не можуть залишатися невиконаними, 
завдаючи шкоди одній із сторін. 

Необхідно зауважити, що невиконання або тривале виконання 
рішень національних судів щодо виплати заборгованості з соціальних 
виплат зумовлює порушення ще й права мирного володіння майном, 
яке передбачене у першому реченні п. 1 Протоколу № 1. Нагадаємо, 
що стаття 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист власності передба-
чає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 
своїм майном і ніхто не може бути позбавлений своєї власності.  

ЄСПЛ у справах про надання та отримання окремих видів соціа-
льного забезпечення звернув увагу на певні концептуальні моменти, які 
необхідно врахувати при з’ясуванні, чи ненадання соціального забезпе-
чення є порушенням положень Конвенції про захист власності. Зокрема, 
у справах «Броньовский проти Польщі» та «Кечко проти України» суд 
стверджує, що поняття «майно» має автономне значення, яке не обме-
жене власністю на фізичні речі і не залежить від формальної класифіка-
ції в національному законодавстві; зокрема мова йде про деякі інші пра-
ва та інтереси, наприклад борги, що становлять майно, які можуть також 
розглядатись як «майнові права», а отже, як «власність» у розумінні вка-
заного положення. В продовження розгляду поняття «майно» зазначимо, 
що у п. 35 рішення ЄСПЛ у справі «Копескі проти Словаччини» суд 
вважає, що ним можуть бути і активи, включаючи вимоги, щодо яких 
заявник може стверджувати, що він або вона має принаймні «легітимні 
сподівання» на реалізацію майнового права. «Легітимні сподівання» за 
своїм характером повинні бути більш конкретними, ніж просто надія і 
повинні ґрунтуватися на законодавчому положенні або юридичному ак-
ті, такому як судове рішення. Отже, можна зробити висновок, що у ви-
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падках, коли особа має право на соціальне надання, яке передбачене за-
конодавством і підтверджене рішенням національного суду, проте дер-
жавні органи його не надають, можна з впевненістю говорити про по-
рушення права власності, передбаченого ст.1 Протоколу № 1. 

Вище зазначені позиції повною мірою відображаються також у 
рішеннях стосовно інших держав-учасників Конвенції. Як приклад 
можна навести справу «Stek та інші проти Об’єднаного Королівства» 
(6 липня 2005), у якій суд зазначає: «Якщо … діюче законодавство 
держави-учасниці передбачає право на отримання соціального забез-
печення для певної категорії осіб – незалежно від наявності чи відсут-
ності умов щодо відрахувань – то для осіб, які задовольняють встанов-
лені критерії, таке законодавство створює майновий інтерес, який під-
падає під сферу дії ст.1 Протоколу 1». Ще однією справою, яка заслу-
говує на увагу, є справа Мюллер проти Австрії (16 грудня 1974 року 
рішення Європейської комісії з прав людини про прийнятність скарги). 
У цій справі йдеться про те, що обов’язок сплачувати внески до фонду 
соціального страхування може … породжувати майнове право на час-
тину сформованих в такий спосіб активів». Таким чином суд дає мож-
ливість у випадках сплати соціальних внесків вести мову про набуте 
ними у такий спосіб майнове право на частину активів.  

Коли ми говоримо про звернення до Європейського суду щодо за-
хисту прав особи на соціальне забезпечення, то необхідно брати до уваги 
те, що застосування окремого сегменту п.1 ст.6 Конвенції вимагає наявно-
сті «спору» з приводу «права», про яке можна сказати, принаймні зробити 
припущення, що воно визнається національним законодавством. Такий 
спір має бути реальним та вагомим, він може стосуватися не лише наяв-
ності самого права, але і його меж та способу застосування. До того ж, ре-
зультат розгляду такої справи повинен мати істотне значення для права, 
про яке йдеться. Так, у справі «Березовський проти України», в якій скар-
жник вимагав перерахунок пенсії, Суд звертає увагу на те, що судовий 
розгляд, на який скаржиться заявник, і який стосується питання про те, що 
остаточне рішення в його справі відхиляло скарги заявника стосовно пе-
рерахування, - мав істотне значення для майнових прав заявника, тобто 
стосувався значної суми щомісячних грошових виплат, які сподівався 
отримувати заявник. Тому Суд вважає, що розгляд цієї справи стосувався 
«спору» з приводу «цивільних прав» заявника, і що у цій справі, відповід-
но, п. 1 ст. 6 Конвенції підлягає застосуванню. 

Стаття 17 Закону України «Про виконання рішень і застосуван-
ня практики Європейського суду з прав людини» передбачає, що суди 
застосовують при розгляді справ Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод і практику Суду як «джерело права». Найчас-
тіше національні суди у своїх рішеннях використовують рішення 
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ЄСПЛ щодо порушення саме ч.1 ст. 1 Протоколу № 1 та ч. 1 ст 6 Кон-
венції, несправедливого судового розгляду, а саме незаконної відмови 
у виплаті соціальних пільг та допомог через відсутність фінансування. 

Не зважаючи на те, що в Україні є проблеми щодо законодавчого 
забезпечення окремих видів соціального забезпечення через відсутність 
коштів, необхідно констатувати, що вітчизняні органи правосуддя обира-
ють шлях забезпечення європейських стандартів прав та свобод громадян. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ 
У СФЕРІ ПРАЦІ 

Лещух Д.Р.  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри трудового, аграрного 
та екологічного права юридичного факультету 

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

Сьогодні в Україні відбувається реформування трудових відно-
син і, як наслідок, трудового законодавства. Очевидною є необхідність 
прийняття нового кодифікованого нормативно-правового акту, який би 
не тільки регулював трудові правовідносини, а й на законодавчому рі-
вні визначав їх зміст (у тому числі, й організаційно-управлінських пра-
вовідносин у сфері найманої праці), зокрема визначав юридичні права, 
обов’язки, повноваження та відповідальність суб’єктів трудових пра-
вовідносин у галузі управління виробництвом, контролю за дотриман-
ням законодавства про працю, а також у галузі організації процесу 
праці, встановлення та застосування умов праці. 

У ст. 1 проекту Трудового кодексу України (в редакції від 
20.05.2015 р.) визначено, що завданням цього Кодексу є правове регу-
лювання питань щодо: 

– реалізації права на працю; 
– умов праці; 
– організації та управління працею; 
– професійного навчання, перепідготовки та підвищення квалі-

фікації; 
– забезпечення договірного регулювання умов праці; 
– відповідальності роботодавців і працівників; 

––––––––– 
 Лещух Д. Р., 2016 
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– вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; 
– нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; 
– інших питань, визначених цим Кодексом. 
Як бачимо, у наведеному переліку відсутнім є традиційний для 

предмету трудового права елемент – відносини соціального діалогу 
(соціального партнерства). Однак це не означає, що норми трудового 
права вже не регулюють згаданий комплекс відносин, оскільки він 
став складовою частиною більш ширшого поняття, а саме, організа-
ційно-управлінських правовідносин у сфері праці. 

Організаційно-управлінські правовідносини у сфері праці існу-
ють трьох видів :  

– правовідносини працівника, трудового колективу з роботодав-
цем, його адміністрацією щодо організації праці та управління працею;  

– правовідносини профспілкового органу з роботодавцем, його 
адміністрацією щодо захисту трудових прав працівників;  

– соціально-партнерські правовідносини щодо колективних пе-
реговорів та укладення колективного договору і угод на національно-
му, галузевому, територіальному рівнях і в організації. 

Зазначені види організаційно-управлінських правовідносин 
спрямовані на покращення умов праці, розвиток виробничої демок-
ратії в управлінні організаціями, захист трудових прав трудящих і 
консенсус в цих питаннях представників трудящих з роботодавцями, 
адміністрацією.  

Метою організаційно-управлінських правовідносин є вироблення 
та прийняття актів (рішень) щодо вдосконалення організації праці, норма-
тивного встановлення і застосування діючих умов праці. Згадані право-
відносини виражають пріоритет управлінських повноважень роботодавця 
та спрямовані на організацію та управління колективною працею. 

Науковцем Чечоткіним В.В. обґрунтовано, що організаційно-
управлінські правовідносини мають як колективний так і індивідуа-
льний характер. Так, індивідуальний проявляється у владних пов-
новаженнях роботодавця стосовно конкретного працівника, таких 
як (1) затвердження посадової інструкції працівника, видання нака-
зу щодо його переміщення на інше робоче місце або направлення у 
відрядження; (2) видання працівникові обов’язкових до виконання 
розпоряджень щодо його виробничо-трудової діяльності; (3) засто-
сування заходів заохочення та дисциплінарного впливу, тощо. При 
цьому колективний характер проявляється у повноваженнях трудо-
вого колективу та інших представників найманих працівників в 
управлінні працею, організації встановлення умов праці та застосу-
ванні трудового законодавства. 
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Запропоновано у науковій літературі класифікацію організацій-
но-управлінських правовідносин за такими критеріями як: 

– суб’єктний склад, залежно від якого вони поділяються на ко-
лективні та індивідуальні;  

– сфера дії правовідносин, залежно від якого вони поділяються 
на організаційні та управлінські; 

– зміст правовідносин, залежно від якого вони поділяються на 
правовідносини, що регламентують права, обов’язки та повноважен-
ня суб’єктів таких правовідносин щодо організації (а) утворення й 
діяльності професійних спілок або інших осіб, які представляють ін-
тереси найманих працівників у соціально-трудових відносинах; (б) 
утворення та діяльності організацій роботодавців як представників 
інтересів роботодавців у соціально-трудових відносинах; (в) на виро-
бництві: оплати праці, охорони праці, внутрішнього трудового роз-
порядку, часу відпочинку; (г) ведення колективних переговорів; (д) 
укладання колективного договору на підприємстві; (е) укладання ко-
лективних угод; (є) встановлення умов праці; (ж) застосування чин-
ного законодавства; (з) діяльності на підприємстві КТС; (и) діяльнос-
ті примирної комісії та трудового арбітражу при вирішення колекти-
вних трудових спорів.  

У свою чергу, управлінські правовідносини в сфері найманої 
праці залежно від змісту поділяються на правовідносини, які регламе-
нтують права, обов’язки та повноваження суб’єктів таких правовідно-
син щодо (а) участі трудового колективу (або його представників) в 
управлінні виробництвом; (б) участі трудового колективу (або його 
представників) у здійсненні контролю за додержанням законодавства 
про працю; (в) участі трудового колективу у затвердженні локальних 
нормативно-правових актів та органів, які вирішують індивідуальні й 
колективні трудові спори; (г) здійснення роботодавцем своїх функцій з 
управління виробництвом; (д) здійснення роботодавцем своїх владно-
розпорядчих повноважень відносно конкретно взятого працівника. До-
ведено також, що залежно від виду норми права, яка впливає на орга-
нізаційно-управлінські правовідносини їх можна класифікувати на (а) 
матеріальні, (б) процедурні та (в) процесуальні, що виникають у про-
цесі діяльності КТС, примирної комісії та трудового арбітражу. 

У науковій літературі виділяють такі основні напрями реалізації 
повноважень роботодавця з організації праці: 

– правове регулювання кадрової роботи (у т.ч. захист персона-
льних даних працівників); 

– професійна підготовка на виробництві; 
– правова регламентація режиму робочого часу; 
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– організація нормування і оплати праці (у правовому аспекті). 
Згаданий вище проект Трудового кодексу України у ст. 2, се-

ред основних принципів правового регулювання трудових відносин, 
передбачає принцип належного, кваліфікованого адміністрування, 
нормування трудових відносин. У цьому контексті варто також зга-
дати ст. 12 проекту, де зазначено, що роботодавець має право при-
ймати нормативні акти у сфері праці шляхом видання наказів, розпо-
ряджень, рішень. 

Особливим видом організаційно-управлінських правовідно-
син є соціально-партнерські правовідносини. Їх суб’єктами є пред-
ставники відповідних органів профспілок як представників праців-
ників, з одного боку, і представники органу роботодавця – з іншого, 
а також органу виконавчої влади, уповноважені на представництво 
роботодавців законодавством або самими роботодавцями, - з тре-
тього. Змістом цих відносин є права та обов’язки суб’єктів соціаль-
ного діалогу (партнерства) у процесі ведення колективних перего-
ворів та укладення відповідної угоди, якою у свою чергу визнача-
ються права та обов’язки кожного партнера, а також контроль за 
дією цієї угоди. 

Слід відзначити, що Книга 6 проекту Трудового кодексу, яка 
направлена на регулювання колективних трудових відносин, передба-
чає укладення спеціальних законів щодо: 

– процесу визначення та зближення позицій, досягнення спі-
льних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 
соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, робо-
тодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самовряду-
вання, з питань формування та реалізації державної соціальної та 
економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економіч-
них відносин. 

– порядку розробки, укладення та виконання колективних дого-
ворів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та со-
ціально-економічних інтересів працівників і роботодавців 

Як бачимо, перед вченими у галузі трудового (соціального) пра-
ва стоїть важливе наукове завдання, яке полягає у визначенні правової 
природи організаційно-управлінських відносин у сфері праці, 
з’ясуванні їх місця в предметі трудового права, розкритті правового 
положення суб’єктів відповідних правовідносин, розробці конкретних 
практичних пропозицій і наукових рекомендацій щодо розвитку й удо-
сконалення нормативно-правового забезпечення і правозастосовної 
практики в зазначеній сфері. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ХВОРОБОЮ 

Лупина О.М.  
кандидат юридичних наук, 

директор ВП № 12 «Ломбард Платинум» 
м. Луцьк, Україна 

Поняття соціального забезпечення було і продовжує залиша-
тися однією з багатозначних правових категорій. З середини ХХ ст. 
правові аспекти поняття соціального забезпечення як юридичної 
категорії стали об’єктом досліджень науки права соціального забез-
печення. У професійній літературі зустрічаємо значну різноманіт-
ність визначень соціального забезпечення, розроблених як вітчиз-
няними, так і зарубіжними вченими. В той же час проблема соціа-
льного за безпечення у зв’язку із хворобою українськими ученими 
не досліджується. Передусім, це зумовлено відсутністю законодав-
чого регулювання відносин забезпечення осіб у зв’язку із хворобою 
саме в контексті соціально-забезпечувальної природи. Українськи-
ми вченими, як правило, розглядається зміст права людини на охо-
рону здоров’я, а не задоволення потреб особи, що піддалася дії со-
ціального ризику "хвороба". 

У галузевій літературі з використанням різних підходів пропо-
нується декілька визначень поняття соціального забезпечення. Синте-
зуючи дослідження, приходимо до висновку, що вчені обґрунтовують 
поняття соціального забезпечення, називаючи й характеризуючи його 
правові підстави; обґрунтовуючи його мету, форму й рівень; визнача-
ючи суб’єкти, які його здійснюють; обґрунтовуючи його види; дослі-
джуючи його джерела, організаційно-правові форми; визначаючи його 
функції й економічну природу. 

Існування різних предметно-смислових значень соціального 
забезпечення має під собою об’єктивну основу - специфічну визна-
ченість ознак, що дозволяють як охарактеризувати конкретний ас-
пект соціального забезпечення, так і розрізнити його різноманітні 
прояви. При всьому різноманітті проявів соціального забезпечення 
не можна не побачити, що в кожному з них так чи інакше відбива-
ються загальні риси початкового поняття соціального забезпечення 
як забезпечення, що надається суспільством окремій категорії осіб в 
особливих випадках і специфічними способами. 

––––––––– 
 Лупина О. М., 2016 
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На нашу думку, соціальне забезпечення - це різновид правовід-
носин, що виникають при забезпеченні соціальних потреб особи, зу-
мовлених соціальними ризиками, з метою поліпшення її матеріального 
або соціального становища, або відновлення здоров’я. 

Спробуємо визначити поняття і зміст видів соціального 
забезпечення, зокрема його видів у зв’язку із хворобою й навести 
їхню класифікацію. 

У ч. 3 ст. 46 Конституцій України відзначається, що основним 
джерелом існування громадян, яке повинно забезпечувати рівень їх-
нього життя не нижче прожиткового мінімуму, встановленого зако-
ном, є пенсії та інші види соціальних виплат і допомог. Це положення 
вказує на конкретні види соціального забезпечення громадян України, 
хоча сам термін "види соціального забезпечення" в Конституції Украї-
ни не застосовується й не розкривається. 

Видами соціального забезпечення є матеріальні або інші блага, що 
надаються особам у межах певної організаційно-правової форми [2, с. 36]. 

У галузевій літературі розмежовують види соціального забезпе-
чення, незважаючи на організаційно-правову форму, в межах якої воно 
надається: страхові (виплачується застрахованим особам із засобів со-
ціальних страхових фондів) і державні (призначаються у зв’язку з ро-
ботою на певних посадах, пов’язаних із виконанням державних 
обов’язків, виплачуються, як правило, з державного або місцевих бю-
джетів). Вони, у свою чергу, діляться на види за критерієм соціального 
ризику, що зумовив їхню виплату [3, с. 90-91]. 

Кожен із видів соціального забезпечення має власне цільове 
призначення, яке визначається соціальною потребою людини як нас-
лідком дії на нього соціального ризику. Проте, незважаючи на від-
мінність умов їхнього надання, всі види соціального забезпечення 
мають загальне: вони є складовими соціально-економічних заходів, 
спрямованих на соціальну реабілітацію осіб, які втратили працездат-
ність [2, с. 38]. 

Однією з підстав надання соціального забезпечення є такий со-
ціальний ризик як хвороба. 

Під поняттям "хвороба" слід розуміти природний або зумовле-
ний виконанням трудових обов’язків фізіологічний стан людини, 
який визначається його об’єктивним погіршенням, зменшенням або 
втратою природних функцій організму, наслідком якого є обмеження 
або зниження повсякденної життєдіяльності людини і (чи) зниження 
працездатності, зменшення об’єму або повне припинення трудової 
діяльності. 

Хвороба як ризик має бути підтверджена у встановленому зако-
ном порядку. Вона має наступні наслідки для особи: 
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– необхідність проведення медичного лікування й реабілітації з 
метою одужання; 

– необхідність матеріальної підтримки або компенсації втраче-
ного заробітку. 

Згідно з Конвенцією про медичну допомогу і допомогах у 
зв’яжу з хворобою № 130 від 25.06.1969 р. медична допомога лікува-
льного або профілактичного характеру надається з метою збережен-
ня, відновлення або поліпшення здоров’я особи, яка підлягає забез-
печенню, а також її працездатності і здатності задовольняти свої осо-
бисті потреби внаслідок потреби в медичному обслуговуванні ліку-
вального і, за певних умов, профілактичного характеру або непраце-
здатності внаслідок хвороби, пов’язаної з призупиненням виплати 
заробітку. 

Отже, згідно з нормами Конвенції, слід виділити такі види соці-
ального забезпечення у зв’язку із хворобою: 1) загальну лікарську до-
помогу, включаючи допомогу вдома, 2) допомогу, що надається фахі-
вцями стаціонарним або амбулаторним хворим, або допомогу поза лі-
карнею, 3) відпуск необхідних медикаментів за рецептом лікаря або 
іншого кваліфікованого фахівця; 4) госпіталізацію в разі потреби; 
5) стоматологічну допомогу в межах, передбачених національним за-
конодавством; 6) медичну реабілітацію, що включає надання, ремонт і 
заміну протезів або ортопедичних пристосувань у межах, передбаче-
них національним законодавством. 

Ураховуючи соціальні наслідки, що тягне ризик - хвороба для 
кожної особи, зокрема систему соціального забезпечення громадян 
від хвороби, розмежуємо медичне соціальне й матеріальне соціальне 
забезпечення. 

Матеріальне соціальне забезпечення охоплює такі види соціаль-
ного забезпечення у зв’язку із хворобою: 1) страхові соціальні виплати 
на випадок тимчасової втрати працездатності; 2) страхові соціальні 
виплати, що виплачуються потерпілому від нещасного випадку на ви-
робництві або професійного захворювання. 

В основі медичного соціального забезпечення лежить право 
на медичну допомогу. Обов’язки держави з надання медичної до-
помоги громадянам зумовлені соціально значимою метою збере-
ження їхнього життя і здоров’я. Підстави виникнення соціально-
забезпечувальних відношень і відношень із надання медичної до-
помоги мають точки дотику. Йдеться про розлад здоров’я людини, 
що обумовлює необхідність медичного втручання й компенсації 
втраченого заробітку. 

Можна констатувати, що певною мірою зміст права громадян на 
соціальне забезпечення й медичну допомогу збігається. Це виражаєть-
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ся в спільності цілей, випадків реалізації цих прав і форм, у межах 
яких надаються соціальні блага. Проте наукові дослідження дозволя-
ють виділити декілька точок зору про співвідношення права на соціа-
льне забезпечення й медичну допомогу. 

Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати два під-
ходи до співвідношення цих прав. Перший полягає в тому, що само-
стійність цих категорій передбачає їхню автономність і незалежність 
одне від одного. Інший полягає в тому, що зміст цих конституційних 
прав є значним за об’ємом і їхні окремі правовідносини є необхідни-
ми для реалізації як права на соціальне забезпечення, так і права на 
медичну допомогу. 

Системний аналіз положень Конвенції про мінімальні норми 
соціального забезпечення (ст. 10, 11, 16, 34, 36, 37, 49) дозволяє виді-
лити ряд видів такого забезпечення у зв’язку з соціальним ризиком 
"хворобою". Кожен із видів соціального забезпечення має власну мету 
призначення й надання. 

Проблема соціального забезпечення у зв’язку із хворобою на-
буває особливої актуальності у зв’язку з реформою соціального стра-
хування, що проводиться в Україні, і можливому введенні обов’яз-
кового медичного страхування. 

Основою надання зазначених видів соціального забезпечення є 
хвороба як соціальний ризик. Ураховуючи наслідки хвороби як соціа-
льного ризику (втрата працездатності та (чи) втрата трудового доходу), 
виділяємо дві групи видів соціального забезпечення: соціальні послуги 
і матеріальні виплати. 

Соціальні послуги надаються у вигляді медичної допомоги і ре-
абілітаційних послуг. 

Матеріальними виплатами є страхова допомога, що надається 
особі в разі втрати працездатності тимчасового або стійко характеру. 

––––––––– 
1. Право социального обеспечения : учебное пособие / [под ред. 

К. Н. Гусова]. – М. : Проспект, 1999. – 238 с. 
2. Право соціального забезпечення в Україні : підручник / Т. А. Занфі-

рова, М. І. Іншин, С. М. Прилипко та ін. ; за аг. ред. Т. А. Занфірової, 
С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і доп. – Х. : ФІНН, 
2012. – 640 с. 

3. Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : навч. по-
сіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак ; за ред. С.М. Синчук. – 2-ге вид., пере-
робл. і доп. – К. : Знання, 2006. – 340 с. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Мак Л. Б.  
аспірант кафедри трудового, аграрного 

та екологічного права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Галузь земельного права характеризується властивою її систе-
мою земельного законодавства. При цьому, земельне законодавство 
можна трактувати у широкому та вузькому розуміннях. У широкому 
розумінні земельне законодавство – це система законів та підзаконних 
нормативно-правових актів, і навіть правових прецедентів, які регла-
ментують порядок виникнення, зміни та припинення земельних відно-
син, що формують предмет земельного права. Проте, зважаючи на те, 
що Україна належить до романо - германської, а не англо - саксонської 
правової системи, судовий прецедент не розглядається як джерело 
права, яке характеризується загальнообов’язковим характером. 

Вузьке розуміння земельного законодавства обмежує його зміст ли-
ше законами та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими пар-
ламентом України. Таке трактування земельного законодавства зумовлено 
перш за все конституційним положенням, яке визначає, що єдиним органом 
законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України, яка 
приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного 
складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією [1]. 

З огляду на відсутність уніфікованого визначення поняття «законо-
давство», на практиці виникає багато дискусій з приводу доцільності 
включення постанов Верховної Ради України, указів Президента України, 
декретів та постанов Кабінету Міністрів України в розуміння поняття «за-
конодавство». У цьому контексті, доцільно звернутися до Рішення Кон-
ституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київ-
ської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення час-
тини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про 
тлумачення терміну «законодавство») від 9 липня 1998 року у справі N 
17/81-97 N 1-1/98, у якому визначається, що «законодавство» досить ши-
роко використовується у правовій системі в основному у значенні як су-
купності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують 
ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. 
У законах залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що 
регулюються, цей термін вживається в різних значеннях: в одних маються 
на увазі лише закони; в інших, передусім кодифікованих, в поняття 

––––––––– 
 Мак Л. Б., 2016 
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«законодавство» включаються як закони та інші акти Верховної Ради 
України, так і акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а в 
деяких випадках - також і нормативно-правові акти центральних органів 
виконавчої влади.  

Таким чином, Конституційний суд України дійшов висновку, 
що термін «законодавство» у частині третій статті 21 Кодексу законів 
про працю України щодо визначення сфери застосування контракту як 
особливої форми трудового договору, треба розуміти так, що ним охо-
плюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також по-
станови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і 
постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повнова-
жень та відповідно до Конституції України і законів України [2]. Вва-
жаємо, що таке широке трактування законодавства обумовлене недос-
коналістю чинної правової системи, оскільки відсутність базових зако-
нодавчих актів призводила до прийняття низки підзаконних актів, які 
заповнювали відповідні прогалини у законодавчому регулюванні.  

Слід зазначити, що спочатку серед науковців переважало вузьке 
розуміння земельного законодавства. Проте, на даний момент із удо-
сконаленням судової системи України та збільшенням масиву земель-
них спорів, які розглядаються судами України, судовий прецедент на-
був якісно нового значення для регулювання земельних відносин. Так, 
Пленумом Вищого господарського суду України прийнято постанову 
«Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають 
із земельних відносин» від 17.05.2011р.№6 [3], якою врегульовано до-
сить широкий спектр земельних відносин. Окрім вищенаведеної по-
станови, є також постанова Пленуму Верховного суду «Про практику 
застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних 
справ» від 16.04.2004 N 7. Зазначені постанови є нічим іншим аніж су-
довими прецедентами у земельному праві, оскільки суди нижчих ін-
станцій у більшості випадків при прийнятті конкретних рішень керу-
ються положеннями вищенаведених постанов.  

Зокрема, господарським судом Черкаської області розглядалася 
справа за позовом фізичної особи-підприємця Ніколаєвої В. О. до при-
ватного акціонерного товариства «Черкаська фірма «Меблі» про вста-
новлення земельного сервітуту на право проходу та проїзду через зе-
мельну ділянку [4]. Судом було прийнято рішення про відмову пози-
вачу у встановленні сервітуту з огляду на положення пункту 2.33 по-
станови Пленуму Вищого Господарського суду. Згідно якого, 
обов’язковою умовою звернення до суду з позовом про встановлення 
сервітуту є вжиття особою, яка вимагає такого встановлення, заходів 
щодо встановлення сервітуту за домовленістю з власником (володіль-
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цем) відповідної земельної ділянки [3]. Натомість, невжиття жодних 
добровільних заходів спрямованих на встановлення сервітуту є підста-
вою для відмови у задоволенні позовних вимог.  

Правовий прецедент як джерело земельного права має декілька 
особливостей, які відрізняють його від інших зовнішніх форм (джерел) 
права. Він вміщує нормативний припис у відповідному акті право-
застосування (Постанові Пленуму Верховного суду України, Постано-
ві Пленуму Вищого Господарського суду; Рішенні Конституційного 
суду України); закріплені у ньому нормативні положення є обов’яз-
ковими лише при застосуванні їх у аналогічній справі; юридична сила 
правового прецеденту залежить від суб’єкта його створення, а також 
прецедент створюється лише за умови відсутності правового регулю-
вання відповідних земельних відносин на законодавчому рівні. 

 Загалом, прийняття різноманітних постанов, рекомендацій, ін-
формаційних та оглядових листів, а також прийняття рішень вищими 
судовими інстанціями України, спрямоване на подолання прогалин 
при законодавчій регламентації цих відносин. В Україні вирішальну 
роль у регулюванні земельних відносин відіграє закон, проте, досить 
важливим є судовий прецедент серед інших джерел земельного права. 
При віднесенні постанов Пленуму Вищого Господарського суду Украї-
ни, постанов Пленуму Верховного суду України чи рішень Конститу-
ційного суду України до категорії «судовий прецедент» потрібно брати 
до уваги лише ту частину постанови чи рішення, яка містить правову 
позицію або інакше кажучи є мотивувальною частиною[5]. 

Досить дискусійним є питання щодо віднесення правової докт-
рини до джерел земельного права. Зважаючи на те, що українській 
державі притаманна континентальна система права, де нормативно-
правовий акт відіграє домінуючу роль при формуванні системи права 
та системи законодавства, роль правової доктрини як джерела земель-
ного права України досить часто нівелюється. Вважається, що доктри-
нальне тлумачення норм права є проміжним етапом між правом та за-
стосуванням права [6, с.99]. Тобто, доктрина – це суб’єктивне бачення 
науковця на застосування відповідної норми права на практиці.  

Яскравим прикладом використання правової доктрини як дже-
рела права є посилання Конституційного суду України на позиції вче-
них-правників. Так, при дослідженні правової природи терміну «по-
стійне користування земельною ділянкою» судді Конституційного су-
ду України у своєму рішенні у справі за конституційним поданням 51 
народного депутата України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х “Перехідні 
положення” Земельного кодексу України (справа про постійне корис-
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тування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року посилаються 
на позиції представників земельно-правової доктрини [6].  

Зокрема, зазначається думка науковців Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, що положення статті 
92, пункту 6 Перехідних положень Кодексу слід визнати неконсти-
туційними, оскільки вони звужують зміст та обсяг існуючих прав гро-
мадян на землю; фахівці Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого також зазначають, що чинна редакція частини 
другої статті 92, пункту 6 Перехідних положень Кодексу суттєво зву-
зила обсяг земельних прав громадян, право на використання земельної 
ділянки для ведення громадянином фермерського господарства, яке є 
одним із різновидів конституційних прав цього суб’єкта [6]. 

Хоча таке посилання суддів Конституційного суду України на док-
тринальні підходи до визначення права постійного користування земель-
ною ділянкою є лише опосередкованим та зазвичай носить рекомендацій-
ний характер, але все-таки воно є частиною земельно-правової доктрини 
України. Це вироблені на протязі багатьох років окремі позиції та підходи 
науковців до трактування того чи іншого земельно-правового питання. 
Сам законодавець дуже часто при формулюванні правових дефініцій бере 
за основу положення правової доктрини. 

Негативною ознакою правової доктрини, яка, фактично, обме-
жує її застосування як одного із джерел земельного права України є 
нівелювання її юридичної сили. Насправді, вона не носить загально-
обов’язкового характеру як будь-яке інше джерело права. По суті, зе-
мельно-правова доктрина є сукупністю рекомендацій різноманітних 
вчених з приводу правильного застосування норм земельного права та 
усунення будь-яких прогалин та колізій при їх використанні.  

Таким чином, джерела земельного права не можна досліджувати 
односторонньо та зводити їх зміст лише до законів та підзаконних норма-
тивно-правових актів. Натомість, у зміст джерел земельного права доціль-
но також включати судові прецеденти та правову доктрину, які містять 
уніфіковані позиції щодо регламентування земельних відносин.  

––––––––– 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПІДСУМОВАНОГО ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ 

В УКРАЇНІ 

Малишевська З.Я.  
аспірантка кафедри трудового, аграрного 

та екологічного права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м.Львів, Україна 

Робочий час є важливим інститутом трудового права і становить 
собою сукупність правових норм, які визначають тривалість, склад, 
режим та порядок обліку робочого часу. Режим робочого часу має ва-
гоме значення в робочому процесі як працівника, так і підприємства, а 
тому важливою умовою правильної організації такого процесу є облік 
робочого часу. За допомогою ведення належного обліку робочого часу 
роботодавець має можливість здійснювати перевірку перебування 
працівника на своєму робочому місці та виконання працівником по-
кладених на нього трудових обов’язків.  

Розрізняють такі види обліку робочого часу як поденний, що-
тижневий та підсумований. Особливу увагу привертають особливості 
правового регулювання підсумованого обліку робочого часу. 
Вiдпoвiднo дo cт.61 КЗпП Укрaїни, пiдcумoвaний oблiк рoбoчoгo чacу 

––––––––– 
 Малишевська З. Я., 2016 
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зaпрoвaджуєтьcя нa бeзпeрeрвнo дiючих пiдприємcтвaх, в уcтaнoвaх i 
oргaнiзaцiях, a тaкoж в oкрeмих вирoбництвaх, цeхaх, дiльницях, 
вiддiлeннях i нa дeяких видaх рoбiт, дe зa умoвaми вирoбництвa 
(рoбoти) нe мoжe бути дoтримaнa вcтaнoвлeнa для дaнoї кaтeгoрiї 
прaцiвникiв щoдeннa aбo тижнeвa тривaлicть рoбoчoгo чacу. На жаль, 
нормативно – правового акта який би детально регулював весь ком-
плекс відносин з приводу цього режиму робочого часу немає. Підгото-
вку та затвердження такого акта було передбачено п. 2.3.13 Генераль-
ної угоди на 1999-2000, але відповідне зобов’язання Кабінету 
Міністрів України не було виконане. 

Окремі питання підсумованого обліку робочого часу регулю-
ються нормативно - правовими актами СРСР, які є чинними відповідно 
до Постанови Верховної Ради України « Про порядок тимчасової дії на 
території України окремих актів законодавства Союзу РСР» № 1545-12 
від 12.09.1991р. Наприклад, Положення про робочий час і час відпо-
чинку працівників залізничного транспорту і ментрополітенів № 
1249/28 від 03.11.1960 р. передбачає, що підсумований облік робочого 
часу може встановлюватись із застосуванням місячного облікового 
періоду. У постанові Ради Міністрів СРСР « Про режим робочого часу 
працівників радгоспів та інших державних підприємств сільського 
господарства» №475 від 24.05.1962 р. передбачено запровадження 
підсумованого обліку для працівників, які зайняті у рослинництві. Об-
ліковий період для них становить один календарний рік. Існує 
ймовірність збільшення тривалості роботи для цієї категорії 
працівників до 10 годин на день у період напружених робіт і воно 
компенсується зменшенням тривалості роботи в інші періоди. 

Окремі питання правового регулювання підсумованого обліку 
робочого часу передбачені в актах прийнятих органами виконавчої 
влади України. Підсумований облік робочого часу запроваджено для 
працівників плаваючого складу морського і річкового транспорту. 
Відповідно до п. 2.12 Наказу Міністерства інфраструктури України 
«Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку 
плаваючого складу морського і річкового транспорту» № 135 від 
29.02.2012, судновласник запроваджує підсумований облік робочого 
часу для членів екіпажу, ураховуючи умови експлуатації судна і робо-
ту у вихідні, неробочі і святкові дні, графік вахт і робіт. Для членів 
екіпажів річкового транспорту, для яких неможливо встановити робо-
чий день нормальної тривалості, запроваджується підсумований облік 
робочого часу. При цьому кількість відпрацьованих годин за добу не 
може перевищувати 12 годин, а за обліковий період - нормальної три-
валості робочого часу.  
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Відповідно до п. 2.3 Положення про робочий час і час відпочин-
ку водіїв колісних транспортних засобів №340 від 7.06.2010, затвер-
джений Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, якщо за 
умовами роботи не може бути додержана встановлена для водіїв що-
денна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається запрова-
дження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість ро-
бочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа 
робочих годин. У разі підсумованого обліку робочого часу водія нор-
мальна тривалість робочого дня (зміни) не може перевищувати 10 го-
дин. При підсумованому обліку робочого часу праця водіїв регулюєть-
ся графіками змінності водіїв колісних транспортних засобів, як скла-
даються на весь обліковий період і якими визначаються тривалість 
щоденної роботи (зміни), робочих днів (зміни) та вихідних днів. 

Згідно з п. 2.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв 
трамвая та тролейбуса № 444 від 15.09.2014 р., затвердженого Наказом 
Міністерства інфраструктури України, якщо за умовами роботи не може 
бути додержана встановлена для водіїв щоденна або щотижнева трива-
лість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку 
робочого часу з тривалістю облікового періоду, що не перевищує один 
рік (місяць, квартал, півріччя). У разі підсумованого обліку робочого ча-
су водія нормальна тривалість робочого дня (зміни) не може перевищу-
вати 10 годин. Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого 
часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі 
статтею 106 Кодексу законів про працю України. 

В cт. 142 прoeкту Трудoвoгo кoдeкcу Укрaїни в редакції від 
20.05.2015 р. пeрeдбaчeнo бiльш чіткий пoрядок зaпрoвaджeння 
пiдcумoвaнoгo oблiку рoбoчoгo чacу. Зокрема нeoбхiднo oтримaти 
пoгoджeння вибoрнoгo oргaну пeрвиннoї прoфcпiлкoвoї oргaнiзaцiї 
(прoфcпiлкoвoгo прeдcтaвникa) пiдприємcтвa, уcтaнoви, oргaнiзaцiї, a 
тaкoж обліковий період встановлюється в колективному договорі під-
приємства і охоплює робочий час і години роботи у вихідні та святкові 
дні, і в години відпочинку. 

Врeштi, передбачений варіант встановлення пiдcумoвaнoгo 
oблiку рoбoчoгo чacу в прoaнaлiзoвaнoму мнoю прoeктi Трудoвoгo 
кoдeкcу охоплює ті oзнaки, якi притaмaннi цьoму рeжиму рoбoчoгo 
чacу, чітко визначає умови його застосування, а це дасть можливість 
уникати помилок при застосуванні та встановленні його на практиці.  

Згiднo cт.7 Зaкoну Укрaїни «Прo кoлeктивнi дoгoвoри i угoди», 
пiдcумoвaний oблiк рoбoчoгo чacу зaпрoвaджуєтьcя нa пiдприємcтвi 
рoбoтoдaвцeм зa пoгoджeнням з вибoрним oргaнoм пeрвиннoї проф.-
cпiлкoвoї oргaнiзaцiї, a якщo цeй oргaн вiдcутнiй, тo цe питaння мoжe 
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бути врeгульoвaнo кoлeктивним дoгoвoрoм [2]. Підсумований облік ро-
бочого часу, в основному, запроваджують на підприємствах трaнcпoрту 
тa зв’язку, eнeргeтики, тoргiвлi, вoдoпocтaчaння, гiрничo – мета-
лургiйнoгo кoмплeкcу, тeлeбaчeння, рaдioмoвлeння тa iнших 
пiдприємcтвaх хaрaктeрнoю ocoбливicтю яких є бeзпeрeрвнicть рoбoти. 

При пiдcумoвaнoму oблiку рoбoчoгo чacу норма робочого часу, 
яка передбачена законодавством, повинна бути дотримана не щoдeннo 
чи щoтижнeвo, a прoтягoм певного oблiкoвoгo пeрioду (мicяця, 
квaртaлу, ceзoну, рoку). Щoдeннa чи щoтижнeвa тривaлicть рoбoчoгo 
чacу мoжe вiдхилятиcя (збiльшувaтиcь чи змeншувaтиcя) вiд нoрми 
рoбoчoгo дня чи рoбoчoгo тижня, тривaлicть рoбoчoгo чacу працівника 
відповідно бaлaнcуєтьcя в рaмкaх oблiкoвoгo пeрioду. Як прaвилo, 
oблiкoвим пeрioдoм є мicяць, в iнших oкрeмих випaдкaх 
зacтocoвуєтьcя iншi oблiкoвi пeрioди – дeкaдa (10 кaлeндaрних днiв), 
квaртaл, пiврiччя, тoщo. У ciльcькoму гocпoдaрcтвi мoжe 
зacтocoвувaтиcь рiчний пeрioд (вiд пoчaтку вecнянo – пoльoвих дo 
зaкiнчeння ociнньo – пoльoвих рoбiт). Для прaцiвникiв мoрcькoгo, 
рiчкoвoгo тa трaнcпoрту oблiкoвим пeрioдoм мoжe бути тур (цe чac з 
мoмeнту явки нa рoбoту для пoїздки дo мoмeнту явки нa рoбoту для 
нacтупнoї пoїздки)[4]. Тривaлicть oблiкoвoгo пeрioду визнaчaєтьcя 
cуднoвлacникoм зaлeжнo вiд кoнкрeтних умoв рoбoти cуднa(тривaлicть 
eкcплуaтaцiйнoгo пeрioду, тривaлicть рeйcу, рaйoн плaвaння, 
хaрaктeриcтикa вaнтaжу, щo пeрeвoзитьcя, тривaлicть cтoянки в пoрту 
для здiйcнeння вaнтaжних oпeрaцiй, клiмaтичних умoв) i нe мoжe 
пeрeвищувaти рiчну тривaлicть нeзaлeжнo вiд дaти пoчaтку oблiку [5] 

Проаналізувавши правове регулювання підсумованого обліку ро-
бочого можна прийти до висновку, що сучасний стан регулювання право-
вого характеру цього режиму робочого часу працівників здійснюється на 
рівні законів, підзаконних актів та шляхом колективно – договірного ре-
гулювання. При цьому це правове регулювання підсумованого обліку ро-
бочого часу не є досконалим і вимагає уніфікації та доповнення.  

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

В умовах проведення в Україні Антитерористичної операції 
поряд із проблемами визначення особливостей правового статусу її 
учасників як суб’єктів соціального захисту потребують вре-
гулювання питання соціального захисту членів сімей загиблих учас-
ників Антитерористичної операції в Україні та підтвердження їхньо-
го правового статусу, оскільки останні, як і самі учасники Антитеро-
ристичної операції України, належать до спеціальних суб’єктів права 
на соціальний захист. 

Учасники Антитерористичної операції в Україні можуть набути 
одного з трьох видів правових статусів ветерана війни: учасника бойових 
дій, інваліда війни та учасника війни у відповідності із Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – За-
кон). Разом з тим, згідно зі згаданим Законом, право на соціальний захист 
мають члени сімей загиблих ветеранів війни, в тому числі учасників Ан-
титерористичної операції в Україні, незалежно від того, чи отримали такі 
загиблі за життя відповідний правовий статус чи ні. 

––––––––– 
 Мельник Л. Я., 2016 
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Стаття 10 Закону, що носить назву «Особи, на яких поширюється 
чинність цього Закону», з останніми змінами від 23 грудня 2015 року, 
містить досить розширений перелік осіб, що можуть отримати правовий 
статус члена сім’ї загиблого в контексті різних видів учасників Антите-
рористичної операції в Україні (члени сімей загиблих військово-
службовців, службовців органів внутрішніх справ, інших визначених 
Законом державних органів, бійців добровольчих формувань, волонтерів 
тощо). Крім того, стаття чітко визначає, хто саме належить до членів сі-
мей загиблих: утриманці загиблого, яким у зв’язку з цим виплачується 
пенсія, батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно 
від того, виплачується йому пенсія чи ні, діти, які не мають (і не мали) 
своїх сімей, діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнен-
ня повноліття, діти, обоє з батьків яких загинули [1]. 

Однак, враховуючи той факт, що до учасників Анти-
терористичної операції в Україні належить широке коло осіб, а серед 
них військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових 
формувань, законодавче регулювання питань їхнього соціального за-
хисту не обмежується лише Законом України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», а й регулюються, зокрема, За-
коном України «Про соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей», що породило проблему подвійності 
правового статусу члена сім’ї загиблого учасника Антитерористичної 
операції в Україні з числа військовослужбовців. 

Правовий статус члена сім’ї загиблого учасника Антитерорис-
тичної операції в Україні належить до так званого спеціального галу-
зевого правового статусу суб’єкта права на соціальний захист, дослі-
дженням якого крізь призму суб’єктів права на соціальне забезпечення 
займалася О.І. Кульчицька. Так, як вказує науковець, спеціальний га-
лузевий правовий статус – це сукупність визначених спеціальними за-
конами прав і обов’язків суб’єктів права на соціальне забезпечення, що 
виникають незалежно від наявності загального галузевого правового 
статусу на підставі обставин суспільно-історичного (в нашому випадку 
– проведення Антитерористичної операції в Україні – прим. автора) чи 
екологічного характеру або внаслідок визнання особливих заслуг пе-
ред державою. Умовою реалізації прав і обов’язків, що становлять 
спеціальний галузевий правовий статус, є отримання документа, що 
підтверджує його наявність [2, c. 108-109]. 

Таким документом, що видається на основі Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», є по-
свідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого», що вида-
ється органами праці та соціального захисту населення за місцем 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

166 

реєстрації. Його форма та порядок видачі затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про 
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що 
містить загальні норми стосовно членів сімей загиблих не лише 
учасників Антитерористичної операції в Україні. Спеціальним ж 
нормативно-правовим актом, що регулює питання підтвердження 
правового статусу члена сім’ї загиблого учасника Антитерористич-
ної операції в Україні є постанова Кабінету Міністрів України від 
23 вересня 2015 року № 740 «Про затвердження Порядку надання 
статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким ка-
тегоріям осіб». 

Разом з тим, особам, які мають право на пільги, гарантії та ком-
пенсації, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», серед яких і члени сі-
мей загиблих військовослужбовців, також видаються посвідчення, але 
вже іншого, ніж для ветеранів війни, зразка. Таке посвідчення видаєть-
ся військовими комісаріатами згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 травня 1993 року № 379 «Про посвідчення на право ко-
ристування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули 
(померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служ-
би» батькам, дружині або чоловіку та дітям військовослужбовців. 

Отже, члени сімей загиблих учасників Антитерористичної опе-
рації в Україні з числа військовослужбовців можуть одночасно та не-
залежно одне від одного отримати два частково різні в змісті та обсязі 
прав і обов’язків правові статуси суб’єктів права на соціальний захист. 
Та це не означає можливість одночасного користування однаковими за 
характером пільгами та гарантіями. Випадковим чи ні є подвійність 
цього правового статусу, але законодавець, так само як і в інших зако-
нодавчих актах у сфері соціального захисту, подбав про відсутність 
можливості зловживання своїми правами членами сімей загиблих уча-
сників Антитерористичної операції в Україні. 

Так, відповідно до частини 10 статті 14 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сі-
мей» військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на піль-
ги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються 
пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян 
України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також 
рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи од-
ночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи 
компенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

167

гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, пе-
редбачених законами [3].  

Вважаємо таке положення цілком логічним. Отримання одним 
суб’єктом однієї і тієї ж пільги з кількох підстав стало б порушенням 
принципу соціальної справедливості, оскільки в такому випадку 
суб’єкти, які мають право на пільги лише з однієї підстави, опинили-
ся б в значно гіршому становищі в сфері соціального захисту порів-
няно з першими.  

Отже, члени сімей загиблих учасників Антитерористичної опе-
рації в Україні в цілому на законодавчому рівні є соціально захищени-
ми. Однак, на практиці – як на стадії підтвердження свого правового 
статусу, так і вже на стадії реалізації своїх прав і гарантій, – ці особи 
не рідко стикаються із труднощами, пов’язаними, не в останню чергу, 
саме з подвійністю правового статусу члена сім’ї загиблого учасника 
Антитерористичної операції в Україні з числа військовослужбовців.  

Найбільш актуальною сьогодні проблемою в цьому контексті є 
встановлення на законодавчому рівні обмеження щодо отримання чис-
ленних пільг, в тому числі згідно з Законом України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту». Пільги, визначені цим За-
коном члени сімей загиблих можуть отримати, якщо розмір середньомі-
сячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 
шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на подат-
кову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України (у 2016 році ця величина становить 1930 грн.).  

Разом з тим таке обмеження не розповсюджується на членів сі-
мей загиблих з числа військовослужбовців та, відповідно, отримання 
пільг згідно з Законом України «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей». А отримання відповідного ста-
тусу на підставі цього Закону є неможливим для інших, ніж військово-
службовці та прирівняні до них особи, категорій учасників Антитеро-
ристичної операції в Україні, що залишає їх соціально незахищеними, 
зокрема, в частині оформлення пільг на проїзд та оплату житлово-
комунальних послуг. На нашу думку, для вирішення цієї колізії і усу-
нення нерівності в правах різних категорій учасників Антитерористи-
чної операції та членів їхніх сімей необхідним є узгодження та приве-
дення у відповідність одних одним норм двох аналізованих вище зако-
нодавчих актів.  

––––––––– 
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-

ного захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII зі змінами // Відо-
мості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425 
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їни: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 
«трудове право; право соціального забезпечення» / Кульчицька Олена 
Іванівна. – Львів, 2007. – 188 с. 

3. Закон України «Про соціальний і правовий захист військо-
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Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190 
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Природне та юридичне право власності Українського народу 
на землю має особливий зміст, що зумовлено специфікою об’єкта 
цього права, в якості якого виступає земля. Загальним об’єктом зе-
мельних правовідносин виступає земля як матеріальне благо. Час-
тина 3 ст. 2 ЗК виділяє такі об’єкти земельних відносин: а) землі в 
межах території України; б) земельні ділянки; в) права на земельні 
ділянки; г) права на земельні частки (паї). Сучасні тенденції розви-
тку законодавства і правозастосовної практики вимагають урізно-
манітнення форм і методів регулювання в сфері земельних відно-
син, що повинно сприяти ефективному і одночасно раціональному 
використанню землі, створенню гнучкого механізму збалансування 
публічних інтересів і персоніфікованих інтересів конкретних зем-
левласників та землекористувачів.  

В юридичній науці триває дискусія щодо розмежування, співвід-
ношення та поєднання норм земельного та цивільного законодавства в 
регулюванні земельних відносин. Єдина наукова позиція з даного при-
воду на сьогодні відсутня, що пов’язано із загостренням полеміки щодо 
поділу права на відповідні галузі, виокремлення публічно-правових і 
приватноправових сфер правового регулювання. Одночасно, в літерату-
рі висловлено таку категоричну позицію, що земля – це завжди публічне 
благо [1, с.25-37]. Земля як об’єкт правових відносин виконує політичну, 
економічну, соціальну та екологічну функції, разом з тим не слід ігнору-

––––––––– 
 Мороз Г. В., 2016 
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вати істотні особливості земель як природного об’єкту і об’єкту право-
вих відносин, взяті в їхньому поєднанні. В контексті цього необхідно 
згадати таку категорію як «публічна власність». Дана категорія не ви-
значена законодавчо, але жваво обговорюється в науці. Однією з ознак, 
що притаманна публічній власності, є особливість об’єктів – це най-
більш значущі, унікальні ресурси з точки зору забезпечення влади наро-
ду, суверенності держави і самостійності влади, державних утворень і 
муніципалітетів, джерела таких ресурсів (наприклад, земля, надра) [2, с. 
72]. Дійсно, земля та інші природні ресурси є найбільш цінними та сус-
пільно важливими категоріями, що зумовлено багатьма факторами біо-
логічного, економічного, політичного та юридичного характеру. Земля 
існує об’єктивно, вона створена самою природою, без найменшого 
втручання людини, її неможливо створити штучно, земля не може бути 
«новоствореною річчю». Саме це є визначальною відмінністю землі як 
загального публічного блага від майна в поширеному цивілістичному 
розумінні. Разом з тим, земля чи безпосередньо земельна ділянка визна-
на об’єктом права власності (ст.79 ЗК України), стаття 79-1 передбачає 
формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, що полягає у 
визначенні її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного 
земельного кадастру. Проте, чи втрачає при цьому земля ознаки, якості 
публічного блага? Проголошення Конституцією України землі основ-
ним національним багатством та визнання її об’єктом права власності 
Українського народу актуалізує проблему форм та способів реалізації 
правомочностей власника конкретної земельної ділянки, застосування 
при цьому приватноправових норм і методів регулювання. Однак необ-
хідно враховувати особливий характер суспільних відносин, що вини-
кають у процесі здійснення права власності на землю, що зумовлено 
особливістю об’єкта цих відносин, яким виступає земля. Незалежно від 
форми власності, незалежно від правих засад, на яких використовується 
земельна ділянка, вимога раціонального, цільового використання землі з 
безумовним дотриманням природоохоронних вимог задля збереження її 
якісних природних характеристик є беззаперечним доказом публічності 
таких відносин. Земельні відносини, як і водні, лісові, надрові, просяк-
нуті екологічними вимогами, врахування яких не притаманно цивільно-
му законодавству [3, с.17]. Земельний кодекс як в більшій мірі акт пуб-
лічного права, встановлює ряд публічно значимих обов’язків власника 
чи землекористувача. Так, відповідно до ст. 91 ЗК України, власники зе-
мельних ділянок зобов’язані, серед іншого, своєчасно надавати відпові-
дним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 
дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у по-
рядку, встановленому законом; за свій рахунок привести земельну діля-
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нку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком 
здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведен-
ня у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змі-
нила рельєф тощо. Очевидна потреба в державному чи самоврядному 
контролі в даному випадку свідчить про публічний інтерес у відношенні 
до земель будь-якої форми власності.  

Відповідно до ч. 3 ст. 1 ЗК України, використання власності на зе-
млю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам су-
спільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Вра-
ховуючи точки зору деяких науковців з приводу неможливості повного та 
всебічного дослідження різноманітних земельно-правових явищ лише з 
позицій публічного або приватного права, все ж підтримується думка про 
пріоритетну роль публічно-правових засад в земельному законодавстві. 
На сьогодні наука земельного права більше «тяжіє» до визнання пріорите-
ту за публічними інтересами, адже без виваженого впливу держави та ор-
ганів місцевого самоврядування на регулювання відносин власності на 
землю, використання і охорони земель неможливо провести соціально 
справедливий розподіл і перерозподіл земель, забезпечити належний рі-
вень обліку кількості та якості земель, а також реєстрацію прав на землю і 
мати об’єктивну інформацію про правовий режим земель, створити нале-
жні юридичні гарантії захисту прав власників землі і землекористувачів. 
Вважається, що витіснити, обмежити споживацьку психологію суспільст-
ва по відношенню до такого специфічного природного об’єкта як земля, 
можна, очевидно, тільки публічно-правовими (імперативними, суборди-
наційними) методами. Земля та інші природні ресурси, що перебувають 
не тільки в публічній, але й у приватній власності, можуть використовува-
тись лише з урахуванням публічного інтересу підтримки екологічного 
благополуччя [1, с. 30]. Неможливо не визнати в даному випадку важливе 
значення публічних інтересів, основними формами виразу яких є встанов-
лення меж реалізації суб’єктивних земельних прав, встановлення єдиних 
вимог до збереження якісних характеристик землі тощо. Водночас, не 
можна не враховувати, що кардинальні зміни приватноправової частини 
регулювання земельних відносин не можуть не вплинути на стан публіч-
но-правового регулювання і навпаки. Роль земельного законодавства 
України полягає в прийнятному як для приватних, так і для публічних ін-
тересів включенні землі в майнові відносини з обов’язковим урахуванням 
специфіки землі як об’єкта відносин [4, с.158]. 

Таким чином, в сучасному світі, світі прогресуючих процесів 
глобалізації найраціональніше формулювати питання про способи, ме-
ханізми, інші засоби впливу, в тому числі правового характеру, на ос-
нові яких можна виробити наукову концепцію взаємодії, балансу та 
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забезпечення гармонійного співіснування публічних та приватних ін-
тересів, що і ставиться важливим завданням юридичної науки. 

––––––––– 
1. Бринчук М. М. Соотношение экологического права с другими 

отраслями права / М. М. Бринчук // Государство и право. – 2009. – № 7. 
– С. 25-37.  

2. Тадєєва О. М. Генеза поняття «публічне майно» / О. М. Тадєєва // 
Адміністративне право і процес. – № 4(6). – 2013. – С. 67-75. 

3. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян 
України. Науково-практичний посібник // За ред. докт. юрид. наук, 
проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАШС, 2005. – 368 с. 

4. Сидор В. Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та 
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м. Одеса, Україна 

Відповідно до частини першої ст.43 Конституції України кожен 
має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. 

Конституційний принцип свободи праці втілюється у трудовому 
праві в основному його джерелі - трудовому договорі. Трудовий дого-
вір займає центральне місце в системі трудового права України. 

Спеціальне дослідження видів трудового договору було 
виконане Ф.М. Левіант [3], відповідно до законодавства колишнього 
СРСР. Вченою було здійснено класифікацію трудових договорів за 
наступними критеріями: залежно від народногосподарського значен-
ня виділялися трудові договори, що укладаються в порядку організо-
ваного набору, громадського призову, про роботу на Крайньому Пів-
ночі та прирівняних до нього районах; за характером трудової діяль-
ності виокремлювалися трудові договори з викладачами, медичними 
працівниками та ін.; за характером трудового зв’язку – трудові дого-
вори з тимчасовими і сезонними працівниками, позаштатними пра-
цівниками, сумісниками; за ініціативою укладення розмежовувалися 
––––––––– 
 Наньєва М. І., 2016 
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трудові договори, що укладаються за ініціативою обох сторін, які 
домовляються, трудові договори, що укладаються в силу приписів 
органів державного управління (трудові договори з особами, які за-
кінчили вищі, середні спеціальні навчальні заклади і професійно-
технічні училища) і трудові договори, що укладається за сприяння 
органів державного управління (працевлаштування громадян, броня 
при прийомі на роботу неповнолітніх). 

Г. І. Чанишева і Б.А. Римар, відповідно до чинного зако-
нодавства України виділяють наступні критерії класифікації трудо-
вого договору: строк дії трудового договору, порядок укладання, 
зміни та припинення трудового договору, суб’єктний склад, зміст і 
порядок встановлення трудового договору, характер трудової діяль-
ності та кількість виконуваних трудових функцій, умови та місце ро-
боти [5, с.156]. 

О. М. Потопахіна пропонує здійснювати класифікацію трудових 
договорів залежно від специфіки: суб’єктного складу, змісту і дії тру-
дового договору [4, с.71]. 

Нормативне закріплення видів трудового договору у чинному 
КЗпП є недосконалим. Відповідно до ст.23 КЗпП [2] «Строки трудо-
вого договору» трудовий договір може бути: 1) безстроковим, що 
укладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встанов-
лений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час вико-
нання певної роботи. 

В інших главах КЗпП закріплюються такі види трудових дого-
ворів, як трудовий договір про суміщення професій (посад), трудовий 
договір про сумісництво, трудовий договір з працівниками установ і 
організацій, що фінансуються із бюджету (глава VII «Оплата праці»). 
Окремими главами КЗпП передбачені особливості праці жінок (глава 
ХІІ), молоді (глава ХІІІ), працівників, які поєднують роботу з навчан-
ням (глава XIV). Статтею 172 КЗпП передбачається застосування праці 
інвалідів. Особливою формою трудового договору є контракт (частина 
3 ст. 21 КЗпП). 

У проекті Трудового кодексу України (далі – ТК України) за-
кріплено більше видів трудового договору порівняно з чинним КЗпП. 
У законопроекті використовуються наступні критерії класифікації 
трудових договорів: строк дії трудового договору; характер трудової 
діяльності та кількість виконуваних трудових функцій; суб’єктний 
склад; умови та місце виконання роботи. Так, залежно від строку дії 
вирізняються трудові договори, що укладаються на невизначений і на 
визначений строк (ст. 36)  
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Залежно віл місця виконання роботи виділяється трудовий до-
говір про роботу вдома (ст. 44), а залежно від кількості виконуваних 
функцій – трудовий договір про роботу за сумісництвом (ст. 45). 

Книгою 4 проекту ТК України встановлені особливості регулю-
вання трудових відносин за участю окремих категорій працівників і 
роботодавців: глава 1 «Особливості праці працівників із сімейними 
обов’язками», глава 2 «Особливості праці неповнолітніх осіб», глава 3 
«Особливості праці працівників за трудовим договором з роботодав-
цем-фізичною особою», глава 4 «Особливості трудових відносин чле-
нів виробничих кооперативів». У зв’язку з цим за суб’єктною ознакою 
можна виділити відповідні види трудових договорів.  

Залежно від змісту можна виділити такі види трудових догово-
рів, як типові та зразкові договори, що вперше передбачені проектом 
ТК України. Так, відповідно до частини першої ст.35 проекту Трудо-
вого кодексу типові трудові договори затверджуються у випадках, пе-
редбачених законом, центральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, 
соціального захисту населення. Положення типових трудових догово-
рів є обов’язковими, якщо інше не передбачено законом. При укладен-
ні трудового договору на підставі типового сторони можуть включити 
до нього умови, які не передбачені типовим трудовим договором, але 
не суперечать йому. Частина 2 закріплює, що зразкові трудові догово-
ри затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань 
праці і мають рекомендаційний характер. 

Отже, у проекті ТК України, так само як і у чинному КЗпП, не-
має окремої спеціальної норми про види трудового договору. Як вида-
ється, таку правову норму необхідно включити до законопроекту. Хо-
ча у проекті ТК України закріплено більше видів трудових договорів 
порівняно з чинним КЗпП, проте їх нормативне закріплення також не є 
досконалим. Так, у проекті ТК України відсутні норми про суміщення 
професій (посад), дистанційну роботу, домашню роботу, позикову 
працю. Необхідно також розширити коло окремих категорій працівни-
ків: включити до цього переліку науково-педагогічних працівників, 
медичних працівників, професійних спортсменів, осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, осіб, які працюють у районах з особливими 
природними географічними і геологічними умовами, працівників релі-
гійних організацій, працівників транспорту. 

––––––––– 
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ра-

ди України. – 1996. - №30. – Ст.141. 
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Глобалізаційні процеси на світовому ринку праці суттєво зміни-
ли ставлення до строкового трудового договору. Його роль неабияк 
зросла за останні декілька років. У доповіді генерального директора 
МОП, представленій на 104 сесії міжнародної конференції працї, що 
відбувалася в 2015 році, зокрема, зазначено, що: “Там, де трудові від-
носини існують, вони можуть все більше відходити від класичних 
безстрокових правовідносин, що передбачає зайнятість на умовах пов-
ного робочого часу, замість цього приймаючи одну з багатьох “неста-
ндартних” форм, в тому числі зайнятість на умовах неповного робочо-
го часу, строкових, гнучких догворів. 

Чинний Кодекс законів про працю України (надалі – КЗпП) у ст. 
23 передбачає, що трудовий договір може бути: 1. безстроковим, що 
укладається на невизначений строк; 2. на визначений строк, встанов-
лений за погодженням сторін; 3. таким, що укладається на час вико-
нання певної роботи. При цьому закон наголошує, що: “Строковий 
трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не 
можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням харак-
теру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника 
та в інших випадках, передбачених законодавчими актами”. 

––––––––– 
 Олексів І. І., 2016 
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Наведена класифікація не є достатньо чіткою з огляду на те, 
що договір, який укладається на час виконання певної роботи за 
своєю правовою природою належить до строкових трудових дого-
ворів. Підтвердження цьому закріплено у самому КЗпП. У ст. 39 зо-
крема зазначено: “Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 
23)", а тому очевидно виокремлення його як окремого різновиду не 
є доцільним.  

У статті 59 проекту Трудового кодексу України (надалі – ТК) міс-
титься норма, подібна до тієї, що закріплена у ст. 23 КЗпП, але у новій 
редакції: “Строковий трудовий договір укладається у випадках, якщо 
трудові відносини не може бути встановлено на невизначений строк”. 

Крім того, у ч. 2 ст. 36 ТК закріплено: “Якщо законом або тру-
довим договором не встановлено інше, трудовий договір вважається 
укладеним на невизначений строк” а також передбачена трансформа-
ція строкового трудовго договору у безстроковий. 

Думки стосовно того, що безстроковий трудовий договір, знач-
но більшою мірою відповідає інтересам працівника, сьогодні не є вже 
такими актуальними, як ще декілька років тому. Постійні економічні 
зміни, глобалізація економіки, зумовлюють використання строкових 
трудових договорів, як ефективного інструмента у забезпеченні мобі-
льності працівників та високого рівня зайнятості.  

Загалом, якщо порівнювати правове регулювання, яке здійсню-
ється КЗпП з запропонованим у проекті ТК, можемо стверджувати, що 
проект виглядає привабливіше щодо регулювання трудових відносин 
на визначений строк. Передусім це проявляється у тому, що тут дета-
льно регламентовано порядок та умови укладення строкового трудово-
го договору. Виділено навіть окрему главу. 

Зокрема проект ТК встановлює вичерпний перелік випадків, коли 
дозволяється укладати трудові відносини на визначений строк. Такими є: 

1) заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким збері-
гається місце роботи (посада); 

2) заміщення вільного робочого місця (вакантної посади), якщо 
за звільненим працівником відповідно до закону зберігається право 
повернення на попередню роботу (посаду); 

3) час виконання певного обсягу чи виду роботи, строк закін-
чення якої не може бути визначений конкретною датою, з урахуванням 
характеру такої роботи, умов її виконання; 

4) виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим (до одного року) 
розширенням виробництва або обсягу послуг, що надаються відповід-
ним роботодавцем; 
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5) виконання невідкладних робіт із запобігання або ліквідації 
наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а 
також усунення інших обставин, які становлять або можуть поставити 
під загрозу життя чи умови життєдіяльності людей; 

6) обрання на визначений строк до складу виборного органу або 
на виборну посаду, а також прийняттям на роботу осіб, які безпосеред-
ньо забезпечують діяльність членів віборних органів або посадових осіб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповід-
но до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України; 

7) договори з педагогічними, науково-педагогічними, наукови-
ми працівниками, призначення (обрання) на посаду яких відповідно до 
закону здійснюється за результатами конкурсу на визначений строк; 

8) з творчими працівниками засобів масової інформації, органі-
зацій кінематорграфії, театрів, театральних і концертних організацій, 
цирків та іншими особами, які беруть участь у створенні та/або вико-
нанні творів, професійними спортсменами відповідно до переліку 
профсій, що затверджується Кабінетом Міністрів України; 

9) з керівником юридичної особи;  
10) виконання громадських робіт за направленням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері за-
йнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів; 

11) інші випадки, коли встановлення строкових трудових відно-
син передбачене законом;  

12) бажання працівника.  
Встановлення вичерпного переліку здійснено з метою забезпе-

чення інтересів працівника, щоб не допустити необгрунтованого 
укладення з ним строкового трудового договору. При цьому надано 
можливість працівнику самому ініціювати укладення строкового 
трудового договору.  

Отже, можемо констатувати, що проект ТК в частині регулю-
вання строкових трудових відносин є порівняно досконалішим доку-
ментом, а його доопрацювання та прийняття продиктоване необхід-
ністю реформування законодавства України про працю. Строкові 
трудові правовідносини за проектом ТК отримали більш детальну ре-
гламентацію. Встановлений вичерпний перелік випадків укладення 
строкового трудового договору, що значною мірою сприятиме до-
триманню прав працівників. Однак, незважаючи на це, строковий 
трудовий договір все ж продовжує вважатись таким, що суттєво об-
межує права працівників і очевидно не може сприйматись як ідеаль-
ний варіант вирішення проблеми зайнятості. 
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права та права соціального забезпечення Сирота І.М. 

Колективно-договірне регулювання праці набуло широкого роз-
повсюдження у розвинених країнах, що свідчить про доцільність тако-
го засобу регулювання найманої праці у сучасній демократичній дер-
жаві. Саме ретельне обговорювання зацікавленими сторонами – робо-
тодавцем та працівниками (їх представниками) – умов застосування 
найманої праці та досягнення згоди з цих питань забезпечує ефективне 
функціонування підприємств, установ, організацій в окремих соціаль-
но-економічних умовах. 

В нових умовах господарювання актуалізувалась роль колек-
тивного договору як регулятора відносин роботодавця з найманими 
працівниками.  

Відносини з ведення колективних переговорів та укладання 
колективних договорів та угод регулюються Законом України «Про 
колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року [1]. Проте, в 
цьому Законі, як і в інших актах трудового законодавства України, не 
міститься дефініції поняття «колективний договір». Поняття «колек-
тивний договір» визначається в Рекомендації МОП №91 щодо колек-
тивних договорів [2, с. 430], відповідно до п.3 під колективним дого-
вором розуміють усяку письмову угоду щодо умов праці та найму, 
яка укладається, з одного боку, між роботодавцем, групою роботода-
вців або однією чи кількома організаціями роботодавців та, з другого 
боку, однією чи кількома представницькими організаціями працівни-
ків або, за відсутності таких організацій, - представниками самих 
працівників, належним чином обраними і уповноваженими згідно з 
законодавством країни.  

Поняття «колективний договір» визначається в науковій літературі. 
На думку П. Д. Пилипенка, колективний договір являє собою 

нормативно-правовий договір, що укладається на локальному (вироб-
ничому) рівні з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-
економічних відносин та узгодження інтересів суб’єктів соціального 
партнерства [3, с.33]. 

––––––––– 
 Пазій Е. В., 2016 
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С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко колективний договір визна-
чають як локальний нормативно-правовий акт, який регулює трудові, 
соціально-економічні та виробничі відносини між роботодавцем та 
працівниками підприємства, установи, організації [4, с.199] 

І.В. Лазор пропонує визначати колективний договір як локаль-
ний нормативно-правовий акт, що укладається на певний строк робо-
тодавцем і працівниками в особі їх представників, виражає їх узгодже-
ну волю з питань регулювання трудових, виробничих і соціально-
економічних відносин, закріплює їх права, обов’язки, гарантії реаліза-
ції трудових прав і інтересів, і норми якого поширюються на всіх пра-
цівників, у тому числі майбутніх [5, с.102]. 

На нашу думку, колективний договір можна визначити як лока-
льний нормативно-правовий акт, що регулює трудові, соціальні, еко-
номічні відносини між сторонами соціального діалогу на підприємстві, 
в установі, організації.  

Колективний договір є найважливішим локальним нормативно-
правовий актом, що визначає умови праці, порядок оплати праці, соці-
альні гарантії для працівників на підприємстві, установі, організації. 
Слід зазначити, що колективний договір поєднує в собі риси договору 
і нормативно-правового акту. 

Разом з тим це не тільки правовий акт, але й акт соціального ді-
алогу. В колективних договорах фіксуються конкретні результати до-
сягнення спільних домовленостей та прийняті сторонами рішення, що 
виражаються в їх зобов’язаннях із різних питань трудових, соціальних, 
економічних відносин. 

Колективний договір не є єдиним актом соціального діалогу, за 
допомогою якого здійснюється договірне регулювання праці. Він є 
складовою частиною системи колективних угод про працю на націона-
льному, галузевому, регіональному рівнях. Колективний договір посі-
дає в цій системі найнижчий рівень, що аж ніяк не зменшує його зна-
чення, проте вимагає внутрішньої узгодженості у системі цих актів. 

Колективний договір укладається на підприємстві, в установі, 
організації незалежно від форм власності й господарювання, які вико-
ристовують найману працю і володіють правами юридичної особи. 
Проте, є науковці, такі як Мельничук О.Ф., Занфірова Т.А., які ствер-
джують про необхідність дозволити укладати колективні договори у 
роботодавця, який не має статусу юридичної особи, але при цьому ви-
користовує найману працю. Обгрунтовують вони це тим, що відсут-
ність такої норми є прямим обмеженням права роботодавців та праців-
ників на колективно-договірне регулювання праці. З такою позицією 
можна погодитись. Але на нашу думку, також доцільно буде встанови-
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ти таку норму, що буде визначати мінімальну кількість працівників, за 
якої необхідно укладати колективний договір. Оскільки в окремих ро-
ботодавців може працювати і один або декілька найманих працівників, 
а в такому випадку умови праці можуть бути встановлені трудовим до-
говором і цього буде цілком достатньо.  

У визначенні сторін колектиного договору існує проблема, так 
як в положеннях статті 3 Закону України «Про колективні договори і 
угоди» і статті 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» [6] 
є розбіжності. Оскільки правові засади організації та проведення соці-
ального діалогу в Україні встановлюються Законом України «Про со-
ціальний діалог в Україні», тому при визначенні сторін колективного 
договору слід користуватись положеннями статті 4 цього Закону, в 
якій визначено сторони соціального діалогу на локальному рівні.  

Першою стороною колективного договору виступає сторона 
працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в 
разі їх відсутності - вільно обрані для ведення колективних перегово-
рів представники працівників.  

Другою стороною є сторона роботодавця, суб’єктами якої є ро-
ботодавець та/або уповноважені представники роботодавця. 

У проекті Трудового кодексу України №1658 також не визна-
чається поняття колективного договору і взагалі відсутні норми про 
колективні угоди та договори. Тому на нашу думку слід доопрацюва-
ти цей проект і усунути дану прогалину, скориставшись законодав-
чим досвідом зарубіжних країн. Так, наприклад, в Трудовому кодексі 
Литовської Республіки в розіділі 9 містяться положення про колекти-
вний договір, де він визначається як письмова угода між роботодав-
цем і трудовим колективом підприємства стосовно умов праці, опла-
ти праці та інших соціальних та економічних умов. Також в цьому 
розділі містяться положення про зміст колективного договору, поря-
док його розробки і укладання, контроль за його виконанням і т.д. 
Подібні норми містяться і в Трудовому кодексі Республіки Білорусь 
в главі 35. Там колективний договір визначається як локальний нор-
мативно-правовий акт, що регулює трудові, соціально-економічні 
відносини між роботодавцем і найманими ним працівниками. В да-
ному нормативному акті також врегульовуються питання змісту, фо-
рми, порядку розробки і прийняття колективних договорів,  

––––––––– 
1. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 № 

3356-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №36. – Ст. 361. 
2. Богатыренко З.С. Международная организация труда: конвенции, до-

кументы, материалы : Справочное пособие. – К.: Дело и сервис, 2011. – 752 с. 
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3. Пилипенко П.Д. Трудове право України: Навчальний посібник.– 
Вид. 2-ге, змінене і доповнене.– К.: Істина, 2007. - 208 с. 

4. Прилипко С.М. Трудове право України : Підручник / С.М. При-
липко, О.М. Ярошенко. - Харків : Вид- во «ФІНИ», 2009. –728 с. 

5. Лазор І.В. Поняття та правова природа колективного договору / 
І.В. Лазор // Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. – №25. – 
2012. – Ст.95-105 

6. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 № 
2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №28. – Ст. 255. 
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юридичного факультету 

Київського університету імені Тараса Шевченка,  
м. Київ, Україна 

1. Вчення про трудовий договір виникло невипадково та неод-
номоментно. Історія розвитку поглядів на суть, зміст, сферу дії та інші 
аспекти трудового договору «червоної ниткою» проходить через істо-
рію самого трудового права. 

Для сучасної науки трудового права вказане вчення є вагомою 
складовою, яка посідає окреме місце в її системі та є важелем для роз-
витку трудового права в цілому. 

З методологічної точки зору формування вчення про трудовий до-
говір є іманентною ознакою процесу трудоправоутворення, що генерує 
усю повноту трудоправової дійсності. Ця обставина виявляє безпосеред-
ній зв’язок між зміною поглядів на трудовий договір, як правове явище, та 
системою трудового права, його функціями та завданнями. 

У зв’язку із накопиченням наукових досліджень у вказаному 
напрямку разом із неминучим плюралізмом поглядів та позицій 
науковців, виявляється ризик втрати істинності висновків та пере-
хід у площину, яка віддалена від реальної природи відносин пра-
цівника та роботодавця, втрату захисних пріоритетів у їх право-
вому регулюванні. 

––––––––– 
 Панасюк О. Т., 2016 
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2. Основу вчення про трудовий договір складає питання про 
сутність та визначення трудового договору. 

Тривала історія розвитку поглядів на його сутність не призвела 
до втрати або зменшення актуальності завдання. Для сучасної науки 
коло теоретичних та практичних питань, пов’язаних із вирішенням, 
пов’язаних із трудовим договором, сформувала справжній виклик у 
вигляді стійкого проблемного поля. 

Особливостям правової природи трудового договору спеціальну 
увагу приділяли Мельничук Н.О., Цесарський Ф.А. та інших.  

В порівняльному аспекті особливості сучасного трудового дого-
вору ретельно досліджувались Лєбєдєвим В. М., Харитоновим М. М., 
Томашевським К. Л. та інших. 

Інтерес до трудового договору виявляють не тільки представ-
ники науки трудового права, але й інших правових наук. Зокрема, 
представники науки цивільного права не неодноразово висловлювали 
досить радикальні пропозиції щодо самої ідеї існування трудового 
договору, його ролі у регулюванні трудових відносин. Цей факт зна-
чно посилює «напруження» міжгалузевої взаємодії вказаних галузей 
права, що в методологічному плані є надзвичайно корисним для роз-
витку кожної з них. 

Аналіз особливостей цивільно – правового договору для пред-
ставників науки трудового права є виправданим та, певною мірою, 
прийнятним як найближче, а тому доступне джерело аналогії. 

Це створює привід для пошуку вихідних засад для встановлення 
точок дотику з трудоправовими конструкціями. 

Найкращим способом для цього це «повернення» до первинних 
сутнісних засад та положень, у т.ч. тих які «під тиском» зміни історич-
них контекстів певною мірою втрачені.  

Насамперед, мова може йти про увагу до такої важливої час-
тини цивільного права як вчення про зобов’язання, яке сьогодні до-
сить часто використовується для цивільно-правової експансії на 
трудове право. 

3. Цивільно-правове зобов’язання визначається як правовідно-
шення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на ко-
ристь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної 
дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обо-
в’язку [1]. Таке визначення не є вдалим.  

У даному визначенні iuris vinculum - юридичний зв’язок (юри-
дичний «дотик» сторін, взаємодія їх воль) - як власне суть зо-
бов’язання прихована за родовим поняття «правовідношення», а на пе-
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рший план поставлена взаємна залежність обов’язку вичинити дію 
(утриматись від дії) та права вимоги такого вчинення. 

Таке формулювання дає привід для висновку про панування 
кредитора над боржником, про залежність останнього від кредитора, 
який отримує право на певні дії боржника. Тим самим декларується 
борговий характер відносин, на що, зокрема, вказує найменування сто-
рін. Однак, суть зобов’язання не зводиться до відносин боргового змі-
сту. Дійсна юридична залежність, притаманна зобов’язанню, виявля-
ється одночасно через борг та через вільно обрану (прийняту) відпові-
дальність за невиконання обов’язку [2, с.428]. 

Визнаючи прерогативу науки цивільного права відносно вста-
новлення дійсної теоретичної картини щодо конструкції зобов’язання, 
підлягає сумніву придатність вчення про зобов’язання для, щоб склас-
ти підґрунтя для розвитку вчення про трудового договору. 

4. Для визначення суті трудового договору варто використати 
найпотужніший методологічний підхід, яким є філософське обґрун-
тування. 

Для ілюстрації проблеми пошуку та встановлення дійсного сми-
слу трудового договору слід скористатись світоглядницький підхід 
Платона. Для чого вочевидь слід зробити припущення про існування і 
д е ї трудового договору (його ейдосу як істинної сутності) та відпові-
дної до неї о б р а з у, доступного сучасній науці трудового права при 
пізнані ідеї трудового договору. Стосовно останнього якраз і точаться 
наукові дискусії, спрямовані на доведення того чи іншого бачення, так 
званої, якості «трудодоговорності». 

Наявність слова «договір» у словосполученні «трудовий дого-
вір» стимулює велику спокусу описати смисл трудового договору як 
угоди про працю. Таку «спокусу» не змогли «подолати» представники 
науки радянського трудового права. 

Сьогодні так само не мало вчених – трудовиків намагаються зо-
середити увагу на доведенні «договірності» трудового договору. Про 
цей феномен, свого часу, писав Леон Дюгі, припускаючи у якості вихі-
дного положення принципу свободи трудового договору його гіпоте-
тичний похідний наслідок від принципу свободи праці. 

Леон Дюгі вказув на логічність визнання права кожної особи ві-
льно регулювати умови, на яких вона надає у найми свою роботу іншій 
особі [3, с.772 - 773]. 

Сам Леон Дюгі був прихильником максимального втручання 
держави у трудові відносини з метою запобігання поработіння праців-
ника (у Л. Дюгі – службовця) з боку наймача, аргументуючи тим, що 
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свобода праці є наслідком соціального обов’язку трудівництва і ніхто 
не має права працювати понад свої сили [3, с. 777]. 

5. При встановлені дійсної природи трудового договору із застосу-
ванням традиційної для трудового права методології слід прийняти до 
уваги взаємодію процесів інституалізації двох об’єктів – конструкції 
«трудового договору» та конструкції «трудових відносин», позначеної у 
свій час Шерешевським І. В. поняттям «трудовий стосунок» [4, с.7]. 

Певна кореляція цих правових явищ створювала потужній 
правоутворюючий фактор, визначаючи зміст конкретних норм тру-
дового прав. 

Трудовий договір та трудовий стосунок, пов’язані подібністю 
сутнісних ознак, що власне тривалий час складало принципову особ-
ливість методології трудового права. Набуття нових властивостей од-
ним із цих явищ необхідністю викликало властивості для іншого.  

Сучасні погляди на природу трудового договору подекуди ви-
являють свою хибність, оскільки не співвідносяться із змістом «тру-
дового стосунку». Таким є намагання звести трудові відносини до 
конструкції трудового договору, а конструкцію трудового договору 
до найму праці.  

Так само, виглядає констатація свободи трудового договору під 
гаслом «усе визначене сторони – усе можна», як похідне начало сво-
боди договору. Відповідно, висловлюється антагоністичні до реальної 
суті трудових відносин твердження про те, що працівник та роботода-
вець як рівноправні учасники ринку праці керуються добровільно при-
ймають на себе зобов’язання відповідно власних інтересів та вільного 
волевиявлення [5, с. 490]. 

Дійсний зв’язок учасників виглядає інакше. Він є складнішим з 
точку зору безпосередніх юридичних дотиків (та юридичного зв’язку 
сторін в цілому). Так, у відносинах з приводу виплати заробітної пла-
ти, визначених на підставі норм трудового права, сторони «втратили» 
безпосередню взаємну залежність. Такі відносини не є еквівалентними, 
платежі по заробітній платі мають аліментарну природу, яка порушує 
взаємність обов’язків сторін. 

У певних випадках сторони для визначення конкретних умов 
праці, особливостей взаємних прав та обов’язків взагалі не вступа-
ють в угоду. А завдяки трудовому договору до регулювання конк-
ретних трудових відносини «долучається» весь масив законодавст-
ва про працю. 

6. Помилки у визначенні суті трудового договору продукуються 
контекстним перекрученням реальних зв’язків, які виникають між 
працівником та роботодавцем.  
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Твердження про потенційну рівність сторін є одним із них, а 
прихильники ідеї свободи трудового договору неминуче приходять до 
нього. До цього змушує чітка уява про те, що будь-яка несвобода уча-
сників договору створює загрозу «руйнування» їх рівності. Їх анітрохи 
не бентежить характеристика працівника як залежної, підпорядкова-
ної, економічно «слабкої» сторони.  

Разом з тим, остання обставина є визначальною для розуміння 
реального змісту «трудодоговірності», оскільки саме такі особливості 
несе в собі статус учасника трудових відносин. Великою гуманістична 
«місія» трудового договору, його роль як цивілізаційного досягнення 
полягає у забезпеченні рівності нерівних. 

У такому випадку, цілком покладатись на волю сторін (як робото-
давця, так і, як би дивно не виглядало, на волю самого працівника, на їх 
соціальну відповідальність щодо один одного та суспільства в цілому) не 
можна, а тому втручання держави у трудові відносини є виправданим. 

Як форма такого втручання сформувалось та функціонує зако-
нодавство про працю, а нормами трудового права утворена стала (ти-
пова) конструкція трудового договору, яка складається не тільки (а 
може і не стільки) із кореспонденції прав та обов’язків сторін, що мо-
же певною мірою сприйматись як договірна її складова, а і надає пере-
ваги одній стороні по відношенню до іншої. 

––––––––– 
1. Цивільний Кодекс України, Стаття 509 
2. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под 

ред. В.С. Нерсесянц/ Д.В. Дождев. – М: Наука, 1997. – 704 с. 
3. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория права. Реп-

ринт. воспроиз. Изд. 1908 года. - Одесса:«Юридична література», 
2005. - 957 с. 

4. Шерешевський І.В. Основи трудового права/ І.В. Шерешевський. 
- Харків: Юрид.видав. НКЮ УСРР, 1930. – 328 с. 

5. Цесарський Ф. А. Актуальні проблеми укладення трудових до-
говорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку 
суспільства / Ф. А. Цесарський // Актуальні проблеми держави і пра-
ва. - 2012. – Вип. 65. – С. 490–496. – Режим доступу: http://nbuv.gov.-
ua/UJRN/apdp_2012_65_68 

 
 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

185

ПРО ЗМІНУ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Парпан Т.В.  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

місто Львів, Україна 

На сьогодні фактично відсутня належна правова регламентація 
порядку проведення зміни умов трудового договору. Тому важливо 
з’ясувати чи вдалося авторам проекту Трудового кодексу України від 
20.05.2015 року (далі –проект ТК) належним чином врегулювати це 
питання, забезпечивши, при цьому, рівновагу інтересів сторін трудо-
вих правовідносин.  

Відразу зауважимо, що у проекті ТК України зміні умов трудо-
вого договору присвячена окрема глава 3. Це, вже само по собі заслу-
говує на схвалення. Проте, що саме необхідно розуміти під поняттям 
“зміна умов трудового договору”, так і не розкрито. Разом з тим, більш 
чіткої регламентації набуло право працівника виконувати тільки ту ро-
боту, про яку він домовився з роботодавцем при укладенні трудового 
договору, гарантоване ст. 31 КЗпП України. У проекті ТК воно звучить 
так: «роботодавець не має права без згоди працівника змінювати умо-
ви трудового договору, зокрема, вимагати від працівника виконання 
роботи, не обумовленої цим договором, змінювати умови праці та її 
оплати тощо, крім випадків, встановлених цим Кодексом та законами» 
(ст.63 проекту). 

Як бачимо, автори проекту ТК дещо усунули непорозуміння, які 
виникали при тлумаченні ст.31 КЗпП України, зазначивши, що йдеться 
не лише про зміну роботи, не обумовленої трудовим договором, але й 
про зміну інших його умов.  

На відміну від попередніх проектів ТК, у цьому виділено не три, 
а два види зміни умов трудового договору: переміщення та переведен-
ня на іншу роботу (ст. 64). 

Частиною 2 ст. 63 проекту ТК «доручення працівнику виконан-
ня роботи, що виходить за межі трудового договору» кваліфікується 
як „переведення на іншу роботу” і потребує згоди працівника, якщо 
інше не встановлено цим Кодексом. Водночас, ст. 66 проекту ТК, яка 
безпосередньо присвячена переведенню на іншу роботу, останнє ви-
значає як: виконання працівником тимчасової або постійної роботи, не 

––––––––– 
 Парпан Т. В., 2016 
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передбаченої трудовим договором, крім випадків, передбачених цим 
Кодексом. Відразу привертає увагу різноманітність термінів щодо по-
значення одного й того ж правового явища: «робота, яка виходить за 
межі трудового договору” та “робота не передбачена трудовим дого-
вором”. Така нечіткість не на користь належного правового регулю-
вання трудових правовідносин. 

У наступних статтях проекту, покликаних регулювати переве-
дення працівника на іншу роботу, також простежується термінологіч-
ний різнобій. Так, керуючись змістом ст. 32 проекту ТК, робота, яка 
передбачена трудовим договором і яку працівник зобов’язується вико-
нувати, є його трудовою функцією. Отже, зміна трудової функції пра-
цівника – це переведення на іншу роботу. Своєю чергою, трудова фун-
кція, як одна з обов’язкових умов трудового договору (це закріплено 
статтею 33 проекту), яку виконуватиме працівник, в трудовому дого-
ворі визначається через: найменування професії, спеціалізації, кваліфі-
кації, посади відповідно до встановленої класифікації професій та ква-
ліфікаційних характеристик. Поряд з цим, вже в ст. 37 проекту, йдеть-
ся про те, що трудова функція має визначатися з посиланням на одну з 
професій, передбачених класифікацією професій, а її зміст за кожною 
професією та відповідною кваліфікацією визначається законодавством, 
а в частині, що не визначена законодавством - кваліфікаційними хара-
ктеристиками, які затверджуються центральним органом виконавчої 
влади з питань праці. 

З огляду на зазначене, виникає запитання: так як же правильно 
повинна визначатися трудова функція: посиланням на одну з професій 
чи із зазначенням ще й спеціалізації, кваліфікації, посади? Така не-
узгодженість дає підґрунтя щодо неоднозначного тлумачення змісту 
відповідного поняття. 

Поряд із термінологічними неузгодженостями, є і інші. Повер-
немося до правової регламентації переведень на іншу роботу. Статтею 
66 проекту ТК закріплено два види переведення: на постійну та тимча-
сову роботу. Загальна вимога, яка ставиться до процедури їх здійснен-
ня – це письмова згода працівника на переведення. При цьому, це по-
винно бути оформлено шляхом укладення нового або внесення змін до 
раніше укладеного трудового договору. Вказівка на обов’язковість на-
дання працівником письмової згоди на переведення є важливою гаран-
тією для найманого працівника. Що ж до оформлення переведення, то 
тут виникають запитання: 1) Яким чином визначається потреба того чи 
іншого виду оформлення згоди працівника? 2) Чи не буде занадто три-
валим процес переведення на іншу роботу, шляхом укладення нового 
трудового договору, оскільки для початку необхідно все ж таки розі-
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рвати існуючий трудовий договір? А може це буде спрощена процеду-
ра? Яка в такому випадку має бути підстава розірвання трудового до-
говору? На всі ці запитання проект ТК не дає належної відповіді.  

Тепер щодо тимчасових переведень на іншу роботу. У проекті 
ТК такі переведення виділено в окремі статті. В одній йдеться про пе-
реведення, які здійснюються за погодженням між роботодавцем та 
працівником, в іншій – про переведення, які не потребують згоди пра-
цівника. До перших, віднесено, зокрема, переведення на вакантне ро-
боче місце чи вакантну посаду (ч. 1 ст. 68), а також переведення у разі 
простою (ч. 2 ст. 68). Зауважимо, що на відміну від чинного КЗпП 
України, в якому переведення працівника за його згодою на роботу до 
іншого роботодавця в разі простою може здійснюватися на строк до 
одного місяця і в тій самій місцевості, у проекті ТК ні строками, ні мі-
сцевістю не регламентовано. 

Поряд із недоліками регламентації зміни умов трудового договору 
у проекті ТК, є і деякі позитивні зрушення. Так, важливою гарантією для 
сторін трудового договору може стати положення ч. 2 ст. 70 проекту в 
якому наголошується на тому, що тимчасове переведення на іншу роботу 
для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоо-
тій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які становлять 
або можуть становити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей 
для деяких категорій працівників дозволяється лише за їх письмовою зго-
дою. Відразу зауважимо, що перелік осіб, щодо яких застосовується це 
правило дещо відмінний від того, який передбачений чинним КЗпП. А 
саме, до таких категорій осіб віднесено: вагітних жінок, працівників із сі-
мейними обов’язками, які мають дитину віком до шести років або дитину-
інваліда, осіб віком до вісімнадцяти років, інвалідів, а також осіб, які фак-
тично здійснюють догляд за інвалідом І групи. 

Наступним позитивним (на перший погляд) зрушенням, є но-
вели в регламентації переміщення працівників. Так, нарешті, визна-
чаючи порядок переміщення працівника, вказується на те, що пере-
міщення не може торкатися істотних умов змісту трудового договору 
(ст. 65 проекту ТК). Поряд з цим, ч.2 цієї ж статті встановлено важ-
ливу гарантію для працівника щодо умов транспортної доступності. 
А саме, зазначається, що, якщо при переміщенні змінюються умови 
транспортної доступності (наявність транспорту загального користу-
вання і звичайної для цієї місцевості витрати коштів і часу на проїзд 
(переміщення) від місця проживання до місця роботи), переміщення 
дозволяється лише за письмовою згодою працівника. У разі відсутно-
сті такої згоди працівника трудовий договір припиняється на підставі 
ст. 86 цього Кодексу. 
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Поглянемо на ці новели з іншого боку.  
1. Не зважаючи на важливість заборони торкатися при перемі-

щенні «істотних умов змісту трудового договору» (ч. 1 ст. 65 проекту), 
суть останньої категорії в проекті не розкривається, до того ж згадується 
вона у проекті лише в цій статті. Також, не зрозуміло для чого перемі-
щення визначати як вид зміни умов трудового договору (ст. 64 проекту 
ТК), адже внаслідок його проведення зміст договору повинен залишити-
ся недоторканний? До того ж, це йде в розріз із ст. 63 проекту ТК, в якій 
забороняється роботодавцю без згоди працівника змінювати умови тру-
дового договору. Переміщення ж, як відомо, роботодавець має право 
проводити без погодження з працівником. 

2. Положення, щодо незгоди працівника на зміну умов транспо-
ртної доступності, що загрожує йому припиненням трудового догово-
ру у зв’язку із скороченням (ст. 86 проект ТК), породжує ряд запитань: 
Яким чином пов’язане переміщення і скорочення? Можливо перемі-
щення необхідно розглядати як засіб запобігання скороченню? Чи буде 
дотримана процедура звільнення, передбачена ст. 86, у разі розірвання 
трудового договору у зв’язку із відмовою від такого переміщення?  

На жаль, відповіді на ці запитання проект ТК не дає. 
Підсумовуючи, можна зауважити, що запропонована редакція глави 

третьої книги другої проекту ТК «Зміна умов трудового договору» викли-
кає доволі багато запитань, а отже потребує подальшого удосконалення. 

 

ПРИНЦИП СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Радишевська З.М.  
аспірантка 1 курсу юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 
м. Івано-Франківськ, Україна 

Забезпечення сталого розвитку є одним з ключових питань су-
часного розвитку всіх країн світу та особливо актуалізується для Укра-
їни з огляду на її економічні, соціальні та екологічні проблеми. Висо-
кий рівень забруднення всіх природних ресурсів і зменшення якості 
екологічних послуг відображає поглиблення кризи у взаємодії суспіль-
ства й навколишнього середовища. Стан довкілля та екологічної ін-
фраструктури впливає на якість і темпи економічного зростання. В 
Україні назріла необхідність вирішення нових економічних задач, що 

––––––––– 
 Радишевська З. М., 2016 
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вимагає пошуку вдосконалених підходів, здатних пояснити й забезпе-
чити безперервне економічне зростання в нових умовах функціону-
вання. Серед теорій, які в тій чи іншій мірі спрямовані на вирішення 
сучасних проблем забезпечення економічного зростання в умовах об-
меженості та виснаження природних ресурсів, загрози виникнення 
техногенної катастрофи, слід виділити теорію сталого розвитку. 

У правовій доктрині під час визначення поняття принципів права 
науковці вживають такі категорії, як вихідні теоретичні положення, ос-
новні, керівні засади (ідеї), загальні нормативно-керівні положення, про-
відні засади, закономірність, сутність, система координат тощо. Тому 
принципи – це загальні, керівні (основні, головні, відправні, вихідні тео-
ретичні, загальні нормативно-керівні, спрямовуючі) положення. Вихо-
дячи з поняття принципу, під принципами сталого розвитку розуміють 
початкові положення цієї концепції. Необхідно відзначити, що однозна-
чного набору принципів сталого розвитку на сьогодні немає і, швидше 
за все, не буде і надалі. Річ у тому, що коли мова заходить про принципи 
сталого розвитку, то необхідно визначиться про сталий розвиток чого 
йде мова. Адже поняття сталого розвитку регіону відрізняється від по-
няття сталого розвитку підприємства, а сталий розвиток країни від ста-
лого розвитку суспільства в цілому. У зв’язку з цим ми і отримуємо ве-
лику кількість правил/принципів, які, безумовно, відповідають ідеологі-
чній основі сталого розвитку, проте, не є універсальними [1, с. 43]. 

Головний принцип сталого розвитку сформульований у самому ви-
значенні концепції сталого розвитку. «Сталий розвиток – це розвиток, при 
якому нинішні покоління задовольняють свої потреби, не ставлячи під за-
грозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Інши-
ми словами це «справедливе задоволення потреб нинішнього і майбутніх 
поколінь у сферах розвитку і навколишнього середовища». 

Головним чинником, який впливає на досягнення сталого розвитку, 
є адекватне врахування довгострокових тенденцій розвитку системи при-
рода-суспільство-людина. У зв’язку з цим, до універсального принципу 
можна віднести тезу Римського клубу «Думай глобально, дій локально». 
Цей принцип несе в собі глибоку суть того, що будь-яка дія людини (чи 
суспільства в цілому) неминуче веде до реакції оточуючої її системи. Це 
означає, що необдумані дії можуть привести до катастрофічних наслідків. 
Як сказано у першому екологічному законі Б. Коммонера «все пов’язано 
зі всім» і про це необхідно пам’ятати. 

Особливою відмінною рисою концепції сталого розвитку є вра-
хування екологічного компонента нарівні з економічним і соціальним. 
Враховуючи цей факт, можна сформулювати наступні три принципи 
сталого розвитку з позицій раціонального природокористування: 
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– темпи споживання відновлюваних ресурсів не повинні пере-
вищувати темпів їх відновлення; 

– темпи споживання невідновлюваних ресурсів не повинні пе-
ревищувати темпів розробки їх відновлюваних альтернатив; 

– інтенсивність викидів забруднюючих речовин не повинна пе-
ревищувати можливості навколишнього середовища поглинати їх. 

Ці принципи були сформульовані американським економістом, 
професором факультету державної політики Університету штату Ме-
ріленд Германом Дейлі (Herman E. Daly. Ці принципи є виключно ва-
жливими, оскільки вони містять основні правила раціонального при-
родокористування.  

Україна задекларувала своє бажання перейти на шлях до стало-
го розвитку ще на Конференції ООН з довкілля та розвитку в Ріо-де-
Жанейро у 1992 р., підписавши Декларацію з навколишнього середо-
вища і розвитку та Порядок денний на XXI століття. З того часу в 
Україні на виконання рішень Конференції ООН 1992 року вживалися 
певні заходи, проте значною ефективністю та результативністю вони 
не відзначилися [2]. 

Проект Концепції переходу України до сталого розвитку, який 
був розроблений Національною Академією Наук України у 2012 році 
ґрунтується на 5 головних принципах [3]. 

По-перше, людство мусить забезпечити сталий і довготривалий 
розвиток з метою задоволення потреб людей, що живуть зараз, і створен-
ня можливостей для задоволення своїх потреб майбутніми поколіннями. 

По-друге, обмеження, які існують у процесі експлуатації природ-
них ресурсів, є відносними та пов`язані з сучасним рівнем техніки і соціа-
льної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення. 

По-третє, необхідно задовольнити елементарні потреби всіх лю-
дей і всім надати можливість реалізувати свої надії на більш благопо-
лучне життя. 

По-четверте, необхідно погодити стан життя тих, хто користу-
ється надмірними грошовими і матеріальними коштами, з екологічни-
ми можливостями Планети, зокрема відносно використання енергії. 

По-п’яте, розміри і темпи росту населення мусять узгоджуватися з 
виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі, що змінюється. 

Концепція сталого розвитку розглядається лише у сфері еколо-
гічного права. При цьому, як відзначає В. Шевчук, представники науки 
екологічного права більше схильні визнати за своєю наукою категорію 
«сталого розвитку», ніж надати їй загально юридичного значення [4, 
с. 54]. Теорія права та інші галузі юридичної науки концепцію сталого 
розвитку взагалі не розглядають і навіть не торкаються. 
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Концепція сталого розвитку з’явилася у результаті об’єднання 
трьох основних точок зору економічної, соціальної і екологічної. 

Економічний підхід до концепції сталого розвитку базується на те-
орії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля. Ця концеп-
ція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і викорис-
тання екологічних — природоенерго- і матеріалозберігаючих технологій, 
включаючи видобуток та переробку сировини, створення екологічно при-
йнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів. Проте при 
вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, 
фізичний, або природний, або людський капітал) і якою мірою різні види 
капіталу взаємозамінні, а також при вартісній оцінці цих активів, особли-
во екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і 
рахунку. З’явилися два види сталості — слабка, коли йдеться про незме-
ншуваний в часі природний та створений капітал, і сильна — коли пови-
нен не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від 
продажу невідновлюваних ресурсів повинна спрямовуватися на збіль-
шення цінності відновлюваного природного капіталу). 

Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і 
спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних сис-
тем, у тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між лю-
дьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл 
благ. Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в 
глобальних масштабах, а також більш повне використання практики 
сталого розвитку, наявної в недомінуючих культурах. Для досягнення 
сталості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити ефекти-
внішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і за-
охочує плюралізм. Важливе досягнення не лише внутрішньо-, але і 
міжпоколінної справедливості. У рамках концепції людського розвит-
ку людина є не об’єктом, а суб’єктом розвитку. Опираючись на роз-
ширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція ста-
лого розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у проце-
сах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реа-
лізації рішень, контролювати їх виконання. 

З екологічної точки зору, сталий розвиток повинен забезпечува-
ти цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе зна-
чення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна ста-
більність усієї біосфери. Більше того, поняття «природних» систем і 
ареалів мешкання можна розуміти широко, включаючи в них створене 
людиною середовище, таке як, наприклад, місто. Основна увага відво-
диться збереженню здатностей до самовідновлення і динамічної адап-
тації таких систем до змін, а не збереження їх в деякому «ідеальному» 
статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення до-
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вкілля і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність еколо-
гічних систем до самовідновлення [5, с. 17]. 

Реалізація принципів та норм сталого розвитку буде допомагати 
подоланню негативних стереотипів. На екологічне право покладається 
завдання – на основі об’єктивних законів розвитку навколишнього се-
редовища закріпити науково обґрунтовані масштаби господарського 
впливу на природу заради встановлення правильного співвідношення 
екологічних та економічних інтересів. 

––––––––– 
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5. Зеркалов В.Д. Проблеми екології сталого розвитку. Монографія. – 
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НОРМАТИВНІСТЬ РІШЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ 
УКРАЇНИ, ЩО УХВАЛЕНІ ЗА НАСЛІДКАМИ 

РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО ПЕРЕГЛЯД 
СУДОВОГО РІШЕННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  

Радь О.І.  
кандидат юридичних наук,  

адвокат 
м.Львів, Україна 

Україна, як і значна кількість європейських держав романо-
германської правової сім’ї на законодавчому рівні визнали нормативний 
характер деяких судових рішень. Відбулось це внаслідок розпочатої у 
2010 р. судової реформи. Яскравим свідченням цьому є, зокрема, поло-
ження статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 
ст. 353 – 360-7 Цивільного процесуального кодексу України. За їх зміс-

––––––––– 
 Радь О. І., 2016 
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том постанова Верховного Суду України, ухвалена за наслідками роз-
гляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового за-
стосування судом (судами) касаційної інстанції однакових норм матері-
ального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх 
суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності но-
рмативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх 
судів України. Більше того, суди зобов’язані привести свою судову 
практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.  

Норми аналогічного змісту є також і в інших процесуальних ко-
дексах України, а саме в Кодексі адміністративного судочинства Укра-
їни, Господарському процесуальному кодексі України. 

Зазначені рішення Верховоного Суду України належать до дже-
рел трудового права, адже наділені відповідними нормативними озна-
ками. Насамперед мова йде про нормативність. Тобто закріплення во-
левиявлення спеціально уповноваженого органу, результатом якого є 
норма права. Джерелом права є той правовий акт, який поширює свою 
дію на неперсоніфіковане коло суб’єктів, розрахований на невизначену 
кількість застосувань та фіксує результат нормотворчої діяльності – 
норму права. Створення такої правозастосовним органом (до прикладу 
Верховним Судом України) можливе у випадку формулювання ним 
нового правила поведінки. А це, відтак, призводить до зміни уже існу-
ючого правового регулювання.  

Рішення Верховного Суду України є офіційно опубліковані у 
друкованих чи електронних виданнях органів судової влади, що свід-
чить про наявність ще однієї ознаки нормативності – загальновідомос-
ті. Тобто створення законодавчо обумовлених умов для доведення від-
повідних норм права до відома суб’єктів правовідносин. Відповідно до 
ч.3 ст. 360-7 Цивільного процесуального кодексу України постанови 
Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про 
перегляд судового рішення, підлягають опублікуванню на офіційному 
веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через п’ятнадцять 
днів з дня їх прийняття. 

Зміст аналізованих раніше статей Цивільного процесуального 
кодексу дає підстави стверджувати, що постанови Верховного Суду 
України, прийняті за наслідками розгляду заяви про перегляд судово-
го рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) ка-
саційної інстанції однакових норм матеріального права у подібних 
правовідносинах мають загальнообов’язковий характер як для сторін 
у конкретній справі, так і для усіх суб’єктів владних повноважень, 
судів та суб’єктів майбутніх подібних правовідносин. Суд має право 
відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного 
Суду України, лише з одночасним наведенням відповідних мотивів. 
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Як і кожен інший вид нормативного акта, рішення Верховно-
го Суду України ухвалюються у законодавчо встановленому поряд-
ку, викладені в письмовій формі та відповідають встановленому 
змісту. 

Зазначені новели судової реформи, безперечно, є прогресивни-
ми. Вони засвідчують прагнення законодавця забезпечити однакове 
застосування судами норм права. Та, на жаль, термін «подібні право-
відносини», який вживає законодавець, може породити чимало прак-
тичних проблем. Залишається незрозумілим, за якими критеріями ті чи 
інші суспільні відносини можуть вважатись подібними до тих, щодо 
яких уже ухвалене рішення Верховним Судом України. Оскільки це 
питання законодавчо не врегульовано, суддям та учасникам судового 
процесу необхідно застосовувати загальні теоретичні знання в галузі 
права. На нашу думку, подібними можна вважати ті правовідносини, 
які виникають між тотожними суб’єктами сприводу виконання анало-
гічних прав та обов’язків.  

Нормотворчість Верховного Суду України в порядку ст. 353 – 
360-7 Цивільного процесуального кодексу України можна назвати плі-
дною. Серед цих актів Верховного Суду України є і постанови, що ре-
гулюють трудові відносини. Наведемо лише декілька значущих.  

1. Постановою Верховного Суду України від 7 листопада 
2011 р. № 6-45цс11 передбачено, що звільнення працівника на підставі 
пункту 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України допускається, 
якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу 
(ч. 2 ст. 40 цього Кодексу). До звільнення позивачці було запропоно-
вано вакантні посади, що відповідали її спеціальності та кваліфікації. 
Від запропонованих посад відповідачка відмовилась. Інші вакантні по-
сади їй не пропонувались, оскільки, на переконання роботодавця, по-
зивачка не відповідала їм за своєю спеціальністю, кваліфікацією та до-
свідом роботи. Поняття кваліфікації як таке, що включає не лише осві-
тній рівень працівника та стаж його роботи, а і здатність виконувати 
особливі доручення, є оціночним та визначається у кожній конкретній 
справі залежно від установлених судом обставин. Таке обов’язкове 
тлумачення поняття «кваліфікація» значно змінює правове регулюван-
ня у тих випадках, коли роботодавець зобов’язаний забезпечити пра-
цівника іншою роботою як при звільненні, так і при переведенні на 
іншу роботу. Тепер здатність виконувати особливі доручення керівни-
цтва стає на рівні з освітою та спеціальним трудовим стажем та може 
бути підставою для надання тієї чи іншої посади.  

2. Постанова Верховного Суду України від 4 липня 2012 р. № 6-
59цс12 закріплює правило, що відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП України 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

195

у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається 
зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціаль-
ністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – си-
стем та розміру оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або 
скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну роз-
рядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повід-
омлений не пізніше ніж за два місяці. Отже, зміна істотних умов праці, 
зокрема зменшення заробітної плати, може бути визнана законною 
тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації 
виробництва і праці, а не лише повідомлення працівника в установле-
ний законом строк. Наведена норма нарешті закріплює такий законо-
мірний, однак часто порушуваний роботодавцем обов’язок.  

3. Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України від 11 лютого 2015 р. у справі № 6-248цс14. Згідно з п. 3 
ст. 41 КЗпП України вчинення працівником, який виконує виховні фун-
кції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної робо-
ти, є підставою для розірвання трудового договору з працівником. 

Аморальним проступком є винне діяння такого працівника, що 
суперечить загальноприйнятим нормам і правилам, порушує моральні 
устої суспільства, моральні цінності, які склалися в суспільстві, і супе-
речить змісту трудової функції, тим самим дискредитуючи службово-
виховні, посадові повноваження відповідного кола осіб. Зокрема, амо-
ральними проступками слід вважати появу в громадських місцях у не-
тверезому стані, нецензурну лайку, бійку, поведінку, що принижує 
людську гідність, тощо. 

Аналіз положень п. 3 ст. 41 КЗпП України та Закону України 
від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ «Про освіту» дає підстави для вис-
новку про те, що працівники, які виконують виховну функцію, — 
вчитель, педагог, вихователь — зобов’язані бути людьми високих мо-
ральних переконань і бездоганної поведінки. Отже, якщо педагог не-
достойною поведінкою скомпрометував себе перед учнями, іншими 
особами, порушив моральні норми, через що втратив авторитет, дис-
кредитував себе як вихователь, він може бути звільнений з роботи за 
п. 3 ст. 41 КЗпП України  

Наведені постанови Верховного Суду України містять в собі 
правові норми, які хоча б фрагментарно, але оперативно та ефективно 
врегульовують трудові відносини. При чому стосуються вони най-
більш актуальних проблем, тих, що найчастіше виникають у сфері ви-
користання найманої праці. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТА ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

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

м. Львів, Україна 

У системі законодавства України Конституція має найвищу 
юридичну силу. Її норми зазвичай виступають принципами, що слугу-
ють основою формування вітчизняних галузей права. Право соціально-
го забезпечення, як галузь права, не є винятком з цього правила. Вона 
розвивається у взаємозв’язку із конституційними положеннями, які 
стосуються соціального захисту громадян. 

Відповідно до статті 46 Основного Закону громадяни мають 
право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у ра-
зі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати го-
дувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у ста-
рості та в інших випадках, передбачених законом.  

Конституція України закріплює гарантії права на соціальне за-
безпечення, до яких належать загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального 
забезпечення та створення мережі державних, комунальних, приватних 
закладів для догляду за непрацездатними. 

Конституційна норма фактично визначає: суб’єктів права соціально-
го забезпечення, їх права та обов’язки; види соціального забезпечення; соці-
альні ризики; гарантії здійснення права на соціальне забезпечення та джере-
ла його фінансування. Ці положення отримали розвиток у галузевих нормах 
права соціального забезпечення та становлять самостійні інститути. 

На основі статті 46 Основного Закону було ухвалено низку норма-
тивно-правових актів, що регулюють відносини соціального забезпечення.  

Зокрема, Основи законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від 14.01.1998 року № 16/98-ВР визна-
чають загальні правові, фінансові та організаційні засади загально-
обов’язкового державного соціального страхування громадян в Україні. 
Водночас, засади загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від 

––––––––– 
 Раневич О. Ю., 2016 
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нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони 
життя та здоров’я визначаються Законом України “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування” від 23.09.1999 року № 1105-XIV. 

Функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання со-
ціальних послуг регулюється Законом України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 року № 1058-IV, а відноси-
ни загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 року № 1533-III. 

Зосередження норм галузі права соціального забезпечення у за-
конодавстві з питань загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, пояснюється відсутністю єдиного кодифікованого акту, 
що здійснював би комплексне правове регулювання відносин соціаль-
ного забезпечення. Будучи інститутом галузі права соціального забез-
печення та конституційною гарантією права на соціальний захист, но-
рми загальнообов’язкового державного соціального страхування ста-
новлять значну частину галузі права соціального забезпечення. 

Важливою гарантією права на соціальний захист, що знайшла ві-
дображення у статті 46 Основного Закону є створення мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Сьо-
годні в Україні функціонують такі заклади як: територіальні центри соціа-
льного обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних грома-
дян; відділення соціальної допомоги вдома; будинки-інтернат для грома-
дян похилого віку та інвалідів; геріатричні пансіонати, пансіонати для ве-
теранів війни і праці, інші заклади, що покликані забезпечити реалізацію 
конституційного права на соціальне забезпечення. 

Ще однією гарантією є конституційна норма про те, що пенсії, 
інші види соціальних виплат та допомоги, які є основним джерелом 
існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожит-
кового мінімуму, встановленого законом (частина третя статті 46). На 
виконання цієї статті Закон України “Про прожитковий мінімум” дає 
визначення такого мінімуму, закладає правову основу для його встано-
влення, затвердження та врахування при реалізації державою консти-
туційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень. 

Юридичні гарантії, що покликані забезпечити реалізацію кон-
ституційного права на соціальне забезпечення, також містяться у зако-
нах України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії” і “Про мінімальний споживчий бюджет”. 

Напрошується висновок, що конституційні засади галузі права 
соціального забезпеченні, у переважній більшості сформовані в статті 
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46 Основного Закону, але отримали розвиток свій подальший розвиток 
у галузевому законодавстві, яке характеризується великою кількістю 
нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання відносини 
соціального забезпечення. 

 
 

СТАН ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ 

Рим О. М.  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

27 червня 2014 року Україна та ЄС підписали Угоду про асоціа-
цію в повному обсязі. Вважалось, що це знакова подія для української 
держави і права, адже очікувалось, що співпраця України та ЄС пови-
нна була б суттєво пришвидшити та покращити процеси реформуван-
ня, що уже дуже давно, але безуспішно, тривають у нашій державі. 

Зокрема, чи не найбільше реформування потребує трудове пра-
во. Адже Кодекс законів про працю, що ухвалений далекого 1972 року, 
наскрізь пронизаний соціалістичними ідеями тотального захисту най-
маних працівників і не відповідає потребам сьогодення. А численні 
доповнення та зміни, які упродовж багатьох років вносились не лише у 
Кодекс, але і пов’язані з ним закони та підзаконні акти, не досягли ба-
жаного позитивного результату. Швидше навпаки, призвели до надмі-
рної зарегульованості відносин найманої праці. 

Аналіз положень Угоди про асоціацію, які стосуються співробі-
тництва у сфері найманої праці, засвідчує, що цим питанням окремо 
присвячена глава 21 Розділу 5 "Економічне та галузеве співробітницт-
во", а також низка статей, що розміщені у інших розділах Угоди. Зок-
рема, сторони Угоди взяли на себе зобов’язання посилити діалог та 
співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, 
безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального 
захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації.  

Поступове наближення вітчизняного законодавства до відпо-
відних трудових стандартів ЄС повинно здійснюватися згідно з пере-

––––––––– 
 Рим О. М., 2016 
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ліком, викладеним у Додатку ХL до Угоди про асоціацію. У цьому 
Додатку вказано, що Україна зобов’язується поступово адаптувати 
своє законодавство до законодавства ЄС у галузі зайнятості, соціаль-
ної політики та рівних можливостей шляхом впровадження положень 
низки Директив. Загалом це 44 акти, положення котрих повинні бути 
адаптовані до вітчизняного законодавства упродовж визначеного ча-
су з дати набрання чинності Угодою. Час який відведений для впро-
вадження положень директив різний – від 2 до 10 років з дати на-
брання чинності Угодою. 

За Угодою, першими повинні бути адаптовані положення Дире-
ктиви Ради № 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року про мінімальні ви-
моги для поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників у видо-
бувних галузях, що використовують буріння, та Директиви Ради № 
92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо по-
ліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників видобувних підпри-
ємств з підземним і відкритим способами видобування. Для впрова-
дження вимог цих актів вітчизняному нормотворцю надається 2 роки з 
дати набрання чинності Угодою про асоціацію.  

Національне законодавство, яке регламентує вимоги щодо без-
пеки і захисту здоров’я працівників у видобувних галузях складається 
із Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року та ни-
зки нормативно-правових актів з охорони праці. А саме, Правил безпе-
ки при геолого-розвідувальних роботах, затвердженими за часів СРСР 
Мінгео СРСР (погоджені Держпроматомнаглядом СРСР 16.02.1990), 
Правил безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України, за-
твердженими наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008 № 95, Пра-
вил безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення ро-
довищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів, затвер-
дженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 
14.12.2012 № 1423, Загальних вимогах охорони праці працівників гір-
ничодобувних підприємств, затверджених наказом Міністерства Укра-
їни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи від 19 липня 2006 року № 459. 

Наведені вище нормативно-правові акти не враховують повною 
мірою вимоги відповідних актів ЄС та потребують перегляду. 

З метою приведення у відповідність до європейських стандар-
тів вітчизняних актів Державною службою України з питань праці та 
Міністерством соціальної політики України було розроблено спеціа-
льні плани імплементації. Ними визначено низку нормотворчих, ор-
ганізаційних та координаційних заходів, котрі повинні бути здійснені 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

200 

згідно з чітким планом у часі. Наприклад, станом на липень 2015 ро-
ку уже мав бути розроблений проект нормативно-правового акта про 
мінімальні вимоги щодо підвищення рівня безпеки та охорони здо-
ров’я працівників на гірничо-видобувних підприємствах, на яких си-
ровина видобувається через свердловини. А у серпні цього ж року 
мало б відбутись його офіційне обговорення, оприлюднення та пого-
дження. У жовтні 2015 планувалось розпочати процедуру прийняття 
відповідного проекту.  

Розробити проект нормативного акта, який би відповідав вимо-
гам Директиви Ради № 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мініма-
льні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров’я працівників 
видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобу-
вання, планували до листопада 2015 року. А у березені 2016 року мало 
б відбутись його офіційне обговорення, оприлюднення та погодження 
з наступним прийняттям у квітні. 

На жаль, мусимо констатувати, що Звіт про виконання порядку 
денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейсь-
ким Союзом за 2015 рік (підготовлений Кабінетом Міністрів України) 
не містить інформації про стан реалізації заходів, котрі вище наведені. 
Відомості про здійснення роботи у відповідних напрямах відсутні та-
кож на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. 
Лише Державною службою України з питань праці у липні 2015 року 
було публічно задекларовано, що імплементація положень Директив 
проходить відповідно до схвалених планів. 

У підсумку маємо тверде запевнення урядовців, що робота три-
ває і вона ефективна, без представлення проектів нормативно-
правових актів на громадське обговорення. У цьому контексті варто 
нагадати, що взаємодія з органами державної влади, інституціями, 
громадськими організаціями, галузевими спілками та проведення з 
ними спільних заходів є необхідним кроком на шляху розроблення та 
ухвалення нормативного документу. 

З метою підвищення рівня безпеки працівників відповідних га-
лузей, запровадження надійної системи охорони праці, яка відповідає 
світовим та європейським стандартам, а також європейським стандар-
там відповідальності за порушення вимог законодавства з охорони 
праці необхідно посилити роботу над розробкою відповідних актів. 
Тим самим, ми запевнимо наших європейських партнерів у рішучості 
не лише запроваджувати міжнародні стандарти праці у перспективі, 
але і засвідчимо дієвість процесу реформування. Адже все більше по-
відомлень Європейського союзу містять ноту розчарування діями, чи 
точніше бездіяльністю, української сторони. 
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ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЗА ВИКЛИКОМ 

Римар Б. А.  
доцент кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

Модель традиційної зайнятості, яка передбачає укладення безстро-
кового трудового договору на повний робочий день з постійним окладом, 
за невеликими виключеннями, існувала більш або менш стабільно до 70-х 
рр. минулого століття, коли масового поширення почали отримувати не-
стандартні гнучкі форми зайнятості, що характеризуються відсутністю 
або модифікацією класичних ознак традиційних трудових відносин. В 
умовах глобалізації економіки, міжнародної конкуренції, розвитком нові-
тніх технологій, міжнародного поділу праці модель традиційної зайнятос-
ті вже не розглядається як така, що відповідає сучасним вимогам. 

У нових соціально-економічних умовах змінюються й суб’єкти 
трудового договору. Як відзначають А. М. Лушніков і М. А. Фоміна, 
роботодавці, вважаючи, що в період економічної кризи необхідно 
створювати систему трудових відносин, більш вільну від жорсткого 
регулювання законодавством, знаходять нові шляхи організації трудо-
вих ресурсів і розподілу робочого часу, прагнучи до децентралізації 
процесу виробництва [1]. 

В результаті розширення ринку праці набуло актуальності таке 
явище як робота за викликом та питання пов’язані з правовим регулю-
ванням правовідносин у цій сфері. 

На сьогодні серед вітчизняних науковців немає єдиної думки стосо-
вно визначення трудового договору про роботу за викликом. Так, 
О. Прилипко розглядає роботу за викликом, як працю особи за попередньо 
обумовленою трудовою функцією, що виконується нею періодично – за ви-
кликом роботодавця в разі виникнення в нього необхідності такого виклику.  

І. Кисельов характеризує трудовий договір про роботу за викли-
ком, як можливість наймача залучати працівника за викликом у випадку 
необхідності із вказівкою або без вказівки тривалості робочого дня [2]. 

У розвинутих країнах у зв’язку із зміною попиту на ринку праці, 
деякі категорії висококваліфікованих фахівців самі віддають перевагу ро-
боті за викликом, що дає їм можливість одночасно перебувати у декількох 
трудових відносинах та підвищити рівень заробітку. В Японії, наприклад, 
виплата окремих видів соціальних допомог тісно пов’язана з рівнем дохо-
дів родини, а високий заробіток обкладається підвищеною ставкою при-

––––––––– 
 Римар Б. А., 2016 
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буткового податку, тому деякі працівники віддають перевагу роботі за ви-
кликом, присвячуючи вільний час родині або хатнім справам. 

Вказана форма зайнятості не тільки не заборонена, але й, навпа-
ки врегульована законодавством багатьох європейських країн таких, як 
Голландія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Німеччина, Угорщина та ін. 
Майже один мільйон працівників у Англії в галузі туристичного бізне-
су, освіти, охорони здоров’я вже працюють за так званими «нульовими 
робочими контрактами».  

У сучасному законодавстві Європи виділяють два види догово-
рів про роботу за викликом: 

1) zero-hours contract, за умовами якого роботодавець не зо-
бов’язаний надавати працівнику роботу та не несе відповідальності за 
її ненадання. Режим роботи, тривалість робочого часу не встановлю-
ються в такому договорі; 

2) min-max contract – договір, в якому встановлюється мінімаль-
на тривалість робочого часу, яку повинен забезпечити роботодавець та 
максимальна, яку зобов’язаний відпрацювати працівник за викликом. 
У випадках, коли роботодавець залучає працівника до роботи, трива-
лість якої є меншою, ніж встановлений мінімум, тоді працівнику ви-
плачується винагорода, яка була б виплачена якби працівник відпра-
цював встановлений мінімум часу. 

Значне збільшення кількості працівників, що працюють за викли-
ком стало наслідком гнучкості ринку праці та розглядається як одна з по-
літичних мір, спрямованих на забезпечення високого рівня зайнятості. 
Однак, важливою проблемою, пов’язаною з такою нестандартною фор-
мою зайнятості є пряме або непряме погіршення умов праці, послаблення 
схем соціального захисту таких працівників. Працівники, що працюють за 
викликом нерідко опиняються виключеними із систем надання певних 
пільг і переваг, оскільки останні ґрунтуються на моделі традиційної за-
йнятості (тобто безстроковому трудовому договорі з повним робочим ча-
сом) і були первісно спрямовані на подолання ризиків, пов’язаних з нею, а 
тому є неприйнятними у випадках гнучких форм зайнятості. 

Правова регламентація трудових договорів, які опосередкову-
ють роботу за викликом у трудовому законодавстві України відсутня, 
хоча на практиці така робота набуває стрімкого поширення серед 
окремих категорій працівників – юристів, працівників туристичних 
агентств та ін. Такі працівники нерідко перебувають у сфері нелегаль-
ної зайнятості або самозайнятості.  

Слід зазначити, що серед наших вчених відсутня єдність і щодо 
шляхів легалізації зазначених договорів на законодавчому рівні. У цей час 
здійснюються спроби розробити та застосовувати підходящі до зазначеної 
категорії працівників окремі методи правового регулювання. Деякі вчені 
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за вихідну основу такого регулювання пропонують використовувати чин-
ні нормативно-правові акти про надомну працю та роботу з неповним ро-
бочим часом, але з внесенням до них змін та доповнень, інші (О. Коркін, 
Є. Суханов) наголошують на схожості «нульових робочих контрактів» з 
існуючою конструкцією у цивільному праві - рамковими договорами, 
пропонують іменувати їх «рамковими трудовими договорами» та здійс-
нювати регулювання на підставі норм цивільного права [3]. 

Нові тенденції у правовому регулюванні праці доводять багатьох 
юристів до переконання, що у цей час неминуче появлення у сфері трудо-
вих відносин гібридних договорів, які будуть регулюватися одночасно 
нормами трудового та інших галузей права (цивільного, адміністративно-
го, сімейного). Висловлюється припущення, що різні норми та інститути 
трудового права будуть мати різну сферу дії залежно від того, який дого-
вір про працю вони будуть регулювати. Вочевидь, що для вирішення вка-
заних проблем, національне законодавство потребує розробки спеціаль-
них комплексних законодавчих актів, що стосуються роботи за викликом 
та внесення відповідних змін до проекту Трудового кодексу України з 
врахуванням позитивного міжнародного досвіду у зазначеній сфері. 
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Інститут міжнародного екологічного права є глобальним полі-
тико-правовим явищем, що характеризується складністю та комплекс-
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ністю як правових норм, так і змісту та обсягу їх застосування та ін-
ституційної складової, що об’єднує систему спеціалізованих міжнаро-
дних інституцій у сфері охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.  

У національній правовій доктрині вивченню особливостей та норм 
міжнародного екологічного права були присвячені розділи праць відомих 
українських вчених В. І. Андрейцева, А. П. Гетьмана, В. В. Костицького, 
С. М. Кравченко, Н. Р. Малишевої, П. Д. Пилипенка, Ю. С. Шемшученка, 
М. В. Шульги та інших. 

Міжнародне екологічне право виникло значно раніше, ніж 
було прийнято міжнародно-правові акти та створено відповідні ін-
ституції. Зростаючі потреби людства, у тому числі і політичного 
характеру, зумовили необхідність забезпечення взаємодії держав 
відповідно до наявності та просторово-територіального розподілу 
природних ресурсів.  

Індивідуалізовані фізико-біологічні та нематеріальні потреби 
людини, які забезпечують її існування, так само є визначальними для 
людини у ХХІ сторіччі, як і кілька століть тому. Проте зараз мінімаль-
ний рівень задоволення цих потреб гарантується державами та націо-
нальними і міжнародними нормами. На балансі даних потреб людства 
із соціальними та економічними потребами побудована концепція ста-
лого розвитку природокористування, яка має стримувати споживання 
природних ресурсів.  

Потребами, які є побічними від екологічних і виділяються сві-
товим співтовариством як основні на даному етапі розвитку суспільст-
ва, є кінець убогості і голоду; покращення стандартів освіти і охорони 
здоров’я (якість питної води, право на санітарію) у країнах, що розви-
ваються; гендерна рівність, стійке економічне зростання зі сприянням 
створення нових робочих місць і посилення економіки; «здоров’я» зе-
млі, повітря, моря та інших природних ресурсів, особливо не віднов-
люваних. В останні роки людство, звівши природокористування до 
безперервної боротьби екології та ноосфери, приходить до усвідом-
лення важливості дотримання екологічних стандартів та зміни мис-
лення із пріоритетно-споживчого на екологоощадне. Тому не так давно 
виникли такі науки як екологічна етика, екологічна психологія, еколо-
гічна конфліктологія. Проте мають місце і недоліки згаданих відносин, 
зокрема, мінливість громадської думки щодо економіко-екологічних 
пріоритетів; проблеми фінансування екологічних програм та природо-
охоронних заходів; небажання відповідальності за розробку ефектив-
ної екологічної стратегії (моделі) тощо, перенаселеність регіонів. На 
цьому етапі еколого-правові відносини найбільшої шкоди зазнають від 
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нестачі, неповноти, недостовірності екологічної інформації та відмови 
від колаборації щодо впровадження екологоощадних технологій, про-
цесів, товарів, норм від країн, що розвиваються.  

У відповідності з міжнародним правом, всі держави мають суве-
ренне право управляти своїми природними ресурсами відповідно до 
своєї політики у навколишнього середовища та розвивати цю політику 
самостійно, а також несуть відповідальність за забезпечення того, щоб 
діяльність в рамках їх юрисдикції або контролю не наносила значної 
шкоди навколишньому середовищу інших держав або територій за ме-
жами дії національної юрисдикції. На держави покладається обов’язок 
раціонального використання природних ресурсів, включаючи природні 
ресурси виключно на їх власній території або юрисдикції, раціонально, 
на принципі сталого розвитку і безпечним чином, щоб внести внесок у 
розвиток своїх народів, зокрема щодо прав корінних народів, а також 
збереження і сталого використання природних ресурсів та охорони на-
вколишнього середовища, в тому числі екосистем. Держави повинні 
враховувати потреби майбутніх поколінь у визначенні швидкості вико-
ристання природних ресурсів. Всі відповідні суб’єкти (в тому числі дер-
жави, промислових підприємств та інших компонентів громадянського 
суспільства) і зобов’язані уникати марнотратного використання природ-
них ресурсів і втілювати політику мінімізації відходів. 

Захист, збереження і поліпшення навколишнього природного 
середовища, зокрема, належного управління кліматичною системою, 
біологічне різноманіття і фауни та флори Землі, є спільною справою 
для всього людства. Ресурси космічного простору і небесних тіл і мор-
ського дна, океанів і його надра за межами дії національної юрисдикції 
є спільною спадщиною людства.  

Міжнародне екологічне право – це система правових норм, яка 
акумулює закони, створені урядами для управління природними ре-
сурсів та забезпечення якості довкілля. Категорії «природні ресурси» і 
«якість довкілля» в даному випадку є широкими і включають забруд-
нення вод і атмосферного повітря, ліси та дику природу, небезпечні 
відходи, сільськогосподарське виробництво, водно-болотні угіддя, і 
земельні ресурси та землеустрій.  

Міжнародне екологічне право (термін вживається закордоном 
нечасто, більш поширений – «Міжнародне право навколишнього сере-
довища» - авт.) на думку професора Філіпа Сендерса, є галуззю між-
народного права, що регулює поведінку держав та міжнародних орга-
нізацій щодо навколишнього середовища. Ключові напрямки міжнаро-
дного право навколишнього середовища включають у себе такі сфери, 
як управління та раціональне використання океану та морських ресур-
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сів, здійснення рибальства, збереження біорізноманіття, запобігання 
зміні клімату та транскордонному забрудненню окремих природних 
ресурсів. Також міжнародне право навколишнього середовища розгля-
дається як сукупність норм, правил, міжнародних договорів, угод, по-
літик, спрямованих на захист навколишнього середовища від негатив-
ного впливу антропогенної діяльності. Такі норми поділяють на нор-
ми, які встановлюють обмеження впливу на навколишнє середовище 
(ліміти, нормативи, стандарти, дозволи на екологічно небезпечну дія-
льність) та норми, які превентивно регулюють відносини, які потен-
ційно можуть виникнути у процесі природокористування. У науковій 
літературі країн світу міжнародне екологічне право часто розглядаєть-
ся як парадокс – оскільки регулює базові для існування та життєдіяль-
ності відносини – екологічні, проте є молодою та, як вважається, не 
базовою галуззю права. 

Щоб пояснити природу міжнародного екологічного права, слід 
дослідити різницю між національним і міжнародним правом. Націона-
льний закон – це закон, який приймається законодавчим органом 
окремої країни. У різних країнах вони різняться, наприклад, у США – 
це федеральне і державне законодавство і судові рішення, а також ві-
домчі нормативні акти та виконавчі ордери. В окремих випадках, не-
зважаючи на те, що національні закони, приймаються для однієї краї-
ни, вони можуть мати міжнародний вплив. Наприклад, якщо громадя-
нину США буде завдано шкоди неякісною чи небезпечною продукці-
єю іноземного виробника, то такий виробник нестиме відповідальність 
відповідно до законодавства США.  

Невід’ємним та основним принципом міжнародного екологічно-
го права є принцип сталого розвитку. Сталий розвиток – це загальна 
концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задово-
ленням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поко-
лінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому довкіллі, яка 
складається із взаємодіючих елементів – економіки, довкілля і соціу-
му. Ці елементи повинні взаємодіяти, регулюватись правом та реалізу-
ватись шляхом вжиття конкретних заходів глобальної екологічної по-
літики та управління. Жоден елемент не повинен мати пріоритет, оскі-
льки це потенційно завдає шкоди довкіллю. Безумовно, даний шлях 
вимагає значних фінансових затрат – до прикладу, економічного сти-
мулювання використання альтернативних джерел енергії, впроваджен-
ня лазерного маркування зрубаних деревостанів, податку на екологіч-
но небезпечну продукцію, страхування екологічної відповідальності 
тощо. Прикладами реалізації такого підходу можуть виступати, напри-
клад, повна відмова окремих країн Європи від використання викопно-
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го палива (Швеція, частково Великобританія), для того, щоб зменшити 
шкідливі для зміни клімату викиди в атмосферу; зобов’язання еконо-
мічно розвинутих країн надавати фінансову, організаційну та іншу до-
помогу країнам, що розвиваються, для скорочення викидів парникових 
газів з мінімальною шкодою для їх недосконалих економік. 

Проте зараз, як зазначають зарубіжні науковці, три складові 
концепції сталого розвитку почали розчинятись одна в одній, а ме-
жі їх – зникати, що спричинило екологічну кризу, кризу розвитку 
економіки, енергетичну кризу які є, по суті, нівелюванням розумно-
го балансу між виробництвом та споживанням і комплексним єди-
ним кризовим полем.  

Також, якщо враховувати поділ міжнародного права на га-
лузь публічного і приватного права та суб’єктів міжнародних дого-
ворів (це завжди держави чи об’єднання держав), можна стверджу-
вати, що міжнародне природноресурсове право є галуззю публічно-
го права. Також у іноземній літературі можна зустріти поділ міжна-
родного права на «жорстке» та «м’яке». Основною відмінністю між 
ними слугує обов’язковість виконання норм, яка забезпечується 
примусом (в першому випадку) та рекомендацією до імплементації 
у національне законодавство. Це положення у повній мірі справед-
ливе і для міжнародного природноресурсового права, яке можна, за 
окремими винятками (наприклад, зобов’язання за Кіотським прото-
колом тощо) вважати «м’яким», оскільки міжнародні договори вра-
ховують суверенітет держав, а національне законодавство, як пра-
вило, містить загальні принципи співробітництва між державами у 
сфері управління використанням природних ресурсів. Фактором, 
що послаблює міжнародно-правове регулювання природокористу-
вання, є те, що окремі країни закрпілюють положення про зменшені 
зобов’язання за окремими розділами договору. Проте, як показала 
практика, до прикладу, впровадження Кіотського протоколу та зу-
стрічі СОР 21 у 2015 році у Парижі, дуже важко віднайти та за-
кріпити у законодавсті природоохоронні зобов’язання для країн із 
недостатнім рівнем економічного розвитку, а ще важче – змусити ці 
країни втілювати такі заходи в життя, хай навіть за допомогою 
гнучких механізмів фінансової підтримки з боку розвинутих країн.  

Тому міжнародне екологічне право – своєрідна система стриму-
вань та противаг, які, балансуючи на демократичних підвалинах еко-
лого-правових відносин реалізують імперативні методи правового ре-
гулювання охорони навколишнього природного середовища, викори-
стання природих ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.  
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ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ВІД РОБОТИ: 
ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Русаль Л. М.  
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри права ЛІ МАУП 

Відсторонення працівника від роботи – це тимчасове недопущен-
ня роботодавцем працівника до виконання трудової функції, визначеної 
трудовим договором, у випадках, передбачених законодавством. 

Характерними ознаками відсторонення від роботи як юридичної 
категорії є: а) працівник у примусовому порядку недопускається до 
виконання роботи, визначеної трудовим договором; б) ініціатором не-
допущення є роботодавець, або особа, яка не є стороною трудового до-
говору; в) недопуск працівника до виконання трудової функції є тим-
часовим; г) за загальним правилом строк відсторонення встановлюєть-
ся до усунення причин, які були підставою такого відсторонення; 
д) відсторонення можливе тільки у випадках, передбачених трудовим 
законодавством; д) на цей період зберігається місце роботи.  

Стосовно оплати праці, то відсторонення в залежності при під-
стави може здійснюватися без збереження заробітної плати, із збере-
женням заробітної плати, а також у випадках передбачених законом 
відстороненому може виплачуватися допомога за рахунок коштів зага-
льнообов’язкового державного соціального страхування. 

Відсторонення являє собою заборону працівнику виконувати трудо-
ву функцію, яка передбачена трудовим договором на певний строк. Відсто-
ронення від роботи – це захід превентивного характеру з метою забезпечен-
ня прав і законних інтересів працівника, роботодавця та інших осіб. 

Відсторонення потрібно відрізняти від інших правових явищ, 
таких як звільнення чи переведення працівника на іншу роботу. 

На відміну від звільнення, відсторонення не пов’язано з припи-
ненням трудового договору із відповідними правовими наслідками. За 
відстороненим зберігається право розірвати трудовий договір в уста-
новленому законом порядку, на відпустку, заробітну плату й компен-
сації за період відсторонення у випадках передбачених законодавст-
вом. Відсторонений працівник зобов’язаний дотримуватись внутріш-
нього трудового розпорядку, на нього поширюються правові норми 
стосовно накладення дисциплінарних стягнень та ін.  

Головна відмінність переведення від відсторонення полягає в їх 
підставах і юридичних наслідках. Під першим слід розуміти такі зміни 

––––––––– 
 Русаль Л. М., 2016 
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умов трудового договору, як зміна місця роботи і трудової функції. 
При відстороненні подібні зміни не відбуваються, хоча правове поло-
ження працівника тимчасово змінюється (він не виконує будь-якої 
трудової функції, йому не виплачується заробітна плата, або зберіга-
ється за ним середній заробіток у випадках передбачених законодавст-
вом). За загальним правилом, переведення на іншу роботу допуска-
ються тільки за згодою працівника. При відстороненні ж згода його не 
потрібна. За згодою працівника можливим є переведення на інше під-
приємство, в установу чи організацію, а також в іншу місцевість. Від-
сторонення ж завжди провадиться в межах однієї організації. 

Оскільки право на працю є право на працю основоположним се-
ред соціально-економічних прав, Конституція України не тільки закрі-
плює й гарантує основні трудові права громадян. У п. 6 ч. 1 ст. 92 Кон-
ституції зазначається, що засади регулювання праці й зайнятості ви-
значаються виключно законами. Звідси випливає, що випадки відсто-
ронення працівника від роботи, також повинні закріплюватися закона-
ми. Встановлення у ст. 46 КЗпП України правила про те, що відсторо-
нення працівників від роботи допускається у випадках, передбачених 
не тільки законами, а й іншими актами законодавства, не відповідає 
вимогам статей 22, 64 і 92 Конституції, оскільки звужує права та сво-
боди громадян. 

Усі випадки відсторонення працівника від роботи можна поділити 
на загальні та спеціальні. Загальні поширюються на всі категорії праців-
ників, вони перелічені у ст. 46 КЗпП України; спеціальні передбачаються 
спеціальними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. 

КзПП України передбачає, що відсторонення працівників від 
роботи роботодавцем допускається у разі: появи на роботі в нетвере-
зому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови 
або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструк-
тажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в 
інших випадках, передбачених законодавством. 

У той же час спеціальним законодавством передбачені додатко-
ві підстави відсторонення працівника від роботи. 

За поданням компетентних осіб санітарно-епідеміологічної 
служби відстороненню від роботи без збереження заробітної плати 
підлягають також працівники, які без поважних причин ухиляються 
від обов’язкових щеплень проти інфекційних захворювань, що прово-
дяться відповідно до Закону України «Про захист населення від інфек-
ційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ. У відповідності із за-
значеним законом відстороненню також підлягають особи, які відмов-
ляються або ухиляються від проходження обов’язкових профілактич-
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них медичних оглядів, а також особи, які є бактеріоносіями при немо-
жливості переведення їх на іншу роботу. 

Відстороненню від роботи або іншої діяльності за поданням са-
нітарно-епідеміологічної служби підлягають також працівники, що є 
носіями збудників інфекційних захворювань, та хворі на небезпечні 
для оточуючих інфекційні хвороби, а також, якщо вони були у контак-
ті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби. Зако-
ном України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня» в редакції закону від 28.12.2014 № 77-VIII таким працівникам пе-
редбачено виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за весь 
період відсторонення їх від роботи. 

У відповідності із Кримінальним процесуальним кодексом осо-
ба, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину серед-
ньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від 
тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохо-
ронного органу може бути відсторонена від посади на підставі рішення 
слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судо-
вого провадження на строк не більше двох місяців. 

Згідно із Законом України «Про державну службу» державний 
службовець може бути відсторонений від виконання повноважень за по-
садою на час здійснення дисциплінарного провадження державний слу-
жбовець може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків. 
Підставою для відсторонення може бути невиконання або неналежне 
виконання посадових обов’язків, що могло призвести або призвело до 
людських жертв, заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фі-
зичним або юридичним особам, державі, територіальній громаді. 

Відсторонення державного службовця від виконання посадових 
обов’язків у разі вчинення ним корупційного правопорушення здійс-
нюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". 

Законодавством передбачено також можливість для відсторо-
нення від роботи без збереження заробітної плати водіїв, у яких відсу-
тні відповідні документи, що дають право на керування транспортни-
ми засобами, або у разі вчинення ними порушення, наслідки якого мо-
жуть загрожувати безпеці руху, життю та здоров’ю громадян. 

За правовими наслідками випадки відсторонення працівника від 
роботи поділяються на відсторонення зі збереженням заробітної плати 
і без збереження заробітної плати. 

У проекті Трудового кодексу України відсторонення від роботи 
розглядається як один із випадків призупинення трудових правовідно-
син. З цим важко погодитися, оскільки призупинення - це тимчасове 
припинення дії договору. Таке призупинення звільняє сторону від зо-
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бов’язання виконувати протягом періоду призупинення трудову функ-
цію. Але, наприклад, у законі «Про державну службу» передбачено, 
що під час відсторонення від виконання посадових обов’язків держав-
ний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповід-
но до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійс-
ненню дисциплінарного провадження. Проект Трудового кодексу роз-
глядає призупинення трудових правовідносин як тимчасове звільнення 
працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим 
договором і тимчасове звільнення роботодавця від обов’язку забезпе-
чувати працівника роботою або створювати умови для її виконання. 

Конструкція призупинення трудового договору використовується в 
праві всіх західних країн. Вона означає звільнення працівника від обов’яз-
ку виконувати трудові функції із збереженням трудових правовідносин 

Зазначена конструкція частково втілена в трудовому законодав-
стві України, оскільки кодексом передбачено збереження місця роботи 
для працівників, які призвані на військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період. При цьому термін збереження робо-
чого місця не може перевищувати одного року. Рішення органу, який 
уповноважений здійснювати призов, або мобілізацію під час особливо-
го періоду буде підставою для припинення трудових правовідносин і у 
випадку застосування підстави передбаченої пю.10 ст.40 КЗпП Украї-
ни призов або мобілізація власника-фізичної особи під час особливого 
періоду. В даному випадку мова йде про фізичну особу-роботодавця. 

Безперечно, інститут призупинення трудових відносин був би 
дуже корисним і не лише у випадку призову працівника на військову 
службу, скерування на альтернативну невійськову службу. Наприклад, у 
випадку надання працівникові відпустки для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку. Цей період лише умовно можна назвати 
відпусткою, у цей час за працівником не зберігається заробітна плата, а 
виплачується соціальна допомога. Відповідно, у такому випадку також 
доцільно було б застосовувати призупинення трудових правовідносин. 

Під час призупинення трудового договору за працівником збері-
гатиметься місце праці, однак не буде виплачуватися заробітна плата, 
не надаватимуться передбачені законодавством, трудовим чи колекти-
вним договором пільги та гарантії. І на цей період працедавець матиме 
право прийняти на роботу іншу особу для виконання трудових 
обов’язків працівника. Отже призупинення трудових правовідносин не 
завжди матиме правові наслідки як відсторонення. 

Відсторонення працівника від роботи, як і повторне допущення 
працівника до виконання своєї трудової функції повинно оформлятися 
наказом або розпорядженням роботодавця.  
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КОНСЕНСУСУ МІЖ ДЕРЖАВОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ 

У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Скоробагатько А. В.  
кандидат юридичних наук, доцент,  

завідувач кафедри цивільного і трудового права  
факультету морського права і менеджменту 

національного університету «Одеська морська академія»  

У сучасних умовах перед українською державою гостро постало 
питання розробки нової стратегії соціального захисту населення, і, зокре-
ма, створення пенсійної системи, яка б відповідала ринковим умовам, 
сприяла економічній стабілізації в державі, оскільки нинішня пенсійна 
система функціонує в умовах максимальної фінансової напруги, не вико-
нуючи основну функцію – достатнього забезпечення потреб пенсіонерів. 

Останні зміни в пенсійному законодавстві свідчать, що законо-
давець став на шлях уніфікації пенсійного законодавства. Так, закони 
прийняті у липні 2011 р., грудні 2014 р., березні 2015 р. і грудні 2015 р. 
частково ліквідували ті серйозні диспропорції в пенсійній системі, які 
накопичувалися роками і для усунення яких раніше не було політичної 
волі. Таким чином, після скасуванням для більшості категорій чинов-
ників спеціальних пенсій і зміни формули нарахування для тих кому 
залишилися такі пенсії (військовослужбовці, працівники поліції, нау-
кові працівники) були зроблені реальні кроки для вилучення дискри-
мінаційних норм у пенсійному законодавстві. На думку автора, зако-
нодавчі зміни необхідні, але окремі законодавчі новели, були передча-
сними і здійснені без системного аналізу та змістовного обґрунтування 
і принципово не вплинули на оздоровлення бюджету Пенсійного фон-
ду. До того ж, такі положення, як відзначають науковці, є вразливими з 
точки зору їх відповідності нормам Конституції України (ст.ст. 1, 3, 22, 
46, 48 тощо). Тому зазначені законодавчі зміни у пенсійне законодав-
ство загострили існуючі проблеми [1, с. 250 ].  

Сьогодні без належного правового забезпечення суспільних від-
носин, подальший розвиток української держави, всіх сфер її діяльнос-
ті неможливий, адже, як стверджує І. М. Сирота, ринкова економіка 
сама по собі не породжує механізми соціального захисту населення, 
тому що вони вимагають значних матеріальних витрат і не приносять 
прибутку. Тому завдання створення системи соціального захисту насе-
лення виконує держава [2, с. 6]. А це завдання держава покликана ви-

––––––––– 
 Скоробагатько А. В., 2016 
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конувати через один із її інститутів – право. Означену І. М. Сиротою 
тезу, підтверджує і Л.В. Ярова, акцентуючи увагу на тому, що соціальна 
відповідальність держави пов’язується з наданням населенню пев-
них, законодавчо закріплених соціальних благ – гарантованого со-
ціального мінімуму [3, с. 3]. З нашої позиції, погляди цих науковців є 
вірними і не перебільшують значення держави у правовому регулю-
ванні соціально-забезпечувальних відносин і, зокрема, пенсійних. А, 
при подальшому реформуванні як чинних законодавчих актів, так і 
створенні нової нормативної бази, варто прислухатися до виваженої 
думки професора П. Д. Пилипенка, що держава так чи інакше змушена 
враховувати інтереси розвитку суспільних відносин і забезпечувати 
виконання покладених на неї завдань з метою впливу на ці відносини 
[4, с. 3]. Ми підтримуємо таку позицію вченого, оскільки вона нам ви-
дається обґрунтованою з точки зору сучасного розуміння ролі держави 
у вирішенні проблеми формування правової системи.  

Вважаємо, що в сучасних умовах забезпечення потреб і інтере-
сів як усього суспільства, так і необхідність врахування інтересів кож-
ного громадянина має стати не тільки метою держави, а є її прямим 
обов’язком, позаяк сутність соціальної держави проявляється у задо-
воленні основних потреб усього суспільства, а також у задоволенні по-
треб і інтересів окремих груп та інтересів кожного громадянина. А со-
ціальна політика, здійснювана соціально орієнтованою державою, мо-
же дати реальні позитивні результати тільки тоді, коли вона здійсню-
ється разом з ринковими перетвореннями і свідомо та планомірно вра-
ховує економічні досягнення.  

Вирішенню цього важливого державного завдання-обов’язку, а 
іншими словами, реалізації цілей і задач соціальної держави, має спри-
яти відповідна законодавча база, адже будь-яка держава вирішує по-
кладені на неї завдання саме за допомогою права, оскільки дійсна реа-
лізація принципів соціальної держави в Україні може бути досягнута 
не тільки за рахунок постійного збільшення витрат у системі соціаль-
ного забезпечення, а, перш за все, шляхом конкретного структурно-
організаційного та законодавчого реформування цієї системи, що до-
зволить ефективніше забезпечити використання існуючих у державі 
фінансових ресурсів. Отож, право повинно стати інструментом досяг-
нення та забезпечення консенсусу між державою і суспільством, а саме 
тією частиною суспільства, яка потребує особливої уваги і турботи 
держави. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є зауваження акаде-
міка Ю.С. Шемшученко, що всі розмови про соціальну, правову дер-
жаву залишатимуться лише на рівні «добрих побажань», якщо вони не 
підкріплюватимуться законотворчою діяльністю [5, с. 56]. 
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У сучасних умовах, з огляду на прояви економічної кризи, соціаль-
но-правова політика нашої держави має бути спрямована на створення 
умов, що забезпечують гідне життя й матеріальне благополуччя з ураху-
ванням конституційних положень, а також основних положень міжнарод-
них норм. Більш того, соціальне законодавство завжди повинне відповіда-
ти потребам суспільного та економічного розвитку. Позаяк нехтування 
тим чи іншим чинником призводить до перетворення його або на марні 
політично заідеологовані гасла, або на порожні економічно безпідставні 
норми. Проте, така політика, як доречно зауважує Н. І.  Чудик-Білоусова, 
може бути реалізована успішно тільки тоді, коли правотворчість у сфері 
соціального забезпечення буде здійснюватися на відповідному рівні, упо-
вноваженими суб’єктами й вчасно, шляхом диференціації умов надання 
відповідних видів соціального забезпечення [6, с. 502]. При цьому варто 
враховувати, що правова політика буде ефективною лише тоді, коли вона 
базується на вироблених теорією і практикою принципах: соціальної обу-
мовленості, наукової обґрунтованості, стабільності, демократичності й 
гуманності, справедливості, узгодженості інтересів особи і держави, пріо-
ритетності прав людини, відповідності міжнародним стандартам, прозо-
рості й гласності [7, с. 38]. Якщо ці принципи вдається реалізувати, то 
конкретні цілі правової політики держави відповідатимуть цілям соціаль-
ної держави, а право соціального забезпечення буде спрямоване на забез-
печення першочергових соціальних задач.  

Таким чином, формуючи сучасну правову систему (і, зокрема, 
законодавчу базу в царині пенсійного забезпечення) законодавець, на 
наш погляд, повинен врахувати низку наступних факторів: 

– по-перше, для реформування системи пенсійного забезпечення 
і чинного законодавства, важливе практичне значення має перегляд по-
ложень ключових теоретичних питань права соціального забезпечення, 
одне з яких виражається в гармонійному поєднанні єдності й диференці-
ації правового регулювання пенсійних відносин. Фактично будучи єди-
ним у своїй основі, право соціального забезпечення має врегулювати 
пенсійні відносини мільйонів громадян, які працювали в різних галу-
зях економіки, у найрізноманітніших виробничих і природних умовах 
і, крім того, які далеко не однакові за своїми особистими психофізич-
ними і статевими властивостями; 

– по-друге, розвиток Української держави обумовлює необхідність  
прискореного формування національної правової системи (в та-

ких умовах враховувати досвід європейських країн для нашої держави 
не завжди доцільно, оскільки у більшості з них правові системи розви-
валися поступово й еволюційно). Тому цей процес має бути продума-
ним і прогнозованим особливо при підготовці і прийнятті нового пен-
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сійного законодавства, яке має забезпечити належне функціонування 
системи пенсійного забезпечення;  

– по-третє, в умовах економічної і демографічної нестабіль-
ності потрібно відійти від практики прийняття популістських зако-
нів, необхідно враховувати фінансові можливості держави (зокрема 
можливість Пенсійного фонду України належним чином фінансува-
ти соціальні виплати), оскільки сьогодні жодна навіть найбільш 
економічно успішна держава не спроможна в повному об’ємі задо-
вольнити найрізноманітніші потреби тих, хто з незалежних від них 
причин не має або має недостатнє для нормального життя джерело 
засобів існування.  

Отже, цілком очевидно, що чинне пенсійне законодавство, як 
втілення відповідного досягнутого економічного рівня держави і рівня 
розвитку права повинне бути здатним забезпечити: необхідні умови 
ефективного правового регулювання у пенсійній сфері; виконання су-
спільного завдання щодо забезпечення добробуту громадян. 

––––––––– 
1. Костюк В. Л. Професійні пенсії: проблеми виклики та перспективи. 
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ 
ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИМИ СПІЛКАМИ 

ТА ІНШИМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ СУБ’ЄКТАМИ  

Стасів О. В.  
кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри соціального права  
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Згідно з ч. 3 ст. 36 Конституції України громадяни мають право на 
участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-
економічних прав та інтересів. Здійснення цього права забезпечується ни-
зкою міжнародних нормативно-правових актів, які ратифіковані Украї-
ною. Зокрема, відповідно до ст. 8 Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні та культурні права [1] та статтями 1, 10, 11 Конвенції МОП 
№87, на Україну покладаються обов’язки вживати необхідних заходів 
щодо гарантій трудящим вільного здійснення права на організацію (проф-
спілку). За вимогами цих міжнародних актів трудящі мають право: 
а) створювати за своїм вибором організації без попереднього дозволу; 
б) вільно організовувати свою діяльність [2]. При наданні організації пра-
ва юридичної особи не можуть бути встановлені умови, які перешкоджа-
ють реалізації вищезгаданих прав, а національне законодавство держави 
застосовується таким чином, щоб не порушувати ці права. У зв’язку з 
цим, цілком слушно зауважив І. Я. Кісільов, що право на об’єднання у 
профспілки є одним з найважливіших у цивілізованому суспільстві, а його 
реалізація – показник існування в ньому демократії [3, c. 59]. 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності» профспілки визначаєються як добровільні неприбуткові громадські 
організації, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за 
родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання) [4].  

Реєстрацію профспілок проводять відповідні органи Міністерс-
тва юстиції (ст. 16 Закону України «Про профспілки»). З цього момен-
ту вони набувають статусу юридичної особи і можуть захищати соціа-
льно-трудові права та інтереси своїх членів. 

У науковій літературі існує позиція за якою профспілки можуть 
захищати соціально-трудові права та інтереси своїх членів не набува-
ючи статусу юридичної особи. Обґрунтовується це тим, що у відповід-
ності із ст. 7 Конвенції МОП відносно свободи асоціації і захисту пра-
ва на організацію набуття права юридичної особи профспілкою не мо-

––––––––– 
 Стасів О. В., 2016 
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же бути обов’язковою умовою для здійснення ними діяльності щодо 
захисту своїх членів. Межі їхньої діяльності визначаються законодав-
ством, а також статутом профспілки, у якому повинні бути передба-
ченні форми захисту соціально-трудових прав та інтересів її членів.  

Закон визнає статус юридичних осіб за профспілками та їхніми 
об’єднаннями. Здійснюючи власні повноваження, профспілкові організа-
ції набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов’язання через 
свої органи, які діють у межах прав, наданих їм статутом [5, c. 82]. Тому 
суб’єктами правовідносин є профспілки та їхні об’єднання. 

Профспілки є найпоширенішою і найбільш масовою громадсь-
кою організацією. У зв’язку із цим, законодавець надає їм можливість 
представляти інтереси працівників, в тому числі і у суді. 

МОП у своїй Рекомендації №143 1971р. «Щодо захисту прав 
представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм на-
даються» визначає, що термін «представники працівників» охоплює як 
профспілки, так і виборні представники, тобто суб’єкти обрані праців-
никами підприємства відповідно до положень національного законо-
давства або колективних угод. 

З прийняттям Закону України «Про колективні договори і угоди», 
внесенні змін та доповнень до КЗпП України, зокрема у ст. 12, 19, 45, на 
законодавчому рівні така рекомендація українським законодавцем була 
сприйнята [6]. Проте крім профспілок, у законодавстві не згадується 
якогось іншого представника працівників. Але він фактично може бути 
утворений на рівні окремого підприємства, галузі, регіону.  

Так, в ст. 12 КЗпП визначено, що стороною колективного договору 
у разі відсутності профспілки виступають представники, вільно обрані на 
загальних зборах найманих працівників або уповноважені ними органи, а 
Закон України «Про колективні договори і угоди» стороною колективного 
договору визнаються інші уповноважені на представництво трудовим ко-
лективом органи, а у разі відсутності таких органів – представники тру-
дящих, обраних і уповноважених трудовим колективом. 

Отже, представниками працівників можуть бути спеціально упов-
новажені представницькі органи або окремий представник – фізична осо-
ба. Вони формуються і затверджуються на загальних зборах трудового 
колективу (конференції). При цьому наділяються працівниками представ-
ницькою та захисною функціями. Для реалізації цих функцій законода-
вець наділяє представників відповідними правами та обов’язками, які в 
сукупності складають їхні повноваження. Проте законодавством визначе-
но конкретно тільки повноваження профспілок у Законі України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Про повноваження ін-
ших представників працівників у законодавстві не йдеться. У цьому випа-
дку необхідно застосувати аналогію закону. Тобто можна припустити, що 
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вони матимуть повноваження, якими наділять їх працівники для предста-
вництва та захисту своїх інтересів. 

––––––––– 
1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / 
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СТАНОВИЩЕ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ: 
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Стахів Б .О.  
аспірантка кафедри соціального права юридичного факультету 

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

Політична та соціально-економічна кризи в державі негативно 
вплинули на ринок праці, де впродовж останніх років прослідковують-
ся стабільно високі показники рівня безробіття, викликаного знижен-
ням попиту на робочу силу, скороченням кількості вакансій майже у 
всіх видах економічної діяльності та групах професій та збереженням 
низького рівня заробітної плати. 

За офіційними даними найвищі показники безробіття серед 
економічно активного населення у молоді. Так, наприкінці 2015 ро-

––––––––– 
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ку статус безробітного у Державній службі зайнятості України мали 
626, 4 тис. осіб у віці від 15 до 35 років. Такі високі показники без-
робіття молоді лише підтверджують те, що вона є найбільш вразли-
вою групою населення на ринку праці, оскільки значна її частина 
ще немає достатнього професійного і життєвого досвіду, навичок та 
кваліфікації у роботі і, з огляду на це, є менш конкурентоспромож-
на, порівняно з іншими віковими економічно активними групами 
населення.  

Чинним законодавством передбачено низку юридичних гарантій 
спрямованих на підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку 
праці. 

Так, однією з юридичних гарантій працевлаштування для 
громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці і по-
требують додаткового соціального захисту, передбаченою Законом 
України «Про зайнятість населення», є встановлення квоти робочих 
місць для підприємств, установ і організацій із чисельністю штат-
них працівників понад 20 осіб у розмірі 5 відсотків середньообліко-
вої чисельності штатних працівників за попередній календарний рік 
для таких категорій молоді, як: 1) молодь, яка закінчила або припи-
нила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах, молодь, яка звільнилася зі строкової військо-
вої або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести мі-
сяців після закінчення або припинення навчання чи служби), мо-
лодь, якій надається перше робоче місце; 2) діти-сироти та діти, по-
збавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилось 
п’ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх 
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 3) особи, яким 
виповнилось 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, 
яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу. Проте, 
окрім згаданих груп молоді робочі місця зазначеної квоти можуть 
займати також інваліди, які не досягли пенсійного віку, особи, яким 
до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, 
особи, звільнені після відбування покарання або примусового ліку-
вання та ін., а це значно знижує шанси молоді на заміщення вакант-
них робочих місць у межах цієї квоти. З огляду на це, необхідно бу-
ло б переглянути розмір існуючої квоти і або збільшити її, або ж 
встановити окрему квоту для працевлаштування лише молоді у 
розмірі не менше 5 % середньооблікової чисельності штатних пра-
цівників за попередній календарний рік на підприємствах, устано-
вах, організаціях із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб. 
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Також не менш важливе значення для реалізації цієї гарантії 
молоддю має й підвищення зацікавленості роботодавців у таких пра-
цівниках. Зокрема, у ст. 26 вищезазначеного Закону передбачено на-
дання роботодавцю, який працевлаштовує молодь на перше робоче мі-
сце, строком не менше, ніж на два роки, компенсацій фактичних ви-
трат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування за місяць, за який він сплачений. За даними Держав-
ної служби статистики України у 2015 році з наданням таких компен-
сацій роботодавцям було працевлаштовано 301 безробітного з числа 
молоді, що свідчить про дієвість такої юридичної гарантії працевлаш-
тування молоді. 

Для молоді, яка зовсім не може працевлаштуватися або яку з 
тих чи інших причин не влаштовують ті вакансії, які пропонують слу-
жби зайнятості, передбачено гарантії, спрямовані на підтримку їх під-
приємницької ініціативи. 

Так, Державною службою зайнятості України здійснюється фі-
нансування одноразових виплат допомоги по безробіттю для організа-
ції підприємницької діяльності та забезпечується надання безоплатних 
індивідуальних і групових консультацій з питань організації та прова-
дження підприємницької діяльності із залученням на громадських за-
садах працівників органів державної влади.  

Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру 
є ще однією гарантією, що надає можливість молоді, принаймні, на де-
який час отримати роботу і реалізувати свій трудовий потенціал. 
Окрім цього, залучені до таких робіт особи гарантовано отримують 
оплату праці у розмірі не менше, ніж мінімальна заробітна плата.  

За попередній рік у таких роботах взяла участь 68, 6 тис. безро-
бітної молоді. Проте, варто зауважити, що ці показники не є надто ви-
сокими у співвідношенні до загальної кількості безробітних осіб у віці 
до 35 років, яких є понад 600 тис. осіб, а зацікавлених у таких заходах 
є чимало безробітних. З огляду на це, видається правильним, збільшу-
вати обсяги фінансування таких заходів та розробляти на державному 
рівні нові проекти з організації громадських робіт, а також заохочува-
ти роботодавців до організації робіт тимчасового характеру. 

Важливе місце у системі юридичних гарантій працевлаштуван-
ня молоді посідають гарантії професійної орієнтації та професійного 
навчання. Проведення профорієнтаційних послуг спрямоване на забез-
печення ефективного використання трудового потенціалу молоді, під-
вищення її професійно-кваліфікаційного рівня, а професійне навчання 
– на підвищення конкурентоспроможності молоді, шляхом підвищення 
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її кваліфікації, проходження професійної підготовки та перепідготов-
ки. Вони є чи не найдієвішими способами підвищення конкурентосп-
роможності молоді на ринку праці та здійснення профілактики моло-
діжного безробіття в державі. Лише за 2015 рік професійне навчання 
проходили 67 тис. безробітних у віці до 35 років, що майже на третину 
перевищує аналогічні показники попередніх років.  

Підсумовуючи все наведене вище, слід у першу чергу сказати, 
що становище молоді на ринку праці на сучасному етапі залишається 
достатньо складним, оскільки показники молодіжного безробіття з ко-
жним роком усе більше зростають. Проте, навіть невисокі показники 
зайнятості молоді зараз, не означають, що ситуація в близькій перспе-
ктиві не зміниться на краще. Так, схваленою КМУ України Концепці-
єю Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2016-2020 роки передбачається забезпечити збільшення у 2020 році до 
50 % порівняно з 2015 роком (13,8 %) чисельності молоді, яка візьме 
участь у молодіжних програмах та заходах, спрямованих на розв’язан-
ня актуальних проблем молоді.  

Вважаємо, що для того, щоб досягти таких результатів варто 
продовжувати активну політку, спрямовану на реалізацію юридичних 
гарантій працевлаштування молоді. А саме, необхідно забезпечити 
розвиток молодіжного підприємництва, сприяти всім формам само-
зайнятості молоді; проводити активну та масову профінформаційну, 
профосвітню та профорієнтаційну роботу; підвищити розмір квоти 
для працевлаштування осіб, які не здатні на рівних конкурувати на 
ринку праці і потребують додаткового соціального захисту (або вста-
новити окрему квоту лише для молоді); проводити постійний моніто-
ринг ринку праці з метою прогнозування попиту на робочу силу мо-
лоді та уникнення дисбалансу між попитом та пропозицією в моло-
діжному сегменті ринку праці; збільшувати фінансування та розроб-
ляти нові програми з організації громадських та інших робіт тимча-
сового характеру для безробітної молоді; підвищувати розмір міні-
мальної заробітної плати; передбачити високі штрафні санкції для 
роботодавців, які не сплачують страхові внески та офіційно не реєст-
рують своїх працівників. 

Якщо державна політика у сфері працевлаштування молоді буде 
будуватись на таких засадах, то уже в близькому майбутньому можна 
буде говорити якщо не про цілковите подолання безробіття серед мо-
лоді, то хоча б про суттєве зниження показників рівня молодіжного 
безробіття в Україні. 
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ЩОДО НЕЗАЛЕЖНИХ ВІД ОСОБИ ОБСТАВИН 
ЯК УМОВИ НАСТАННЯ РИЗИКУ БЕЗРОБІТТЯ 

Стрепко В. Л.  
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Вітчизняне законодавство окреслює доволі широке коло підстав 
виникнення права на соціальне забезпечення. Зазвичай, у науковій лі-
тературі їх називають соціальними ризиками й поділяють на нестрахо-
ві, які зумовлюють обов’язок держави у сфері соціального захисту, та 
страхові, тобто такі, матеріальне забезпечення яких досягається фон-
дами загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

До числа останніх відносять й ризик безробіття.  
Своє юридичне оформлення, власне як підстава виникнення 

права на соціальне забезпечення, він отримав із ухваленням Конститу-
ції України [1]. Тут у ст. 46 закріплено право громадян на соціальний 
захист, що включає право на матеріальне забезпечення їх у разі безро-
біття з незалежних від них обставин. Буквально, це означає виникнен-
ня права на соціальний захист у разі настання безробіття, за умови, що 
воно зумовлене незалежними від громадян обставинами. Однак само-
го переліку таких обстави, які є незалежними від громадян, та спричи-
няються до безробіття, а тим більше визначення поняття таких обста-
вин у Конституцій України не має. 

Нажаль в інших нормативно правових актах, які передбачають 
правове регулювання соціально-забезпечувальних відносин у разі на-
стання ризику безробіття, також не має переліку чи визначення таких 
обставин. Натомість в Законі України «Про загальнообов’язкове держа-
вне соціальне страхування на випадок безробіття» [2], у ст. 1 закріпле-
ний чималий перелік обставин втрати роботи з незалежних від застрахо-
ваних [3] осіб обставин. Такими, зокрема, є припинення трудового дого-
вору відповідно до статті 36 (пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможли-
вості продовження роботи, а також невиконання роботодавцем законо-
давства про працю, умов колективного и трудового договору), статті 39, 
статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законів про працю України, а для 
військовослужбовців - звільнення зі служби з поважних причин без пра-
ва на пенсію (у зв’язку із скороченням штатів або проведенням органі-
заційних заходів, за станом здоров’я, у зв’язку із закінченням строку ко-

––––––––– 
 Стрепко В. Л., 2016 
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нтракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, 
через сімейні обставини або з інших поважних причин відповідно до за-
конодавства про військовий обов’язок і військову службу). 

Усе це, передбачені вітчизняним законодавством обставини, які 
зумовлюють безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин 
та зумовлюють загальні умови надання допомоги по безробіттю. В ін-
ших випадках припинення трудових відносин (військової служби), 
особа також отримуватиме допомогу по безробіттю, однак її розмір та 
тривалість виплати будуть іншими. 

Отож з’ясування обставин, які зумовлюють безробіття є важли-
вим та вкрай необхідним.  

Проте і поверхового аналізу буде достатньо аби збагнути, що до 
таких обставин належать, здебільшого, випадки розірвання трудового 
договору за ініціативою роботодавця або працівника, щоправда в 
останньому випадку за наявності поважних причин, які унеможлив-
люють продовження ним роботи. Натомість, звільнення, наприклад, 
працівника за власною ініціативою на підставі ст. 38 Кодексу законів 
про працю України вже не вважатиметься поважною обставиною, яка 
може призвести до безробіття. 

Погодитись із таким не можна. 
Право на працю закріплене у ст. 43 Конституції України та пе-

редбачає можливість заробляти на життя працею, яку людина вільно 
обирає або на яку вільно погоджується. При цьому реалізація права на 
працю передбачає вступ особи в трудові відносини, здійснення підпри-
ємницької та інших видів діяльності, незаборонених законом. По суті 
тут йдеться про категорії зайнятого населення, до яких Закон України 
«Про зайнятість населення» [4] у ст. 4 відносить осіб, які працюють на 
умовах трудового договору (контракту), або на інших умовах передба-
чених законодавством, які забезпечують себе роботою самостійно (у то-
му числі членів особистих селянських господарств), проходять військо-
ву чи альтернативну (невійськову) службу та деяких інших категорій, за 
умови, що вони отримують доходи від такої діяльності. 

Таким чином, вітчизняне законодавство передбачає різноманітні 
форми праці, які сприяють її матеріальному забезпеченню. При цьому 
важливо зауважити, що таж сама ст. 43 Конституції України встанов-
лює заборону на використання примусової праці, яка є добровільною і 
ніхто не може змушувати особу до укладення трудового договору, 
здійснення підприємницької чи іншої діяльності. Відтак, людина - ві-
льна у здійсненні підприємницької діяльності, яку може припинити та 
стати найманим працівником і навпаки – розірвати трудові відносити 
та забезпечувати себе роботою самостійно або ж змінити роботодавця. 
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Разом з тим, такі зміни можуть супроводжуватись тривалим пошу-
ком нової роботи та зверненням до державної служби зайнятості за спри-
янням у працевлаштуванні, оскільки самостійно особа не може реалізува-
ти свого права та з незалежних від її волі обставин, стає безробітною. 

У такому випадку ризик безробіття настає з об’єктивних обста-
вин, адже особа бажає працювати, шукає роботу однаке не може її 
знайти.  

Принагідно зауважимо, об’єктивність настання – є ознакою 
будь-якого із соціальних ризиків – підстав виникнення права на соціа-
льне забезпечення. Тому її необхідно враховувати у випадку визначен-
ня кола підстав, які зумовлюють настання безробіття. 

Відтак перелік обставин, з якими вітчизняне законодавство 
пов’язує настання безробіття з незалежних від застрахованих осіб об-
ставин необхідно доповнити випадками припинення трудового дого-
вору (військової служби) за ініціативою працівника (військовослужбо-
вця) незалежно від умов та обставин такого припинення. Важливо щоб 
особа після звільнення й надалі бажала працювати.  

––––––––– 
1. Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141. 
2. Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – ст. 171. 
3. Тут варто нагадати, що ризик безробіття є страховим за своєю 

природою, тому право на забезпечення у випадку його настання вини-
кає, як правило, у застрахованих осіб. 

4. Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 24. – ст. 243. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ОБІГУ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Федорович В.І.  
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Земельні ділянки, які Цивільним кодексом України (надалі - 
ЦК) віднесені до нерухомих речей(ст. 181) можуть бути об’єктами ри-
нкового обороту. Під оборотоздатністю земельних ділянок розуміють 
їх можливість вільно відчужуватися або переходити від однієї особи 
до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чи-

––––––––– 
 Федорович В. І., 2016 
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ном, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в 
обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи. Ці 
загальні правила оборотоздатності визначені ЦК (ст. 178). 

Перелік земельних ділянок вилучених з обороту, вказаний у Зе-
мельному кодексі України (наділі - ЗК) (п. 4 ст. 8). Вилучені з обороту 
земельні ділянки не можуть передаватися у приватну власність, а та-
кож бути об’єктами цивільно-правових договорів. Ними визначаються 
земельні ділянки державної власності: 

а) землі атомної енергетики та космічної системи; 
б) землі під державними залізницями, об’єктами державної вла-

сності повітряного і трубопровідного транспорту; 
в) землі оборони; 
г) землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-

культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологі-
чну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, 
якщо інше не передбачено законом; 

ґ) землі лісогосподарського призначення, крім випадків, визна-
чених цим Кодексом; 

д) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом; 
е) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення дія-

льності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мініс-
трів України, інших органів державної влади, Національної академії 
наук України, державних галузевих академій наук; 

є) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’яз-
кового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 

ж) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно-
технічними навчальними закладами; 

з) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закла-
дами державної форми власності; 

і) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом 
Російської Федерації на території України на підставі міжнародних дого-
ворів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Необхідність повного вилучення земельних ділянок державної 
власності, обумовлюється характером розташованих на ній об’єктів. 
Вилучення земельної ділянки із обороту означає, що з приводу питань 
земельних ділянок заборонені цивільно-правочинні. а розпорядження 
ними здійснюється у формі адміністративних актів, що приймаються 
уповноваженим органом держави. При прийнятті таких актів ці органи 
не володіють повним обсягом повноважень власника. вони не вправі 
передавати такі земельні ділянки в приватну власність і вчиняти з ни-
ми чи вільно-правові договори. 
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Іншу категорію складають землі, обмежені у цивільно-право-
вому обороті. що знаходяться у колективній власності. відповідно до 
п.4 ст. 83 ЗК до них відносяться: 

а) землі загального користування населених пунктів (майдани, 
вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, 
кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо); 

б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами 
повітряного і трубопровідного транспорту; 

в) землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-
культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологі-
чну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, 
якщо інше не передбачено законом; 

г) землі лісогосподарського призначення, крім випадків, визна-
чених цим Кодексом; 

ґ) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом; 
д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення ді-

яльності органів місцевого самоврядування; 
е) земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної за-

хисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського при-
значення та природно-заповідного фонду, що перебувають у прибере-
жній захисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділянках дна 
водних об’єктів; 

Земельні ділянки, обмежені обороті, не надаються у приватну 
власність за винятком випадків вказаних у законодавстві: 

– обмеження обороту земельних ділянок, що перебувають у 
державній та комунальній власності зумовлюється необхідністю за-
безпечення їх використання в інтересах суспільства. 

Спеціальні обмеження встановлені для земель сільськогоспо-
дарського призначення, оборотоздатність яких повинна визначатися 
спеціальним законом про обіг земель сільськогосподарського призна-
чення. Однак до прийняття та набрання чинності інші законом. Пере-
хідним положенням ЗК встановлено на відчуження земель сільського-
сподарського призначення суть якого полягає в тому, що: 

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (ви-
купу) їх для суспільних потреб; 

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ді-
лянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, 
які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення то-
варного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділе-
них в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для веден-
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ня особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), 
крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну 
ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок 
для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (вико-
ристання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам 
угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. 

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ді-
лянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" 
цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законом 
про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 
січня 2016 року, в порядку, визначеному цим Законом. 

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на 
купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та зе-
мельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в 
частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в час-
тині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних час-
ток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). 

Крім того, відповідно до п.5 ст. 22 ЗК землі сільськогосподарського 
призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без 
громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ПРО СТРУКТУРУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Фурик І. Я.  
кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри трудового, аграрного 
та екологічного права юридичного факультету 

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

За чинним трудовим законодавством багато доплат і надбавок 
входять до структури заробітної плати. Зокрема, Закон України «Про 
оплату праці» встановлює структуру заробітної плати, яка поділяється 
на основну та додаткову, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

У юридичній літературі такий поділ неодноразово критикували, 
адже якщо розглядати заробітну плату як винагороду за виконання 
працівником трудової функції, то до зарплати не повинні включатись 
одноразові та компенсаційні виплати [1, c. 321]. Така структурна побу-

––––––––– 
 Фурик І. Я., 2016 
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дова заробітної плати переслідує фіскальні цілі, оскільки саме заробіт-
на плата є головним об’єктом оподаткування з доходів фізичних осіб 
та зборами на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. А 
тому, розширення змісту поняття заробітної плати автоматично веде 
до збільшення бази оподаткування і росту розміру платежів до бюдже-
ту та відповідних цільових фондів [2, c. 428].  

Переконливим доказом наведеної думки є положення, які закріп-
лені у нині чинній Інструкції зі статистики заробітної плати. Згідно з нею 
до фонду основної заробітної плати додатково потрібно зараховувати та-
кож: суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу до-
ходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у ви-
падках, коли вони є основною заробітною платою [3]. При цьому залиша-
ється загадкою, як такі способи розрахунку, що здійснюються усупереч 
трудовому законодавству, не викликають застережень та не мають належ-
ного реагування зі сторони представників правоохоронних органів? Адже 
ст. 2 Закону України «Про оплату праці» не містить жодної згадки про 
можливість такого способу оплати роботи найманого працівника [4]. 

Згідно з цією ж Інструкцією до фонду основної заробітної плати 
треба зараховувати і суми авторського гонорару працівникам мистецтва, 
редакцій газет та журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, 
телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється 
за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нара-
хованої на даному підприємстві. Однак таке безпідставне розширення фо-
нду основної оплати праці не враховує той факт, що розмір та порядок 
виплати авторської винагороди за створення і використання твору встано-
влюються в авторському договорі або у договорах, що укладаються за до-
рученням суб’єктів авторського права організаціями колективного управ-
ління з особами, які використовують твори. А правове регулювання цих 
суспільних відносин забезпечується Цивільним кодексом України (ст. 
429), Законом України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 15), а 
також Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження міні-
мальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського 
права і суміжних прав» від 18.01.2003 № 72.  

Належать до фонду основної заробітної плати за цією ж Інстру-
кцією і виплати особам, які узагалі не перебувають у штаті роботодав-
ця, тобто не є найманими працівниками. А саме, оплата праці (вклю-
чаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства 
(за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з 
працівниками), за виконання робіт: 

– згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаю-
чи договір підряду (за винятком фізичних осіб - суб’єктів підприємни-
цької діяльності); 
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– згідно з обов’язками особам, які є членами спостережної ради 
або ревізійної комісії акціонерного товариства; 

– згідно з договорами між підприємствами про надання робочої 
сили (безробітним за виконання громадських робіт, учням та студен-
там, які проходять виробничу практику на підприємстві чи залучені на 
тимчасову роботу на період канікул) [3].  

Інші структурні елементи заробітної плати також перенасичені ви-
платами, які мають опосередкований стосунок до винагороди за виконан-
ня трудових обов’язків. Наприклад, до додаткової заробітної плати зако-
нодавцем віднесено суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної пла-
ти працівників у межах, передбачених чинним законодавством; оплата 
щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових 
компенсацій за невикористану відпустку та інші відповідні виплати. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які за чинним за-
конодавством є структурним елементом заробітної плати, вважаємо 
безпідставно поповнюють це поняття за рахунок різноманітних компе-
нсаційних та інших грошових та матеріальних виплат, які не передба-
чені актами чинного законодавства. 

Намір охопити поняттям "заробітна плата" більшість виплат, які за 
трудовим договором вправі отримувати найманий працівник мають також 
і розробники проекту Трудового кодексу України. Адже у Проекті струк-
турними елементами заробітної плати за старим зразком визначено осно-
вну та додаткову заробітну плату (ст. 196). За Проектом основна заробітна 
плата – це оплата за виконану роботу відповідно до встановлених норм 
праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних 
розцінок та посадових окладів (ставок заробітної плати). Додаткова заро-
бітна плата, згідно з проектом Трудового кодексу України, включає ви-
плати за перевиконання норм праці при відрядній формі заробітної плати, 
а також доплати, надбавки, премії, винагороди за вислугу років, за резуль-
татами роботи за рік, інші види заохочувальних виплат [5].  

Це визначення здається не досить вдалим, адже вкотре заробіт-
ною платою називають виплати, які спрямовані на заохочення певної 
діяльності працівника, або ж є додатковою винагородою за окремі 
надмірні або ж надлишкові заслуги працівника.  

Доцільно наголосити на тому, що у порівнянні з чинним Кодек-
сом законів про працю та Законом України «Про оплату праці» в прое-
кті зроблено спробу відійти від занадто широкого тлумачення заробіт-
ної плати. Однак поділ заробітної плати на основну і додаткову усе ж 
збережено. При цьому, вичерпне і повне визначення поняття "додатко-
ва заробітна плата" не пропонується. Натомість у ст. 196 проекту Тру-
дового кодексу України наведено декілька прикладів її виплати.  
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Наведене засвідчує, що фонд оплати праці роздутий штучно та не-
обґрунтованого. Очевидним є те, що багато виплат, які він охоплює сьо-
годні, не мають жодного стосунку до правової природи поняття "заробіт-
на плата" у трудовому праві. До заробітної плати працівника не повинні 
належати, зокрема, гарантійні та компенсаційні виплати, виплати праців-
никам за рахунок прибутку підприємства, адже вони не мають нічого спі-
льного із винагородою за виконанням працівником його трудової функції. 

Заробітною платою є винагорода саме за виконання трудової 
функції працівника. Адже решта виплат, які може отримувати найма-
ний працівник є умовними і ймовірними. Право на отримання таких у 
працівника виникає у разі настання певних обставин. А це засвідчує 
нерегулярність таких виплат, що суперечить самій природі заробітної 
плати як періодичної виплати. 

Враховуючи наведене, пропонуємо "заробітною платою" вважати 
грошову винагороду за виконання власне трудової функції працівника 
згідно з встановленими нормами праці, що є гарантованою складовою 
оплати праці, як об’єкта правового регулювання відповідних відносин. 
Така повинна визначатись із урахуванням складності умов виконуваної 
роботи та професійно-ділових якостей найманого працівника.  

Найманий працівник за виконання трудових обов’язків має право 
отримувати як заробітну плату, так і інші грошові та матеріальні випла-
ти. Тобто, крім обов’язку оплатити здійснення трудової функції праців-
ника (заробітна плата), у роботодавця існують також інші зобов’язання 
матеріального змісту. І у своїй сукупності правові відносини щодо орга-
нізації та здійснення цих виплат можна вважати "оплатою праці". 

––––––––– 
1. Трудове право України: акад. курс : підручник [для студ. вищ. 

навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін] ; за ред. П.Д. 
Пилипенка. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Ін Юре, 2014. – 552 с. 

2. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законо-
давства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 
8-ме вид., доп. і перероб. – К. : А.С.К, 2007.– 1072 с. 

3. Інструкція зі статистики заробітної плати: затв. наказом Державно-
го комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстр. в Мініс-
терстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713 [Еклектронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0114-04. 

4. Про оплату праці : Закон України від 24 березня 1995 року // 
Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121. 

5. Проект Трудового кодексу України, № 1658 [Електронний ресурс]. 
–Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511= 
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ПРАВО НА ПРАЦЮ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ / 

ДО ПИТАННЯ ІСНУВАННЯ В УКРАЇНІ 
ПРАВА НА ПРАЦЮ 

Цимбала І.З.  
аспірант кафедри трудового, аграрного 

та екологічного права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Конституція України (надалі – Конституція 1996 року) як Ос-
новний закон закріплює низку соціально-економічних прав людини, 
реалізація яких надає можливість кожній особі забезпечити собі гід-
ний рівень життя. В Конституції України (надалі - Конституція 1996 
року) закріплено перелік основоположних прав та свобод людини, 
серед яких і право на працю. Статтею 43 Конституції 1996 року вста-
новлено, що кожен має право на працю, що включає можливість за-
робляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку віль-
но погоджується.  

На перший погляд, наявність закріплення у Основному законі 
такого права видається позитивним моментом. З огляду на структуру 
правовідносин у сфері права, це мало б покладати на роботодавців ко-
респондуючий обов’язок з забезпечення його реалізації. Адже будучи 
соціальною державою (ст. 1 Конституції 1996 року), Україна взяла на 
себе обов’язок піклуватись про соціальний захист своїх громадян, що у 
широкому розумінні включає в себе також гарантування справедливої 
оплати праці, заборону примусової праці, забезпечення здорових та 
нешкідливих умов праці та ін. 

Для аналізу доцільності закріплення даного права у такій редак-
ції, варто дослідити його трактування і у інших джерелах права.  

Попередницею Конституції 1996 року була Конституція Україн-
ської Радянської Соціалістичної Республіки від 20.04.1978 (надалі – 
Конституція 1978 року), регулювання права на працю якою було дещо 
відмінним від Конституції 1996 року. Відповідно до статті 38 Консти-
туції 1978 року (в редакції Закону N 2480-12 від 19.06.92), громадяни 
України мали право на працю, тобто на одержання гарантованої робо-
ти з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче вста-
новленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір 
професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, 

––––––––– 
 Цимбала І. З., 2016 
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професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. 
Тобто, розуміння права на працю прив’язувалось до обов’язку робото-
давців надавати всім громадянам роботу, при цьому його реалізація 
мала здійснюватись із урахуванням дещо суб’єктивного чинника як 
суспільні потреби. Слід врахувати, що відповідне формулювання такої 
норми було зумовлене тим, що станом на момент її закріплення реаль-
ним роботодавцем була держава, з огляду на тогочасне правове регу-
лювання відносин власності. 

Кодекс законів про працю України (частина 1 статті 2) регу-
лює право громадян України на працю, в зміст якого фактично вклю-
чає наступні правомочності: право на одержання роботи з оплатою 
праці не нижче встановленого державою мінімального розміру та 
право на вільний вибір професії, роду занять і роботи. Як бачимо, в 
КзПП України відображено аналогічний підхід до розуміння права на 
працю в частині його співвідношення із обов’язком роботодавців на-
давати роботу, як і у Конституції 1978 року. При цьому, незрозумі-
лим також видається чому і з яких підстав законодавець встановив 
таке право лише щодо громадян України, не згадавши про інших 
осіб, що на законних підставах перебувають в Україні (наприклад, 
біженці, особи без громадянства, іноземці), хоча Конституція 1996 
року жодного обмеження, в тому числі за критеріям громадянства, у 
гарантуванні даного права не встановлювала 

Автори прийнятого у першому читанні проекту Трудового ко-
дексу України (№ 1658 від 27.12.2014 року) (надалі - Проект) передба-
чили право на працю, яку людина вільно обирає або на яку вільно по-
годжується (п. 1 ч. 1 ст. 21 Проекту). При цьому, у законодавчу лекси-
ку пропонується ввести поняття свободи праці, яке, в свою чергу, 
включає право на працю (п. 8 ч. 1 ст. 2 Проекту). Проте, звертаючись, 
знову ж таки, до Конституції 1996 року, вбачаємо суперечність між 
нормою чинного законодавства та пропонованим майбутнім шляхом 
регулювання, оскільки фактично те, що Конституція 1996 року вважає 
правом, Проект тлумачись як свободу, визнаючи таку принципом тру-
дового законодавства.  

Але що ж ми розуміємо під поняттям свободи? На думку О. 
Пунди, свобода – це можливість прояву з боку суб’єкта своєї волі на 
грунті усвідомлення законів розвитку природи і суспільства; свобода 
– це здатність людини діяти у відповідності до власних цілей та інте-
ресів, спираючись на пізнання об’єктивної необхідності [1, с. 12-13], 
а тому свобода може проявлятись також і в бездіяльності. 
Л. В. Ярмол та С. Вандьо приходять до висновку, що свобода - це 
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природний стан людини, за якого вона чинить певні діяння (дію або 
бездіяльність) відповідно до своєї волі, бажання та внутрішнього пе-
реконання [2, с. 254]. 

З урахування вищевикладеного підходу, свобода праці полягає в 
тому, щоб кожному було забезпечено право вільно розпоряджатися 
своїми можливостями до праці, тобто добровільно і самостійно вирі-
шувати питання своєї діяльності.  

Хоча закріплення свободи праці як принципу трудового права 
свідчить про встановлення загальної засади розвитку трудового зако-
нодавства та регулювання трудових правовідносин, проте поняття 
права та свободи не є тотожними за своєю природою. Слід погодитись 
із С. В. Поповим, який вказує, що свобода знаходить свій прояв перш 
за все в тому, що кожен має свободу вибору – між зайнятістю й не-
зайнятістю, формами зайнятості, формами організації праці, трудової 
функції, місця роботи тощо [3, с. 14].  

Проте, основна відмінність свободи від права полягає в тому, 
що свобода не підтримується юридичною кореспонденцією й не при-
пускає несення відповідного юридичного обов’язку, але при цьому на-
дає можливості. Тобто, на практиці це виглядає так, що особа, яка ба-
жає працювати, має вибір між формами реалізації праці (шляхом укла-
дення трудового або цивільно-правового договору, проходження дер-
жавної служби та ін.), обумовленням своєї трудового функції (у випад-
ку укладення трудового договору), видами робочого часу та ін. Таким 
чином, реалізація свободи праці передбачає наявність вже відповідних 
прав і відповідно кореспондуючих обов’язків. 

З аналізу згаданих вище положень Проекту вбачається, що його 
розробники змістовного тлумачення поняття права на працю не нада-
ли, а лише констатували, що особа має право на працю, яку вона віль-
но обирає або на яку вільно погоджується, чим просто закріпили хара-
ктеристики тої праці, право на яку гарантується. 

Наведені визначення поняття права на працю були закріплені 
на національному рівні як у чинних станом на даний час нормативно-
правових актах, так і в таких, що чинність втратили або її ще не на-
були (у Конституціях 1978 та 1996 року; КЗпП України та Проекті 
Трудового кодексу України). Проте для повноти та всебічності аналі-
зу необхідно враховувати, що право на працю закріплене і в міжна-
родних і в європейських актах. Чи не найвдалішим слід вважати ви-
значення права на працю, яке міститься у Міжнародному пакті про 
економічні, соціальні і культурні права (ч. 1 ст. 6), згідно з яким, 
право на працю розглядається як право кожної людини дістати мож-
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ливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або 
на яку вона вільно погоджується. 

Слід звернути увагу, що якщо законодавець бажає закріплю-
вати право на працю, то необхідно вкладати у нього такий зміст, 
який повно і об’єктивно зможе бути відображений у обов’язку ко-
респондуючого суб’єкта. Держава об’єктивно не має можливості 
виконати обов’язок, що відповідає праву, закріпленому у ч. 1 ст. 43 
Конституції 1996 року, адже держава не може забезпечити роботою 
абсолютно всіх, а може лише надати всім рівну можливість у отри-
манні такої роботи. Адже, право людини на працю – це категорія, 
що відображає людську необхідність в праці і яка існує як в формі 
ідеї вимоги людини до держави, так і в формі законодавчо закріп-
лених можливостей, за допомогою яких дана необхідність може бу-
ти задоволена [4, с. 75]. 

На підставі окресленого вище можна дійти до висновку, що 
право на працю в Україні в такому вигляді, який закріплений у ч. 1 
ст. 43 Конституції 1996 року фактично не існує. При цьому, закріплена 
Конституцією 1996 року вищезгадана норма фактично відображає не 
право на працю, а свободу праці, яка є первинною по відношенню до 
виникнення відповідного права. 

Саме ж поняття права на працю варто розуміти крізь призму га-
рантій його реалізації, зокрема, через захист від незаконного звільнен-
ня, праці у безпечних та здорових умовах, своєчасне одержання вина-
городи, вибір професії та роду трудової діяльності, заборони примусо-
вої праці та ін. 

––––––––– 
1. Пунда О. О. Право на свободу: монографія. / О. О. Пунда. – Х. : 

Евріка, 2006.– 284 с. 
2. Ярмол Л.В., Вандьо С. Поняття, значення свободи та її взаємо-

зв’язок із правом / Л.В. Ярмол, О. Вандьо // Вісник Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» (серія «Юридичні науки»). – 2015. - 
№ 825. – с. 252 – 257. 

3. Попов С.В. Правовий механізм реалізації конституційного пра-
ва на працю в сучасних умовах [Текст] : Автореферат... д. юрид. на-
ук, спец. :12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / 
С. В. Попов. – К. : НАН Укр. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецько-
го, 2010. – 33 с. 

4. Надьярних Е.Є. Право на труд // Евразийский юридический жур-
нал. – 2011. - № 11. – с. 74-77. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 

Чернявська Г. П.  
кандидат юридичних наук, адвокат, 

м. Львів, Україна 

Питання юридичного оформлення трудових відносин з інозем-
цями, які прибувають в Україну з метою працевлаштування, є досить 
актуальним. Перш за все, це зумовлено необхідністю сприяння актив-
ній інвестиційній діяльності. Інвестори, які приїжджають до нашої 
держави з метою створення виробничих товариств та підприємств, як 
самі, так і їхні довірені особи потребують законної підстави перебу-
вання на території України протягом більш тривалого часу, аніж 90 
днів, з метою налагодження бізнесу. По-друге, навіть найдрібніші по-
рушення процедури оформлення трудових відносин з іноземцями при-
зводять не лише до анулювання дозволів на працевлаштування інозем-
ців, а й до застосування серйозних штрафних санкцій до роботодавців. 

В Україні процедуру працевлаштування іноземців регулюють 
два законодавчі акти: Закон України «Про зайнятість населення» [1] 
(далі – Закон про зайнятість) та Порядок видачі, продовження дії та 
анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без гро-
мадянства [2] (далі – Порядок). 

Щодо працевлаштування іноземців в Україні Закон про зайня-
тість зазначає, що іноземці та особи без громадянства, які прибули в 
Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються ро-
ботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іно-
земців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному цим 
Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Украї-
ни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 
(абз. 2 ч. 4 ст. 3 Закону [1]). Решта іноземних громадян (ті, які постійно 
проживають в Україні; яких визнано в Україні біженцями; яким нада-
но притулок в Україні; яких визнано особами, що потребують додат-
кового захисту; яким надано тимчасовий захист; ті, що одержали до-
звіл на імміграцію в Україну) мають право на зайнятість на підставах і 
в порядку, встановлених для громадян України. 

Процедура подання документів та отримання дозволу на засто-
сування праці іноземців, які прибувають в Україну на визначений 
строк з метою працевлаштування, передбачена Порядком [2]. 

Перш за все, у п. 2 Порядку визначено вичерпний перелік випадків, 
за яких видається дозвіл на застосування праці на конкретних посадах пе-

––––––––– 
 Чернявська Г. П., 2016 
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вних категорій іноземців. Практичний досвід свідчить, що найбільш по-
ширеним та універсальним є отримання дозволу на застосування праці 
іноземців на посаді за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані 
працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи (абз. 2 п. 2 
Порядку [2]). Це зумовлено тим, що не завжди: 1) можливо обґрунтувати 
доцільність застосування праці іноземця дотримуючись вимог п. 4 Поряд-
ку; 2) присутній договір (контракт), укладений між вітчизняним та інозе-
мним суб’єктом господарювання про направлення закордонним робото-
давцем в Україну іноземця для виконання певного обсягу робіт (послуг); 
3) іноземці належать до категорії «внутрішньокорпоративних цесіонарі-
їв»; 4) дозвіл отримується для іноземців, стосовно яких прийнято рішення 
про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біже-
нцем або особою, яка потребує додаткового захисту. 

Першим етапом у процедурі подання документів для отримання 
дозволу на застосування праці іноземця на відповідній посаді за умови, 
що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, є подання 
звіту № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі – 
Звіт № 3-ПН) за 15 календарних днів до дати звернення для отримання 
дозволу (п. 5 Порядку) [2]. Звіт є не лише переліком вимог до кандида-
та, але певною мірою відображає обґрунтування необхідності праце-
влаштування саме іноземного громадянина [3, с. 43]. 

І вже на цьому етапі виникають труднощі. Передусім, такий Звіт 
№ 3-ПН, де факто, готується під конкретного іноземця, якого роботода-
вець має намір працевлаштувати. З цією метою у Звіті № 3-ПН опису-
ються вимоги до іноземного кандидата на посаду, яку він має зайняти у 
майбутньому, з урахуванням його фактичної освіти та кваліфікації, зага-
льних та спеціальних знань (у тому числі знання мов), досвіду роботи 
(включно на відповідних посадах у країнах Європейського Союзу, у 
Сполучених Штатах Америки) тощо. І вже з цієї причини нівелюється 
сама ідея необхідності подання такого звіту – «на підставі зазначеної ін-
формації здійснюється сприяння у працевлаштуванні громадян Украї-
ни» (п. 5 Порядку [2]). Виникає логічне запитання: чи доцільно законо-
давчо передбачати необхідність подання Звіту № 3-ПН роботодавцем, 
який має намір прийняти на роботу заздалегідь визначеного ним інозем-
ця на підставі абз. 2 п. 2 Порядку? Вочевидь, ні. Адже зрозуміло, що ро-
ботодавець сформулює вимоги до посади таким чином, що навряд чи 
знайдеться громадянин України, який їм відповідатиме. 

Друга проблема пов’язана зі списком документів, які необ-
хідно подати для отримання дозволу на застосування праці інозем-
ця. Відповідно до п. 6 Порядку в обласний центр зайнятості, окрім 
іншого, подається документ, виданий лікувально-профілактичним 
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закладом про те, що іноземний кандидат на посаду не хворий на 
хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфек-
ційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ [2]. Такими за-
хворюваннями є: 1) туберкульоз (активна форма); 2) інші інфекцій-
ні захворювання, що перебувають у стадії загострення, до періоду 
одужання або до закінчення періоду носійства збудників інфекцій-
них хвороб відповідно до Міжнародної статистичної класифікації 
хвороб десятого перегляду, що прийнята 43-ю Всесвітньою асамб-
леєю охорони здоров’я [4]. Захворювання на ВІЛ (СНІД) виключено 
з цього списку на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я від 
11 червня 2015 року № 329 [5]. 

Законодавство дозволяє, аби іноземець на момент оформлення до-
кументів для працевлаштування перебував на території України. Відпові-
дно, проблема полягає у тому, що не всі вітчизняні комунальні заклади 
охорони здоров’я спроможні видати іноземцю необхідні медичні докуме-
нти. До того ж виникає питання: чи доцільно і законно вимагати від іно-
земців перелічені вище медичні довідки для отримання дозволу на засто-
сування праці, якщо громадяни України у разі прийняття їх на роботу на 
аналогічні посади не повинні подавати таких документів? Зауважимо, що 
вказана проблема активно обговорюється не лише в наукових колах, а й 
серед працівників територіальних центрів зайнятості. 

Третя проблема стосується визначення характеру трудових пра-
вовідносин з іноземцем, щодо застосування праці якого роботодавець 
отримав відповідний дозвіл. Відповідно до п. 27 Порядку роботода-
вець після одержання дозволу протягом семи робочих днів з моменту 
укладення з іноземцем чи особою без громадянства трудового догово-
ру (контракту) подає територіальному органові засвідчену роботодав-
цем його копію [2]. Відповідно, укладаючи трудовий договір (конт-
ракт) з іноземним працівником, роботодавець повинен визначитися із 
тим, чи такий договір є безстоковим або ж строковим. Дилема спричи-
нена тим, що п. 18 Порядку передбачає можливість укладення трудо-
вого договору на невизначений строк: «Дозвіл видається на строк, за-
значений у трудовому договорі (контракті), але не більш як на один 
рік. Якщо трудовий договір (контракт) є безстроковим, то дозвіл вида-
ється на один рік. Дія такого дозволу може бути продовжена необме-
жену кількість разів на той самий строк» [2]. 

Спробуємо висловити власну позицію з цього приводу. З ана-
лізу ст. 54 Закону України «Про міжнародне приватне право» [6] ви-
пливає, що трудові відносини з іноземцями, які працюють в Україні 
на підставі дозволу на застосування їх праці, регулюються трудовим 
законодавством України. Відповідно до ст. 23 Кодексу законів про 
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працю України (далі – КЗпП України) [7] трудовий договір може бу-
ти: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на ви-
значений строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що 
укладається на час виконання певної роботи. При цьому строковий 
трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не 
можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням хара-
ктеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів праців-
ника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Згі-
дно з ч. 1 ст. 42 Закону про зайнятість [1] підприємства, установи та 
організації мають право на застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства на території України на підставі дозволу, що видається 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та тру-
дової міграції, на строк до одного року, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України. 

Зі змісту цитованих законодавчих положень випливає, що за 
своїм характером трудові правовідносини з найманим працівником – 
іноземцем є строковими. Їх перебіг обмежений строком дії дозволу на 
застосування праці іноземця (1 чи 3 роки відповідно). Відтак, юридич-
но неграмотно укладати з такими іноземцями трудові договори на не-
визначений строк. 

Водночас, виникає питання, як більш доцільно визначати мо-
мент припинення трудового договору – шляхом вказівки на конкретну 
дату, до якої дійсний дозвіл на застосування праці іноземця, чи за до-
помогою формулювання «до закінчення строку дії дозволу на застосу-
вання праці іноземця». Це принципове питання, адже від цього зале-
жить подальше юридичне оформлення трудових відносин у випадку 
продовження дозволу на застосування праці. У першому випадку після 
закінчення строку трудового договору трудові правовідносини факти-
чно припиняються на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП України, оскільки не 
«переростають» у безстрокові. Відповідно, іноземного працівника, до-
звіл на застосування праці якого продовжено, необхідно звільнити і 
прийняти заново з укладенням нового трудового договору. На практи-
ці часто зустрічаються випадки, коли трудовий договір продовжують 
шляхом внесення до нього відповідних змін щодо строку його дії ке-
руючись, фактично, відповідними положеннями цивільного законо-
давства. Однак, зауважимо, що чинний КЗпП України прямо не перед-
бачає можливості продовження строкового трудового договору. У 
проекті Трудового кодексу України, прийнятому в першому читанні, 
цю проблему також не вирішено (див. ст. 36, Глава 2 проекту) [8]. 
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У другому випадку – використання формулювання «до закін-
чення строку дії дозволу на застосування праці іноземця» не потребує 
внесення змін до трудового договору щодо його пролонгації у разі 
продовження дозволу на застосування праці іноземця. 

На практиці також виникають інші проблемні питання, такі як: 
1) необхідність укладення україномовного чи двомовного трудового 
договору з іноземним працівником; 2) доцільність вказівки у трудово-
му договорі на конкретний розмір заробітної плати чи достатньо поси-
лання на відповідний штатний розпис; 3) необхідність чіткого визна-
чення у трудовому договорі робочого часу та часу відпочинку інозем-
ця у випадку, якщо вказані умови чітки виписані у правилах внутріш-
нього трудового розпорядку. 

Вочевидь, описані вище проблеми свідчать про необхідність 
удосконалення законодавчого врегулювання відносин працевлашту-
вання іноземців в Україні. 

––––––––– 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 
ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙ 
ПРИ ВИРІШЕННІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ 

Чопик О. П.  
кандидат юридичних наук, 

суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області 
м. Бахмут, Донецька область, Україна 

Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 
встановленим законом. Це положення пункту 1 статті 6 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод судді часто цитують у 
своїх рішеннях, прийнятих за наслідком розгляду справи по суті. Од-
нак порушення гарантії, останньої у переліку, а не по суті, – «судом, 
встановленим законом» – унеможливлює забезпечення права на спра-
ведливий суд ще до початку розгляду справи. 

Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «Сокуренко 
і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року, оцінюючи стверджу-
ване порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, послався на рішення у справі «Занд проти Авс-
трії» (заява №7360/76, доповідь Комісії від 12 жовтня 1978 року), в яко-
му Комісія висловила думку, що термін «судом, встановленим законом» 
передбачає «усю організаційну структуру судів включно з (…) питання-
ми, що належать до юрисдикції певних категорій судів (…)».  

Проблема розмежування судових юрисдикцій при вирішенні 
земельних спорів, яка виникла у зв’язку з тим, що «Верховний Суд 
України (далі – ВСУ) у своїх рішеннях висловлював протилежні по су-
ті правові позиції щодо аналогічних спірних питань», стала підставою 
для звернення Вищого адміністративного суду України до Конститу-
ційного Суду України (далі – КСУ) з конституційним поданням щодо 
офіційного тлумачення положень частини 1 статті 143 Конституції 
України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу Укра-
їни (далі – ЗК України), пункту 1 частини 1 статті 17 Кодексу адмініс-
тративного судочинства України (далі – КАС України). Рішенням КСУ 
від 1 квітня 2010 року №10-рп/2010, зокрема, розтлумачено положення 
пункту 1 частини 1 статті 17 КАС України, яке слід розуміти так, що 
до публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція адмініс-
тративних судів, належать і земельні спори фізичних чи юридичних 

––––––––– 
 Чопик О. П., 2016 
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осіб з органом місцевого самоврядування як суб’єктом владних повно-
важень, пов’язані з оскарженням його рішень, дій чи бездіяльності.  

З метою забезпечення правильного й однакового застосування 
судами законодавства при вирішенні питання юрисдикції та визначен-
ня підсудності цивільних справ, Пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ 1 березня 2013 ро-
ку прийняв Постанову №3 «Про деякі питання юрисдикції загальних 
судів та визначення підсудності цивільних справ». Згідно з пунктом 7 
цієї Постанови спори, що виникають із земельних відносин, у яких хо-
ча б однією зі сторін є фізична особа, незважаючи на участь у них 
суб’єкта владних повноважень, згідно зі статтею 15 Цивільного проце-
суального кодексу України (далі – ЦПК України) розглядаються в по-
рядку цивільного судочинства. Це стосується, наприклад, позовів про 
визнання недійсними рішень органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування щодо видання дозволу на виготовлення (розроб-
лення) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ви-
рішення інших питань, що відповідно до закону необхідні для набуття 
і реалізації права на землю, про надання чи передачу земельної ділянки 
у власність або користування чи невирішення цих питань, припинення 
права власності чи користування землею (статті 116, 118, 123, 128, 131, 
144, 146, 147, 149, 151 ЗК України) та інші, крім спорів, передбачених 
частиною першою статті 16 Закону України від 17 листопада 2009 ро-
ку № 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів не-
рухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхіднос-
ті», про цивільну відповідальність за порушення земельного законо-
давства (статті 210, 211 ЗК України), про повернення самовільно за-
йнятих земельних ділянок (стаття 212 ЗК України). 

Аналогічні положення містились у вже прийнятій на той час Поста-
нові Пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 року 
№6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із 
земельних відносин», рекомендації у якій зводяться до того, що справи у 
спорах за участю державних органів та органів місцевого самоврядування, 
що виникають з правовідносин, у яких державні органи та органи місцевого 
самоврядування реалізують повноваження власника землі, а також в інших 
спорах, які виникають із земельних відносин приватноправового характеру, 
за відповідності складу сторін спору статті 1 Господарського процесуально-
го кодексу України підвідомчі господарським судам.  

У свою чергу, Пленум Вищого адміністративного суду Украї-
ни в Постанові від 20 травня 2013 року №8 «Про окремі питання 
юрисдикції адміністративних судів» надав роз’яснення про те, що 
земельні спори фізичних чи юридичних осіб з органом місцевого са-
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моврядування як суб’єктом владних повноважень, пов’язані з оскар-
женням його рішень, дій чи бездіяльності, належать до публічно-
правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних 
судів (п.12).  

Такі суперечливі роз’яснення судів вищих інстанцій стали під-
ґрунтям для трактування процесуальних законів по-різному в кожному 
конкретному випадку здебільшого на користь суду, а не з метою реалі-
зації конституційних гарантій права на судовий захист сторін у справі. 

Практика ВСУ, рішення якого, висловлені за результатами роз-
гляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового за-
стосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих 
норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язко-
вими, зводиться до наступного.  

Позов, предметом якого є перевірка правильності формування 
волі однієї зі сторін стосовно розпорядження землею та передачі від-
повідних прав щодо неї, не може бути розглянутий за правилами 
КАС України. У разі прийняття суб’єктом владних повноважень рі-
шення про передачу земельних ділянок у власність чи оренду (тобто 
ненормативного акта, який вичерпує свою дію після його реалізації), 
подальше оспорювання правомірності набуття фізичною чи юридич-
ною особою спірної земельної ділянки має вирішуватися у порядку 
цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про 
право цивільне. 

Саме це стало підставою для скасування рішень судів касацій-
ної, апеляційної та першої інстанцій по справах:  

№21-493а14 від 11 листопада 2014 року, предметом якої було рі-
шення органу місцевого самоврядування про укладення додаткової угоди 
про розірвання договору оренди та передачу земельної ділянки оренду; 

№21-308а14 від 9 грудня 2014 року, про визнання дії органу 
державної виконавчої влади на місцях щодо передачі в оренду без 
проведення конкурсу (аукціону) земельних ділянок, зобов’язання вчи-
нити дії стосовно проведення конкурентної процедури земельних тор-
гів щодо набуття права оренди земельних ділянок та скасування роз-
порядження про передачу в оренду земельних ділянок; 

№21-544а14 від 16 грудня 2014 року, щодо скасування ухвал ор-
гану місцевого самоврядування про погодження місця розташування 
земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки, про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної 
ділянки у постійне користування, а також рішення про надання дозво-
лу на проектування будинку; 
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№21-551а14 від 17 лютого 2015 року, щодо оскарження рішення 
органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про затвер-
дження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про 
визнання протиправними дій Держземагентства щодо надання позити-
вного висновку по проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та скасування присвоєного кадастрового номера, визнання 
протиправними дій щодо представлення на розгляду документів з ме-
тою оформлення права користування земельною ділянкою; 

№21-34а15 від 24 лютого 2015 року, щодо скасування наказів Де-
ржземагентства про надання дозволів на розроблення проектів землеус-
трою щодо відведення земельних ділянок у власність та про затвер-
дження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

№21-700а15 від 7 липня 2015 року, щодо оскарження рішення орга-
ну місцевого самоврядування про затвердження проекту зміни цільового 
призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності фізичної особи. 

Однак таку практику не потрібно трактувати як те, що усі спори 
зі суб’єктами владних повноважень у сфері земельних відносин підля-
гають розгляду в порядку цивільного (господарського) судочинства. В 
кожному разі необхідно досліджувати чи діє такий суб’єкт владних 
повноважень на виконання своїх владних управлінських функцій. Так, 
визначаючи підвідомчість справи, необхідно враховувати не лише 
суб’єктний склад, а й предмет спору.  

ВСУ 19 січня 2016 року по справі №21-3690а15, яка стосувалась 
оскарження рішення органу місцевого самоврядування про надання до-
зволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки в оренду, зробив правовий висновок про те, що відповідач при ви-
несенні такого рішення реалізував свої контрольні функції у сфері управ-
ління діяльності, що підпадає під юрисдикцію адміністративного суду. 

На основі комплексного аналізу наведеної практики приходимо 
до висновку, що при визначенні підвідомчості земельного спору необ-
хідно враховувати на якій стадії відбувається оскарження прийнятого 
компетентним органом рішення у сфері земельних відносин. 

До прикладу, статтею 123 ЗК України визначено порядок надання 
земельних ділянок державної або комунальної власності у користування, 
за яким особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки 
за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням 
про надання дозволу на його розробку до відповідного органу. При на-
данні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки орган місцевого самоврядування чи виконавчої влади діє на 
виконання своїх владних управлінських функцій та є суб’єктом владних 
повноважень в розумінні пункту 7 частини 1 статті 3 КАС України.  
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Рішенням про надання земельної ділянки у користування за прое-
ктом землеустрою щодо її відведення здійснюється: 1) затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 2) вилучення 
земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучен-
ня земельних ділянок (у разі необхідності); 3) надання земельної ділянки 
особі у користування з визначенням умов її використання і затверджен-
ням умов надання, у тому числі (у разі необхідності) вимог щодо від-
шкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського вироб-
ництва (частина 10 статті 123 ЗК України). Таким чином, рішення про 
надання земельної ділянки у користування за проектом землеустрою 
щодо її відведення проходитиме ці три умовні фази. 

Отже, після надання дозволу на затвердження проекту землеус-
трою щодо відведення земельної ділянки суб’єкт владних повноважень 
переходить на стадію прийняття рішення про надання земельної ділян-
ки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення. Тому 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-
ки здійснюється суб’єктом владних повноважень як рівноправним 
суб’єктом земельних відносин, дії якого спрямовані на реалізацію сво-
го права розпоряджатись землею. Це випливає, зокрема, з того, що 
підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимо-
гам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових ак-
тів. Спір, який виникає вже на цій стадії прийняття рішення, є спором 
про право цивільне.  

Порівняння правового висновку ВСУ від 24 лютого 2015 року 
по справі №21-34а15, що стосувалась оскарження наказів Держземаге-
нтства про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність та про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (оскаржен-
ня відбувається на стадії прийняття рішення про надання земельної ді-
лянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення, а 
спір підлягає розгляду в порядку ЦПК України) та правового висновку 
ВСУ від 19 січня 2016 року по справі №21-3690а15 (оскарження відбу-
вається на стадії надання дозволу на розробку проекту із землеустрою, 
а спір підлягає розгляду в порядку КАС України) підтверджує існу-
вання такої позиції в судовій практиці. 

Судам необхідно звертати особливу увагу на правильність від-
криття провадження (чи відмову у цьому) по справах зі спорів у земе-
льних правовідносинах. Вірне визначення судової юрисдикції впливає 
не лише якість вирішення спору, а й на забезпечення розгляду справи 
судом, встановленим законом.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

Чопко Х. І.  
кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри трудового,аграрного 
та екологічного права юридичного факультету 

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

Певною мірою негативний вплив на довкілля дозволений, оскі-
льки людство не може існувати і розвиватись, не впливаючи на до-
вкілля. Водночас, необхідно забезпечити з боку держави контроль за 
природокористуванням, визначити межі можливого впливу на довкіл-
ля. Тому державними органами здійснюється цілий комплекс охорон-
них заходів, щоб захистити довкілля від негативного впливу, не допус-
тити порушення екологічних прав людини.  

Важливим завданням держави по запобіганню негативного 
впливу на довкілля є чітке розмежування повноважень державних ор-
ганів влади у сфері охорони довкілля. Серед усіх державних органів, 
до повноважень яких належить контроль у сфері природокористуван-
ня, варто виділити спеціально уповноважені органи виконавчої влади, 
які відповідають за стан природних ресурсів, організацію їх раціональ-
ного використання й охорону довкілля. Провідна роль тут належить 
Міністерству екології та природних ресурсів України, яке діє на під-
ставі Положення про нього, затвердженого Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 21.01.2015р. № 32 [1]. Міністерство екології та 
природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним ор-
ганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координу-
ється Кабінетом Міністрів України. Міністерство екології та природ-
них ресурсів України є головним органом у системі центральних орга-
нів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної 
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та ра-
діаційної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактив-
ними, пестицидами і агрохімікатами, ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, радіаційного захисту, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів (надр, поверхневих та під-
земних вод, внутрішніх морських вод і територіального моря, атмос-
ферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресур-
сів, мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та 

––––––––– 
 Чопко Х. І., 2016 
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природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони України (далі - природні ре-
сурси), відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і не-
виснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, фор-
мування, збереження і використання екологічної мережі, організації, 
охорони та використання природно-заповідного фонду, збереження 
озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на 
зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції 
вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського прото-
колу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологі-
чного вивчення та раціонального використання надр, а також у сфері 
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог зако-
нодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціо-
нальне використання, відтворення та охорону природних ресурсів. 

До основних завдань Міністерства екології та природних ресур-
сів України належить здійснення контролю за додержанням правил, 
нормативів, норм, лімітів, квот, умов, дозволів у сфері використання й 
охорони природних ресурсів (землі, надр, вод, лісів, тварин тощо).  

Низка органів державної виконавчої влади спеціалізується виклю-
чно на здійсненні контролю за використанням окремих природних ресур-
сів. Зокрема, широкі контрольні повноваження у сфері землекористування 
має Державне агентство земельних ресурсів України. Вказаний орган 
здійснює державний контроль за використанням та охороною земель у 
частині дотримання органами державної влади, органами місцевого само-
врядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного зако-
нодавства України тощо. У сфері охорони, використання та відтворення 
водних живих ресурсів контроль здійснює Державне агентство рибного 
господарства України, а Державне агентство лісових ресурсів України 
підконтрольна сфера лісового, мисливського господарства та полювання.  

Проте існуюча система державних органів у сфері охорони довкіл-
ля потребує вдосконалення. З метою оптимізації системи центральних ор-
ганів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпе-
чення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його 
утримання, підвищення ефективності державного управління змінено під-
відомчість окремих державних органів у сфері охорони довкілля. Так, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09. 2014 р. [2] дія-
льність Державного агентства лісових ресурсів України, Державного аге-
нтства рибного господарства України координується Міністром аграрної 
політики та продовольства України. Водночас, така зміна підвідомчості 
Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства 
рибного господарства України має певні недоліки. Як відомо підвідом-
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чість відображає інтереси певного відомства, а отже у своїй діяльності ці 
органи керуватимуться виробничими, економічними, а не екологічними 
пріоритетами. Адже у сфері агропромислової політики перевага надається 
виробничим чинникам у використанні природних ресурсів, а не екологі-
зації природокористування. Тому, вважаємо, що діяльність Державного 
агентства лісових ресурсів України, Державного агентства рибного госпо-
дарства України повинна координуватися Міністерством екології та при-
родних ресурсів України, що надасть відповідним органам більшого при-
родоохоронного спрямування. 

В структурі органів державної влади відсутній і спеціальний 
орган управління в галузі заповідної справи. Після проведення ад-
міністративної реформи відповідно до Постанови Кабінету Мініст-
рів України «Про ліквідацію урядових органів» від 28 березня 
2011 р. № 346 [3] ліквідовано Державну службу заповідної справи, 
а її повноваження буде передано окремому підрозділу Міністерства 
екології та природних ресурсів. Екологи відкидають запропоноване 
адмінреформою створення окремого підрозділу Міністерства еко-
логії та природних ресурсів, який мав би опікуватися питаннями 
природно-заповідного фонду. На їхню думку, це не дозволить за-
безпечити належну координацію у сфері заповідної справи та зумо-
вить скорочення чисельності працівників заповідників. Однією з 
причин цього є зміна тематичної орієнтації самого міністерства, яке 
до адмінреформи «відповідало за охорону довкілля», а тепер «заві-
дує природними ресурсами».  

Таким чином, об’єкти природно-заповідного фонду України 
не мають центрального органу управління. Більша їх частина під-
порядкована непрофільним установам (зокрема Державному агент-
ству лісових ресурсів, Національній академії агарних наук тощо), 
що значно ускладнює управління мережею природно-заповідного 
фонду України та зменшує її ефективність. Вважаємо за доцільне 
створити спеціальну службу, яка зможе зберегти заповідну спадщи-
ну України, здійснювати керівництво заповідними територіями – 
Державне агентство заповідної справи, яке б здійснювало контроль 
і нагляд за територіями екомережі. 

Таким чином, варто встановити чітку вертикаль підпорядкова-
ності органів державної влади у сфері охорони довкілля, забезпечити 
лише профільну їх підпорядкованість, що значно покращить управлін-
ня у сфері природокористування. Лише тоді діяльність державних ор-
ганів у сфері охорони довкілля буде спрямована на запобігання нега-
тивного впливу на довкілля та ефективно реалізовуватиме покладені 
на такі органи завдання у сфері охорони довкілля.  



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

248 

––––––––– 
1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження По-

ложення про Міністерство екології та природних ресурсів України» // 
Урядовий кур’єр від 05.02.2015р. № 21. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію систе-
ми центральних органів виконавчої влади» // Урядовий кур’єр від 
16.09.2014 р. № 169. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію урядових 
органів» // Урядовий кур’єр від 08.04.2011 р. № 64. 

 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
НЕФОРМАЛЬНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В УКРАЇНІ 

Швець Д. Ю.  
асистент кафедри трудового,аграрного 

та екологічного права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

На сьогодні економічно розвинуті країни неухильно відходять від 
орієнтації на промисловий розвиток і беруть курс на створення економіки, 
заснованої, в першу чергу, на знаннях. У зв’язку з цим, істотно зростає 
роль професійного навчання, як засобу освоєння громадянами необхідних 
знань, вмінь та професійних навичок, який забезпечує як їхній особистіс-
ний професійної розвиток, так і економічний розвиток всієї держави. 

Визнання міжнародним співтовариством важливої ролі профе-
сійного навчання в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції 
знайшло своє відображення в положеннях міжнародних актів, що за-
кріплюють право людини на професійне навчання й обов’язок держави 
щодо його забезпечення. 

Зокрема, у Рекомендації МОП №117 «Щодо професійного на-
вчання» вказано, що навчання є не самоціллю, а засобом для того, щоб 
розвивати професійні здібності осіб, які проходять навчання, з належ-
ним врахуванням існуючих можливостей зайнятості і щоб дати їм мо-
жливість використати свої здібності з максимальною користю для са-
мих себе і для суспільства. Навчання є процесом, який триває протя-
гом всього трудового життя людини відповідно до його потреб як ін-
дивідуума і члена суспільства [2]. 

––––––––– 
 Швець Д. Ю., 2016 
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Закон України «Про зайнятість населення» визначає професійне 
навчання, як набуття та удосконалення професійних знань, умінь та 
навичок особи відповідно до її здібностей, що забезпечує відповідний 
рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конку-
рентоспроможності на ринку праці [5]. Законодавець виділяє два рівні 
професійного навчання як безпосередньо на виробництві, так і за на-
правленням територіальних органів Державної служби зайнятості: фо-
рмальний та неформальний. 

Формальне професійне навчання працівника розглядається як 
набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок у навчаль-
ному закладі або безпосередньо у роботодавця відповідно до вимог 
державних стандартів освіти, за результатами якого видається доку-
мент про освіту встановленого зразка [4]. 

На сьогодні, з-поміж закономірних тенденцій розвитку профе-
сійного навчання, науковці називають активне впровадження нефор-
мального навчання. Його актуальність засвідчують численні доповіді 
та нормативні документи міжнародних організацій: ЮНЕСКО, Євро-
пейського Союзу, ООН, ЄС, МОП.  

Важливі рекомендації щодо розвитку неформального навчання, 
як складового елементу концепції безперервного навчання містить 
Меморандум Європейської Комісії від 30 жовтня 2000 року. Зокрема, у 
ньому зазначається, що неформальне навчання дозволяє як молоді, так 
і дорослим набувати нових знань, умінь та навичок, виробляти погляди 
й адаптуватися до постійних змін у соціальному середовищі [3]. 

Попри те, що інтерес до неформального професійного навчання 
зростає як за кордоном, так і в Україні, це питання не знайшло свого 
належного закріплення в національному законодавстві. Так, Законом 
України «Про професійний розвиток працівників» передбачено, що 
неформальне професійне навчання працівників - це набуття працівни-
ками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем 
набуття, строком та формою навчання. За результатами проходження 
такого навчання особі видається довідка, в якій зазначаються професія 
(спеціальність), за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення 
кваліфікації, строки навчання [6]. 

Відповідно до п.4 Порядку підтвердження результатів неформа-
льного професійного навчання осіб за робітничими професіями закріп-
лює порядок підтвердження результатів неформального професійного 
навчання підтвердити кваліфікацію можуть громадяни України, інозе-
мці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, 
яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким на-
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дано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію 
в Україну. 

Варто зауважити, що терміни «робітник» та «працівник» не є 
тотожними. Про це свідчить, наприклад, ст. 27 КЗпП України, в якій 
зазначається, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо 
інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати 
трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним 
виборним органом первинної профспілкової організації, - шести міся-
ців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може 
перевищувати одного місяця [6]. У цьому контексті під поняттям «ро-
бітник» розуміється працівник, зайнятий у виробничій сфері та вико-
нує фізичну працю, спрямовану на створення матеріальних цінностей. 

В свою чергу, працівник – це фізична особа, яка працює за трудо-
вим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації 
незалежно від форми власності та виду діяльності або у фізичної особи, 
яка відповідно до законодавства використовує найману працю [4]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна прийти до висновку, що 
термін «працівник» є ширшим за термін «робітник». 

Однак, національне законодавство регламентує детальний поря-
док підтвердження результатів неформального професійного навчання 
лише за робітничими професіями. Зокрема, в Порядку підтвердження 
результатів неформального професійного навчання осіб за робітничи-
ми професіями, який затверджений постановою КМУ від 15.05.2013 
року №340, вказано, що перелік робітничих професій, за якими здійс-
нюється підтвердження кваліфікації, та суб’єктів підтвердження за-
тверджується Мінсоцполітики за пропозиціями Спільного представни-
цького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спіль-
ного представницького органу репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національному рівні. Таким чином, попри де-
кларування законодавцем можливість підтвердження неформального 
професійного навчання, отримати документ про результати такого на-
вчання можливо лише щодо робітничих професій [6]. 

Більше того, наказ Міністерства соціальної політики України 
від 23.12.2013 № 886 «Про затвердження Перелік робітничих профе-
сій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робітничими професіями» передбачає 
лише три професії, неформальне навчання за якими може бути належ-
ним чином підтверджене, а саме: кухар, зварник, охоронник [7]. 

Незрозумілим залишається позиція законодавця щодо створення 
правових механізмів підтвердження результатів неформального на-
вчання, наприклад, охоронника, залишаючи поза увагою ряд інших 
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професій. На нашу думку, професійне навчання робітничим професіям 
повинне проводитися безпосередньо на виробництві під наглядом від-
повідальної особи, тоді як сучасні можливості самоосвіти дозволяють 
здобути особою самостійно знання у таких сферах, як інформаційні 
технології, дизайн, ремесла, тощо.  

З огляду на досвід іноземних держав, можна запропонувати на-
ступні заходи, необхідні для ефективної організації підтвердження ре-
зультатів неформального професійного навчання: 

– надання повноважень перевірки результатів неформального 
навчання існуючими закладами формальної освіти, шляхом створення 
в них відповідних екзаменаційних комісій; 

– розширення повноважень Державної служби зайнятості Укра-
їни або створення окремого органу, відповідального за перевірку ре-
зультатів неформального навчання, розвиток процедури контролю 
якості неформального навчання; 

– створення єдиного реєстру осіб, які підтвердили результати не-
формального навчання в законодавчо визначеному порядку та забезпе-
чення доступу до зібраної інформації за допомогою інтернет-порталу. 

––––––––– 
1. Кодекс законів про працю 1971. Офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon4.rada.-
gov.ua/laws/show/322-08> 

2. Рекомендація МОП №195 (Про розвиток людських ресурсів: освіта, 
підготовка кадрів і безперервне навчання) (2004) Офіційний сайт Верхов-
ної Ради_України_[Електронний_ресурс]_Режим_доступу:<http://zakon-
.rada.gov.ua/laws/show/ 993_532>. 

3. Memorandum of lifelong learning 2000 (Commission of the European 
Communities) EC official site. [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://arhiv.acs.si/. 

4. Закон України «Про професійний розвиток працівників» (Верхов-
на Рада України) Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4312-17. 

5. Закон України «Про зайнятість населення» (Верховна Рада Укра-
їни) Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17. 

6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Мініс-
терства освіти і науки України від 26.03.2001 №127/151 «Про затвер-
дження положення про професійне навчання працівників на виробниц-
тві» Офіційний сайт Верховної_Ради_України_[Електронний_ресурс]-
_Режим_доступу:_http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0315-01. 
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№ 886 «Про затвердження Перелік робітничих професій, за якими 
здійснюється підтвердження результатів неформального професійного 
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ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЧЛЕНІВ 
СІМЕЙ ВОЇНІВ АТО, 

ЗАГИБЛИХ ДО БЕРЕЗНЯ 2015 РОКУ 

Ширант А.А.  
кандидат юридичних наук, адвокат БВПД  

м. Київ, Україна  

Наслідком соціально-політичних зміни, що відбулися в нашій 
країні у 2014 році є проведення АТО на сході в процесі якої гинуть наші 
воїни. Саме тому актуальним є питання ефективного соціального забез-
печення членів сімей загиблих. Законодавство України встановлює соці-
альний захист членів сімей загиблих, хоча, нажаль через вади законо-
давства не всі члени сім’ї загиблого воїна АТО соціально захищені.  

Слід зауважити, що добровольців, які виявили бажання захища-
ти нашу країну навесні 2014 року оформлювали як працівників МВС 
або як військовослужбовців. При цьому до березня 2015 року існували 
суттєві розбіжності між порядком отримання допомоги членами сім’ї 
загиблого воїна АТО (який був оформлений як працівник МВД) та 
членами сім’ї загиблого воїна АТО (який був оформлений військовос-
лужбовцем). Різниця полягає в тому, що сума такої допомога розподі-
ляється між всіма члени сім’ї загиблого військовослужбовця, а сума 
допомоги членам сім’ї загиблого міліціонера виплачувалася лише од-
ному з відповідних суб’єктів в порядку черговості. 

На практиці це призводить до того, що інші члени сім’ї загиблого 
в АТО міліціонера залишаються без відповідного соціального захисту.  

Звернемося до конкретного прикладу: у жовтні 2014 року заги-
нув воїн АТО, кавалер ордену “За мужність”, який був оформлений як 
працівник міліції. У нього залишилась малолітня донька, проте з дру-
жиною він був розлучений і проживав разом із своєю матір’ю.  

Вся суму одноразової допомоги, яка передбачається Законом 
України “Про міліцію”, наприкінці 2014 року була виплачена не матері 

––––––––– 
 Ширант А. А., 2016 
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загиблого як члену його сім’ї, яка має першочергове право на отри-
мання такої допомоги, згідно Порядку та умов виплати одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника 
міліції, податкової міліції, затверджених постановою Кабінету Мініст-
рів України від 12 травня 2007 р. N 707, а його доньці, яка проживає з 
колишньою дружиною загиблого, і з якою він розлучився у 2009 році. 
Слід зауважити, що діти в будь-якому разі є членами сім’ї загиблого 
міліціонера і мають право на отримання допомоги. 

Як вже зазначалося, станом на грудень 2014 року вся сума допо-
моги виплачувалася лише одному суб’єкту, а не розподілялася між всіма 
членами сім’ї загиблого міліціонера, як це передбачено сьогодні редак-
цією статті 23 Закону України “Про міліцію” та постановою Кабінету 
Міністрів від 21.10.2015 року № 850 “Про затвердження Порядку та 
умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі заги-
белі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без уста-
новлення інвалідності працівника міліції”. Оскільки в пункті 3 вказаної 
постанови зазначається, що грошова допомога призначається і виплачу-
ється у разі загибелі (смерті) працівника міліції, який перебував на слу-
жбі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових 
обов’язків - у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, установле-
ного законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними 
частками членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого).  

В нашому випадку мати є членом сім’ї загиблого і на сьогодні 
не отримала грошову допомогу у зв’язку з гибеллю сина - тому досі 
залишається соціально незахищеною.  

Аналізуючи дані правовідносини та відповідні нормативні при-
писи доцільно ґрунтуватися на статті 3 Конституції України, в якій за-
значено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави.  

Враховуючи те, що на сьогодні законодавство змінилося і чіт-
ко передбачає право матері як члена сім’ї загиблого на отримання 
допомоги рівними частинами з іншими суб’єктами - доцільно стави-
ти питання про те, що мати загиблого міліціонера має право на свою 
частину допомоги згідно постанови Кабінету Міністрів № 850 від 21 
жовтня 2015 року.  

Але справа ускладнюється тим, що вказана постанова була при-
йнята лише у жовтні 2015 року, а судовими рішеннями, які були прийн-
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яті до жовтня 2015 року зазначено, що оскільки допомога вже була ви-
плачена донці загиблого сина згідно Порядку та умов виплати одноразо-
вої грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності праців-
ника міліції, податкової міліції, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 12 травня 2007 р. № 707,– мати не має права на її 
отримання. При цьому суд не надав правової оцінки тому, що мати теж є 
членом сім’ї загиблого і має першочергове право на отримання такої до-
помоги (ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 
29 вересня 2015 року по справі № 552/3572/15-а).  

Також слід зазначити, що постанова Кабінету Міністрів № 850 від 
21 жовтня 2015 року містить дискримінаційне положення, а саме: осо-
бам, які до набрання чинності Законом України від 13 лютого 2015 р. N 
208-VIII "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про міліцію" 
щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) 
або каліцтва працівника міліції" мають право на отримання одноразової 
грошової допомоги, допомога призначається і виплачується відповідно 
до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі заги-
белі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 
р. № 707. А згідно цього порядку за (постановою Кабінету Міністрів № 
707 від 12 травня 2007 року) грошова допомога не розподіляється між 
всіма членами сім’ї - як це передбачено на сьогодні постановою Кабіне-
ту Міністрів № 850 від 21 жовтня 2015 року, а виплачується лише одно-
му суб’єкту - і в нашому випадку така допомога вже була виплачена не-
повнолітній донці загиблого міліціонера. 

У листопаді 2015 року мати загиблого зверталася до громадсь-
кої приймальної МВС України з цього питання, проте до її справи від-
неслися формально та повідомили, що на неї дія постанови Кабінету 
Міністрів України № 850 від 21 жовтня 2015 року не розповсюджуєть-
ся і відомство керується рішенням суду, яким матері було відмовлено 
у виплаті одноразової грошової допомоги згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 707. 

Слід зазначити, що матері загиблого також було відмовлено 
державою в наданні соціальних пільг як матері воїна-міліціонера, який 
загинув в АТО, згідно її статусу члена його сім’ї, оскільки з цього літа 
пільги не надаються особам, які мать прибуток більше ніж 1710 гри-
вень – її пенсія складає 1964 гривень 43 копійок – отже вона не може 
скористатися тими пільгами, які передбачені соціально-забезпе-
чувальним законодавством. 

Таким чином конституційне право матері загиблого на соціаль-
ний захист було порушено: 
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– діями та бездіяльністю МВС України, яке є суб’єктом, що при-
значає та виплачує одноразову грошову допомогу, який спочатку не вста-
новив мати як суб’єкта першої черги для виплати одноразової допомоги 
згідно постанови КМ від 12.05.2007 року № 707, а на сьогодні відмовляє 
їй у виплаті частини допомоги за чинним законодавством, яке не супере-
чить Конституції України та містить дискримінаційні приписи; 

– діями Кабінету Міністрів України, який прийняв дискриміна-
ційну норму в постанові від 21.10.2015 року № 850 щодо обмеження її 
права на отримання одноразової соціальної допомоги через те, що її 
син загинув до березня 2015 року, а не після.  

Також, відносно матері загиблого воїна АТО нашою державою 
було порушено статтю 14 Конвенції про захист прав та основополож-
них свобод людини (яка забороняє дискримінація) у поєднанні з стат-
тею 1 протоколу Першого до вказаної Конвенції. Згідно практики Єв-
ропейського суду з прав людини “дискримінація означає поводження з 
особами у різний спосіб, без об’єктивного та розумного обґрунтуван-
ня, у відносно схожих ситуаціях» (рішення у справі Пічкур проти 
України, рішення у справі "Вілліс проти Сполученого Королівства", 
заява N 36042/97, п. 48, ECHR 2002-IV). 

На сьогодні справа передана на розгляд до суду касаційної ін-
станції і у разі негативного рішення є можливість звернутися до ЄСПЧ 
– проте такий судовий розгляд триватиме певний час, якого, нажаль, 
може не вистачити для захисту прав матері загиблого, зважаючи на її 
похилий вік. 

 

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ 
У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  

Шолок О. О.  
магістрант юридичного факультету 

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

Конституція України у ст. 43 проголосила право кожного на 
працю. Оплата праці – чи не найважливіша категорія в системі умов 
праці, в якій, як ні у жодній іншій сфері, відбиваються усі суперечності 
суспільства, усі досягнення і прорахунки [3, с. 451]. Затримка виплати 
заробітної плати, на жаль, є звичним явищем в нашому житті. Частими 
є випадки, коли роботодавці відмовляються виплачувати заробітну 

––––––––– 
 Шолок О. О., 2016 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 
Матеріали всеукраїнського «круглого столу» ... 

256 

плату своїм працівникам з тих чи інших підстав. Це наносить шкоду 
трудовим відносинам і суттєво порушує права працівника [7, с. 45]. 

Саме тому важливим є не лише проголошення, а й забезпечення 
реального захисту законних прав і свобод людини. Найбільш ефектив-
ною правовою формою захисту прав і свобод є судовий захист. Важ-
ливою перевагою такого захисту є значно більша можливість об’єктив-
ного вирішення правового конфлікту [5, с. 60]. Оперативний судовий 
захист зазначеного права громадянина в цивільному процесі може бу-
ти здійснено завдяки процедурі наказного провадження. 

Наказне провадження спрямоване на певне прискорення судо-
чинства. Як вказується у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Євро-
пи №R (81)7 від 14 травня 1981 р. у контексті доступу до правосуддя 
необхідно впровадити процедури спрощеного та прискореного судо-
чинства. У п.15 цієї Рекомендації йде мова про впровадження таких 
спрощених процедур судочинства, які виключають необхідність про-
ведення судових засідань, а у п.9 - про розробку заходів щодо розгляду 
безспірних позовних вимог, з тим, щоб остаточні рішення виносилися 
швидко, без зайвих формальностей [2]. 

Прийнятий Верховною Радою України у 2004 р. ЦПК України 
ввів наказне провадження, поряд з позовним та окремим, як самостій-
ний вид провадження.  

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду циві-
льних та кримінальних справ у постанові “Про практику розгляду су-
дами заяв у порядку наказного провадження” зазначив, що наказне 
провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження 
у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у 
якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій 
належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та 
боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, 
який є особливою формою судового рішення [1]. 

Метою наказного провадження є захист прав та інтересів особи, 
якій належить право вимоги. Для вимог, що підлягають задоволенню в 
порядку наказного провадження, характерним є те, що: 1) такі вимоги 
пов’язані зі стягненням грошових сум; 2) вичерпний перелік таких ви-
мог передбачено ст.96 ЦПК України; 3) заявлені вимоги не містять 
спору про право. 

З метою захисту трудових прав наказне провадження здійсню-
ється у випадку стягнення нарахованої але не виплаченої працівникові 
суми заробітної плати відповідно до п. 1 ст. 96 ЦПК України.  

Особливостями розгляду даної категорії справ у порядку наказно-
го провадження є те, що: 1) до таких вимог не застосовується позовна 
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давність; 2) судовий наказ про виплату заробітної плати, але не більше 
ніж за один місяць, підлягає негайному виконанню, а також суд має пра-
во допустити негайне виконання судового наказу в разі стягнення всієї 
суми заборгованості із заробітної плати; 3) судовий збір при подачі за-
яви на видачу судового наказу по даній категорії вимог не сплачується; 
4) заява на видачу судового наказу подається до суду за вибором заяв-
ника - за зареєстрованим місцем його проживання чи перебування. 

Якщо заробітна плата не нарахована, або є спір про розмір заро-
бітної плати то вона стягується в позовному провадженні [4, с. 74].  

Сторонами трудового конфлікту виступають, як правило, сто-
рони трудової угоди - працівник та роботодавець. В той же час стягу-
вачами у справах про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробі-
тної плати, можуть бути й особи, які припинили трудові правовідноси-
ни з роботодавцем. 

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого су-
ду України з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про практику 
розгляду судами заяв у порядку наказного провадження” до заяви має 
бути додано докази перебування заявника у трудових відносинах із 
боржником (наприклад, довідка з місця роботи, трудова книжка у разі 
припинення трудового договору), а підтвердженням суми, яка стягу-
ється, може бути будь-який належно оформлений документ, що вказує 
на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення 
строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунко-
вий лист чи копія платіжної відомості тощо.  

Однак збір документів, що підтверджують суму нарахованої, 
але не виплаченої заробітної плати, часто стає проблемою для праців-
ника. Трапляється, що роботодавець не видає працівнику жодного до-
кумента про суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, і 
просто ігнорує будь-які звернення працівника з цього приводу. У цьо-
му випадку працівник змушений звертатись до суду із клопотанням 
про витребування доказів, яке може бути заявлене та вирішене судом 
виключно в позовному провадженні, що унеможливлює видачу судо-
вого наказу [5, с. 61]. Неможливість надання працівником до суду до-
кумента про суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, ви-
даного роботодавцем, є однією з причин вкрай рідкого звернення гро-
мадян до суду із заявами про видачу судового наказу.  

Якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не випла-
ченої працівникові суми заробітної плати, судовий наказ може бути 
видано не лише на суму заборгованості із заробітної плати, а й на суму 
компенсації за порушення строків її виплати, оскільки компенсаційні 
виплати входять до структури заробітної плати. Також можна конста-
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тувати, що в порядку наказного провадження можуть бути стягнені, 
зокрема, і суми грошових компенсацій у разі невикористання щоріч-
них відпусток, і матеріальна допомога, що має систематичний харак-
тер, і інші виплати за роботу, що належать працівникові [1]. Головною 
умовою такого спрощеного стягнення є нарахування роботодавцем 
цих виплат працівникові. 

Процес розгляду судом заяви про видачу судового наказу і при-
йняття рішення у справі, вимоги до судового наказу, порядок скасу-
вання судового наказу стягувачем і подальше апеляційне оскарження 
чітко регламентовані ЦПК України та є уніфікованими для всіх вимог, 
за якими може бути виданий судовий наказ, тому щодо наказного про-
вадження про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові 
суми заробітної плати конкретних особливостей немає. 

Безсумнівно, наказне провадження є ефективною формою 
захисту трудових прав працівників у тих випадках, коли мова йде 
саме про затримку виплати заробітної плати, а не про спір стосовно її 
розміру, і коли працівник не претендує на додаткові компенсації з 
боку роботодавця у зв’язку з її невиплатою. У правовій доктрині 
також пропонуються думки щодо розширення сфери наказного 
провадження при захисті трудових прав, але наразі вони не знайшли 
законодавчого закріплення. 
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СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Шпарик Н. Я.  
асистент кафедри трудового, аграрного 

та екологічного права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Право навколишнього середовища Європейського Союзу прой-
шло досить складний шлях становлення та розвитку. Стокгольмська 
конференція ООН з питань навколишнього середовища, що відбулася 
в 1972 р., дала поштовх для формування самостійної політики ЄС у га-
лузі охорони навколишнього середовища. Починаючи з 1973 року ця 
політика втілюється у програмах чи планах дій з охорони довкілля, що 
містять декларації принципів і основних підходів, а також пріоритет-
них шляхів вирішення екологічних проблем на період прийняття цих 
програм та планів дій. Саме в цих програмах (у період з 1973 року по 
1982 рік) було закріплено 11 базових принципів, що створили фунда-
мент екологічної політики ЄС на майбутнє, таких як: принцип «краще 
попереджати, ніж лікувати», принцип «забруднювач платить»; еколо-
гічна політика ЄС має брати до уваги інтереси країн, що розвиваються; 
охорона довкілля є справою кожного, що потребує об’єднання зусиль 
щодо поліпшення екологічного виховання тощо. 

Європейська Комісія у 2012 році представила нову Сьому Програ-
му дій з охорони навколишнього середовища до 2020 року під назвою 
«Жити добре, в межах можливостей нашої планети», яка буде керівною 
для екологічної політики Європейського Союзу на період до 2020 року. 
Вона спрямована на підвищення екологічної рівноваги в Європі та пере-
творення економіки ЄС у інклюзивну і сталу «зелену» економіку. 

Правову систему ЄС формують акти різних рівнів. Усі джерела 
європейського права перебувають у ієрархічній системі, в якій вищу 
юридичну силу мають джерела первинного права. На основі первинно-
го права органи Європейського Союзу приймають норми вторинного 
права. Відносно самостійними групами є джерела прецедентного права 
(рішення Суду Європейських Співтовариств і Суду першої інстанції) 
та міжнародні договори. 

За сферами правового регулювання джерела ЄС у галузі охорони 
навколишнього середовища поділяють на «горизонтальне» та «вертика-

––––––––– 
 Шпарик Н. Я., 2016 
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льне» законодавство. «Горизонтальне» застосовується для регулювання 
загальних питань, що стосуються навколишнього середовища: щодо до-
ступу до екологічної інформації, оцінки впливу на навколишнє середови-
ще, звітування про імплементацію директив у сфері охорони довкілля то-
що. До «вертикального» законодавства належать нормативно-правові ак-
ти, які регулюють конкретні сфери діяльності, наприклад, поводження з 
відходами, охорона вод, біорізноманіття та інше [1, с. 56]. 

ЄС прагне налагодити більш тісні відносини з Україною, вихо-
дячи за рамки двостороннього співробітництва у напрямку поступової 
економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. 
Україна є пріоритетною країною�партнером у рамках Європейської 
політики сусідства та Східного партнерства. Угода про партнерство і 
співробітництво набрала чинності у 1998 році та забезпечувала конк-
ретні рамки співпраці між ЄС та Україною по усіх ключових напрямах 
реформ. У 2004 році Законом України було затверджено Загальнодер-
жавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС, 
метою якої є досягнення відповідності правової системи України 
acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються ЄС до 
держав, які мають намір вступити до нього. 

З 2009 року співпраця України з Європейським Союзом, зокре-
ма у сфері охорони довкілля, здійснюється в рамках виконання Поряд-
ку денного асоціації між Україною та ЄС. Його розроблено на принци-
пах політичної асоціації та економічної інтеграції, спільної участі, спі-
льної відповідальності та спільної оцінки. 13 березня 2015 р. Урядом 
прийнято розпорядження «Про схвалення рекомендації Ради асоціації 
між Україною та ЄС про імплементацію Порядку денного асоціації 
між Україною та ЄС» (№207). 16 березня 2015 р. Рада асоціації між 
Україною та ЄС схвалила оновлений Порядок денний асоціації. Цей 
документ станом на сьогодні є спільним практичним інструментом 
підготовки та сприяння повній імплементації Угоди про асоціацію. 

Питання охорони довкілля в Порядку денному асоціації закріпле-
ні в розділі «Інші сфери співробітництва» і стосуються підготовки до 
імплементації acquis ЄС та підтримки України у: розробці та імплемен-
тації стратегії та плану дій з навколишнього середовища; посиленні ад-
міністративної спроможності, розробці та імплементації законодавства, 
стратегій та планів у сфері навколишнього природного середовища, зок-
рема щодо оцінки впливу на довкілля, доступу до інформації та участі 
громадськості; розвитку національних імплементаційних інструментів 
відповідно до багатосторонніх угод у сфері охорони довкілля; подаль-
шого впровадження Кіотського протоколу через діалог в рамках спіль-
ної робочої групи Україна-ЄС з питань зміни клімату тощо. 
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Інтеграційні процеси лише посилилися, перейшли на новий рі-
вень після підписання «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони». Полі-
тичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, а економіч-
ну частину – 27 червня 2014 року. Вже 16 вересня 2014 року Європей-
ський парламент ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і ЄС 
синхронно з Верховною Радою України. 

Нова угода визначає основні напрямки подальшого розвитку 
двосторонньої співпраці України та ЄС у сфері охорони довкілля після 
підписання та набрання чинності Угоди про асоціацію. Велику частину 
Угоди становлять додатки до неї. Угодою створюється асоціація між 
Україною та ЄС, яка, серед іншого, спрямована на поступове зближен-
ня Сторін на основі спільних цінностей, наближення України до полі-
тики ЄС, створення умов для зростання тісної співпраці в різних сфе-
рах спільного інтересу, в яку, серед іншого, входить і охорона довкіл-
ля. Велика увага приділяється питанню дотримання чинного екологіч-
ного законодавства та багатосторонніх природоохоронних угод в кон-
тексті створення зони вільної торгівлі. Сторони, серед іншого, підтве-
рджують, що «торгівля повинна сприяти сталому розвитку в усіх його 
вимірах». У цьому ж контексті Угода містить окремі зобов’язання що-
до торгівлі продуктами лісу та рибними продуктами [2]. 

Перші кроки в напрямку адаптації у сфері охорони довкілля у 
рамках Угоди про асоціацію були зроблені в грудні 2012 року, коли 
Мінприроди затвердило Базовий план адаптації екологічного законо-
давства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план 
апроксимації – Наказ №659). Базовий план передбачає перелік дирек-
тив ЄС у сфері охорони довкілля, до яких повинно адаптуватися украї-
нське законодавство. Для кожної директиви було визначено не лише 
мінімальний перелік конкретних нормативно-правових актів, котрі бу-
дуть адаптуватися, але й окреслені базові вимоги, у напрямку яких і з 
врахуванням яких повинно змінюватися законодавство. 

Для України згідно Угоди про асоціацію впровадження законо-
давства ЄС у галузі довкілля відбувається в межах восьми секторів. 
Загалом воно регламентується 29 джерелами права — Директивами та 
Регламентами ЄС у цій сфері, що встановлюють загальні правила та 
стандарти, які повинні бути перенесені до внутрішньодержавного пра-
ва. На відміну від сучасного природоохоронного законодавства Украї-
ни, яке у багатьох аспектах є декларативним, джерела права ЄС визна-
чають кількісні та якісні результати, які треба досягти кожній країні 
протягом визначеного періоду часу. Особливістю Директив ЄС є те, 
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що держави повинні адаптувати своє законодавство для досягнення 
цілей, визначених Директивами, але при цьому самі визначають мето-
ди їх досягнення. У Додатку ХХХ Угоди про асоціацію виділені на-
ступні сектори: управління довкіллям та інтеграція екологічної політи-
ки у інші галузеві політики; якість атмосферного повітря; управління 
відходами та ресурсами; якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище; охорона природи; промислове забру-
днення та техногенні загрози; зміна клімату та захист озонового шару; 
генетично модифіковані організми [3]. 

Важливим елементом співпраці у сфері охорони довкілля, що 
визначаються Угодою про асоціацію, є поступове наближення законо-
давства України до політики та законодавства ЄС. Окремим додатком 
до Угоди визначаються конкретні Директиви, що їх потрібно адапту-
вати, а також конкретні часові рамки. Такі зобов’язання України є ду-
же важливими з огляду на необхідність наближення до норм та стан-
дартів ЄС. Тим не менше, вони викликають багато запитань щодо фак-
тичної можливості державних органів виконувати такі зобов’язання, 
беручи до уваги до недавнього часу сумнівний прогрес у реалізації іс-
нуючих зобов’язань в рамках двосторонньої співпраці між Україною 
та ЄС у сфері охорони довкілля. 

Але попри жорстку критику науковців та експертів Україна має 
чітко виражене політичне та правове підґрунтя для прийняття та за-
безпечення якісних змін у сфері правової охорони довкілля. Угода про 
асоціацію – це новий поштовх для вдосконалення законодавчої регла-
ментації, природоохоронної діяльності та покращення виконання між-
народно-правових стандартів через адаптацію до джерел права Євро-
пейського Союзу, який чи не найбільш відповідально у всьому світі 
дотримується концепції сталого розвитку. 

Попри те, що джерела права Європейського Союзу не є джере-
лами права України, вони мають значний вплив на законодавство на-
шої держави, беручи до уваги взяті Україною зобов’язання в Угоді про 
асоціацію перед державами-членами Європейського Союзу. В подаль-
шому, враховуючи напрямки нашої зовнішньої політики, такі інтегра-
ційні процеси будуть лише посилюватися, а із набуттям членства ЄС 
джерела європейського права стануть для України обов’язковими і в 
ієрархії законодавства займатимуть свою нішу поміж Конституцією, 
ратифікованими міжнародними договорами та законами України. 

––––––––– 
1. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право 

навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. – 256 с. 
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2. Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між 
Україною та ЄС / Під ред. Андрусевич Н. – Львів. – 2013 – 202 с. – С. 9. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://rac.org.ua/filea-
dmin/user_upload/publications/EU_Ukraine_Monitoring_2013_FINAL.pdf 

3. Охорона природи: короткий опис Директив ЄС та графік їх реа-
лізації [Електронний ресурс] // Проект ЄС «Додаткова підтримка Міні-
стерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Сек-
торальної бюджетної підтримки». – 2014. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.sbs-envir.org/images/documents/Zapov_brochure_final.pdf  
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Київ, Україна 

Питання вирішення пенсійних спори в Україні є одним із клю-
чових у пенсійному забезпеченні. Їх чисельність з кожним роком зрос-
тає, що свідчить про недосконалість пенсійного законодавства та не-
ефективну роботу управлінні Пенсійного фонду України на місцях.  

Моменту прийняття суддею рішення про відкриття проваджен-
ня у адміністративній справі щодо пенсійного забезпечення і виникає 
пенсійний спір, судовий спір із пенсійних питань ін. Українському за-
конодавству невідома дефініція пенсійного спору, на нашу думку, у 
цьому немає необхідності, оскільки, якщо абстрагуватися від предмету 
спору, то це спір між фізичною особою та державним органом в особі 
ПФУ. Проте дати визначення та класифікувати пенсійний спір на види 
правовою наукою необхідно. Не завжди доктринальні дефініції пере-
ходять у статус законодавчих, але вони можуть здійснювати ідеологіч-
ний вплив на характер правових норм, їхній дух. 

Перші кроки у напрямку визначення спору з питань права соці-
ального забезпечення зробила О.О. Сєрєбрякова, яка розуміє його як 
розбіжність між сторонами матеріального чи процедурного правовід-
ношення з соціального забезпечення, яку передано на вирішення 

––––––––– 
 Шумило М. М., 2016 
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юрисдикційного органу [1, с. 42]. Загалом погоджуємося із таким ви-
значенням у контексті спору з питань соціального забезпечення, проте 
це визначення, не дивлячись на свою стислість, локанічність і логіч-
ність, не може застосовуватися у пенсійному забезпеченні, оскільки 
воно не включає дуже суттєву стадію пенсійного процесу – страхуван-
ня. Оскільки ця стадія є найтривалішою у пенсійному забезпеченні 
(усе трудове життя), можна допустити низку розбіжностей у питанні 
зарахування чи незарахування пенсійних внесків, особливо це питання 
актуалізується на третьому рівні пенсійного забезпечення – недержав-
ному страхуванні, коли особі безпідставно відмовляють поміняти 
страхову організацію чи банк. Тому, на нашу думку, ця стадія повинна 
бути відображена у визначенні. 

О. В. Єрофєєва під пенсійним спором вбачає розбіжність між сто-
ронами пенсійних і тісно пов’язаних з ними відносинами процедурно-
процесуального характеру з питань, що пов’язані із застосуванням закріп-
лених у законі умов і норм пенсійного забезпечення, порядку реалізації 
права на пенсійне забезпечення, встановлення юридичних фактів, необ-
хідних для виникнення цих відносин або щодо оскарження прийнятого 
рішення, що відтворено у вигляді звернення одного із суб’єктів вказаних 
відносин у компетентний орган, який зобов’язаний його розглянути у 
встановленому законом порядку у встановлені строки і про результати 
повідомити заявника [2, c. 98]. Дефініція, яку запропонувала вчена, пере-
вантажена ознаками, за якими губиться суть пенсійного спору. Зайвим 
вважаємо конкретизувати суб’єктів спору, оскільки вони можуть зміню-
ватися залежно від стадії пенсійного процесу (ПФУ, МСЕК тощо). 

Таким чином, вважаємо, що необхідно сформулювати власне 
визначення пенсійного спору. Пенсійний спір – публічно-правовий спір, 
який характеризується як розбіжності, що виникли між суб’єктами 
на стадії пенсійно-страхових, процедурно-організаційних та пенсійно-
забезпечувальних правовідносин у пенсійному забезпеченні, які вирішу-
ються в адміністративному суді.  

Якщо дефініцій пенсійного спору чи спору з питань соціального 
забезпечення небагато, то питання класифікації спорів за видами є до-
статньо розробленим у наукових працях. 

В.М. Шайхатдінов перший, хто запропонував класифікувати 
спори в сфері соціального забезпечення за: (а) суб’єктним складом та 
(б) суттю позовних вимог [3, с. 62–63]. 

Вперше на дисертаційному рівні класифікацію спорів у соціаль-
ному забезпеченні здійснила О.О. Сєрєбрякова за такими критеріями: 
1) суб’єктним складом; 2) суб’єктом-ініціатором спору; 3) видом спір-
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ного правовідношення; 4) характером позовних вимог; 5) юрисдик-
ційним порядком вирішення [1, с. 100–101].  

Аналізуючи пенсійні спори, вчена класифікує їх на:  
а) спори, пов’язані із призначенням пенсії: (а.1.) пов’язані із 

встановленням юридичних фактів, які мають значення для призначен-
ня пенсії; (а.2.) щодо призначення пенсії; (а.3.) пов’язані із встанов-
ленням розміру пенсії; (а.4.) пов’язані із застосуванням надбавок і під-
вищень до основного розміру пенсії; (а.5.) інші, що виникають на ста-
дії призначення пенсії; 

б) спори, пов’язані з відрахуванням із пенсій: (б.1.) щодо стяг-
нення надлишкових пенсійних виплат; (б.2.) щодо відрахування з пенсії; 
(б.3.) пов’язані із затримкою виплати пенсій і стягнення компенсації за 
таку невиплату; (б.4.) інші, що виникають на стадії призначення пенсії; 

в) спори, пов’язані з перерахунком пенсії; 
г) спори, що виникають у зв’язку з припиненням або призупи-

ненням виплати пенсії; 
ґ) спори, що пов’язані з виплатою недоотриманої пенсії помер-

лого пенсіонера [1, с. 104-109]. Ідентичну класифікацію наводять і 
Р.Р. Сафараліев огли та І.І. Ісмаілов [4, с. 117-120]. 

О. Г. Азарова запропонувала своє бачення класифікації судових 
спорів, а саме: (1) незнання законодавства органами, що здійснюють 
пенсійне забезпечення, і судами; (2) спори, викликані неналежним 
правовим регулюванням пенсійних відносин; (3) застосування правил 
обчислення та обліку спеціального стажу, що діяв на час його набуття; 
(4) включення деяких періодів у стаж роботи, що дають право на 
отримання дочасного пенсійного забезпечення; (5) підтвердження за-
йнятості на роботах з особливими умовами праці протягом повного 
робочого дня; (6) встановлення тотожності робіт з особливими умова-
ми праці; (7) допустимість і оцінка доказів при вирішенні пенсійних 
спорів; (8) визнання права на пенсію з дня першого звернення; 
(9) вибір нормативного акту, що підлягає застосуванню; (10) тлума-
чення судами матеріальних і процесуальних норм; (11) тлумачення су-
дами законодавства при вирішенні спорів громадян країн-членів СНД 
[5, с. 167]. Щодо останньої категорії, то вчена переконливо доводить, 
що це не вигадані, а реальні спори, які розглядаються в суді [6, с. 94–
113], зокрема враховуючи положення Угоди про гарантії прав грома-
дян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пен-
сійного забезпечення [7] від 13.03.1992 р. 

О. В. Єрофєєва обмежилася трьома видами спорів: а) ті, що ви-
никають з відносин із встановленням юридичних фактів; б) пов’язані з 
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реалізацією права на пенсійне забезпечення; в) спори щодо пенсійних 
відносин [2, с. 102]. 

Наведені класифікації, безумовно, мають наукову цінність, однак 
не позбавлені і недоліків, головним із них є спроба вчених максимально 
деталізувати та навести конкретні види спорів, які виникають. Це зроби-
ти вкрай складно, оскільки на кожній стадії пенсійного забезпечення ви-
никає власний предмет спору (О. О. Сєрєбрякова, О. Г. Азарова). Іншим 
недоліком є те, що, відштовхуючись від стадій пенсійного забезпечення, 
науковці фактично ігнорують пенсійно-страхові відносини (О. О. Сє-
ребрякова, О. В. Єрофєєва). Якщо відносини пенсійного страхування є 
предметом пенсійного права, а норми, які регулюють ці відносини, є но-
рмами пенсійного законодавства, то, очевидно, що спори на цій стадії 
теж мають входити до класифікації, якої, однак, немає.  

Викладене дає можливість сформулювати авторську класифіка-
цію пенсійних спорів на підставі загального розуміння пенсійного за-
безпечення як процесу, який має свої стадії. Тому в основу класифіка-
ції покладений стадійний критерій, тобто пенсійні спори класифіку-
ються залежно від стадій, на яких вони можуть виникати. 

Таким чином, пенсійні спори можна класифікувати так: 
1) ті, що виникають на стадії пенсійно-страхових відносин (за-

безпечення права на пенсію); 
2) ті, що виникають на стадії процедурно-організаційних відно-

син (здійснення права на пенсію); 
3) ті, що виникають на стадії пенсійно-забезпечувальних відно-

син (виплата пенсії); 
4) ті, що виникають на стадії виконавчих (постпроцесуальних) 

відносин, тобто на стадії виконавчого провадження. 
Останній різновид спорів також не врахований жодним вченим, 

але є вкрай важливим, оскільки в Україні, на жаль, є серйозні пробле-
ми із виконанням рішень судів у соціальній сфері загалом та пенсій-
ному забезпеченні зокрема (про це йтиметься в іншій частині цього 
наукового дослідження). 

Викладене дає можливість проаналізувати правову природу 
процесуально-захисних правовідносин, які виникають на трьох рівнях 
пенсійної системи України. 

Правовою підставою виникнення процесуально-захисних пра-
вовідносин у пенсійному забезпеченні є ст. 105 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме: застра-
ховані особи та члени їхніх сімей мають право на оскарження дій (без-
діяльності) страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду та 
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їх посадових осіб відповідно до законодавства про звернення грома-
дян, а також у судовому порядку. 

Страхувальники мають право на оскарження дій (бездіяльності) 
виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб у порядку 
підлеглості до вищого органу або посадової особи, а також у судовому 
порядку. 

Оскарження дій страхувальників чи виконавчих органів Пенсій-
ного фонду здійснюється в разі, якщо страхувальником або посадови-
ми особами виконавчих органів Пенсійного фонду порушено права і 
законні інтереси застрахованих осіб, створено перешкоди для здійс-
нення прав і законних інтересів таких осіб внаслідок дій чи бездіяль-
ності страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного 
фонду чи прийнятого виконавчими органами Пенсійного фонду рі-
шення або покладено на застраховану особу чи пенсіонера обов’язки, 
які не передбачені Законом. 

Очевидно, що теоретичні та практичні проблеми пенсійного спору 
зберігатимуть свою актуальність і надалі, а отже їх вивчення залишається 
одним із пріоритетних напрямків дослідження пенсійного права.  

––––––––– 
1. Серебрякова Е.А. Правовые аспекты рассмотрения споров по во-

просам социального обеспечения: дис.... канд. юрид. наук. 12.00.05 / 
Елена Алексеевна Серебрякова; Ин-т государства и права РАН. – М., 
2002. – 231 с. 

2. Ерофеева О.В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: 
моногр. / О.В. Ерофеева. – М.: Проспект, 2013. – 176 c. 

3. Шайхатдинов, В.Ш. Право социального обеспечения Российской 
Федерации: альбом схем / В.Ш. Шайхатдинов. – Екатеринбург: Ур-
ГАС, 1998. – 63 с. 

4. Сафаралиев Р.Р. оглы, Исмаилов И.И. Виды и значение классифи-
кации споров по вопросам социального обеспечения / Р.Р. оглы Сафара-
лиев, И.И. Исмаилов // Трудовое право. – 2009. – № 8. – С. 117–120. 

5. Азарова Е. Г. Судебная защита пенсионных прав: науч.практ. по-
соб. / Е. Г. Азарова. – М.: Ин-т заква и сравнит. правовед. при Прави-
тельстве РФ, 2009. – 408 c. 

6. Азарова Е. Г. Разрешение пенсионных споров граждан госу-
дарств СНГ / Е.Г. Азарова // Комментарий судебной практики. – 2010. 
– Вып. 15. – С. 94–113. 

7. Угода про гарантії громадян держав-учасниць СНД в галузі пен-
сійного забезпечення від 13.03.1992 р. – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_107 
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ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Яворська Л.Б.  
аспірант кафедри трудового, аграрного 

та екологічного права юридичного факультету  
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м.Львів, Україна 

Варто відзначити, що у сучасному світі суспільні відносини у 
«чистому» так би мовити вигляді, без їх правового опосередкування не 
існують. Об’єктивно вони постають відразу у вигляді правовідносин. 
Тобто назовні переважна більшість суспільних стосунків не може бути 
поза правовою формою. 

Аналогічно і відносини професійного навчання не є винятком. Тому 
варто наголосити, що проблема правовідносин вважається однією з най-
більш актуальних як в теорії права, так і в теорії галузевих правових наук.  

Як зазначається в юридичній літературі право застосовується 
для впорядкування відносин між певними суб’єктами з метою врегу-
лювання суспільних відносин. Саме завдяки такому врегулюванню во-
ни набувають характеру правовідносин.[1] 

Луць Л. А. визначає правові відносини, як передбачені нормами 
права зв’язки між суб’єктами права, що виникають у процесі здійснен-
ня ними прав та обов’язків.[2] Учасники правовідносин пов’язані між 
собою суб’єктивними правами і обов’язками, які мають офіційний 
юридичний характер.  

Дотримуючись позиції про первинність суспільних відносин що-
до норм права варто зазначити, що суспільні відносини є загальними 
відносно правовідносин як одного з своїх різновидів. Правовідносини – 
це лише форма реалізації права. Правове регулювання суспільних відно-
син не змінює їхнього характеру, вони залишаються такими ж якими бу-
ли до врегулювання їх правовими нормами економічними, політичними 
чи духовними. Реалізація правової норми в правовідносини - лише один 
з способів впливу права на суспільні відносини та форма реалізації пра-
ва. Правове регулювання суспільних відносин здійснюється за допомо-
гою норм права, які визначають суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки суб’єктів. [4] 

Оскільки предметом правового регулювання будь-якої галузі 
права є відокремлена група суспільних відносин то їх правове забезпе-
чення здійснюються за допомогою норм певної галузі права. Що сто-
сується трудового права то такими відносинами є трудові. 

––––––––– 
 Яворська Л. Б., 2016 
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Трудові відносини – це відносини, які виникають на основі трудово-
го договору між роботодавцем та працівником, відповідно до якого праців-
ник зобов’язується особисто виконувати визначену трудову функцію за 
обумовленою спеціальністю, кваліфікацією, посадою в цій організації з під-
порядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець, 
своєю чергою, зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. 

Крім власне трудових відносин існують ще й інші суспільні відно-
сини, які вважаються тісно пов’язаними з трудовими та мають допоміж-
ний характер, а також забезпечують функціонування трудових відносин. 

Характеризуючи правові відносини у сфері трудового права не-
обхідно брати до уваги узагальнююче поняття – трудові правовідноси-
ни, яке охоплює весь комплекс самостійних суспільних відносин.  

Як стверджує П.Д. Пилипенко, трудовими правовідносинами є 
всі суспільні відносини, які врегульовані нормами трудового права. 
Тобто, до них відносять не лише власне трудові, а й інші суспільні від-
носини, які складають предмет трудового права як галузі.[3] 

Трудові правовідносини – це врегульовані нормами трудового 
права суспільні відносини, що виникають у результаті укладення тру-
дового договору (власне трудові), а також відносини з приводу встано-
влення умов праці на підприємствах, навчання та перекваліфікації за 
місцем праці та відносини пов’язані з наглядом та контролем за доде-
ржанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та 
працевлаштуванням громадян. [4] 

Звідси випливає, що трудові правовідносини охоплюють окремі 
групи правовідносини, які можуть мати самостійне значення та роз-
глядатися як самостійні правовідносини. Однією з таких груп є право-
відносини професійного навчання. 

Правовідносинами професійного навчання є врегульовані нор-
мами права суспільні відносини професійного навчання. 

Особливістю правовідносин професійного навчання є те, що вони 
здебільшого існують водночас із власне трудовими правовідносинами, не 
зупиняючи та не перериваючи їх. Тому не можна погодитися з О. Бараба-
шем, який вважає, що скеровуючи працівника на курси удосконалення 
кваліфікації за професією з відривом від роботи, трудові правовідносини 
на деякий час призупиняються. Очевидно, автор не відмежовує трудові 
правовідносини з обов’язком працівника виконувати зумовлену трудовим 
договором роботу. Проте сторони трудових правовідносин за взаємною 
згодою вправі змінювати умови договору. Тому не можна вважати, що 
трудові правовідносини призупинилися через скерувати працівника на 
підвищення кваліфікації. Навчаюсь з відривом від виробництва, працівник 
і далі перебуває у трудових правовідносинах з роботодавцем. [4] 
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Свідченням того, що трудові відносини не зупинилися є й те, що 
після закінчення навчання в навчальному закладі працівник зо-
бов’язаний повернутися до виконання своєї трудової функції та викону-
вати обов’язки на основі знань набутих в процесі такого навчання. 

Проаналізувавши відносини професійного навчання, як 
об’єктивне явище можна власне сформулювати поняття правовідносин 
професійного навчання. 

Такими вважатимуться врегульовані нормами права суспільні 
відносини, які виникають між особою, яка навчається (стажується) з 
метою вдосконалення нею професійних знань, умінь та навичок й 
отримання відповідного рівня професійної кваліфікації, роботодав-
цем і освітнім закладом. 

Отже, на основі аналізу наукової літератури можна стверджува-
ти, що правовідносини професійного навчання є відносинами тісно 
пов’язаними з трудовими, забезпечують їхнє функціонування та мо-
жуть розглядатися як самостійна група правовідносин. 

––––––––– 
1. Комаров С. А. Общая теория государства и права. Учебник. 4-е 

изд. М., 1998. 
2. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права / Л. А. Луць. – К. : 

Атіка. – 2007. – 412 с. 
3. Пилипенко П.Д. – До питання про поняття трудових правовідно-

син – Матеріали ІІ регіональної конференції «Проблеми державотво-
рення і захисту прав людини в Україні», - Львів, 1996.  

4. Проблеми теорії трудового права: монографія / П.Д. Пилипенко; – 
Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 1999. – 214 с. 
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Традиційно в доктрині екологічного права контроль в галузі 
охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів 
розглядається як одна з найважливіших функцій управління. Разом з 

––––––––– 
 Яремак З. В., 2016 
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тим, деякі науковці більш широко розуміють зміст поняття «екологіч-
ний контроль». Так, функція екологічного контролю розглядається в 
широкому значенні як така, що реалізується і при здійсненні інших 
правових засобів забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів – екологічного нормування, екологічної експертизи, екологіч-
ної сертифікації, екологічного ліцензування. [1, с. 335]. О. К. Голічен-
ков екологічний контроль розглядає як функцію, гарантію і правову 
форму екологічної діяльності [2, с. 5]. Інші науковці визначають еко-
логічний контроль як об’єктивну, суб’єктивну категорію та відповід-
ний тип правовідношення [3, с. 20–21].  

Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» [4] одним із ос-
новних інструментів реалізації екологічної політики визначено конт-
роль у сфері охорони навколишнього природного середовища і забез-
печення екологічної безпеки, завданням якого є забезпечення вимог 
законодавства у зазначеній сфері. 

Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та 
відтворенням лісів відповідно до ст. 93 ЛК України [5] є: забезпечення ре-
алізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та 
відтворення лісів; забезпечення додержання лісового законодавства орга-
нами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємст-
вами, установами, організаціями та громадянами; забезпечення додер-
жання лісового законодавства власниками лісів, постійними і тимчасови-
ми лісокористувачами; запобігання порушенням законодавства у сфері 
охорони, захисту, використання та відтворення лісів, своєчасне виявлення 
таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.  

Державний екологічний контроль здійснюється системою орга-
нів державної влади, які (з врахуванням класифікації органів держав-
ного управління в галузі природокористування на органи загальної та 
спеціальної компетенції) залежно від характеру та обсягу контрольних 
повноважень доцільно поділяти на органи загального державного кон-
тролю та органи спеціального державного контролю. Систему органів 
державного контролю у галузі охорони та раціонального використання 
лісів визначено ст. 94 ЛК України [5]. Виходячи з положень цієї нор-
ми, органами спеціального державного контролю є: 

– Державна екологічна інспекція України як центральний органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення держав-
ного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони приро-
дних ресурсів здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням 
законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів 
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щодо: законності вирубки, ушкодження дерев і чагарників, знищення 
або ушкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових роз-
плідниках і на плантаціях, а також молодняку природного походження й 
самосівів на площах, призначених під лісовідновлення; раціонального та 
невиснажливого використання лісових ресурсів; добування, здійснення 
побічного та супутнього спеціального лісокористування; виконання 
комплексу необхідних заходів захисту для забезпечення охорони лісів 
від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслі-
док антропогенного та іншого шкідливого впливу, застосування пести-
цидів і агрохімікатів у лісовому господарстві й лісах; використання по-
лезахисних лісосмуг, водоохоронних і захисних лісових насаджень; за-
готовки деревини відповідно до затвердженого лісосічного фонду, в то-
му числі розрахункової лісосіки; недопущення експлуатації нових і ре-
конструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, ма-
гістральних трубопроводів, комунальних і інших об’єктів, не забезпече-
них обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворен-
ня лісів; збереження корисної для лісу фауни (пп. д п. 4 Положення про 
Державну екологічну інспекцію України [6]). 

– Державне агентство лісових ресурсів України здійснює дер-
жавний контроль за додержанням законодавства з ведення лісового 
господарства (окрім державного контролю за шкідливими організмами 
та захистом рослин) (пп. 4 п. 4 Положення про Державне агентство лі-
сових ресурсів України [7]). При цьому повноваження центрального 
органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісо-
вих відносин включають в себе як повноваження органу публічної 
влади, так і органу, який забезпечує сферу господарювання, а саме: ор-
ганізація ведення лісового господарства. Тому цей орган може здійс-
нювати як державний контроль за додержанням норм, правил та інших 
нормативно-правових актів зведення лісового господарства, так і дер-
жавний контроль за додержанням вимог щодо охорони, використання, 
відтворення та захисту лісів

 
[3, с. 448]. 

У складі Держлісагентства, Республіканського комітету Авто-
номної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарст-
ва, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і під-
приємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Держлісагентства діє Державна лісова охорона, яка наділена статусом 
правоохоронного органу (п. 1 Положення про Державну лісову охоро-
ну [8]). Основними завданнями держлісоохорони є: здійснення держа-
вного контролю за додержанням лісового законодавства і законодавст-
ва у галузі мисливського господарства та полювання власниками лісів, 
всіма лісокористувачами та користувачами мисливських угідь, іншими 
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юридичними і фізичними особами; забезпечення охорони лісів від по-
жеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок 
антропогенного та іншого шкідливого впливу; запобігання злочинам і 
адміністративним правопорушенням у сфері лісового та мисливського 
господарства, а також використання лісових ресурсів і мисливських 
тварин; організація та координація заходів з охорони державного мис-
ливського фонду. Повноваження посадових осіб Державної лісової 
охорони передбачені ст. 91 ЛК України та п. 7 Положення про держав-
ну лісову охорону. Процедуру здійснення державного контролю поса-
довими особами Державної лісової охорони визначено Порядком про-
ведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержан-
ням вимог лісового законодавства [9]. 

Як справедливо зазначається у правовій літературі, органи спеці-
ального державного контролю, окрім контрольних повноважень, наділе-
ні ще й повноваженнями і щодо використання окремого природного ре-
сурсу [3, с. 448; 10, с. 123; 11, с. 51]. Аналізуючи положення норматив-
но-правових актів, якими визначається компетенція спеціальних органів 
державного управління у галузі охорони та використання лісів, дійсно 
робимо висновок про те, що поряд із реалізацією функції контролю за 
дотриманням лісового законодавства, державні органи наділені іншими 
повноваженнями. Безперечно, таке суміщення діяльності з управління 
природними ресурсами та їх експлуатацією є негативним явищем, так як 
їх об’єднання в «одних руках» може призвести до багаточисленних пра-
вопорушень. У зв’язку з цим, варто виключити із компетенції органів 
спеціального державного контролю (відомчого) будь-які інші функції, 
несумісні із реалізацією контрольних повноважень. 
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