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МОРАТОРІй НА ВІдчУжЕННя зЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОдАРСЬКОГО ПРИзНАчЕННя

В УКРАїНІ ТА йОГО НАСЛІдКИ

Федорович В.І.
ЛНУ ім. Івана Франка

Доцент, к.ю.н.

одним з основних наслідків земельної реформи в Україні, що триває 
уже понад 25 років, є кардинальна зміна структури земельної власності. 
Найвищим досягненням в цьому аспекті стало закріплення і розвиток 
відносин приватної власності на землю.

Юридично власники земельних ділянок отримали і право розпоря-
джатися ними. Жодних обмежень цього права закон не передбачав. од-
нак практично використовувати його, особливо, щодо земель сільсько-
господарського призначення, було майже неможливо, оскільки існували 
серйозні проблеми у сфері посвідчення права власності на землю. Дер-
жавні акти майже не видавалися, що робило неможливим укладення до-
говорів про відчуження земель.

Тільки наприкінці 1990-х років власники земельних ділянок почали 
отримувати Державні акти про право приватної власності на землю, що 
суттєво вплинуло на розвиток обігу земель сільськогосподарського при-
значення. Проте така ситуація проіснувала не довго.

18 січня 2001 року було прийнято закон України «Про угоди щодо 
відчуження земельної частки (паю)», яким було встановлено заборону 
обігу земельних часток (паїв).

Чинний земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року закріпив 
заборону (мораторій) для громадян та юридичних осіб, що є власниками 
земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського ви-
робництва, а також для власників земельних паїв, відчужувати належні 
їм земельні ділянки та земельні паї. Дія мораторію передбачалася до 1 
січня 2005 року. з цього часу дія мораторію продовжувалася Верховною 
радою України 8 разів, востаннє – у жовтні 2016 року.

останній раз мораторій було продовжено до набрання чинності зако-
ном про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 
1 січня 2018 року. оскільки прийняття такого закону найближчим часом 
не передбачається, дію мораторію продовжено фактично безстроково.
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Штучне гальмування вільного ринкового обігу земельних ділянок 
суперечить Конституції України, особливо статтям 14 (гарантує право 
власності на землю) і 41 (закріплює можливість власника вільно розпо-
ряджатися своїм майном). Стаття 22 Конституції гарантує конституційні 
права і неможливість їх відміни. При прийнятті нових законів або вне-
сенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод. Дія мораторію суттєво звужує конституційні 
права громадян розпоряджатися своєю власністю, а тому не може вва-
жатися конституційною.

Противниками відміни мораторію є більшість народних депутатів 
України. Дійсно, при відсутності багатьох законів, які ще необхідно 
прийняти, організувати цивілізований обіг земель непросто. законодав-
ством не визначено основних критеріїв обігу земель сільськогосподар-
ського призначення. 

Наявність тіньового обігу земель сільськогосподарського призначен-
ня багато в чому пояснює «прихильність» до продовження мораторію. 
Причетність до відчуження земель сільськогосподарського призначення 
невеликої кількості людей ставить їх у привілейоване становище. При 
легалізації обігу можлива конкуренція з боку іноземних інвесторів. При 
цьому може також суттєво зрости вартість земельних ділянок.

Сьогодні під дію мораторію підпадає близько 41млн. га, що стано-
вить 96% усіх земель сільськогосподарського призначення в Україні. 
68% підмораторних земель – це земельні паї, які перебувають у приват-
ній власності. Мораторій стосується великої кількості власників земель-
них ділянок. Тільки власників земельних паїв налічується 6,9 млн., а це 
16% постійного населення України.

більшість земель сільськогосподарського призначення використо-
вується сьогодні на умовах оренди, що продиктовано практичною не-
можливістю відчужувати землю. При цьому орендна плата є мізерною. 
зрозуміло, що така ситуація надзвичайно вигідна для орендарів, які є 
основними прихильниками продовження мораторію.

Практично єдиними зацікавленими особами у відміні мораторію є 
селяни – власники земель. Продовження мораторію має для них нега-
тивні соціальні наслідки. більшість власників земельних паїв - пенсі-
онери, які не в стані вести товарне сільськогосподарське виробництво. 
На сьогодні близько півмільйона власників земельних паїв померло, так 
і не скориставшись правом розпорядження своєю власністю.

Невисокий рівень матеріального забезпечення селян міг би суттєво 
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покращитися за рахунок належних їм на праві власності земельних ді-
лянок і земельних паїв. оренда також не вирішує питань матеріального 
забезпечення власників земельних ділянок.

Мораторій робить аграрний сектор інвестиційно непривабливим. 
земля не може бути заставлена, внаслідок чого, сільськогосподарські 
товаровиробники позбавлені можливості користуватися довгострокови-
ми кредитами.

До інших негативних наслідків дії мораторію можна віднести немож-
ливість оптимізації землеволодінь сільськогосподарських підприємств, 
застосування сучасних технологій у використанні й охороні сільсько-
господарських земель. Мораторій також перешкоджає встановленню 
реальної ціни на землі сільськогосподарського призначення.

В умовах відсутності вільного обігу земель сільськогосподарського 
призначення значна їх кількість просто не використовується, загостри-
лась ситуація у сфері ефективного використання та охорони земель.

Скасування мораторію та залучення земель сільськогосподарського 
призначення до ринкового обігу дозволить забезпечити: підвищення 
ефективності використання та охорони земель; інвестиційну привабли-
вість аграрної сфери, створення нових робочих місць у сільській міс-
цевості, встановлення об’єктивної ринкової вартості земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, повноцінне забезпечення права 
приватної власності та інших прав на земельні ділянки тощо.

Продовження мораторію є серйозною перешкодою економічного та 
соціального розвитку України, дотримання конституційних прав і сво-
бод громадян.

Відміна мораторію та включення земель сільськогосподарського 
призначення до ринкового обігу повинні ознаменувати завершення зе-
мельної реформи в Україні і початок формування сталої системи зем-
левпорядкування. Це призведе до позитивних зрушень у сфері аграрної 
економіки і соціального розвитку сільської місцевості.
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ТЕРМІНОЛОГІчНІ НЕдОЛІКИ ПРОЕКТУ зАКОНУ 
ПРО ОБІГ зЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОдАРСЬКОГО

ПРИзНАчЕННя

Марія Ващишин
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри соціального права

Львівського національного університету імені Івана Франка

13 грудня 2016 року у Верховній раді України був зареєстрований 
проект закону України «Про обіг земель сільськогосподарського при-
значення» (далі – проект закону), внесений народними депутатами 
о.П.Мушаком, С.В.Хланем та П.о.різаненком. за умови при-
йняття та набрання чинності цим законом в Україні обіг зе-
мель сільськогосподарського призначення (купівля-продаж або 
іншим чином відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення) мав би стартувати щодо земель державної та комуналь-
ної власності вже з 1 липня 2017 року, а щодо земель приватної власнос-
ті – з 1 липня 2018 року.

однак, станом на 1 червня 2017 року, досі триває дія мораторію на 
відчуження земель сільськогосподарського призначення, передбаченого 
п.15 Перехідних положень земельного кодексу України, яким встановле-
но, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподар-
ського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року, не допускається:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) 
їх для суспільних потреб;

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних діля-
нок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, 
які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, 
виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) 
для ведення 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 цільово-
го призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання 
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інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення ді-
яльності за такими угодами.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на 
купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок 
та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього 
пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а 
так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок 
та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укла-
дення (посвідчення).

зважаючи на те, що мораторій поширюється не тільки на земельні 
ділянки, але й на земельні частки (паї), щонайменше дивним є залишен-
ня їх поза увагою розробників законопроекту.

У преамбулі проекту закону зазначено, що він регулює відносини, 
пов’язані з обігом земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення. однак, виходячи з назви, він повинен регулювати відносини у 
сфері обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а 
не лише ті, що з ним пов’язані. з юридичної точки зору більш дореч-
ною є назва закону «Про обіг земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, а не земель, зважаючи, що предметом будь-якого договору, 
спрямованого на відчуження земельних ділянок, є сформована одинич-
на земельна ділянка, з присвоєним кадастровим номером, права на ко-
тру зареєстровані у державному реєстрі прав.

аналізуючи проект закону, можна зауважити низку недоліків, які сто-
суються його змісту. Так, зокрема, при визначенні термінів «відчуження 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення» – передача 
(перехід) права власності на земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення від її власника до набувача земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення; та «обіг земель сільськогосподарського при-
значення» - перехід прав власності на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення від відчужувачів до набувачів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення у порядку, передбаченому цим За-
коном та нормами чинного законодавства – між ними немає відчутної 
різниці. Відмінності полягають у об’єктах (земельна ділянка та землі, 
котрі своєю чергою також складаються із земельних ділянок), а також 
у суб’єкті, від якого переходить право власності на земельну ділянку. У 
першому визначенні – це власник, а у другому – відчужувач. 

Водночас, проект закону пропонує таке визначення терміну «від-
чужувач земельної ділянки сільськогосподарського призначення» 
– власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення, пра-
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во власності якого на земельну ділянку сільськогосподарського призна-
чення переходить до набувача земельної ділянки сільськогосподарськго 
призначення з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та 
законодавством України. Тобто, за цим визначенням, відчужувачем є 
власник земельної ділянки.

однак, далі за цим проектом закону відчужувачем може бути не тіль-
ки власник земельної ділянки, але й інша особа, зокрема, центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земель-
них відносин. Таким органом на сьогодні є Державна служба з питань 
геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), яка не наділена від-
повідними повноваженнями.

Крім того, автори проекту закону крім понять «відчуження» і «обіг» 
оперують також терміном «продаж» земельних ділянок. Продаж зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та 
комунальної власності здійснюється шляхом проведення електронних 
земельних торгів (ст.5 проекту закону). Продаж земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власнос-
ті, здійснюється за ініціативою їх власників, крім випадків, визначених 
законами України, з дотриманням вимог, встановлених цим Законом 
(ст.7 проекту закону). Як бачимо, продаж земельної ділянки у цих ви-
падках здійснюється її власником.

Натомість термін «відчуження» частіше вживається при переході 
права власності на земельну ділянку не від самого, або не від первин-
ного власника. Відчуження банками та іншими фінансовими установа-
ми земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право влас-
ності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за 
договірними зобов’язаннями, проводиться протягом одного року з дня 
набуття земельної ділянки такими банками та іншими фінансовими 
установами на конкурентних засадах шляхом проведення електронних 
земельних торгів. 

У випадку відчуження земельної ділянки сільськогосподарського при-
значення центральним органом виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері земельних відносин, від імені банку або іншої фі-
нансової установи,…центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин, не потребує будь-яких 
додаткових повноважень або оформлення будь-яких уповноважуючих 
документів банком або іншою фінансовою установою, від імені якої він 
діє. (ст.10 проекту закону).

Якщо вже автори проекту закону задекларували, що відносини, що 
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виникають у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення, 
регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, ін-
шими нормативно-правовими актами у галузі земельних відносин, Ци-
вільним кодексом України, цим Законом, а також прийнятими відпо-
відно до них нормативно-правовими актами (ст.2 проекту закону), то їм 
варто було би уяснити цивілістичне розуміння терміну «відчуження», 
котре передбачене у п.1 ч.1 ст.346 Цивільного кодексу України і визна-
ється однією з підстав припинення права власності. Термін відчуження 
вживається лише у випадках, коли йдеться про різноманітні правочини, 
що спрямовані на відчуження власником свого майна (купівля-продаж 
та всі її різновиди, міна, дарування, оренда з викупом тощо).

Тому, на нашу думку, визначення терміну «обіг земель сільськогос-
подарського призначення» потребує суттєвого доопрацювання з враху-
ванням розуміння поняття обігу земель як економічної категорії, котре 
є значно ширшим від поняття відчуження. Ці терміни не є тотожніми, 
а співвідносяться як ціле й частина. В.М.Кваша вважає, що обіг земель 
можна визначити як сукупність передбачених чинним законодавством 
економічних, соціальних та правових форм і засобів переходу права 
власності на землю та користування нею від однієї особи до іншої [1, 
с.168]. Погоджуємося з автором у тому, що обіг земель потрібно розу-
міти не лише як перехід права власності, але й права користування зе-
мельними ділянками.

У ст.20 проекту закону зазначено, що особи, які набули у власність 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення, однак згідно ви-
мог цього Закону не можуть мати такі земельні ділянки у власності, 
зобов’язані відчужити такі земельні ділянки протягом одного року з 
дати набуття права власності. закріплюючи таку норму, варто було би 
визначити коло осіб, які не можуть мати на праві власності земельні ділян-
ки. Натомість у ст.3 проекту закону передбачено, що набувачами земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути фізичні 
особи, юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, тери-
торіальні громади в особі органів місцевого самоврядування; держава в 
особі органів виконавчої влади. Відтак, іноземці та особи без громадян-
ства зможуть набувати у приватну власність земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення, що заборонено чинним земельним кодексом 
України. а юридичні особи, не зареєстровані в Україні, апріорі не зможуть 
набути такі землі. Тому авторам варто уточнити, що вони мали на увазі. 

Єдине положення, котре могло би бути застосоване у вищезазначе-
ному випадку, передбачене у ст.22 проекту закону - У разі успадкування 
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земельних ділянок (крім успадкування за законом) та перевищення вна-
слідок цього загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, яка може перебувати у власності однієї особи, така особа 
зобов’язана протягом одного року з дня набуття права власності на 
такі земельні ділянки привести загальну площу належних йому земель-
них ділянок до 500 гектарів шляхом їх відчуження . однак ця норма є 
спірною, адже безпідставно обмежує волю спадкодавця. Крім того, ст.22 
повинна мати по відношенні до ст.20 спеціальний характер, а не перед-
бачати єдину підставу примусового відчуження земель лише у випадку 
перевищення максимальних розмірів земельних ділянок. 

зайвим, на нашу думку, є визначення терміну «консолідація земель», 
котрий далі в тексті згадується двічі, з них – один раз фрагментарно у 
ст 19 проекту закону, а у ст.15. Порядок та умови консолідації земель 
сільськогосподарського призначення вказано, що Порядок та умови 
консолідації земель сільськогосподарського призначення встановлюєть-
ся законом. Тобто, правове регулювання консолідації земель здійснюва-
тиметься на підставі спеціального закону, котрий ще не прийнятий.

Стаття 7. проекту закону Особливості продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній 
власності мала би визначити і врегулювати ці особливості. Натомість 
ми бачимо в ній досить загальні положення, котрі є загальновідомими 
: Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у приватній власності, здійснюється за ініціативою їх 
власників, крім випадків, визначених законами України, з дотриманням 
вимог, встановлених цим Законом. Продаж земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, що перебувають у приватній власнос-
ті, здійснюється їх власниками шляхом укладення договорів купівлі-
продажу з покупцями, або на конкурентних засадах шляхом проведення 
електронних земельних торгів. за винятком положення про те, що У ви-
падку продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
яка перебуває у приватній власності, на конкурентних засадах шляхом 
проведення електронних земельних торгів, стартова ціна продажу та-
кої земельної ділянки не може бути нижчою за її експертну грошову 
оцінку, здійснену відповідно до Закону України «Про оцінку земель». за-
галом, пропозиції щодо запровадження продажу земельних ділянок на 
конкурентних засадах шляхом проведення електронних земельних тор-
гів вважаємо доречними, оскільки така процедура сприятиме запобіган-
ню корупції у земельній сфері.

Також загальновідомими є положення, визначені у ст. 17 проекту за-
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кону Особливості укладення договору дарування земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення та спадкового договору щодо 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення - Договір 
дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення або 
спадковий договір щодо земельної ділянки сільськогосподарського при-
значення може укладатися виключно стосовно земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власнос-
ті громадян.

На нашу думку, особливості продажу земельних ділянок сільсько-
господарського призначення повинні полягати у обмеженому колі набу-
вачів прав на землі сільськогосподарського призначення, за принципом 
– «не довіряти землю дилетантам», а також у забороні відчуження на-
бутої земельної ділянки сільськогосподарського призначення протягом 
п’яти років, що запобігатиме спекуляції земель. 

Коментований проект закону передбачає лише положення щодо осо-
бливостей зміни цільового призначення земельних ділянок сільсько-
господарського призначення. Так, зміна цільового призначення земель-
ної ділянки сільськогосподарського призначення може бути здійснена 
не раніше 3 років з моменту набуття власником права власності на 
таку земельну ділянку, крім випадків відчуження земельних ділянок для 
суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до 
закону (ст.16 проекту закону). Вважаємо, що подібна норма взагалі не 
повинна бути в законі, адже це призведе до нівелювання основополож-
ного земельно-правового принципу пріоритетності земель сільськогос-
подарського призначення та скорочення загальної площі придатних для 
аграрної діяльності земель в Україні. 

Підсумовуючи, зазначимо, що коментований проект закону «Про обіг 
земель сільськогосподарського призначення» є недосконалим, багато 
його положень є спірними, або ж недоречними. Він не виправдовує своєї 
мети і не охоплює усієї сфери обігу земель сільськогосподарського при-
значення. Це – скоріше закон про продаж земель селянами на невигідних 
умовах, аніж закон про обіг, котрий мав би передбачати обмеження на-
буття земель іноземцями та латифундистами, для яких бажання одержа-
ти прибуток суперечить принципу раціонального використання земель. 

--------------------------
Кваша В.М. Понятття «обіг земель» у законодавстві та правовій 1. 

доктрині. / В.М.Кваша / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Сер. Юриспруденція. 2014.- №7, С.166-169.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕдЕННя ЕКОЛОГІчНОГО АУдИТУ ПІд 
чАС ПРИВАТИзАЦІї ОБ’єКТІВ дЕРжАВНОї ВЛАСНОСТІ

Жолнович Оксана Іванівна
доцент кафедри соціального права

Львівського національного університету ім. І.Франка

Попри усі виклики, що сьогодні постають перед національною без-
пекою нашої держави, екологічна безпека не втрачає своєї актуальності 
та гостроти. Саме тому, все більшого значення набувають інститути, які 
дозволяють здійснювати об’єктивну оцінку господарської діяльності, 
визначати її ризики та прогнозувати майбутні загрози. екологічний ау-
дит є одним із таких превентивних функцій у сфері управління.

Він також є необхідною за міжнародними стандартами передінвести-
ційною стадією оцінки ризиків, обов’язковою процедурою визначення 
вартості підприємств, що приватизуються, маркетингових досліджень 
конкурентоспроможності продукції, ефективним інструментом пого-
дження загальнодержавних і місцевих інтересів під час забезпечення 
екологічної безпеки.

Визначаючи правові засади екологічного аудиту, законодавець звер-
нув увагу в першу чергу на необхідність його реалізації в процесі прива-
тизації підприємств, а також прийняття рішення про їх корпоратизацію, 
зазначивши в ст. 12 закону, що екологічний аудит обов’язково прово-
диться щодо об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену 
екологічну небезпеку, відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, під час банкрутства, приватизації, передачі в конце-
сію, у довгострокову оренду об’єктів державної та комунальної влас-
ності, або створення на їх основі спільних підприємств екологічне стра-
хування об’єктів; завершення дії угоди про розподіл продукції тощо.1

безперечно, наведені випадки вимагають оцінки екологічного ста-
ну у зв’язку з функціонуванням господарських об’єктів. При чому на 
перший план виступає необхідність оцінки стану основних фондів гос-
подарського об’єкта, його природомісткість (ресурсомісткість), пробле-
ми, пов’язані із забрудненням довкілля: невизначеність вартості робіт, 
необхідних для приведення промислових процесів у відповідність до 
вимог захисту довкілля (внаслідок зміни законодавства в галузі еколо-

1 Про екологічний аудит : закон України від 24 червня 2004 року № 1862-IV // Відомості 
Верховної ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.
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гії), нерівномірність їх втілення, наявність та обґрунтованість дозволів 
на використання природних ресурсів та скиди (викиди) забруднюючих 
речовин у водні об’єкти (атмосферне повітря), правонаступництво но-
вого власника в частині майнової відповідальності за екологічні право-
порушення попереднього власника, зокрема реалізація принципу “за-
бруднювач платить”.2

Придбаваючи у власність промисловий об’єкт, власник отримує його 
разом із усіма стягненнями, що могли на нього накладатися через еко-
логічні порушення. законом не передбачено звільнення нових власників 
від відповідальності. Саме тому, екологічний аудит є однією із важливих 
форм запобігання від необґрунтованих платежів та санкцій 

багато промислових підприємств стикаються з широким спектром 
серйозних проблемам у сфері забруднення довкілля – від неадекватнос-
ті заходів для контролю ступеня забруднення до необхідності ліквідації 
забруднень, викликаних функціонуванням підприємства в минулому. Це 
призводить до того, що багато державних об’єктів є інвестиційно непри-
вабливими і інвестори не готові братися за їхню модернізацію, зважаю-
чи на можливі екологічні ризики.

Як справедливо відзначає о.боднар, іноземні інвестори намагають-
ся звести до мінімуму ризик відповідальності за стан забруднення до-
вкілля шляхом проведення переговорів про концесії з урядовими орга-
нізаціями, що контролюють продаж. Серед питань, що розглядаються 
при цьому, – зниження цін, використання сплачених коштів на усунення 
забруднень. Врегулювання таких спірних моментів зможе допомогти 
прискорити процес приватизації і залучити великий капітал для фінан-
сування модернізації промисловості. Водночас необхідно враховувати, 
що витрати коштів на очищення окремих промислових зон можуть ви-
явитися не надто ефективними.3

Прозорість роботи на ринку інвестицій та залучення іноземних ін-
весторів вимагають запровадження екологічного аудиту, який, на від-
міну від фінансового аудиту, буде оцінювати не фінансово-економічне 
становище підприємства, а можливості його функціонування за умови 
дотримання правил екологічної безпеки, звичайно, і у грошовому вимірі 
також.
2 бондар Л.о. екологічне право України : навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів / Л.о. бондар, В.В. Курзова. -2-ге вид., доп. і перероб. - X. : Вид-во 
“бурун книга”, 2008. – С.257
3 бондар о. екологічний аудит: світовий досвід і вітчизняні реалії / о. бондар,  
Г. білявський, Ю. Саталкін, М. Пилипчук // Вісник НаН України. – 2011. – № 4. – С. 47 
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екологічний аудит – це система незалежного екологічного контролю, 
оцінки та консалтингу у сфері правових, економічних, фінансових та 
технологічних питань охорони довкілля, яка дозволяє встановлювати 
пріоритети між економічними інтересами власників об’єктів господар-
ської діяльності та екологічними інтересами суспільства.

Власне у СШа, Канаді, Нідерландах, Великій британії, Швеції, 
Франції екологічний аудит виділився в окремий вид аудиту у зв’язку з 
його потребою під час придбання чи передачі нерухомого майна і про-
водиться під час укладення майже кожної угоди купівлі-продажу.

У СШа екологічний аудит відіграє важливу роль у врегулюванні 
конфліктів між Національним агентством з охорони довкілля та компа-
ніями, що порушили законодавство про довкілля. Як правило, він про-
водиться, коли причиною правопорушення є відсутність екологічної 
програми чи її невідповідність встановленим вимогам. Під час розгляду 
позовів проти відповідачів, які повторно порушили або постійно по-
рушують природоохоронне законодавство, застосовуються обов’язкові 
програми аудиту в галузі довкілля4.

однак, в українському законодавстві ще й досі не вирішено основні 
питання щодо проведення екологічного аудиту в процесі приватизації 
підприємств. зокрема, до них належать питання щодо замовників еко-
логічного аудиту, визначення його виконавців, а також інших осіб, заці-
кавлених в отриманні висновку екологічного аудиту; критеріїв екологіч-
ного аудиту при приватизації та корпоратизації підприємств, джерел та 
порядку фінансування проведення екологічного аудиту, тощо.

Наразі саме на державні органи приватизації покладено обов’язки 
щодо організації екологічного аудиту. згідно із законом України „Про 
екологічний аудит”, ініціювати проведення екоаудиту на об’єктах, які 
підлягають його обов’язковому проведенню, мають органи виконавчої 
влади або органи місцевого самоврядування, тобто саме вони є замов-
никами. але при цьому безпосередньо відповідають за його проведення 
керівники (власники) об’єктів. Формально, відповідно до законодавства 
України про приватизацію, замовником екологічного аудиту повинні 
бути державні органи приватизації. Проте викликає сумнів, що Фонд 
державного майна та його територіальні підрозділи зможуть належним 
чином забезпечити організацію екологічного аудиту та оцінити його ре-
4 Сагайдак Ю. а. Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні 
/ Ю. а. Сагайдак, Т. б. Харченко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 
– 2011. – № 30 [електронний ресурс]. – режим доступу : Http://www. nbuv. gov. ua/portal/
soc_gum/ ppei/2011_30/Sagaidak. Pdf
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зультати. Через це, окремі науковці пропонують надати повноваження у 
визначенні критеріїв проведення аудиту, його оцінки призначення нада-
ти Міністерству екології і природних ресурсів5. 

Видається, що перелік суб’єктів, які можуть ініціювати обов’язків 
аудит має бути розширена і до них включені потенційні інвестори, які 
готові оплатити послуги аудиторів і отримати об’єктивний висновок про 
екологічний стан підприємства.

Також, було б логічним до числа виконавців екологічного аудиту 
включити міжнародні сертифіковані аудиторські організації, що значно 
підвищило б довіру до таких висновків та інвестиційну привабливість 
самого об’єкту. 

екологічний аудит включає декілька етапів, які розпочинаються із 
збору інформації, аналізу документації, оцінки наявного стану і ризиків 
та планів із покращення екологічного стану. однак, поверхневе регулю-
вання процесу проведення екологічного аудиту, практична відсутність 
контролю за змістом і якістю висновку аудитора у інвесторів, немож-
ливість впливу на вибір аудиторської організації, робить цю важливу 
функцію екологічної оцінки малозначимою та неефективною.

Хоча не можна не відзначити і переваг від необхідності проведення 
незалежної оцінки екологічних факторів у процесі зміни власників під-
приємств, що мають потенційну екологічну небезпеку навіть у такому 
форматі. екологічний аудит у цьому випадку дозволяє природоохорон-
ним органам ідентифікувати існуючі екологічні проблеми, пов’язані із 
діяльністю підприємств, та визначити напрямки їх подолання, першо-
чергові заходи та перспективи природоохоронної та відновлювальної 
діяльності, які можуть бути включені до зобов’язань нового власника, а 
також допомагає майбутньому власнику об’єктивно визначити можливі 
екологічні проблеми, які йому доведеться вирішувати у випадку при-
дбання підприємства, їх характер, фінансові витрати тощо.

5 Малишева Н.р. законодавство України про екологічний аудит і перспективи його 
розвитку / Н.р. Малишева // Учен. зап. Таврического нац. ун-та им. В.и. Вернадского. – 
2006. – Т. 19(58). – № 3. – С. 117
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ПРАВО НА ВИКОРИСТАННя ПРИРОдНИХ РЕСУРСІВ:
МІжНАРОдНО-ПРАВОВИй ТА НАЦІОНАЛЬНИй АСПЕКТИ

Вайда Я. Р. 
магістр міжнародного права;

магістрантка кафедри соціального права 
юридичного факультету 

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

керівник: доц. Ващишин М.Я

Концепція сталого розвитку нерозривно пов’язана із забезпеченням 
сприятливого навколишнього середовища, раціонального природоко-
ристування та реалізації екологічних прав людини на благо теперіш-
нього і майбутніх поколінь. основою організації цієї концепції є забез-
печення рівноправності держав, а також забезпечення прав людини, у 
тому числі екологічних [7, с. 137]. 

У юридичній науці екологічні права прийнято розглядати як 
закріплені в законі і гарантовані системою права можливості у сфері 
охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки та використання 
природного середовища. На перший погляд, це поняття є загальним і 
повинно включати до свого змісту також природоресурсні права. У 
той же час міжнародні документи переважно регламентують лише 
право на сприятливе навколишнє середовище, залишаючи поза увагою 
природоресурсні права людей.

Думку про необхідність включення до екологічних прав людини пра-
во на використання природних ресурсів підтримує також М. М. брин-
чук. Він вказує на умовний характер змісту поняття екологічних прав 
людини, до яких, на його думку, відносяться як універсальне право на 
сприятливе навколишнє середовище, так й право людини на викорис-
тання природних ресурсів. Це обумовлене, насамперед, назвою галузі 
екологічного права [1, с. 8]. Враховуючи поширеність назви «право на-
вколишнього середовища» на міжнародному рівні (environmental law) 
та відповідну назву суб’єктивних прав «права на навколишнє середови-
ще», з такою точкою зору можна погодитися. 

загалом природоресурсні питання розглядаються в міжнародних 
документах у прив’язці до суверенних прав держав на розробку та ви-
користання належних їм природних ресурсів. Так, п. 2 ст. 1 Міжнарод-
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ного пакту про економічні, соціальні та культурні права [9] та п. 2 ст. 1 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [8] закріпили 
однакове положення: «Всі народи для досягнення своїх цілей можуть 
вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без 
шкоди для будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного еко-
номічного співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди, 
та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути по-
збавлений належних йому засобів існування». особливо яскраво при-
родоресурсні права відображає принцип 21 Стокгольмської декларації, 
який свідчить: «Відповідно до Статуту ооН і принципів міжнародного 
права, держави мають суверенне право використовувати власні ресурси 
відповідно до своєї національної політики у галузі навколишнього се-
редовища, і саме на них лежить відповідальність за те, щоб діяльність в 
межах їх юрисдикції або контролю не завдавала шкоди навколишньому 
середовищу в інших державах або районах, що лежать за межами на-
ціональної юрисдикції» [11].

Логічним та закономірним є той факт, що реалізація державою сво-
їх суверенних прав на розробку та використання її природних ресурсів 
впливає на рівень реалізації нею її можливостей на міжнародному рівні 
та на обсяг природоресурсних прав окремих суб’єктів. Можна погоди-
тися з Каракашем, що: «Явно прослідковується залежність реалізації 
економічних, соціальних, політичних та культурних прав людини від 
ступеню свободи використання народами своїх природних багатств та 
природних ресурсів» [4, с. 180]. 

Суверенне право держав розробляти свої природні ресурси було за-
кріплене також у Декларації ріо-де-Жанейро з навколишнього середо-
вища і розвитку поряд з правом на розвиток таким чином, щоб задоволь-
нялися потреби теперішнього та майбутнього поколінь у сфері розвитку 
та захисту навколишнього середовища (принципи 2, 3) [2].

Таким чином, суверенне право держави на розробку та використан-
ня своїх природних ресурсів та її зобов’язання екологічного характеру, 
закріплені на міжнародному рівні, реалізуються в національному за-
конодавстві через закріплення широкої системи екологічних прав та 
обов’язків громадян. Так, до конвенцій, які регулюють як охорону, так і 
використання окремих елементів довкілля в Україні, відносяться: рам-
кова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, Конвенція щодо 
співробітництва по охороні та сталому розвитку ріки Дунай, Конвенція 
про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних 
озер тощо [3, с. 168].
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У деяких міжнародних документах, однак, право на сприятливе на-
вколишнє середовище безпосередньо не закріплюється, але їх зміст 
спрямований на забезпечення цього права. Як правило, це здійснюється 
через встановлення обов’язку держав не спричиняти шкоду природно-
му середовищу та застосовувати певні природоохоронні заходи. Так, ст. 
2 Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використан-
ню ріки Дунай від 1 червня 1994 року [5] закріпила право приймати 
та здійснювати суворіші заходи щодо підтримки та покращення умов 
навколишнього середовища та водних ресурсів р. Дунай ніж ті, що ви-
пливають з положень конвенції.

Право на використання природних ресурсів на національному рів-
ні закріплено основним законом держави – Конституцією України. Так, 
стаття 13 Конституції передбачає, що «земля, її надра, атмосферне по-
вітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах терито-
рії України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського 
народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють ор-
гани державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, ви-
значених цією Конституцією» [6]. Конституція також передбачає право 
кожного громадянина користуватися природними об'єктами права влас-
ності народу відповідно до закону. 

загальновідомим є той факт, що здійснення природоресурсних мож-
ливостей особою підлягає лімітуванню у зв’язку з обмеженістю при-
родних ресурсів та в силу самого змісту поняття «сприятливе навколиш-
нє середовище». Таким чином, екологічні права людини слід розуміти 
як поняття, що має природоохоронний та природоресурсний характер. 
Вони визнаються природними та особистими правами, що належать лю-
дині з моменту її народження, супроводжують її протягом усього життя 
та не підлягають відчуженню. У той час як екологічні права громадян 
мають переважно немайновий характер, право на використання природ-
них ресурсів може мати майновий характер, спрямований на задоволен-
ня економічних інтересів окремої особи та суспільства загалом.

Таким чином, незважаючи на те, що основними гарантіями забез-
печення екологічних прав людини та права на використання природних 
ресурсів є міжнародні правові акти, все ж їх реалізація в першу чергу 
підпадає під національне законодавче регулювання. Так, зокрема, стат-
тею 9 закону України «Про охорону навколишнього природного серед-
овища» передбачено право кожного громадянина України на здійснення 
загального і спеціального використання природних ресурсів [10].
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Як бачимо, право на використання природних ресурсів є невід’ємною 
частиною та складовою екологічних прав людини та соціально-
економічних прав в цілому. адже саме суверенне право держави та її 
громадян використовувати власні природні ресурси є важливою пере-
думовою економічного розвитку суспільства та становлення держави на 
міжнародній арені, що, в свою чергу, неодмінно сприяє кращому рівню 
забезпечення соціальних, економічних та екологічних прав людини.

--------------------------
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІжНАРОдНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННя МІСТОБУдІВНОї дІяЛЬНОСТІ

Ільків Н.В.
заступник декана факультету № 6

Львівського державного університету внутрішніх справ,
канд.юрид.наук, доцент

м.Львів. Україна

У сучасних умовах інтеграції України до європейської спільноти 
актуальним є дослідження проблематики гармонізації вітчизняного 
містобудівного законодавства з міжнародно-правовими нормами. До-
сягнута у ході переговорів між Україною та ЄС домовленість щодо 
Угоди про асоціацію [1] передбачає адаптацію законодавства України 
до великої частини acquis communautaire. Враховуючи, що ціллю 
асоціації є сприяння поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на 
спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, запровадження 
умов для дедалі тіснішого співробітництва в сферах, які становлять 
взаємний інтерес, в Угоді визначено сфери, в яких має здійснюватися 
адаптація. реалізація положень цього документу вимагає проведення 
аналізу законодавства України в сфері забезпечення екологічної без-
пеки при містобудівному зонуванні, беручи до уваги необхідність його 
гармонізації з європейським екологічним, санітарним, містобудівним 
законодавством.

Погоджуючись з В.І андрейцевим, вдосконалення законодавства 
України в сфері забезпечення екологічної безпеки має відбуватися не 
через гармонізацію (встановлення відповідності), а шляхом оптимізації 
останнього з правовими приписами документів ооН, Європейського 
Союзу, інших міжнародних об’єднань та організацій [2, c.4]. Вагомим 
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аргументом на користь цієї позиції є те, що оптимізація передбачає 
вибір найоптимальніших форм правового регулювання, узгодження 
його окремих положень та вимог, а найбільш інтегрованими критеріями 
оптимізації українського законодавства, як і міжнародного права, є 
принципи правового регулювання. 

Так, Стамбульська декларація з населених пунктів, прийнята на 
Міжнародній конференції ооН із сталого розвитку населених пунктів 14 
червня 1996 року, спирається, зокрема, на наступні принципи: принцип 
перетворення населених пунктів на більш безпечні, здорові, сприятливі 
для життя, такі, що усталено розвиваються і продуктивні місця пере-
бування; принцип пріоритету інтересів людини в прагненні до сталого 
розвитку населених пунктів; принцип попередження забруднення навко-
лишнього середовища; принцип інтенсивності використання екосистем 
і збереження можливостей для наступних поколінь; принцип сприяння 
створенню здорових умов життя, зокрема, шляхом забезпечення належ-
ною кількістю безпечної для споживання води і ефективного видалення 
відходів. 

Декларація про міста та інші населені пункти в новому тисячолітті, 
прийнята резолюцією спеціальної сесії Генеральної асамблеї ооН від 9 
червня 2001 року, визначає принципи регулювання відносин у галузі за-
безпечення екологічної безпеки та охорони довкілля при здійсненні пла-
нування та забудови міст, серед яких принцип здійснення планування 
на засадах екологічної безпеки в населених пунктах; принцип застосо-
вування комплексних підходів до вирішення екологічних та соціально-
економічних проблем на всіх рівнях; принцип підвищення обізнаності 
громадськості щодо екологічних проблем міст та засобів їх вирішення 
шляхом повного та відкритого розповсюдження інформації; принцип 
розширення повноважень місцевих органів влади, неурядових (гро-
мадських) організацій шляхом передачі їм, у випадках доцільності, влад-
них повноважень, прав на прийняття еколого-значимих містобудівних 
рішень; принцип сприяння попередженню, забезпечення готовності, по-
легшення наслідків і реагування за участю національних та міжнародних 
мереж співробітництва для зменшення уразливості населених пунктів 
від стихійних та антропогенних катастроф і здійснення, в разі їх настан-
ня, ефективних програм в інтересах постраждалих міст, що спрямовані 
зокрема на зменшення загрози наступних екологічних лих; принцип за-
безпечення доступу до чистої питної води і необхідної інфраструктури 
в містах, включаючи, каналізацію та видалення відходів.
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Європейська Хартія облаштування (планування) територій від 20 
травня 1985 року виходить із наступних принципів еколого-правового 
регулювання містобудівних правовідносин: принцип пріоритетності 
забезпечення благополуччя та безпеки людини в середовищі міста, яке 
планується; принцип організації простору незалежно від короткостро-
кових економічних завдань з обов’язковим урахуванням екологічних 
аспектів; принцип здійснення планування на всіх рівнях з обов’язковою 
активною участю громадськості тощо.

У розвиток положень вищезазначеної Хартії 26 жовтня 1999 року була 
прийнята резолюція Європейського Парламенту з узгодженої політики 
облаштування території, якою запроваджені наступні екологічні прин-
ципи екологічної безпеки: принцип забезпечення безпечного та сталого 
розвитку територій, поселень і формування сприятливого середовища 
проживання людини без шкоди для екології; принцип інтегрованого пла-
нування, а саме обов’язкового врахування екологічних аспектів, поряд 
із соціально-економічними та демографічними; принцип превентивної 
політики в галузі забезпечення екологічної безпеки та охорони на-
вколишнього природного середовища; принцип забезпечення участі 
громадськості в управлінні облаштуванням територій, зокрема для за-
хисту екологічних інтересів.

Чинне екологічне законодавство України, зокрема ст.3 зако-
ну України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
передбачає, що основним принципом регулювання відносин в сфері за-
безпечення екологічної безпеки, охорони довкілля та раціонального ви-
користання природних ресурсів є пріоритетність вимог екологічної без-
пеки при здійсненні господарської, управлінської та іншої (в тому числі 
містобудівної діяльності) [3]. На нашу думку, даний принцип цілком 
гармонізує із принципами вищевикладених міжнародних документів. 

разом з тим у містобудівному законодавстві України відслідковується 
лише часткове наближення принципів. Так, ст.2 закону України «Про 
основи містобудування» визначає, що одним з основних напрямів 
містобудівної діяльності є захист життєвого та природного середовища 
від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, не-
безпечних природних явищ [4]. 

окрім того, аналізуючи норми містобудівного законодавства, 
можна дійти висновку про зведення екологічної проблеми в процесі 
містобудівного зонування до забруднення компонентів навколиш-
нього природного середовища, тлумачення екологічної безпеки у 



«ПраВоВІ ПробЛеМи зеМеЛьНої реФорМи В УКраїНІ»
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

24

містобудівному зонуванні в контексті екологічної безпеки території. 
У чинному екологічному законодавстві України не зафіксований й 
міжнародно-правовий принцип пріоритету інтересів людини, збережен-
ня її життя і здоров’я у здійсненні містобудівної діяльності.

Недоліком законодавства України є й етимологічна невизначеність 
щодо закріплення міжнародно-правового принципу планування безпеч-
них для проживання міст. Так, зокрема в законі України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» закріплений принцип гаранту-
вання екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей; в 
законі України «Про основи містобудування» використовується термін 
«сприятливе середовище» тощо. Вважаємо, що оптимізація принципів 
еколого-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні з 
діючим міжнародним порядком передбачає доцільність узгодження 
вітчизняного містобудівного законодавства з вимогами щодо додержан-
ня Україною норм міжнародного права в цій галузі шляхом подолання 
прогалин в чинному законодавстві України. 

--------------------------
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-1. 

ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27 
червня 2014 р. // оВУ. – 2014. – № 75. – Ст.2125.

екологічне право: особлива частина: [підр. для студ. юрид. вузів і фак.: 2. 
Повний акад. курс ] / за ред. акад. аПрН В.І. андрейцева. – К.: Істина, 2001. 
–544 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: закон 3. 
України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної ради України. – 
1991. – № 41. – Ст. 546.

Про основи містобудування: закон України від 16 листопа-4. 
да 1992 року // Відомості Верховної ради України. – 1992. – № 52. –  
Ст. 683.
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МЕТА ТА зАВдАННя ФОРМУВАННя 
НАЦІОНАЛЬНОї ЕКОЛОГІчНОї МЕРЕжІ

Піх Юрій
магістрант І року навчання юридичного факультету,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Людство на порозі третього тисячоліття зіткнулося з новими викли-
ками, пов’язаними з вичерпанням природних ресурсів, неабиякими мож-
ливостями і загрозами сучасних технологій, активізацією кліматичних 
змін, нерівномірністю суспільного розвитку, глобалізацією тощо. без 
сумніву, усі зазначені чинники, особливо безпрецедентне збільшення 
використання людиною природних ресурсів протягом останнього часу 
чинить негативний вплив на екосистеми, що призводить до їх фрагмен-
тації та втрати біологічного різноманіття. При цьому навіть охороню-
вані природні території, які залишаються у якості окремих ізольованих 
одиниць, в оточенні істотно змінюваного середовища існування майже 
завжди не оминають серйозних проблем їх життєздатності у довгостро-
ковій перспективі [10, P. 4].

Таким чином, основним завданням природоохоронної справи вже за-
раз є збереження і примноження біологічного та ландшафтного різно-
маніття, покращення стану довкілля, а також створення здорового при-
родного середовища для людини. В історичному аспекті варто згадати, 
що важливість зміцнення екологічної цілісності та стійкості в якості 
необхідних умов як для збереження біорізноманіття, так і сталого роз-
витку, знайшла своє відлуння у Плані реалізації рішень Всесвітнього 
саміту зі сталого розвитку (так званому Йоханнесбурзькому плані ви-
конання рішень), де одним із заходів, необхідних для досягнення мети 
збереження біорізноманіття стало «сприяння розвитку національних та 
регіональних екологічних мереж і коридорів» [7]. 

більше того, Програма дій Конвенції ріо-де-Жанейро про біологічне 
різноманіття щодо роботи з охоронюваними зонами наголошує на важ-
ливості створення охоронюваних територій в межах наземних і водних 
середовищ існування у цілях сприяння та підтримання екологічних про-
цесів. Мета цієї Програми дій прямо передбачає інтегрування охорон-
них територій у ширші ландшафти суші, а також морські ландшафти і 
сектори, з метою підтримання структурної та функціональної життєз-
датності екосистем [8]. 
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Саме тому важливим напрямом у плануванні використання і охоро-
ни довкілля, у тому числі природних ресурсів, є формування національ-
ної екологічної мережі. екологічні мережі забезпечують оперативну та 
ефективну модель для збереження біологічного різноманіття, «прими-
рюючи» при цьому конфліктуючі інтереси на використання природних 
ресурсів. Вони також поєднують екосистеми та популяції видів, що зна-
ходяться під загрозою фрагментованого проживання, сприяючи гене-
тичному обміну між різними групами і тим самим збільшуючи шанси 
на виживання під загрозою зникнення. Концепція екологічної мережі, 
окрім цього, створює інструментарій для екологічного проектування та 
планування, що полегшує взаємодію з іншими видами землекористу-
вання.

На цьому тлі, сторони Конвенції про біологічне різноманіття про-
явили ініціативу, передбачивши у Програмі дій п’ять конкретних цілей 
формування екомережі:

1.1) створення та зміцнення національних і регіональних систем охо-
ронюваних зон, включених у глобальну мережу, в якості внеску для до-
сягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей;

1.2) включення охоронних територій у ширші ландшафти суші та 
морські ландшафти і сектори, для підтримання стабільної екологічної 
структури і функціонування;

1.3) створення і зміцнення регіональних мереж, транскордонних охо-
ронних територій і співпраця між сусідніми охоронюваними районами 
поза межами національних кордонів;

1.4) істотне покращення планування захищених територій та 
управління ними;

1.5) запобігання і пом'якшення негативних наслідків основних за-
гроз для охоронюваних територій [8, P. 8-14].

Кожна мета проявляється у конкретних завданнях, які будуть вико-
ристовуватися в якості матеріального показника досягнення цієї мети. 

отож, екологічна мережа становить собою певну модель, яка ак-
тивно розвивалася протягом останніх 30 років із досить широкою 
метою підтримання цілісності екологічних процесів. Доволі велика 
кількість екологічних мереж була розроблена та сформована в усьому 
світі. У Центральній та Східній Європі декілька національних еколого-
мережевих програм було розроблено ще в 1980-ті роки, під натхнен-
ням від теорії поляризації ландшафтів. Виходячи з цієї теорії, запропо-
нований «еко-стабілізуючий» підхід, згідно з яким ландшафт повинен 
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бути зонований таким чином, щоб інтенсивно використовувані ділянки 
«врівноважувалися» природними зонами, які функціонують як єдині, 
саморегульовані цілісності. В результаті таких програм не тільки були 
розроблені перші екологічні мережі, а й включено ідеї комплексного 
збереження біорізноманіття у загальні плани екологічного управління, 
що тепер є ні чим іншим як національними стратегіями сталого розвит-
ку [10, P. 9].

У більшості інших регіонів модель екомереж виникла з розробок 
в екологічній теорії. Найважливіші висновки, що випливають з таких 
теорій, полягають в тому, що фрагментація середовищ існування під-
вищує уразливість популяцій видів шляхом зменшення площі таких се-
редовищ, доступних для місцевих популяцій, обмежуючи таким чином 
можливості для поширення, міграцій та генетичного обміну. Тому виріс 
інтерес щодо розробки підходів, спрямованих на збереження екосис-
тем, що сприятиме екологічній узгодженості у ландшафтному масшта-
бі. Протягом 1990-х років місцеві регіональні та національні програми, 
спрямовані на інтеграцію охоронних територій у більш великі пов’язані 
мережі, були розроблені у багатьох країнах західної Європи, Північної 
америки, Латинської америки, азії та австралії.

 Незважаючи на те, яким саме чином така модель екомережі була чи 
буде розроблена і впроваджена у життя, вона у будь-якому разі відобра-
жає деякі концептуальні та методологічні ідеї та залежить від місцевих 
та регіональних умов. При цьому екологічні мережі зазвичай пересліду-
ють дві загальні цілі, а саме: 

а) підтримка функціонування екосистем як засіб сприяння збережен-
ню видів і середовищ існування;

б) сприяння сталому використанню природних ресурсів з метою зни-
ження впливу діяльності людини на біологічне різноманіття і/або підви-
щення цінності біорізноманіття так званих керованих ландшафтів [9].

Для досягнення вищезгаданих цілей, можна розрізнити ряд завдань, 
які є притаманні усім екологічним мережам. До них відносять:

• збереження біорізноманіття в ландшафтному, екосистемному або 
регіональному масштабі;

• підтримання або зміцнення екологічної цілісності, в першу чергу за 
рахунок забезпечення зв’язків;

• забезпечення того, щоб критичні ділянки були буферизовані від 
впливу потенційно небезпечних зовнішніх впливів;

• відновлення деградованих екосистем у відповідних випадках;
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• сприяння сталому використанню природних ресурсів в областях, 
що мають важливе значення для збереження біорізноманіття [10, P. 9].

Таким чином, завдання екологічної мережі також відображають за-
гальне розуміння того, як конкретна модель повинна застосовуватися на 
землях, а саме шляхом виділення конкретних функцій різних ділянок, 
в залежності від їх екологічної цінності та їх природно-ресурсного 
потенціалу. Відповідні завдання також відображені у послідовній 
системі ареальних компонентів екомереж, якими є ключові, сполучні, 
буферні та відновлювальні території.

Тим не менш, питання щодо розуміння поняття екологічної мережі, а 
також виділення його окремих ознак, завдань та цілей на сьогодні є до-
статньо проблематичним та породжує чимало наукових дискусій.

Переходячи до вітчизняних реалій, необхідно наголосити, що Укра-
їна вважається чи не єдиною державою на пострадянському просторі, 
яка володіє значними законодавчими інструментами для формуван-
ня національної екологічної мережі: перш за все, мова йде про закони 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про рос-
линний світ», земельний кодекс України, Лісовий кодекс України та 
Водний кодекс України тощо.

закон України від 24 червня 2004 року «Про екологічну мережу 
України» визначає екомережу як єдину територіальну систему, яка утво-
рюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення до-
вкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, 
збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зрос-
тання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, 
шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цін-
ність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно 
до законів та міжнародних зобов’язань України підлягають особливій 
охороні [1]. Не вдаючись до детального аналізу, а тим паче критики ви-
щенаведеної дефініції, можемо зробити висновок, що законодавець об-
рав спосіб визначення поняття екомережі через призму її мети.

більше того, мета, завдання, концептуальні положення, етапи, ме-
ханізми формування національної екомережі України наведено також у 
загальнодержавній програмі формування національної екологічної ме-
режі України на 2000–2015 роки, затвердженій законом України у 2000 
році. Так, основною метою формування національної екомережі тут ви-
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знається збільшення площі земель країни з природними ландшафтами 
до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до при-
таманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної 
системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природ-
них шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпе-
чувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринно-
го світу та їх популяцій. При цьому національна екологічна мережа має 
відповідати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській еколо-
гічній мережі і виконувати провідні функції щодо збереження біологіч-
ного різноманіття, а також сприяти збалансованому та невиснажливому 
використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності [2].

Тож, як бачимо, суть ідеї екологічної мережі полягає у створенні 
мережі з’єднаних між собою ділянок природних територій. Вона є ін-
тегральною у справі збереження природного середовища, оптимізації 
ландшафтів, збереження генофонду живої природи, формування спри-
ятливих умов для життєдіяльності людини [6, C. 286]. Тож не можна не 
погодитись із думкою, що екологічна мережа є практичним втіленням 
ідеї охорони ландшафтного та біологічного різноманіття [3, C. 233]. 

але, у свою чергу, незважаючи на прогресивність та оперативне 
прийняття законодавчих норм про національну екомережу, найслабшим 
місцем правового регулювання відносин у сфері формування екологіч-
ної мережі в Україні стала відсутність налагодженого механізму дотри-
мання відповідних норм [3, C. 238]. 

Тим не менш, екологічна мережа здатна вирішувати завдання, не-
доступні для відокремлених природоохоронних територій, а саме: 
відтворення і збереження територіальної і функціональної цілісності 
екосистем; підтримання екологічної рівноваги в межах окремих регі-
онів; збереження еталонів природи; збереження і вивчення генофонду 
ландшафтних комплексів; відтворення і збагачення рідкісних видів. 
об’єднуючи свої об’єкти у єдину цілісну систему, екологічна мережа є 
об’єктом правової охорони [6, C. 288].

Не варто також заперечувати, що формування екологічної мережі на-
дасть змогу: об’єднати у цілісну систему землі природно-заповідного 
фонду, інші природні та напівприродні території; забезпечити збережен-
ня, відтворення і невиснажливе використання природних ресурсів, біо-
логічного і ландшафтного різноманіття, уникнути втрат генофонду; під-
вищити стійкість ландшафтів до антропогенних навантажень, відновити 
саморегулюючу і само відновлювану здатність природних екосистем; 
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забезпечити позитивні зміни стану довкілля, сформувати екологічно 
безпечне середовище життєдіяльності людей; поліпшити гідрологічний 
режим річок, запобігти ерозії ґрунтів, поліпшити якість природних вод; 
розширити придатні для рекреаційного використання території, забез-
печити розвиток збалансованого туризму [4, С.235-236]. 

отже, створення та функціонування екологічної мережі України у 
наш час є перспективним інтегрованим методом збереження природного 
середовища, біологічного різноманіття, запобігання подальшої деграда-
ції земель, що зазнали значного антропогенного навантаження і втрати 
господарсько цінних властивостей [5, С. 164]. більше того, екологічна 
мережа України є органічною складовою Пан’європейської екологічної 
мережі, а тому впровадження у національне законодавство засад міжна-
родної співпраці у сфері охорони природи та дотримання нашою держа-
вою зобов’язань, які випливають із намірів щодо інтеграції до світових, 
у тому числі європейських, інституцій та організацій.
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ІНдУСТРІАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІчНІ ПАРКИ
яК УчАСНИКИ ІННОВАЦІйНИХ ВІдНОСИН

Холявка С.В.
Аспірант кафедри цивільного права та процесу 

Львівського національного університету імені Івана Франка

з аналізу світового досвіду вбачається, що економічне зростання 
розвинутих держав та їх окремих регіонів вже давно базується на ви-
користанні сфери знань і технологій, а їх ефективне поєднання гарантує 
прогресивний розвиток цих держав. 

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій є основою 
економічного розвитку будь-якої країни світу, зокрема України, оскіль-
ки дозволяє розвинути інфраструктуру, відкрити нові та модернізувати 
існуючі підприємства, запровадити інноваційні технології, створити ро-
бочі місця та підвищити конкурентоздатність економіки. Водночас існу-
вання ефективного інвестиційного середовища в країні можливе лише за 
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умов використання дієвих інвестиційних інструментів. одним із таких 
інструментів є створення та функціонування індустріальних парків.

Проте і створення технопарків має для нашої країни особливе зна-
чення. Діяльність технопарків сприяє створенню особливої інфраструк-
тури, яка забезпечує зв’язок наукового центру та бізнесу, породжує і під-
тримує на стартовому етапі малі високотехнологічні підприємства.

з метою детального аналізу індустріальних та технологічних парків 
варто почати з розмежування дефініцій даних понять.

згідно п.3 ст.1 закону України «Про індустріальні парки» індустрі-
альний (промисловий) парк (далі - індустріальний парк) - визначена іні-
ціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної 
документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у 
межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати госпо-
дарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-
дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на 
умовах, визначених цим законом та договором про здійснення госпо-
дарської діяльності у межах індустріального парку [1].

Щодо технологічних парків, то відповідно до ст. 1 закону України 
«Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» 
технологічний парк (технопарк) - юридична особа або група юридичних 
осіб (далі - учасники технологічного парку), що діють відповідно до до-
говору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без 
об’єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання 
проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоєм-
них розробок, високих технологій та забезпечення промислового випус-
ку конкурентоспроможної на світовому ринку продукції [2].

з передбачених законодавством дефініцій вищенаведених понять 
вбачається, що під індустріальним парком розуміється облаштована 
відповідною інфраструктурою територія, у межах якої здійснюється 
господарська діяльність, а технопарк – це юридична особа або група 
юридичних осіб, які створюються з метою створення організаційних 
засад виконання інноваційних проектів. більше того, метою створення 
індустріального та технологічного парків є залучення нових інвестицій, 
підвищення якості продукції та розвитку ІТ технологій, економічного 
розвитку регіону, а також створення додаткових робочих місць.

з системного аналізу вищенаведеного, можна зробити висновок, що 
на базі індустріального парку може створюватися технологічний парк. 
Відтак, індустріальний парк є об’єктом (просторово-операційною ба-
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зою), а технопарк – суб’єктом у сфері інноваційних правовідносин.
Щодо управління та розробки напрямів діяльності індустріальних та 

технологічних парків, то такі здійснюються відповідно до закону Укра-
їни «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та затверджу-
ються Президією Національної академії наук України та центральним 
органом виконавчої влади з питань науки. Необхідно зазначити, що від-
повідно до закону України «Про індустріальні парки» управління інду-
стріальними парками здійснюється керуючими компаніями, які створю-
ються переважно органами місцевої влади. 

Також, вони не можуть відвести під створені ними індустріальні пар-
ки землі комунальної власності, оскільки землями промислового при-
значення в більшості випадках розпоряджаються не громади, а Верхо-
вна рада України або Кабінет Міністрів України. Крім того, сільська, 
селищна, міська ради розглядають проектні матеріали та приймають 
рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, розташо-
ваної в межах населеного пункту. за чинним земельним законодавством 
лише органи державної влади чи місцевого самоврядування розпоря-
джаються землями державної чи комунальної власності і лише їм надані 
законом повноваження щодо надання земельних ділянок у користування 
чи відчуження у приватну власність для створення індустріальних пар-
ків.

Тобто з цього випливає, що при поданні проекту створення техноло-
гічного парку до уповноваженого органу існує можливість передбачення 
в ньому індустріального парку, а саме визначеної ініціатором відповідно 
до містобудівної документації облаштованої відповідною інфраструкту-
рою території, на основі якої буде створено технологічний парк.

з проведеного аналізу можна зробити висновок, що на базі індустрі-
ального парку може створюватися технологічний парк, адже вони ма-
ють спільну мету створення у сфері економічного розвитку держави, а 
також спільні органи управління, а саме центральні органи виконавчої 
влади з питань науки та інновацій.

однак не дивлячись на те, що технопарки та індустріальні парки у 
світі існують більше ніж півстоліття, на даний момент в Україні не пе-
редбачено загальноприйнятої можливості подання та реєстрації проекту 
технологічного та індустріального парків одночасно. 

Таким чином, уряд України повинен прийняти нові рішення щодо 
вищенаведеної пропозиції, при цьому беручи за основу досвід інших 
розвинутих держав.
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земельне право є складовою частиною національної правової си-
стеми і знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншими галузями права. 
Його місце у системі права визначається роллю і значенням правово-
го регулювання земельних відносин, які складають предмет цієї галузі. 
Тому проведення земельної реформи повинно враховувати особливості 
співвідношення земельного права із суміжними галузями права. розгля-
немо зв’язок земельного права із адміністративним правом.

У багатьох випадках адміністративно-правові акти є підставою ви-
никнення зміни або припинення земельних відносин. Так, в адміністра-
тивному порядку вирішуються питання відведення земельних ділянок, 
встановлення їх меж, видачі правовстановлюючих документів, здій-
снення контролю за додержанням земельного законодавства, притягнен-
ня до адміністративної відповідальності осіб, винних у його порушенні 
тощо.

У земельному праві окремі елементи адміністративної підпорядко-
ваності дістають вияв під час вирішення питань, пов’язаних з поряд-
ком набуття і припинення права власності на земельну ділянку і права 
користування нею з правами й обов’язками землевласників та земле-
користувачів, зі встановленням правового режиму різних категорій зе-
мель тощо. однак, при цьому функції і компетенція органів державної 
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влади і місцевого самоврядування, які здійснюють регулювання земель-
них відносин, обмежені нормами земельного законодавства. Крім того, 
специфіка земельних відносин породжує необхідність здійснення спе-
цифічних функцій управління, наприклад, таких, як введення держав-
ного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою 
тощо [1].

Концепцією адміністративної реформи визначено, що її метою є по-
етапне створення такої системи державного управління, що забезпечить 
становлення України як високо розвинутої, правової, цивілізованої єв-
ропейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, 
культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі 
та Європі. Система державних органів, що була створена в Україні піс-
ля отримання державної незалежності, не могла забезпечити належне 
управління не лише земельними правовідносинами, а й іншими сфера-
ми діяльності держави. Дублювання повноважень органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, багатостороння координа-
ція діяльності місцевих органів земельних ресурсів, центрального орга-
ну виконавчої влади у сфері земельних відносин, неврегульованість на 
законодавчому рівні окремих норм, які стосуються порядку здійснення 
державного, самоврядного та громадського контролю за використанням 
та охороною земель, не сприяло належній охороні та раціональному 
використанню земельних ресурсів. Виходячи із реальних потреб, при 
переході від командно-адміністративних до ринкових відносин виникла 
потреба в управлінні суспільними процесами, в тому числі і земельни-
ми, по-новому. з цією метою Постановою Верховної ради України «Про 
земельну реформу» від 18 грудня 1990 року була започаткована реформа 
у сфері земельних відносин, згідно з якою усі землі УрСр з 15 березня 
1991 року оголошувалися об’єктом земельної реформи. а у березні 1998 
року в Україні була проголошена адміністративна реформа, основною 
метою якої був вихід із трансформаційної кризи українського суспіль-
ства та творення сучасної, ефективної системи державного управління, 
яке реалізується в першу чергу через органи державної виконавчої вла-
ди [2]. 

реформування організаційних структур виконавчої влади, як зазна-
чалось у Концепції адміністративної реформи, є найбільш складною 
ланкою адміністративної реформи в Україні. Центральний орган вико-
навчої влади земельних ресурсів з часу отримання Україною незалеж-
ності зазнавав декількох реорганізаційних змін. Так, Указом Президента 
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України «Про створення єдиної системи державних органів земельних 
ресурсів» 16 січня 1996 року був створений Державний комітет Украї-
ни по земельних ресурсах. а 14 серпня 2000 року Указом Президента 
України затверджено нове Положення про Державний комітет України 
по земельних ресурсах. Кабінет Міністрів України з 1 січня 2007 року 
своєю Постановою «Про реорганізацію Державного комітету України 
по земельних ресурсах» створив Державне агентство земельних ресур-
сів України і підпорядкував його Міністерству охорони навколишньо-
го природнього середовища України. Цією Постановою повноваження 
Держкомзему були суттєво звужені та не відповідали тим повноважен-
ням цього органу, що встановлені законами України «Про землеустрій», 
«Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та 
охороною земель», «Про оцінку земель», «Про державну експертизу 
землевпорядної документації», «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обмежень» та деякими іншими законодавчими 
актами. Така ситуація була частково виправлена лише в березні 2008 
року шляхом затвердження Кабінетом Міністрів України із земельних 
ресурсів. У подальшому постало питання реорганізації усієї системи 
органів управління земельними відносинами на місцях.

очевидно, що серед вчених була відсутня єдина позиція щодо на-
прямків реорганізації центрального органу виконавчої влади у сфері 
земельних відносин та встановлення його повноважень. але Держав-
не агентство земельних ресурсів, відповідно до Указу Президента «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади України, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через міністра аграрної політики та продовольства України. 
Таким чином, між державним агентством земельних ресурсів та Мініс-
терством аграрної політики та продовольства України була встановлена 
часткова підпорядкованість [3].

Слід наголосити, що функціонування цих органів цілком відповідає 
положенням Указу Президента України «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади». Водночас, оптимізація централь-
них органів виконавчої влади повинна була передбачати і внутрішні 
реорганізаційні зміни територіальних органів Державного агентства зе-
мельних ресурсів. завершити процес реорганізації центрального органу 
виконавчої влади у сфері земельних відносин та його територіальних 
органів, зокрема до зК України, законів України «Про землеустрій», 
«Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням 
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та охороною земель», «Про оцінку земель», «Про державну експерти-
зу землевпорядної документації», «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших. Така робота досить 
складна і громіздка, потребує глибокого аналізу практичної діяльності 
цих органів та їх повноважень, закріплених у правових актах.

отже, необхідно відзначити, що система органів державної влади у 
сфері земельних відносин має серйозні внутрішні проблеми. Постійні 
кадрові переміщення та структурні реорганізації у зазначених органах 
призводять до дублювання функцій, які передбачаються у багатьох по-
ложеннях. однією з головних умов ефективної діяльності органів дер-
жавного управління у сфері земельних відносин повинна бути повна 
прозорість і відкритість їх діяльності, автоматизація роботи, а також 
персоніфікація відповідальності за прийняття управлінських рішень. 
Цьому можуть ефективно сприяти подальші кроки адміністративної ре-
форми, що впроваджуються з 1 січня 2017 року, серед яких: перезаван-
таження системи земельних відносин в Україні відповідно до концепції 
реформи децентралізації, надання новоствореним об’єднаним громадам 
додаткових можливостей щодо розпорядження земельними ресурсами, 
ліквідація корупції, запровадження адміністративних послуг в елек-
тронному вигляді, раціональна система обігу та контрою земель тощо. 

--------------------------
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННя здІйСНЕННя ЕКОЛОГІчНОГО 
НОРМУВАННя В УКРАїНІ

Чопко Х.І.
к.ю.н., асистент кафедри соціального права

Львівського національного університету імені І. Франка

Існувати і розвиватись суспільство не може не впливаючи на до-
вкілля, а отже певною мірою негативний вплив на нього і дозволений 
державою. Для того, щоб зберегти довкілля, якість якого повинна бути 
задовільною для людини, варто окреслити межі негативного впливу на 
нього, здійснити нормування негативного впливу на довкілля (екологіч-
не нормування). Під нормуванням негативного впливу на довкілля або 
екологічне нормування слід розуміти діяльність спеціально уповнова-
жених державних органів щодо розробки та затвердження меж допусти-
мого впливу на довкілля, хімічного забруднення, фізичних, біологічних 
та інших шкідливих факторів, що походять від стаціонарних та пересув-
них джерел, а також обсягів використання природних ресурсів та дозво-
лених природно перетворюючих заходів із врахуванням сучасного рівня 
розвитку науки і техніки, а також економічних передумов [1, c. 9]. 

В законі України «Про охорону навколишнього природного середо-
вища» (ст. 33) передбачений перелік екологічних нормативів серед яких: 
нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) у атмосферне повітря 
та гранично допустимих скидів (ГДС) у воду, ґрунти забруднюючих хі-
мічних речовин, а також гранично допустимих рівнів (ГДр) фізичних 
факторів, зокрема шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання (радіа-
ції), електромагнітних факторів, а також шкідливих біологічних факто-
рів, тобто будь-яких чинників біотичного походження (віруси, бактерії, 
грибки, токсини тощо), що здатні спричиняти масові захворювання лю-
дей, тварин, рослин, а також погіршити стан довкілля [2]. Вони є єди-
ними на усій території України. Для курортних, лікувально-оздоровчих, 
рекреаційних та деяких інших регіонів можуть встановлюватися більш 
суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих 
речовин та інших шкідливих впливів на довкілля. 

Три показники покладені в основу екологічного нормування: ме-
дичний (максимальний рівень загрози здоров’ю людини, її генетичній 
програмі), технологічний (можливість економіки забезпечити виконан-
ня визначених меж впливу на людину і довкілля) і науково-технічний 
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(здатність науково-технічних засобів контролювати дотримання меж 
впливу за всіма його параметрами) [3, c. 64]. Таким чином, екологічні 
нормативи визначають прийнятний стан довкілля та допустимі рівні не-
гативного впливу на нього. Фактично такі нормативи є правовим спосо-
бом визначення максимально можливого негативного впливу на довкіл-
ля за якого воно не втрачає можливостей самовідновлення і не шкодить 
життю та здоров’ю людей. Проте, існуюча в Україні система екологіч-
них нормативів ще недостатньо розвинена та не охоплює усіх аспектів 
безпеки довкілля. Насамперед, неможливо встановити нормативи для 
всіх шкідливих речовин та їхніх сполук. Також екологічні нормативи 
неспроможні повноцінно формувати безпечне довкілля і через те, що 
переважна більшість чинних в Україні природоохоронних правил і нор-
мативів була встановлена на базі досягнень санітарно-гігієнічної науки 
60-х років, в основу яких покладено витратно-екстенсивний підхід до 
розвитку природокористування. Як приклад Міністерством охорони 
здоров’я затверджені Державні санітарні правила охорони атмосферно-
го повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними 
речовинами), які містять гігієнічні нормативи допустимого вмісту за-
бруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць . Вказані 
правила введено в дію з 01 січня 1998 р. замість «Санитарных правил 
по охране атмосферного воздуханаселенных мест» № 4946-89 (Москва, 
1989 р.) є загальнодержавним нормативним документом і додержання 
їх – обов’язкове для міністерств і відомств, підприємств, установ, орга-
нізацій всіх форм власності, посадових осіб і громадян [4]. 

різниця між встановленими Міністерством охорони здоров’я гігіє-
нічними нормативами і фактичним станом атмосферного повітря по-
казує ступінь загрози атмосферного повітря для життя і здоров’я лю-
дини. однак, доцільно враховувати таку обставину, що при визначені 
безпечної якості атмосферного повітря за критерій беруться нормативи 
встановлені ще у 1998 році, що ставить під сумнів об’єктивність вста-
новлення ступеня їх безпеки. 

Таким чином, екологічні нормативи покликані окреслити межі не-
гативного впливу на довкілля з тим, щоб якість останнього була сприят-
ливою для життя і здоров’я людини. Вони є правовим способом визна-
чення максимально можливого негативного впливу на довкілля за якого 
довкілля не втрачає можливостей на самовідновлення і не шкодить жит-
тю та здоров’ю людей. Водночас, система існуючих в Україні екологіч-
них нормативів не охоплює усіх аспектів безпеки довкілля та потребує 
удосконалення та опрацювання.
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АПРОКСИМАЦІя ПРОЦЕдУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА дОВКІЛЛя В ЕКОЛОГІчНЕ зАКОНОдАВСТВО УКРАїНИ

Шпарик Н.Я.
кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 
передбачає екологічну модернізацію основних галузей промисловості, 
жорсткі обмеження на викиди основних забруднюючих речовин, опри-
люднення інформації про ризики реалізації інфраструктурних проектів, 
зміну підходів до контролю за підприємствами, спрощення дозвільних 
процедур, зменшення захоронення відходів тощо.

Протягом 2016-2017 рр. Верховною радою України розглядався про-
ект закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (No2009а-д), спря-
мований на встановлення правових та організаційних засад здійснення 
оцінки впливу на довкілля відповідно до положень Директиви 2011/92/
ЄС Європейського Парламенту та ради від 13 грудня 2011 року про 
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оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на довкілля, яка 
встановлює правила проведення процедури оцінки впливу на довкілля 
(оВД) і стосується оцінки екологічних наслідків державних і приватних 
проектів, які ймовірно матимуть значний вплив на навколишнє серед-
овище. 

Як зазначає Єжи Єндрошка, спочатку національні процедури про-
ведення оцінки впливу на довкілля значно відрізнялися у різних краї-
нах. Втім з часом на міжнародному рівні була розроблена модель оцінки 
впливу на довкілля на основі найкращих практик та найефективніших 
рішень. У 1987 році Генеральна асамблея ооН схвалила цілі і принци-
пи щодо оцінки впливу на навколишнє середовище, а також рекомен-
дації Керівної ради щодо їхнього застосування (резолюція Генеральної 
асамблеї 42/184 від 11 грудня 1987 року UN A/42/821/Add.5.). Відповід-
но до цього документа, «оцінка впливу на довкілля – це процес аналізу 
позитивних та негативних впливів на довкілля запропонованого проек-
ту, плану чи діяльності. Конкретною метою оцінки є надання тим, хто 
приймає рішення, інформації, яка дозволяє включити питання охорони 
довкілля у процес прийняття рішення щодо схвалення, відхилення чи 
зміни проекту, плану чи діяльності, які перебувають на стадії розгляду» 
[1, c. 6–7].

оВД здійснюється для всіх проектів, зазначених у Додатку I до Ди-
рективи про оВД, які розглядаються як такі, що мають значний вплив 
на довкілля і потребують оВД (наприклад, атомні електростанції, за-
лізничні лінії далекого сполучення, автомагістралі і швидкісні дороги, 
аеропорти з довжиною основної злітно-посадкової смуги ≥2100 м, уста-
новки для видалення небезпечних відходів, греблі із об’ємами води, яка 
затримується, понад 10 млн. куб. м.).

На розсуд держав оВД проводиться для проектів, зазначених у До-
датку II до Директиви про оВД, тобто щодо таких проектів національ-
ні органи влади повинні вирішити, чи є оВД необхідною. Це робиться 
шляхом «процедури відбору (скринінгу)», яка визначає можливі наслід-
ки проектів на основі порогових значень/критеріїв або індивідуально-
го (case-by-case) розгляду. Незалежно від підходу, національні органи 
влади повинні брати до уваги критерії, викладені в Додатку III Дирек-
тиви. Проекти, перелічені у Додатку II, можна умовно розділити на дві 
категорії: такі, що не увійшли до Додатку I через їхню нижчу потен-
ційну небезпеку у зв’язку із меншою потужністю/об’ємами, наприклад, 
залізниці, комплекси для збору відходів, дороги, водоочисні споруди, не 
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включені до Додатку І, а також інші види проектів – проекти міського 
розвитку, протипаводкові заходи, гірсько-лижні та готельні комплекси 
тощо [1, c. 20].

апроксимацію законодавства України до положень Директиви про 
оВД передбачається здійснити протягом 2014–2017 років. До проектів 
застосовуються такі положення: 1) прийняття національного законодав-
ства та визначення уповноваженого органу (органів); 2) встановлення 
вимог, за якими проекти, зазначені у Додатку І підлягають оцінці впливу 
на навколишнє середовище, та процедури визначення, які з проектів, 
зазначених у Додатку ІІ, потребують оВД; 3) визначення обсягу інфор-
мації, яка має надаватися розробником; 4) встановлення процедури кон-
сультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та 
процедури консультацій з громадськістю; 5) досягнення домовленостей 
з сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консуль-
тацій; 6) запровадження заходів щодо повідомлення громадськості про 
прийняті рішення за заявами про надання дозволу на реалізацію про-
екту.

Ще у 2016 році було зареєстровано проект закону «Про оцінку впливу 
на довкілля» (2009а), який передбачає запровадження в Україні європей-
ської моделі оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Директиви 
2011/92/ЄС та забезпечує виконання міжнародних зобов’язань Украї-
ни в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Договору про 
енергетичне Співтовариство, природоохоронних угод ЄеК ооН тощо. 
У червні 2015 року за результатами перевірки відповідності проекту за-
кону України про оВД положенням Директиви 2011/92/ЄС експертами 
ЄС проект визнано хорошим поєднанням положень чинної Директиви 
2011/92/ЄС та поправок до неї, внесених Директивою 2014/52/ЄС.

В процесі консультацій щодо законопроекту на вимогу представни-
ків бізнесу перелік видів діяльності та об’єктів, які підлягають оВД, 
було включено до основних положень закону, задля того, щоб відра-
зу чітко визначити яка саме діяльність підлягатиме оВД та уникнути 
суб’єктивного вирішення будь-якими державними органами питання 
необхідності проведення такої оцінки у кожному конкретному випадку.

Вимоги до рішення з оВД та процедура його отримання чітко ви-
значені в законопроекті та мінімізують можливість для корупції та зло-
вживань. Вся документація в процесі розгляду вноситься до публічно 
доступного реєстру з оВД та оприлюднюється у інший спосіб, підлягає 
обговоренню з громадськістю та про всі дії чи рішення під час її розгля-
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ду повідомляється суб’єкт господарювання.
4 жовтня 2016 року після довгих дискусій та доопрацювань Проект 

закону про оцінку впливу на довкілля №2009а був прийнятий, але зго-
дом Президент України наклав на нього вето. Проте 23 травня 2017 року 
народні депутати таки змогли прийняти цей законопроект у доопрацьо-
ваній редакції, а 14 червня 2017 року Президент підписав його.

закон встановлює правові та організаційні засади здійснення оцін-
ки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 
забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття 
рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати зна-
чний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та при-
ватних інтересів, а також забезпечує виконання Україною міжнародних 
зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє серед-
овище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інфор-
мації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля та Угоди про асоціацію із 
Європейським Союзом.

безпосередньо у законі прописано перелік видів планованої діяль-
ності та об’єктів (що поділено на дві категорії), які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. Цей перелік 
є вичерпним, що сприяє максимальному уникненню зловживань та час-
тих змін у цій сфері.

Документом прописано відповідальність за порушення законодав-
ства про оцінку впливу на довкілля, а також тимчасова заборона (зупи-
нення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними 
законодавства.

реалізація норм закону забезпечить впровадження належної проце-
дури оцінки впливу на довкілля та сприятиме прийняттю обґрунтованих 
рішень щодо планованої небезпечної діяльності, врахуванню інтересів 
заінтересованої громадськості, гарантуванню права на безпечне довкіл-
ля та здійсненню належної оцінки. закон вводиться в дію через шість 
місяців з дня набрання ним чинності.

--------------------------
1. оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний 

порівняльний огляд європейського й українського законодавства та ре-
комендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. / 
Львів: еПЛ, 2013. – 96 с.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННя зЕМЛЕУСТРОЮ 
В СПОЛУчЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

О. Щестюк
Львівський національний університет імені Івана Франка,
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земля, як фактор виробництва, визначає економічний потенціал 
будь-якої держави, а як сукупність сформованих в процесі здійснення 
землеустрою земельних об’єктів, дає розуміння її устрою.

В Україні, поняття землеустрою визначено статтею 1 закону України 
«Про землеустрій» та охоплює усю сукупність соціально-економічних та 
екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин 
та раціональну організацію території адміністративно-територіальних 
одиниць, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом 
суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил [1]. На-
томість в законодавстві Сполучених Штатів не визначено поняття зем-
леустрою, однак державне управління земельними ресурсами в СШа є 
ефективним, що забезпечується системною діяльністю органів управ-
ління земельними ресурсами та раціональністю сформованої правової 
бази, необхідної для здійснення землевпорядкувальних дій. Водночас, 
зацікавленість в досвіді правового регулювання у сфері землеустрою в 
СШа зумовлена тим, що земельна реформа у цій країні, яка відбулася 
ще в ХІХ столітті, зробила її ринок сільськогосподарських земель від-
критим.

Державне регулювання права власності на землю в СШа спрямо-
ване на підтримку та розвиток бізнесу та здійснюється через правила 
розподілу земельних ділянок (subdivision control), будівельні норми та 
правила (building codes), приватні пакти - договори про особливості 
використання землі (private covenants), зонування землекористування 
(zoning). 

У всіх штатах СШа, основу нерухомого майна становить земля, а її 
правовий режим визначається як федеральним законодавством, так і за-
конодавством штатів, яке може істотно відрізнятися, оскільки федераль-
ний уряд СШа наділений лише тими повноваженнями, які прямо пе-
редбачені в Конституції СШа (ст.1), а рештою повноважень володіють 
штати (Х поправка до Конституції) [2]. І хоча органи державної влади не 
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мають права втручатись у діяльність органів місцевого самоврядування 
(муніципалітетів), але такий вплив здійснюється через федеральні про-
грами, що передбачають надання фінансової допомоги для реалізації 
федеральних заходів в межах прийнятих федеральною владою стандар-
тів.

Крім цього, в СШа діє спеціальне законодавство, яке визначає 
стратегію землекористування, а також перспективи організації та об-
лаштування території навіть у межах найменших адміністративно-
територіальних одиниць. багаторівневість органів управління земель-
ними ресурсами враховує пріоритет державних і регіональних інтересів 
та забезпечує раціональне і ефективне використання земель, оскільки 
місцеві регулюючі органи землекористування діють на підставі базових 
стандартів або правил, які затверджуються відповідними федеральними 
і регіональними агентствами. 

з метою запровадження зонування території СШа та для забезпе-
чення одноманітності статутного права, в 1921 році Департаментом 
торгівлі СШа було розроблено, а в 1928 опубліковано Стандартний 
містобудівний закон штату по зонуванню (остаточний варіант) (Standart 
State Zoning  Enabling  Act), яким передбачено процедуру організації 
підготовки та реалізації генеральних планів територій, примірні повно-
важення органів, які формують їх зміст (з метою забезпечення розвитку 
територій) та вносять до них зміни [3]. Крім цього, вказаним докумен-
том передбачено процедуру контролю за дотриманням приватними зем-
левласниками генеральних планів територій. 

Вже на початку 30-х років минулого століття більшість штатів, ке-
руючись зазначеним Стандартний містобудівним законом штату, наді-
лили місцеві органи самоврядування повноваженнями по зонуванню. 
безперечно, вказаний Стандартний містобудівний закон не можна вва-
жати традиційним джерелом права СШа, оскільки Департамент торгів-
лі СШа не наділений законодавчими повноваженнями, однак на даний 
час, законодавство, яке на ньому засноване, продовжує діяти в більшості 
штатів, з врахуванням деяких змістовних і процедурних відмінностей. 
При цьому, нормативні акти вже самих органів самоуправління по зо-
нуванню (ордонанси) визначають права та обов’язки землевласників та 
землекористувачів, які стосуються використання земельної власності, 
котра знаходиться в межах певної зони та надають вичерпний перелік 
видів землекористування, які дозволені в певній зоні по праву або при 
умові отримання спеціального дозволу.
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забезпечення організації та раціонального використання і охорони 
земель в СШа належить до компетенції Служби охорони природних 
ресурсів Міністерства сільського господарства СШа, яка, через спеці-
альні програми, надає землевласникам та землекористувачам технічну 
та фінансову допомогу в розробці та впровадженні ефективних методів 
збереження землі та в забезпеченні сталого сільськогосподарського ви-
робництва. Як наслідок, на сільськогосподарські землі розробляються 
окремі проекти землеустрою, які включають в себе рекомендації з ор-
ганізації раціонального використання сільськогосподарських земель, у 
відповідності до категорії придатності землі певної території.

Починаючи з 1982 року, в СШа проводиться інвентаризація земель 
та інших природних ресурсів, що забезпечує державі можливість воло-
діти інформацією про стан земель, площі і межі земельних ділянок, види 
їх використання за тенденціями та в динаміці. Національний кадастр 
ресурсів (NRI) формується в процесі таких інвентаризацій, а також в 
процесі реалізації відповідних програм із землеустрою, та являє собою 
статистичний огляд умов природних ресурсів і тенденцій використання 
нефедеральних земель в Сполучених Штатах америки [4].

з огляду на викладене вбачається, що в основі правового забезпе-
чення землеустрою в СШа знаходиться доволі велика правова база, яка 
є основним юридичним засобом ефективного використання наявних 
земельних ресурсів. Водночас, фрагментація регіонального управління 
земельними ресурсами та відмінності у землевпорядних процедурах в 
окремих штатах, на основі загальноприйнятої політики та принципів 
землекористування та екологічного контролю, сприяють ефективному 
функціонуванню збалансованих моделей землекористування з одно-
часним врахуванням інтересів суспільства та окремих землевласників 
і землекористувачів [5].

Таким чином, правове забезпечення землеустрою в Сполучених 
Штатах америки вказує на те, що виважене та ефективне використання 
земельних ресурсів напряму залежить від багаторівневого системного 
управління ними та раціональної організації землевпорядного процесу.

--------------------------
закон України «Про землеустрій» [електронний ресурс]. – режим 1. 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
The Constitution of the United States (1787, September, 17). Retrieved 2. 
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The concept of sustainable development is inextricably linked with the 
provision of healthy environment, rational use of natural resources and im-
plementation of environmental rights for the benefit of present and future 
generations. The basis for organization of this concept is to ensure equality 
of countries and to assure human rights, including environmental rights [7, 
p. 137].

In jurisprudence environmental rights are usually considered as enshrined 
in the law and guaranteed by the legal system opportunities in environmental 
protection, environmental security and use of environment. At first glance, 
this concept is common and should also include the usage of natural resources. 
But at the same time, international documents mainly regulate only the right 
to a healthy environment, leaving aside the right to use natural resources

The idea of  including the right to use natural resources into the environ-
mental rights is also supported by M. M. Brynchuk. He points to the condi-
tional meaning of environmental rights; they, in his opinion, also include uni-
versal right to a healthy environment and the right to use natural resources. 
This is due, primarily, the name of the field of environmental law [1, p. 8]. 
Given the prevalence of the name “environmental law” at the international 
level as well as the appropriate name of subjective environmental rights, this 
point of view is acceptable.

Overall natural resources issues are addressed in international documents 
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in relation to the sovereign rights of States to develop and use their natural 
resources. Those, article 1.2 of the International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights [9] and article 1.2 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights [8] had the same statement included: “All peoples 
may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources 
without prejudice to any obligations arising out of international economic 
co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international 
law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence”. 
Right to use natural resource is also strongly reflected in principle 21 of the 
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 
which states: “States have, in accordance with the Charter of the United Na-
tions and principles of international law, sovereign right to exploit their own 
resources pursuant to their own environmental policies, and responsibility to 
ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause dam-
age to environment of other States or of areas beyond the limits of national 
jurisdiction” [11].

Logical and natural is a fact that the implementation of the State’s sover-
eign right to develop and use its natural resources affects the level of imple-
mentation of country’s opportunities at the international level and the rights 
to use natural resources by individual subjects. We can agree with Karakash 
that “there’s definitely dependence between the realization of economic, so-
cial, political and cultural rights of the people and the degree of freedom to 
use their natural wealth and natural resources” [4, p. 180].

Sovereign right of States to exploit their natural resources was also en-
shrined in the Declaration of Rio de Janeiro on Environment and Develop-
ment, along with a right to develop in a way that meets the needs of present 
and future generations in sphere of development and environmental protec-
tion (principles 2, 3) [2].

Thus, the sovereign right of States to develop and use its natural resources 
as well as its environmental commitments are enshrined at international level 
and are implemented in national legislation through consolidation of wide 
system of environmental rights and duties of citizens. Thus, the conventions 
that regulate protection and use of certain elements of the environment in 
Ukraine include: Framework Convention for the Protection and Sustainable 
Development of the Carpathians, Convention on Cooperation for the Protec-
tion and Sustainable Use of the Danube River, Convention on the Protection 
and Use of Transboundary Watercourses and International lakes etc [3, p. 168].

Some international documents, however, don’t include the right to a 
healthy environment directly, but their content is aimed at ensuring that right. 
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Typically, this is done by establishing the obligation of States not to cause 
harm to the environment and to perform certain environmental protection 
activities. Thus, p. 2 of the Convention on Cooperation for the Protection and 
Sustainable Use of the Danube River (June 1, 1994) [5] enshrined the right 
to adopt and implement more stringent measures to maintain and improve 
environmental conditions and water resources of the Danube river than those 
arising from the Convention.

At the national level, the right to use natural resources is enshrined by 
the Constitution of Ukraine. Thus, Article 13 of the Constitution says that 
“the land, its subsoil, atmosphere, water and other natural resources within 
the territory of Ukraine, natural resources of its continental shelf and of the 
exclusive (maritime) economic zone shall be the objects of property rights of 
the Ukrainian people. State authorities and local self-government bodies shall 
exercise the ownership rights on behalf of the Ukrainian people within the 
limits determined by this Constitution” [6]. Constitution also provides every 
citizen the right to utilize the natural objects of the people’s property rights in 
accordance with the law. 

Well known is the fact that the implementation of the right to use natural 
resources is subject to limitation due to limited natural resources and because 
of the very meaning of “healthy environment”. Thus, environmental human 
rights should be understood as a concept that has environmental-protection 
and resource-usage nature. They are recognized as natural and personal rights, 
that belong to man from birth, accompany him/her throughout the whole life 
and can’t be alienated. While environmental rights usually have immaterial 
nature, the right to use natural resources can have a material nature, aimed at 
meeting the economic interests of the individual and society as a whole. 

Despite the fact that the main guarantees of environmental rights and 
rights to use natural resources are international legal acts, yet their imple-
mentation, in the first place, is a subject to the national legal regulations. In 
particular, Article 9 of the Law of Ukraine “On Environmental Protection” 
says that every citizen of Ukraine has a right to carry out general and special 
use of natural resources [10].

Thereby, the right to use natural resources is an integral part of the envi-
ronmental human rights and social and economic rights in general. Because 
the sovereign right of the state and its citizens to use their own natural re-
sources is an important prerequisite for economic development of society and 
the formation of the state in the international arena, which, in turn, certainly 
contributes to a better level of provision of social, economic and environ-
mental rights.
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II секція

Стан та перспективи вдосконалення 
законодавства про працю та 

соціальний захист
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СТАНдАРТИ МОП У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО зАБЕзПЕчЕННя 
БОРОТЬБИ з БЕзРОБІТТяМ В УКРАїНІ

Пилипенко П.Д.
д. ю. н., професор
ЛНУ ім. І. Франка

Відповідно до ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною радою, є частиною на-
ціонального законодавства України. Якщо міжнародним договором або 
міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлені інші пра-
вила, ніж ті, які містить законодавство України про працю, то застосо-
вуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди. Тобто, 
основний закон нашої держави і Кодекс законів про працю України за-
кріпили принцип пріоритету міжнародно-правових норм щодо норм на-
ціонального законодавства.

за умов ринкової трансформації суспільних відносин в Україні та 
зростання безробіття в світі, важливим є з’ясування ролі та значення 
міжнародних стандартів у сфері соціального захисту безробітних та 
впровадження їх у систему вітчизняного законодавства.

Нагадаємо, що міжнародно-правове регулювання зайнятості від-
бувається шляхом встановлення міжнародними договорами системи 
стандартів щодо регулювання праці, яку держави, що приєдналися до 
відповідних договорів (ратифікували їх) використовують в національно-
му законодавстві. Суб’єктами міжнародно-правового регулювання пра-
ці є ооН та її спеціалізований орган – Міжнародна організація Праці 
(МоП), а також рада Європи, Європейський Союз, Міжнародний суд з 
прав людини та ін. 

МоП ухвалює міжнародно правові акти в сфері праці за такими 
напрямками: право на працю, заборона примусової праці, право на ко-
лективні переговори, право на страйк, зайнятість і працевлаштування, 
умови праці, охорона праці, соціальна співпраця працівників і робото-
давців, мирні засоби вирішення трудових конфліктів, право працівників 
на створення професійних організацій тощо.

з поміж цього розмаїття актів є чимало норм, які присвячені боротьбі 
з безробіттям і захисту прав та інтересів осіб, які втратили роботу й го-
тові та здатні приступити до праці. зокрема, важливе значення у цьому 
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напрямку має Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіт-
тя №168, 1988 р., яка набула чинності з 17 жовтня 1991 року. Вона гаран-
тує рівність ставлення всім зайнятим особам від дискримінації за озна-
кою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних поглядів, 
національного, етнічного або соціального походження, працездатності 
чи віку. Кожний член організації, зважаючи на соціальне законодавство 
й практику, прагне ввести спеціальні програми, що сприяють створенню 
робочих місць та допомозі в питаннях зайнятості, а також сприяють здо-
буттю продуктивної і вільно вибраної зайнятості для певних категорій 
осіб, які перебувають у несприятливому становищі і які стикаються або 
можуть стикатися з труднощами в пошуках стабільної зайнятості, таких 
як жінки, молоді працівники інваліди, працівники літнього віку, особи, 
що є безробітними тривалий час, працівники-мігранти, котрі живуть у 
країні на законних підставах, і працівники, які постраждали від струк-
турних змін, або внутрішньо переселені особи.

Фактично доповненням цієї Конвенції є рекомендації щодо сприян-
ня зайнятості та захисту від безробіття №176, 1988р; де передбачено 
вимоги про сприяння повній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості 
всіма відповідними засобами, серед яких соціальне забезпечення, пови-
нно бути пріоритетним завданням національної політики. Такі засоби 
повинні містити, серед іншого, створення служби зайнятості, а також 
професійну підготовку та професійну орієнтацію.

Дуже важливим є також Конвенція про професійну орієнтацію та про-
фесійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів №142, 1975р., 
яка була ратифікована Верховною радою 07.03.79р. за цією Конвенцією, 
кожен член організації ухвалює та розвиває всебічні й скоординовані 
політику і програми професійної орієнтації та професійної підготовки, 
що стосуються зайнятості. Вони повинні враховувати:

потреби, можливості та проблеми зайнятості як на регіональному, 
так і на національному рівні;

стадію та рівень економічного, соціального і культурного розвитку;
взаємозв’язок між розвитком людських ресурсів та іншими еконо-

мічними, соціальними і культурними цілями.
Конвенція передбачає також, що кожний член організації поступово 

розширює свої системи професійної орієнтації щодо зайнятості з метою 
забезпечення того, щоб всебічна інформація та якомога ширша орієнта-
ція були доступні дітям, молодим людям і дорослим, враховуючи відпо-
відні програми для осіб з фізичними і розумовими вадами.
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Вирішенню проблеми професійного навчання та професійної орієн-
тації присвячено рекомендації №88 про професійне навчання дорослих, 
в тому числі інвалідів, 1950р. та рекомендації щодо професійної орієн-
тації підготовки в галузі розвитку людських ресурсів, 1975р. останні, 
зокрема застосовуються до професійної орієнтації і підготовки як мо-
лодих так і дорослих осіб в усіх галузях економічного, соціального і 
культурного життя і на всіх рівнях професійної кваліфікації і відпові-
дальності.

однією з перших, відразу після створення МоП стала Конвенція про 
безробіття №2, 1919 р., яка, до речі була ратифікована 16 травня 1994р. 
У ній, зокрема зазначається, що будь-який член організації, що рати-
фікує цю Конвенцію, встановлює систему безплатних державних бюро 
зайнятості під контролем центрального органу. засновуються комітети, 
в яких репрезентовано підприємців і працівників, з метою консульта-
ції з питань, котрі стосуються функціонування таких бюро. Крім цього, 
він надсилає Міжнародному бюро праці, якомога частіше, але в всякому 
разі не рідше, ніж кожні три місяці, всю наявну інформацію, яка містить 
статистичні й інші дані щодо безробіття, серед них доповіді про заходи, 
які він проводить або має намір провести для боротьби з безробіттям. 

У зв’язку з цим варто зазначити, що майже усі країни і в тому числі 
наша держава приділяють першочергову увагу проблемам зайнятості як 
таким, без вирішення яких не можна забезпечити соціально-економічну 
стабільність. Для цього регулярно схвалюються, фінансуються і вико-
нуються програми зайнятості, які враховують специфіку відповідних 
соціально-економічних ситуацій.

Ці програми, зокрема, передбачають субсидування найму на постій-
ну роботу в приватному секторі. Субсидії виділяються або на стимулю-
вання зайнятості окремих груп працівників (наприклад, молоді), або на 
збереження робочих місць для працівників, що підлягають звільненню.

актуальними вважаються програми підтримки підприємництва без-
робітних (програми самозайнятості). Такі підтримки надаються на базі 
допомоги по безробіттю (одноразова виплата суми, що дорівнює одно- 
або дворічній сумі допомоги) або на основі соціальної допомоги. Крім 
цього, такі програми включають багато інших послуг, що надаються 
безкоштовно безробітним, які розпочинають свою справу.

Широко представлені програми навчання, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації безробітних, а також програми створення нових 
робочих місць у державному або комерційному секторі. Найчастіше 
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останні передбачають надання тимчасової роботи як можливість для 
безробітного адаптуватися в соціально-трудовій сфері, отримати нові 
навички, збагатити свій людський капітал і мати більше шансів знайти 
постійну роботу.

Ще одна Конвенція МоП № 122 «Про політику в галузі зайнятості» 
1964р. (ратифікована нашою державою 19.06.1968 р.) наголошує, що з 
метою стимулювання економічного зростання й розвитку, піднесення 
рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та ліквідації безробіття 
й неповної зайнятості кожна держава-член МоП повинна здійснювати 
активну політику, спрямовану на сприяння повній, продуктивній і віль-
но обраній зайнятості. Ця політика має на меті забезпечити : а) робо-
тою всіх, хто готовий стати до неї й шукає її; б)такою роботою, яка була 
б якомога продуктивнішою; в) свободу вибору зайнятості й найширші 
можливості для кожного працівника здобути підготовку та використати 
свої навички й здібності для виконання роботи, до якої він придатний, 
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, 
іноземного чи соціального походження.

На завершення варто зазначити, що міжнародні акти МоП будучи 
невід’ємною частиною національного законодавства у сфері соціаль-
ного захисту безробітних є важливими джерелами вітчизняного права, 
які спрямовані на регулювання соціальних відносин, і на основі норм 
Конституції України сприяють становленню України як демократичної, 
соціальної та правової держави, де людина, її права та свободи мають 
визначальне та першочергове значення.

ПРО КОНСТРУКЦІЮ зОБОВ’язАННя У СФЕРІ 
СОЦІАЛЬНОГО зАБЕзПЕчЕННя

Синчук С.М. 
професор кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка

Можливість міжгалузевого застосування конструкції зобов’язання 
оцінено вченими неоднозначно. одні вважають, що зобов’язання – це 
особлива правова форма регулювання суспільних відносин, яка наділе-
на стабільними ознаками. Сформована першочергово наукою цивільно-
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го права, вона набула відносної самостійності і, як наслідок, втратила 
свою галузеву приналежність. Сьогодні вона притаманна міжнародно-
му, конституційному, адміністративному, фінансовому, а також праву 
соціального забезпечення, де традиційно домінують публічні засади 
правового регулювання. 

Інші вчені обґрунтовують, що зобов’язання є специфічною право-
вою формою опосередкування товарно-грошових відносин (відповідно 
до ст. 507 Цивільного кодексу України. У протилежному випадку воно є 
тотожним за змістом поняттю «відносні правовідносини».

Сучасне україномовне роз’яснення «зобов’язання» подано як по-
ставлене перед собою завдання, обіцянка, що неодмінно повинні бути 
виконані. Така інтерпретація досліджуваного поняття зумовлює можли-
вість його використання у різних правових конструкціях. Характеристи-
ка соціально-забезпечувальних правовідносин як зобов’язання дозволяє 
виділити їхні правові ознаки.

Передусім, вони пов’язані з переміщенням матеріальних благ у ви-
гляді речей, грошей, виконання робіт, надання особі соціальних послуг. 
обґрунтовуючи матеріальний (або майновий) характер правовідносин 
соціального забезпечення вчені акцентують увагу на об’єкті правовід-
носин – матеріальні блага.

Проаналізувавши україномовне роз’яснення слів майновий та матері-
альний, вважаємо, що некоректно стверджувати про універсальність од-
нієї із них щодо соціально-забезпечувальних правовідносин. окрім того, 
майновий характер все ж є визначальною ознакою цивільно-правових 
правовідносин.

У соціально-забезпечувальних правовідносинах відбувається компен-
сація особі наслідків соціальних ризиків. Вони можуть бути як майново-
го (чи матеріального), так і нематеріального характеру. Тому зазначену 
ознаку варто сформулювати як компенсаційний характер таких правовід-
носин, пов’язаний із матеріальними та нематеріальними наслідками со-
ціального ризику.

Із матеріальним характером соціально-забезпечувальних правовід-
носин, пов’язують ще одну їхню ознаку – соціальну аліментарність. 
Ще у 80-х роках обґрунтовували, що соціальне забезпечення надається 
суб’єктам, які зазнали впливу соціального ризику безоплатно та безек-
вівалентно, тобто на засадах соціальної аліментарності. 

Сучасна наука права соціального забезпечення заперечує алімен-
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тарність як універсальну правову ознаку галузевих правовідносин. 
запровадження соціального страхування як організаційно-правової 
форми, в межах якої виникають та існують чимала кількість соціально-
забезпечувальних правовідносин, сприяло появі висновків, що алімен-
тарними є лише правовідносини бюджетного соціального забезпечення. 
аналіз чинного законодавства підтверджує, що безоплатне забезпечення 
осіб, які зазнали соціального ризику надають лише в обсязі гарантованих 
державою соціальних стандартів. Соціально-забезпечувальні правовід-
носини в межах страхових організаційно-правових форм є відплатними. 
Відплатність трактують, як залежність реалізації права на соціальне за-
безпечення від участі особи в трудовій діяльності, під час виконання якої 
вона підлягала обов’язковому соціальному страхуванню; нееквівалент-
ність – застосування солідарного механізму фінансування. 

Побудовані за принципом поєднання солідарної та індивідуальної со-
ціальної відповідальності учасників програми соціального забезпечення 
зумовлюють висновок, що правовідносини соціального забезпечення є 
соціально-відплатними. Тож компенсація наслідків соціальних ризиків у 
соціально-забезпечувальних правовідносинах є: безоплатною для особи (в 
межах бюджетного та благодійного забезпечення); соціально-відплатною 
(в межах соціально-страхового та недержавного забезпечення).

Характеризуючи компенсаційний характер правовідносин, варто на-
голосити на їх еквівалентності (умовній чи нежорсткій еквівалентності: 
залежності страхових виплат від величини трудового внеску і страхового 
стажу; поєднанні принципів еквівалентності та колективної солідарнос-
ті.

аналізуючи особливість еквівалентного характеру соціально-
забезпечувальних правовідносин в межах загальнообов’язкового соціаль-
ного страхування варто звернути увагу на наступні обставини: 1) кошти, 
які особа чи на її користь сплачують до страхових фондів у вигляді єдино-
го соціального внеску не є власністю застрахованої особи; 2) особа може 
неодноразово реалізовувати право на соціальне забезпечення у випадку 
настання соціальних ризиків у межах різних організаційно-правових 
форм. Відтак, про повну чи часткову еквівалентність можна робити висно-
вок лише сукупно за всі періоди отримання соціально-забезпечувального 
надання: неможливо передбачити, скільки разів протягом життя особа 
захворіє, скільки у неї народиться дітей, чи настане нещасний випадок 
на виробництві, чи буде особа звільнена з роботи і не зможе самостійно 
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знайти нову тощо; 3) у випадку соціального забезпечення за рахунок ко-
штів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 
еквівалентність потрібно розглядати як співвідношення суми сплачених 
соціальних страхових внесків (нею особисто або на її користь іншими 
суб’єктами) та суми соціальних виплат, які особа отримала, зазнавши 
соціального ризику. Тому, еквівалентність є характеристикою соціально-
забезпечувальних правовідносин щодо конкретної правоможної особи зо-
крема; 4)  сума сплачених протягом трудової діяльності особи страхових 
внесків може перевищувати величину отриманих особою соціальних ви-
плат у зв’язку з настанням соціального ризику. 

Відповідно до ч. 1 ст. 50 закону України «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» кошти, сплачені особою як пенсійні внески є її власністю і 
сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні 
рахунки пенсійного фонду зберігача. Це кошти накопичені особою сьо-
годні, які будуть використані нею ж або її рідними чи спадкоємцями у 
майбутньому (умовно такі кошти можна називати відкладені заощаджен-
ня). 

еквівалентність соціально-забезпечувальних правовідносин потріб-
но визначати не лише в аспекті грошові кошти взамін на грошові кошті. 
забезпечення особи домашнім доглядом соціальними працівниками, на-
дання інваліду автомобіля, надання бездомному соціального житла може 
відбуватись за оплату їхнім одержувачем: за отримані блага натурально-
го (негрошового) характеру особа частково оплачує вартість відповідних 
благ, обчислених не за ринковими цінами; величину оплати зумовлює 
середньомісячний сукупний дохід особи чи сім’ї, наявність родичів чи 
інших осіб, які зобов’язані таку особу утримувати тощо. 

Вважаємо, що матеріальна участь особи у власному соціальному за-
безпеченні в правовому аспекті є нічим іншим як поєднанням її індиві-
дуальної відповідальності та солідарної відповідальності суспільства у 
механізмі реалізації права на соціальне забезпечення. Тому, соціальна 
еквівалентність – це поєднання солідарної та індивідуальної (сімейної) 
соціальної відповідальності в механізмі реалізації особою права на со-
ціальне забезпечення. 

Соціально-забезпечувальні правовідносини, будучи зобов’язаннями, 
завжди існують між визначеними суб’єктами та є відносними за ха-
рактером правовідносин. Вони не створюють обов’язків для осіб, які 
не є його сторонами. В зобов’язанні беруть участь дві сторони: право-
можна (наділена правом вимагати від зобов’язаної сторони здійснення 
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певних активних дій) та зобов’язана (вчинити активні дії, що є змістом 
зобов’язання). Соціально-забезпечувальне зобов’язання завжди актив-
ного типу та розвивається за рахунок активної поведінки одержувача 
соціальних благ (право вимоги – звернення до відповідного органу із за-
явою про призначення того чи іншого виду забезпечення), інша сторона 
(орган соціального забезпечення) надає вид соціального забезпечення, 
передбачений законом або договором. Визначальним засобом забезпе-
чення права особи на соціальне забезпечення є покладення державою 
на іншу особу або осіб юридичного обов’язку, а тому другим елементом 
змісту правовідносин є юридичний обов’язок. 

зобов’язання у сфері соціального забезпечення – це відносні право-
відносини активного типу, в яких зобов’язаний суб’єкт надає особі пев-
ний вид соціальних благ в порядку та на умовах, передбачених законом 
чи договором.

за підставами виникнення таке зобов’язання можна поділити на 
обов’язкове (недоговірне), яке випливає із закону (як правило, зумовле-
не складним фактичним складом: правові підстави соціального забезпе-
чення, передбачені у законі, волевиявлення особи та рішення відповід-
ного органу) та добровільне (договірне). 

зміст соціально-забезпечувальних правовідносин встановлено за-
коном і договором, але в рамках, визначених законом. Таким чином, 
публічна складова зумовлена нормуванням державою соціального стан-
дарту забезпечення, який не може бути нижчим від встановленого в за-
коні. Це досягнуто шляхом законодавчого закріплення видів, обсягу та 
умов надання соціально-забезпечувального надання.

зміст такого зобов’язання характеризує єдність публічних та при-
ватних засад. однак ступінь втручання держави у відносини сто-
рін зобов’язання залежать від його виду: у зобов’язаннях із закону 
(обов’язкове соціальне страхування, бюджетне забезпечення) імпера-
тивно визначаються підстави його виникнення, зміст, порядок зміни чи 
припинення, а також обсяг соціальних благ, що надаються. 

Підтримуючи твердження Н. М. Коркунова про те, що будь-яка 
юридична конструкція повинна бути повною, тобто поширюватися 
на всі можливі окремі випадки, спробуємо розібратись, чи насправді 
зобов’язання є базовим у праві соціального забезпечення, тобто чи буде 
добровільне укладення договору про соціальне пенсійне страхування в 
системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування ви-
дом публічного зобов’язання. І, очевидно, що так. Підтримуючи з цього 
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питання позицію а. М. Лушнікова та М. В. Лушнікової, вважаємо, що 
такий вид соціально-забезпечувальних договорів за своєю природою 
можна вважати договором приєднання (ст. 634 ЦК України). Умови до-
говору приєднання встановлюються публічною стороною – уповнова-
женими державою органами та організаціями. 

зобов’язання в системі добровільного недержавного пенсійного 
страхування повинні бути врегульовані в обмежувальному порядку дер-
жавою нормами права соціального забезпечення.

Підсумовуючи викладене в підрозділі, соціально-забезпечувальними 
правовідносинами вважаємо соціально-еквівалентне зобов’язання, що 
виникає на підставі закону чи договору щодо компенсації особі матері-
альних та нематеріальних наслідків соціального ризику. 

ЩОдО ПИТАННя ПРО ПРАВОСУБ’єКТНІСТЬ ПРИМИРНОї 
КОМІСІї

Бутинська Роксолана
аспірант кафедри соціального права

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

Відповідно до ч. 1 ст. 8 закону України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)» примирна комісія – орган, 
призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони 
колективного трудового спору (конфлікту) та, який складається із пред-
ставників сторін. аналогічне визначення поняття примирної комісії 
закріплене у п. 1.6 Положення про примирну комісію, затвердженого 
наказом НСПП від 18 листопада 2008 року №1306. оскільки примирна 
комісія є учасником примирних процедур під час вирішення колектив-
них трудових спорів, її називають органом примирення. У юридичній 
літературі констатується, що органи примирення є особливими право-
вими утвореннями, погоджувальними органами суб’єктів колективних 
трудових відносин, в рамках яких відбувається врегулювання розбіж-
ностей, пов’язаних із визначенням умов праці в організаціях, професі-

6 Положення про примирну комісію: затв. наказом НСПП від 
18.11.2008 №130 //www.nspp.gov.ua
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ях, галузях, територіях та інших утвореннях, в яких можливе договірне 
регулювання трудових та соціально-економічних відносин7.

Примирна комісія, як і будь-який інший суб’єкт права, незалежно 
від галузевої приналежності, не в змозі вступати у правовідносини без 
набуття правосуб’єктності. У юридичній літературі правосуб’єктність 
примирної комісії називають «трудоправовою» та пропонують її розгля-
дати як визначену нормами трудового права її властивість володіти та 
здійснювати трудоправові повноваження, спрямовані на врегулювання 
колективних трудових спорів, пов’язаних із встановленням нових або 
зміною існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого по-
буту, укладенням або зміною колективного договору чи угоди.8

основними рисами трудової правосуб’єктності примирної комісії 
називають: гарантується відповідно до актів трудового законодавства; 
виникає при умові створення примирної комісії як спеціалізованого 
юридичного органу для врегулювання колективного трудового спору 
на виробничому, галузевому, територіальному та національному рівні; 
ядром виступає коло трудоправових повноважень, спрямованих на вре-
гулювання колективного трудового спору пов’язаного із встановлення 
нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та ви-
робничого побуту, укладенням або зміною колективного договору чи 
угоди; як результат реалізації трудоправових повноважень, її рішення 
є обов’язковими для сторін спору; має строковий характер, пов’язаний 
із строком діяльності примирної комісії; припиняється з припиненням 
примирної комісії.9

Виникнення правосуб’єктності примирної комісії зумовлене особли-
востями її формування. Примирна комісія утворюється за ініціативою 
однієї із сторін колективного трудового спору. Статтею 3 закону Украї-

7 Єрохін С.В. розгляд колективних трудових спорів як форма захисту 
трудових прав працівників // Система початкової професійної підготов-
ки персоналу оВС України: стан та перспективи: Матеріали науково-
практичної конференції, м. Суми, 4-5 червня 2004 р. – Харків: Вид-во 
Нац. ун-ту внутр.справ, 2004. – С. 192–195.

8 Костюк В. Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії 
та практики: Монографія / В.Л. Костюк. – К.: Видавець Карпенко В. М., 
2012. – С. 369.

9 Костюк В. Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії 
та практики: Монографія / В. Л. Костюк. – К.: Видавець Карпенко В. М., 
2012. – С. 369.
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ни «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 
визначено сторони такого спору на виробничому, на територіальному та 
на національному рівнях. Процитуємо одне із положень законодавства: 
сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому 
рівні є наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) під-
приємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або пер-
винна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками 
організація та роботодавець. У п. 2.1 Положення про примирну комісію 
передбачено, що ініціатива про створення комісії повинна мати форму 
письмової заяви однієї сторони спору іншій. отже, передумовою ство-
рення примирної комісії та набуття нею правосуб’єктності є факт ви-
никнення колективного трудового спору. Про виникнення колективного 
трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси найма-
них працівників або профспілки, зобов’язаний у триденний строк пись-
мово проінформувати роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, 
орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства 
та Національну службу посередництва і примирення10. Тут варто наго-
лосити на тому, що правосуб’єктність примирної комісії як здатність її 
брати участь у правовідносинах щодо вирішення колективних трудових 
спорів, завжди є вузькоспеціальною – трудоправовою, а отже не потре-
бує додаткового означення. Іншим висновком, що виникає із наведених 
законодавчих положень є те, що примирна комісія не є універсальним 
органом і в кожному конкретному випадку виникнення колективного 
трудового спору створюється єдиний для нього (спору) орган зазначе-
ного виду. 

Ще одним питанням в контексті проблеми створення примирної ко-
місії є можливість ініціювання колективного трудового спору робото-
давцем або його представником. Положення закону України «Про по-
рядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (див. ст.6 
«Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту)» від-
повідного закону України), хоч і є базовими щодо виникнення право-
відносин означеного виду, такої ситуації не передбачає. зазначений стан 
законодавства про колективні трудові спори вважаємо недоліком, який 
потребує виправлення. Щоправда ініціатива роботодавця може виник-
нути на підставі закону України «Про колективні договори і угоди»11. 

10 Ч.2 ст. 6. закону України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)»

11 Відомості Верховної ради України, 1993, № 36, ст.361
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рішення про утворення примирної комісії та про встановлення кіль-
кості представників сторін оформляється відповідною угодою. Порядок 
делегування представників до комісії, персональний склад представни-
ків та їхні повноваження вирішуються кожною із сторін самостійно. 

зміст правосуб’єктності примирної комісії визначається метою ство-
рення такого органу. Відповідно до ст. 7 закону України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» примирною комі-
сією здійснюється розгляд колективного трудового спору (конфлікту) з 
питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних 
умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного до-
говору (угоди). за угодою сторін колективного трудового спору (кон-
флікту) примирна комісія може розглядати вимоги найманих працівни-
ків або профспілки з питань виконання колективного договору, угоди або 
окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю. 

основним завданням примирної комісії є вироблення рішення, що 
може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту).

Припинення її правосуб’єктності відбувається за умови досягнен-
ня мети створення такого правового утворення або визнання факту про 
неможливість примирною комісією вирішити зазначений колективний 
трудовий спір. зокрема, відповідно до п. 3.6. Положення про примирну 
комісію примирна комісія, з додержанням вимог закону України «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», на пер-
шому засідання самостійно вирішує питання про наявність або відсут-
ність у неї компетенції для розгляду конкретного спору. Відтак, висно-
вки, наведені у науковій літературі (В.Л. Костюк) стосовно строковості 
правосуб’єктності примирної комісії відповідають законодавству та є 
вірними. 

У випадках, передбачених ч. 1 п.3.6 зазначеного Положення примир-
на комісія повинна відкласти розгляд справи або зупинити розгляд спра-
ви по суті до вирішення нею питання щодо наявності у неї відповідної 
компетенції.

з питань наявності чи відсутності компетенції примирна комісія у 
зазначених випадках виносить мотивоване рішення. Якщо така комісія 
дійде висновку щодо неможливості розгляду нею конкретного спору 
внаслідок відсутності компетенції, розгляд колективного трудового спо-
ру (конфлікту) припиняється. зокрема, відповідно до п 3.6. Положення 
про примирну комісію, примирна комісія, з додержанням вимог закону 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (кон-
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фліктів)», на першому засідання самостійно вирішує питання про наяв-
ність або відсутність у неї компетенції для розгляду конкретного спору.

Ще одним питанням, яке потребує вирішення є елементний склад 
правосуб’єктності примирної комісії.

У науковій літературі пропонують виділяти такі основні конструк-
тивні елементи трудової правосуб’єктності примирної комісії: трудова 
правоздатність, трудова дієздатність, трудоправові повноваження, права 
та обов’язки, що виникають одночасно з утворенням даного органу. 

Спробуємо розібратися із кожним із цих елементів. В теорії права та 
галузевих науках правоздатність розкривається як здатність мати права 
і обов’язки, можливість бути їх носіями, тобто як здатність до право-
володіння взагалі та до правоволодіння в конкретних галузях права12. 
Примирна комісія здатна мати права з моменту її створення сторонами 
колективного трудового спору.

Щоб бути активним учасником правовідносин будь-який суб’єкт 
трудового права повинен бути наділений дієздатністю, яка є юридичною 
властивістю і полягає в можливості самостійно набувати трудові права і 
обов’язки. Проаналізувавши вітчизняне законодавство про працю, вва-
жаємо, що примирна комісія як суб’єкт трудового права здатна прийма-
ти рішення, а отже реалізовувати свій правовий статус лише через за-
сідання (а не абстрактно як існуючий формально орган) та за умови, що 
на такому засіданні присутні більше половини представників від кожної 
із сторін колективного трудового спору (і, в окремих випадках, - неза-
лежний посередник). Легітимізоване рішення примирної комісії оформ-
ляється протоколом та має для сторін обов’язкову силу і виконується в 
порядку і строки, які встановлені цим рішенням.

Кожний суб’єкт права, внаслідок самої дії закону, тобто незалежно 
від участі в тих чи інших правовідносинах, наділений певним комплек-
сом прав і обов’язків, які утворюють його правовий статус. Відтак права 
та обов’язки примирної комісії, що визначають її галузевий правовий 
статус, є складовою її правосуб’єктності. Погоджуємося із висловле-
ною думкою, що особливістю правосуб’єктності примирної комісії як 
юрисдикційного органу є наявність специфічного кола трудоправових 
повноважень, які зумовлені процедурою врегулювання відповідних ко-
лективних трудових спорів.

12 Котюк В.о. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. 
факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С. 71
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РЕГУЛЮВАННя РОБОчОГО чАСУ В ПРОЕКТІ ТРУдОВОГО 
КОдЕКСУ

Гулкевич О.В.
студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

одним із центральних інститутів трудового права України є робочий 
час. Інститут робочого часу стосується як прав працівника, так і робото-
давця. Правові норми цього інституту покликані забезпечувати праців-
никам права на відпочинок та на закріплення міри праці, що стосується 
інтересів сторін трудового договору. завдяки робочому часу встановлю-
ються межі перебування конкретного працівника на робочому місці для 
виконання функції, передбаченої в трудовому кодексі.

У чинному Кодексі законів про працю України не міститься визна-
чення «робочого часу». Відсутність такого легального визначення зу-
мовлює численні труднощі на практиці. Нагальність визначення термі-
на «робочий час» зумовлена необхідністю встановити його склад. На 
міжнародному рівні визначення поняття «робочий час» знайшло своє 
відображення у Конвенції МоП № 30 «Про регулювання робочого часу 
в торгівлі та установах» 1930 р. Відповідно до ст. 2 цієї Конвенції термін 
«робочий час» означає проміжок часу, протягом якого працівник пере-
буває в розпорядженні роботодавця. Це поняття не охоплює години від-
починку, коли працівник не перебуває в розпорядженні роботодавця [2].  
Ще одне визначення наведено у директиві Європейського парламенту 
2003/88/EC від 4 листопада 2003 року, що стосується певних аспектів 
організації робочого часу. У статті 2 вказано, що «робочий час» означає 
період, протягом якого працівник працює, є в розпорядженні роботодав-
ця і здійснює свою діяльність або обов’язки, відповідно до національних 
законів і/або практики [4]. Врахувавши міжнародний досвід у Проекті 
Трудового Кодексу також дано визначення робочого часу та його складу 
(стаття 130 проекту). робочий час визначається як час, протягом якого 
працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і 
умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки. разом 
з тим,  до робочого часу можуть включатися інші періоди часу.

Так, за Проектом до складу робочого часу включається:
1. час виконання працівником трудових обов’язків;
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2. підготовчо-завершальний період (час отримання трудового за-
вдання, матеріалів та інструментів, товарів, ознайомлення з техніч-
ною документацією, відповідно до якої повинна виконуватися робота, 
час підготовки і прибирання робочого місця, здавання готової продукції 
тощо);

3. час перерв для внутрішньо змінного відпочинку, задоволення осо-
бистих потреб, обігрівання тощо.

Крім того, повністю або частково до складу робочого часу може вклю-
чатися час, протягом якого працівник перебуває поза місцем виконання 
трудових обов’язків у режимі готовності стати до виконання трудових 
обов’язків, щоправда, такі періоди, які включаються до складу робочого 
часу, мають визначатися колективним чи трудовим договором.

Проектом також передбачено, що час, необхідний для прибуття пра-
цівника до місця виконання трудових обов’язків, до робочого часу не 
включається, крім випадків, якщо виконання трудових обов’язків пе-
редбачає пересування від одного об’єкта до іншого. Для вдосконален-
ня цієї норми слід звернутися до тлумачення директиви Європейсько-
го парламенту 2003/88/EC від 4 листопада 2003 року, що стосується 
певних аспектів організації робочого часу. Суд Європейського союзу 
надав роз’яснення терміну “робочий час”. зокрема, йдеться про те, 
що робочий час, який працівники без фіксованого офісу витрачають, 
щоб дістатися з дому до першого і повернутися додому з останнього 
місця призначення, необхідно тлумачити як робочий час.  Це рішення 
стосується співробітників, які не мають постійного офісу та постійно 
їздять до різних місць призначення [7].

У новому Трудовому кодексі збережені норми про 40-годинний робо-
чий тиждень із 5-ма робочими днями та двома вихідними. Це відповідає 
стандартам, які встановлені Конвенцією МоП №47 “Про скорочення ро-
бочого часу до сорока годин на тиждень». Години, відпрацьовані понад 
нормальну тривалість робочого часу, зазначена конвенція розглядає як 
понаднормові, які допускаються лише в певних випадках і підлягають 
додатковій оплаті [3]. Вищезгадана директива Європейського парламен-
ту 2003/88/EC також передбачає обмеження тижневої норми робочого 
часу, тривалість якої не повинна перевищувати 48 годин на тиждень, 
враховуючи усі надурочні роботи [4]. Встановлена Україною максималь-
на  тривалість робочого часу працівників у розмірі 40 годин на тиждень 
відповідає як стандартам Міжнародної організації Праці, так і стандар-
там Європейського Союзу. Норма про 40-годинний робочий тиждень 
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служить не лише для того, щоб встановити ліміт максимальної кількості 
робочих годин на тиждень, а й є певною межею, після якої роботодавець 
зобов’язаний платити за понаднормову роботу [6, с. 12].

У Проекті знайшли своє відображення і норми (ст. 137, ст . 139 
Проекту ТК), які дозволяють роботодавцю самостійно встановлювати 
6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем або 10- годинний 
робочий день, але не більше встановленої тривалості робочого тижня. 
Таким чином, законодавством гарантовано дотримання тижневої нор-
ми робочого часу. однак працівники не мають жодного впливу при 
встановленні режиму робочого часу, також для цього не потрібне по-
годження із первинною профспілковою організацією. режим робочого 
часу встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
що є нормативно-правовим актом роботодавця. 

Щодо тривалості щоденної роботи, то у проекті передбачено, що вона 
визначається колективним договором, а якщо він не укладався - норма-
тивним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної 
профспілкової організації. Встановлення початку і закінчення роботи, 
графіків змінності, поділ робочого часу на частини здійснюється робо-
тодавцем після проведення консультацій з виборним органом первинної 
профспілкової організації. Таке законодавче положення нівелює значен-
ня соціального діалогу і надає фактично необмежені повноваження ро-
ботодавцям.

Ще однією новацією проекту є норма про можливість окремим 
категоріям працівників працювати вдома. Така організація роботи в ряді 
установ фактично мала місце і раніше, але не була врегульована зако-
ном. Стаття 146 Проекту Трудового кодексу дає перелік працівників, 
які самостійно планують свій робочий час: «Керівники юридичної осо-
би та відокремлених підрозділів, працівники, які працюють вдома, та 
інші категорії працівників, визначені колективним договором чи прави-
лами внутрішнього трудового розпорядку, планують свій робочий час 
самостійно, якщо інше не визначено у трудовому договорі. законодав-
ством може передбачатися право працівників самостійно планувати 
свій робочий час за умови дотримання строків виконання робіт, щодо 
яких встановлено строк (наукові та науково-педагогічні працівники та 
інші)». 

зміни на ринку праці призвели також до гнучкості у питанні 
відпрацьованого робочого часу (внутрішня або так звана «числова» 
гнучкість праці). При цьому, питання годин роботи та організації ро-
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бочого часу стають дедалі важливішими на ринках праці сьогодення, 
зокрема, через їхній зв’язок із продуктивністю, гнучкістю ринку праці 
та якістю роботи [5, с. 28]. Відповідно в проекті з’явилася норма про так 
званий гнучкий режим роботи. Тобто передбачається, що між робото-
давцем та працівником узгоджується час, коли працівник зобов’язаний 
перебувати на своєму робочому місці, час, коли працівник має право на 
свій розсуд визначати час початку і закінчення роботи, а також час вико-
ристання, в межах цього часу, перерви для відпочинку і харчування. При 
цьому має дотримуватися встановлена для даного працівника щоденна 
тривалість робочого часу чи щотижнева норма робочого часу, чи норма 
робочого часу за певний обліковий період.

залучення працівників до надурочних робіт та у вихідні дні 
здійснюється за письмовою згодою працівника. Профспілку лише 
повідомляють. Це ще один приклад, коли кодексом надається перева-
га стосункам працівник-роботодавець. однак, таке положення може 
призвести до прийняття односторонніх рішень, бо працівники не ма-
ють жодного реального впливу на ухвалення рішень, окрім як через 
колективні переговори.

Підсумовуючи в цілому положення Проекту щодо робочого часу, 
можна зробити висновок, що більшість його норм тотожні нормам, що 
містяться у чинному КзпП. звісно, без змін також не обійшлося. одно-
значну оцінку новій редакції Трудового кодексу важко дати, адже в Про-
екті знайшли своє відображення як позитивні, так і негативні нововве-
дення. законодавче закріплення поняття “робочого часу”, максимальної 
тривалості робочого часу, порядку встановлення режиму робочого часу 
є важливим елементом захисту прав працівників. 

--------------------------
Трудовий кодекс України [електронний ресурс] : проект закону № 

1658 від 20.05.2015р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34
?id=&pf3511=53221&pf35401=343409. 

Convention concerning the Regulation of Hours of Work in Commerce 
and Offices, 1930 (No. 30). [електронний ресурс]. – URL: http://www.ilo.
org/dyn/normlex/en/fp=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_
CODE:C030:N

Convention concerning the Reduction of Hours of Work to Forty a 
Week,1935 (No. 47). [електронний ресурс]. – URL: http://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/fp=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C047

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 



аКТУаЛьНІ ПробЛеМи СоЦІаЛьНоГо ПраВа
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

69

4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working 
time. [електронний ресурс]. – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=celex:32003L0088

European Commission. Modernising labour law to meet the challenges of 
the 21st century. Commission Green Paper of 22 November 2006. [електро-
нний ресурс]. – URL: http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/
green_paper_en.htm 

Revisions to the European working time directive: recent Eurofound 
research, EF/08/101/EN, 2008. [електронний ресурс]. – URL: ec.europa.
eu/social/BlobServlet?docId=6474&langId=en 

Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras 
(CC.OO.) v Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security 
Corporation Servicios SA, JUDGMENT OF THE COURT, Case C-266/14, 
10 September 2015. [електронний ресурс]. – URL: http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&
mode=DOC&docid=167291&occ=first&dir=&cid=746970

дЕяКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННя МАТЕРІ-
АЛЬНОї ВІдПОВІдАЛЬНОСТІ РОБОТОдАВЦя У ПРОЕКТІ 

ТРУдОВОГО КОдЕКСУ

Годованець Ю.С.
аспірант кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка

Як відомо, 05.11.2015 року Верховна рада України прийняла за осно-
ву проект Трудового кодексу від 27.12.2014 року №1658 (доопрацьова-
ний 20.05.2015 р.) [1]. Якщо звернути увагу на стурктуру та зміст даного 
законопроекту, то можна помітити, що у ньому міститься окрема глава 
2 Книги VIII присвячена матеріальній відповідальності роботодавця за 
шкоду, заподіяну працівникові. Проте, навіть поверхневе ознайомлення 
із вказаними положення дає підстави висловити суттєві зауваження його 
розробникам. Передусім, вони стосуються того, що Глава 2 “Відпові-
дальність роботодавця” Книги восьмої проекту не містить жодної стат-
ті, яка б передбачала матеріальну відповідальність роботодавця за шко-
ду, заподіяну працівникові позбавленням його можливості працювати. 
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разом з тим, відповідальність роботодавця за незаконне звільнення або 
незаконне переведення працівника на іншу роботу встановлюється у ст. 
366 Глави 3 “розгляд індивідуальних трудових спорів у судах” проек-
ту Трудового кодексу. При цьому, виплата заробітку за час вимушеного 
прогулу, який виникає внаслідок необґрунтованої відмови в прийнятті 
на роботу 

Проект Трудового кодексу, на відміну від чинного КзпП передбачає 
й інші випадки матеріальної відповідальності роботодавця, зокрема і за 
порушення права на працю. Так, у ч. 2 ст. 49 проекту Трудового кодексу 
зазначається, що у разі відмови роботодавця надати працівникові робо-
ту відповідно до укладеного трудового договору працівник має право 
на визнання трудових відносин такими, що виникли з дня, визначеного 
трудовим договором, із стягненням заробітної плати з розрахунку та-
рифної ставки (окладу) до дня початку роботи. а згідно ч. 1 ст. 59 про-
екту базового закону особу, яку за рішенням суду має бути прийнято 
на роботу повинно бути допущено роботодавцем до роботи не пізніше 
наступного робочого дня з моменту коли роботодавець отримав рішення 
суду. затримка допуску до роботи такого працівника тягне сплату ро-
ботодавцем на його користь заробітної плати за весь період затримки з 
розрахунку посадового окладу.

Частина 1 статті 115 проекту базового закону закріплює обов’язок 
роботодавця своєчасно видати працівникові трудову книжку із внесе-
ним до неї записом про звільнення з формулюванням підстави звіль-
нення та зазначенням відповідної статті (частини, пункту) Трудового 
кодексу. Крім того, згідно ч. 1 аналізованої статті, у разі звільнення за 
ініціативою роботодавця працівнику видається також засвідчена робо-
тодавцем копія наказу (розпорядження) про звільнення, а також на ви-
могу працівника роботодавець зобов’язаний видати йому рекомендацій-
ну характеристику. Проте, у тій самій ст. 115 проекту Трудового кодексу 
відповідальність роботодавця за невиконання зазначеного обов’язку обо 
неналежне його виконання не передбачена. 

Ми ж, у свою чергу, вважаємо за необхідне звернути увагу ще й на 
те, що ч. 2 ст. 115 проекту Трудового кодексу прямо забороняє робото-
давцю надавати третім особам будь-яку інформацію про причини звіль-
нення та інші відомості про працівника, крім надання їх на прохання 
працівника та в інших випадках, передбачених законом. а відповідно до 
ч. 5 ст. 51 проекту Трудового кодексу роботодавець має право збирати 
інформацію про попередню роботу особи, яка приймається на роботу, 
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за наявності її письмової згоди та в межах, визначених цією згодою [1]. 
отже, зазначена інформація має надаватися та збиратися лише за згодою 
працівника та в межах визначених цією згодою. Виходячи із наведених 
положень проекту Трудового кодексу, пропонуємо встановити у ньому 
відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну надання третім осо-
бам будь-якої інформації про роботу та інші відомості, що стосуються 
особи працівника без його згоди, якщо це перешкоджало працевлашту-
ванню працівника. Прикладом такої інформації можуть бути відомості 
про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, коли 
він перебував у трудових правовідносинах з попереднім роботодавцем.

Якщо звернутись до законодавства інших країн, то наприклад у Тру-
довому кодексі Молдови досить схожі випадки прелічені у ст. 330 із на-
звою “обов’язок роботодавця відшкодувати шкоду, заподіяну особі в 
результаті незаконного позбавлення можливості працювати”. зокрема, у 
ній зазначається, що роботодавець зобов’язаний відшкодувати особі не 
отриману нею заробітну плату в усіх випадках незаконного позбавлення 
її можливості працювати, а саме: необґрунтованої відмови в прийомі на 
роботу; незаконного звільнення або незаконного переведення на іншу 
роботу; простою підприємства з вини роботодавця, за винятком пері-
оду технічного простою; затримки видачі трудової книжки; затримки 
виплати заробітної плати; затримки виплат (всіх або частини) у зв’язку 
із звільненням; поширення будь-яким способом (у засобах масової ін-
формації, письмових характеристиках та ін.) відомостей, що ганьблять 
працівника; невиконання у встановлений термін рішення компетентно-
го органу трудової юрисдикції, яким вирішено спір (конфлікт) про по-
збавлення можливості працювати [2].

У Главі другій Книги VIII проекту Трудового кодексу [1], статті схо-
жої за назвою та змістом, наприклад, до ст. 330 Трудового кодексу Мол-
дови немає. Ми приєднуємося до числених зауважень фахівців у галузі 
трудового права про те, що це суттєвий надолік проекту базового закону 
[3, с. 480]. Якщо слідувати визначенню трудового договору, наведено-
му у ч. 1 ст. 32 проекту Трудового кодексу, роботодавець, як його сто-
рона, також зобов’язаний надати працівникові роботу за цією угодою. 
отже, протиправне винне невиконання чи неналежне виконання цього 
обов’язку роботодавцем позбавляє іншу сторону трудового договору 
можливості реалізовувати своє право на працю. 

згідно ч.1 ст. 42 проекту Трудового кодексу роботодавець зобов’язаний 
надати працівникові обумовлену трудовим договором роботу у визначе-



«ПраВоВІ ПробЛеМи зеМеЛьНої реФорМи В УКраїНІ»
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

72

ний у договорі строк. Частина 2 цієї статті встановлює для роботодав-
ця наслідки невиконання цього обов’язку. Тут мається на увазі ситуація 
щодо надання роботи, обумовленої трудовим договором, працівникові, 
який ще не приступав до її виконання. а в цьому випадку може йти-
ся лише про обов’язок роботодавця допустити працівника до роботи у 
встановлений трудовим договором строк. Таким допуском до роботи 
обов’язок роботодавця надавати роботу не припиняється. адже, саме 
виходячи із обов’язку надавати роботу відповідно до умов укладеного 
трудового договору, роботодавець протягом усього часу існування тру-
дових правовідносин з працівником повинен утримуватися від вчинен-
ня протиправних дій, які унеможливлюють виконання останнім своєї 
трудової функції. Передусім, згідно ст. 4 Конвенції МоП №158 про при-
пинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р. [4] він не 
може припиняти трудові відносини з працівниками, якщо тільки немає 
законних підстав для такого припинення, пов’язаного зі здібностями чи 
поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підпри-
ємства, установи чи служби. До того ж варто додати, що обов’язкові 
роботодавця надавати роботу відповідно до укладеного трудового до-
говору кореспондує право працівника вимагати її надання, а саме до-
пустити останнього до роботи, поновити на роботі у разі незаконного 
звільнення чи поновити на попередній роботі, якщо має місце незаконне 
переведення працівника. 

Тому, на нашу думку, під протиправним ненаданням роботи відпо-
відно до умов укладеного трудового договору доцільно розглядати неза-
конне звільнення, незаконне переведення, незаконне відсторонення, чи 
затримку виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про 
поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу 
роботу працівника. У наведених ситуаціях працівник позбавлений мож-
ливості реалізовувати обумовлену трудову функцію. однак, так буває 
незавжди. В деяких випадках працівник, якому роботодавець ненадає 
роботу у зв’язку із незаконним звільненням може працевлаштувався на 
іншому підприємстві. але якщо, як справедливо наголошує В.Я. бурак, 
на новому місці він отримав заробітну плату, нижчу свого середньомі-
сячного заробітку за попереднім місцем роботи, йому при поновленні на 
роботі повинна бути відшкодована шкода – виплачена різниця у заробіт-
ку за час виконання нижчеоплачуваної роботи на іншому підприємстві. 
Такий порядок відшкодування шкоди доцільно було б передбачити у но-
вому Трудовому кодексі України [5, с.99]. 
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При цьому, очевидно, можуть існувати й інші різноманітні виробничі 
ситуації, за яких роботодавець протиправно не надає роботу відповідно 
до умов трудового договору. Наприклад, він примусово надає відпустку 
без збереження заробітної плати, незаконно створює ситуації простою. 

До наведеного ще слід додати незаконне встановлення працівникові 
неповного робочого часу або безпідставну відмову роботодавця вста-
новити працівникові робочий час нормальної тривалості, після спливу 
строку його роботи на умовах неповного робочого часу. В результаті та-
ких протиправних дій працівник виконуватиме нижчеоплачувану робо-
ту. однак іншого висновку дійшов Верховний Суд України у постанові 
від 02 листопада 2016 року у справі № 466/9208/14-ц вказавши, що втра-
ти працівника від зміни істотних умов праці шляхом встановлення йому 
неповного робочого часу, що було визнано незаконним, не підлягають 
компенсації як середній заробіток за час вимушеного прогулу, оскільки 
чинне законодавство не передбачає компенсації у цьому випадку. При 
цьому Верховний Суд зазначив, що виплата середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу здійснюється у випадках: звільнення без законної 
підстави або незаконного переведення на іншу роботу; у разі визнання 
формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не від-
повідає чинному законодавству; у разі затримки видачі трудової книжки 
з вини власника або уповноваженого ним органу [6]. Як бачимо, вказана 
ситуація потребує відповідного законодавчого вирішення.

Як відомо, у ч. 3 ст. 235 КзпП України [7] передбачена оплата ви-
мушеного прогулу в тому разі, коли неправильне формулювання при-
чини звільнення перешкоджало працевлаштуванню працівника. Не-
правильне формулювання причин звільнення є випадком незаконного 
звільнення, але оскільки працівник не оспорює сам факт звільнення, то 
роботодавець несе матеріальну відповідальність не за ненадання роботи 
відповідно до умов трудового договору, а за те, що такими незаконни-
ми діями перешкоджає працевлаштуванню працівника. Як видається, в 
даній ситуації має місце інша форма протиправних діянь роботодавця, 
пов’язаних з порушенням порядку укладення та припинення трудового 
договору. Такі правопорушення роботодавця створюють особі перепони 
у реалізації її права на працю відповідно до виникнення трудових право-
відносин або після їх припинення. отже, під порушенням законодавчо 
встановленого порядку укладення та припинення трудового договору, 
що перешкоджають особі у працевлашуванні, слід, на нашу думку, слід 
розглядати: 
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- затримку видачі трудової книжки;
- необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу;
- затримку виконання рішення суду про укладення з особою трудо-

вого договору;
неправильного формулювання причини звільнення в трудовій книж-

ці, коли це не тягне за собою поновлення працівника. Також, як згадува-
лося нами раніше, до цієї групи правопорушень роботодавця доцільно 
віднести й надання третім особам будь-якої інформації про роботу та 
інші відомості, що стосуються особи працівника без його згоди. При 
цьому, потрібно визнати, що останні два випадки не є безумовними під-
ставами матеріальної відповідальності роботодавця, оскільки не завжди 
перешкоджають прийняттю працівника на роботу. Тобто, дослідженими 
судом доказами має бути підтверджено факт відмови особі у прийнятті 
на роботу через невідповідні закону чи фактичним обставинам причини 
звільнення з попереднього місця роботи, їх неправильне формулювання 
або з посиланням на відомості про роботу та іншу інформацію про пра-
цівника отримані без його згоди. Якщо ж вказаної відмови не було або 
мала місце відмова в прийнятті на роботу з інших причин, то й не можна 
вважати, що мало місце перешкоджання в реалізації особою свого права 
на працю.

однак, у разі, коли неправильне формулювання причин звільнення 
з роботи перешкоджало прийняттю особи на роботу працівника, випла-
та середнього заробітку проводиться тільки в разі вимушеного прогулу. 
Якщо ж працівник влаштувався для збереження стажу і отримання за-
робітку на нижчеоплачувану роботу, то він не має права на отримання 
різниці між його середнім заробітком за попереднім місцем роботи і за-
робітком на новому місці. На думку В.Я. бурака, таке становище обмеж-
ує права працівника [5, с.101]. Тобто, до перешкоджання у прийнятті на 
роботу слід віднести протиправні дії роботодавця, через які працівник 
влаштувався на нижчеолачувану роботу.

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне, навести визначення поняття 
“незаконне позбавлення працівника можливості працювати”, розкривши 
його, як будь-яке протиправне недотримання роботодавцем обов’язку 
надавати роботу відповідно до умов укладеного трудового договору, по-
рушення законодавчо встановленого порядку його укладення та припи-
нення, яке перешкоджало особі у прийнятті на роботу, що характеризу-
ються відсутністю реального виконання трудової функції та невиплатою 
належного заробітку, або виконанням нижчеоплачуваної роботи. 
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Відтак, пропонуємо передбачити трудоправову відповідальність ро-
ботодавця саме за незаконне позбавлення можливості працювати. При 
цьому, перелік випадків незаконного позбавлення можливості працюва-
ти потрібно залишити відкритим, перелічивши найбільш суттєві з них. 
за такої умови, він підлягатиме широкому тлумачення, визначатиметься 
в кожній справі органом з вирішення індивідуальних трудових спорів. 
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ПРЕдСТАВНИЦТВО ТА зАХИСТ ПРОФСПІЛКАМИ ТРУдО-
ВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В ПРОЕКТІ ТРУдОВОГО КОдЕКСУ

Корнат О.А.
студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету
Львівського національного університету ім. Івана Франка

м. Львів, Україна

одним із завдань трудового законодавства, зокрема проекту Трудо-
вого кодексу, є захист трудових прав працівників. Він здійснюється у 
різних правових формах. Серед них можна виділити захист трудових 
прав профспілками, які у колективних трудових правовідносинах здій-
снюють представництво інтересів працівників як однієї із сторін.

аналізуючи проект Трудового кодексу України, можемо виділити дві 
наявні форми реалізації профспілками своїх повноважень: участь у сис-
темі соціального партнерства та представництво найманих працівників. 
Участь у соціальному партнерстві відповідно до закону України «Про 
соціальний діалог в Україні» реалізується у різних організаційних фор-
мах: укладення колективних договорів та угод, надання консультацій, 
проведення переговорів, а представництво – під час вирішення інди-
відуальних та колективних трудових спорів. Проектом за профспілкам 
закріплюється статус сторони соціального діалогу на територіальному, 
галузевому й національному рівні. На думку В. Я. бурака, у Проекті 
слід забезпечити відповідальність роботодавця за невиконання норм за-
конодавства про професійні спілки та про соціальний діалог, а також 
зафіксувати ефективні механізми контролю профспілок за дотриманням 
трудового законодавства [4, с.407].

Сьогодні укладення колективних договорів регулюється КзпП, за-
коном України «Про колективні договори та угоди», а також іншими 
нормативно-правовими актами. автор підтримує позицію з. К. Симо-
рота: «Слід переходити від комплексного централізованого державного 
регулювання праці до локального договірного на конкретних підприєм-
ствах, установах та організаціях. Власники повинні спільно з трудовим 
колективом чи його профспілковими представниками самостійно вирі-
шувати питання організації й нормування праці тощо» [5, с.140]. Також, 
слушною видається думка М. П. Стадника щодо того, що слід розро-
бити основні положення у сфері соціального партнерства, у тому числі 
передбачити дієві механізми захисту професійними спілками трудових 
прав працівників шляхом розширення права найманих працівників на 
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судовий захист порушених колективних прав [2, с.300]. однак, незва-
жаючи на велику кількість наукових рекомендацій, законодавець дещо 
по-своєму вирішує зазначені питання в проекті Трудового кодексу. Так, 
щодо обов’язковості укладення колективного договору на підприємстві, 
установі чи організації сторони соціального діалогу дійшли згоди, що 
норми, які передбачають обов’язковість укладення колективного дого-
вору, порушують загальні засади добровільності ведення колективних 
переговорів. Такий висновок можна зробити, проаналізувавши ст. 4 Кон-
венції МоП №98 «Про застосування принципів права на організацію й 
ведення колективних переговорів», у якій передбачено, що укладення 
колективного договору має відбуватись на добровільних засадах.Такої 
ж позиції притримуються країни ЄС, що бачимо із ст. 118 «в» Єдино-
го європейського акту (1987 р.), де до компетенції ЄС було включено 
сприяння в укладенні європейських колективних договорів, що однак, 
як розуміємо, не є обов’язковим. Також, відповідно до норм Соціальної 
хартії ЄС проголошується свобода асоціацій та право укладення колек-
тивних договорів [7; 266]. В чинному національному законодавстві не-
має норми, яка передбачає відповідальність за відсутність колективного 
договору, що відповідає міжнародним нормам.

При розірванні трудового договору зменшено повноваження проф-
спілок. зокрема, звужено перелік випадків, коли звільнення працівника 
можливе за попередньою згодою виборного органу первинної профспіл-
кової організації. Ст 111 проекту передбачено лише три випадки коли 
таке звільнення можливе за попередньою згодою виборного органу пер-
винної профспілкової організації [1]. Так, ст. 122 Проекту регламентує 
порядок погодження з виборним органом первинної профспілкової ор-
ганізації розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. На 
думку професора Іншина М.І., з одного боку, законодавець чітко сфор-
мулював нову процедуру звільнення працівників, а з іншого – ця норма 
викликає деякі питання. У випадку, якщо профспілка відмовить у при-
йнятті рішення про звільнення, Проект не зазначає наступні можливі дії 
щодо врегулювання ситуації. з такою думкою автор не погоджується, 
адже у такому випадку звільнення буде незаконним.

Частина 3 ст.122 Проекту лише передбачає, що в рішенні відмова 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника) у погодженні на звільнення працівника має аргументова-
но викладатися із зазначенням причин такої відмови. з аналізу цих поло-
жень можна дійти висновку, що роль профспілок у Проекті нівелюється, 
оскільки роботодавець лише повідомляє профспілку про своє рішення 
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звільнити працівника, а реальними формами протидії профспілка не во-
лодіє, тому що в Проекті не врегульована ситуація, коли у письмовому 
рішенні профспілки надано аргументовану відмову у звільнені. законо-
давець у свою чергу виправдовує такий хід частиною 5 ст.122 Проекту, 
згідно з якою декларується право на звернення до суду профспілкового 
органу в разі звільнення працівника всупереч пропозиціям цього органу, 
оскільки раніше профспілковий орган такого права не мав. На нашу думку, 
закріплення такого права є позитивним у сфері індивідуального захисту 
працівника, однак було б доцільніше врегулювати такі спори не в судо-
вому порядку, аби не перевантажувати судову систему спорами такого 
типу. Така ситуація може бути вирішена за допомогою створення комісій 
із трудових спорів на підприємствах, установах, організаціях [3, с.109].

Другою формою захисту трудових працівників є здійснення проф-
спілками представництва під час вирішення індивідуальних та колек-
тивних трудових спорів. згідно із ст.423 Проекту працівник має право 
звернутися до комісії з трудових спорів із клопотанням про вирішення 
спору, якщо відповідний конфлікт не було врегульовано в процесі без-
посередніх переговорів із роботодавцем протягом двох тижнів. Із цього 
приводу слід згадати, що Проект не містить положення, відповідно до 
якого профспілкові представники могли б бути уповноваженими пра-
цівником брати участь у засіданнях комісій із трудових спорів. Також, 
видається слушною думка В. Я. бурака щодо необхідності більш ши-
рокого залучення органів соціального партнерства у вирішенні трудо-
вих спорів. При цьому процедури примирення і посередництва повинні 
застосовуватися як при вирішенні колективних, так і індивідуальних 
трудових спорів. У першу чергу це стосується участі профспілок при 
вирішенні індивідуальних трудових спорів. В Європейських країнах в 
судовому вирішенні спорів профспілки виконують такі функції: надають 
юридичну допомогу працівникам та здійснюють їх представництво; по-
дають від імені працівників індивідуальні позови зі спорів, пов’язаних 
із застосуванням і тлумаченням колективних договорів [1].

отже, у розглянутому проекті Трудового кодексу України визначено 
лише окремі елементи правосуб’єктності професійної спілки. Для розвитку 
профспілок у Проекті варто передбачити умови й порядок набуття профе-
сійною спілкою правосуб’єктності; визначити правовий механізм взаємо-
дії профспілки з трудовим колективом, роботодавцем, органами влади; на-
вести оптимальні форми реалізації профспілкою своїх повноважень, адже 
видається, що необхідно посилювати роль профспілок при захисті пору-
шених прав працівників як сторони слабшої у трудових правовідносинах.
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ГАРАНТІї ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА СПРАВдЕЛИВІ УМОВИ 
ОПЛАТИ ПРАЦІ В ПРОЕКТІ ТРУдОВГО КОдЕСУ УКРАїНИ

Коцур М.А.
студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету 
Львівського національного університетуімені Івана Франка 

м. Львів, Україна

У статті 2 проекту Трудового кодексу України серед основних прин-
ципів регулювання трудових відносин зазначено принципи, які забез-
печують гарантії прав працівників на справедливі умови оплати праці, 
зокрема: 9) гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі 
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виплати заробітної плати, мінімальної заробітної плати на рівні, необ-
хідному для забезпечення достатнього життєвого рівня для себе і своєї 
сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло; 10) обов’язкової 
оплати всієї затраченої праці та рівної оплати за рівноцінну працю;

Глави 6,7,8 Книги Третьої проекту ТКУ містять норми які являють 
собою систему гарантій на справедливі умови оплати праці. 

У ст. 206 проекту ТКУ міститься визначення заробітної плати за 
яким –це обчислена у грошовому виразі оплата, встановлена трудовим 
договором, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу.

Слід зазначити, що у проекті також виокремлюють державну сферу 
регулювання оплати праці та договірну. Держава здійснює регулювання 
оплати праці працівників шляхом встановлення розміру мінімальної за-
робітної плати та інших державних норм і мінімальних гарантій в оплаті 
праці, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів 
господарювання державної і комунальної форм власності, працівників 
юридичних осіб, що фінансуються чи дотуються з бюджетів.

Договірне регулювання оплати праці працівників здійснюється на 
основі системи колективних угод, що укладаються на національному, 
галузевому або територіальному рівні, та колективних договорів відпо-
відно до законодавства. У колективних договорах мінімальні гарантії в 
оплаті праці не можуть бути нижчими, за встановлені генеральною, га-
лузевою (міжгалузевою), територіальною угодами.

Становлення гарантій на таких рівнях спостерігається і у досвіді ін-
ших країн світу. Щоправда у кожній державі баланс договірного чи дер-
жавного становлення гарантій на оплату праці суттєво відрізняється.

Глава 6 у ст. 213 проекту ТКУ гарантію дотримання прав щодо опла-
ти праці, яка полягає у неможливості роботодавця в односторонньому 
порядку приймати рішення, що погіршують умови, встановлені зако-
нодавством, трудовим договором, угодам і колективними договорами. 
Така норма є новою гарантією, оскільки чинний КзпП не містить такої 
гарантії.

У ст 216 Мінімальна заробітна містить порівняно із зУ «Про оплату 
праці» більше детальне визначення цього поняття та його складових. 
окрім цього містить додаткові умови, щодо обчислення та розрахунків, 
пов’язаних з мінімальною заробітною платою.

законодавець сформувавши у такому порядку норми гарантії оплати 
праці таким чином у певній мірі дублював положення чинного КзПП та 
зУ «Про оплату праці».
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На початку ХХІ ст. у світі сформувались два підходи до визначення 
мінімальної заробітної плати. Перший ґрунтується на мінімальних по-
требах, які треба задовольняти для збереження життя. У цьому випадку 
мінімальна зарплата дорівнює прожитковому мінімуму. Саме такий під-
хід практикують в Україні. однак в економічно розвинутих країнах його 
вважають за допустиме використовувати лише у військовий час.

Другий підхід передбачає, що мінімальні гарантії мають поширюва-
тись не лише на фізичні, а й соціальні та культурні потреби людини. У 
такому випадку розмір мінімальної зарплати співставний з рівнем се-
редньої зарплати. Так, в Японії вона становить близько 44%, у СШа - 
50%, в Нідерландах досягає майже 75% середньої зарплати. Такий варі-
ант дозволяє встановлювати мінімальну зарплату на рівні, який у 2 - 2,5 
рази перевищує прожитковий мінімум.

Головна лінія розмежування між розвинутими країнами та Україною 
проходить через специфіку розрахунку мінімальної зарплати. Напри-
клад, якщо в СШа в основі розміру мінімальної зарплати лежать дані 
офіційної статистики про вартість життя для сім’ї з 4 людей (2 дорослих 
і 2 дітей), то в нас -  прожитковий мінімум на одну працездатну особу. 
В Україні «мінімалка» виконує функцію простого відтворення робочої 
сили одного індивіда. Тоді як у СШа та Європі мова йде про відтворен-
ня трудових ресурсів країни загалом.

за інформацією МоП, сьогодні понад 90% усіх країн світу мають 
законодавчі норми, які регулюють мінімально допустимий розмір за-
робітної плати. Проте у грошовому вимірі спостерігається глобальна 
нерівність. Так, у 20% найбідніших країн середній розмір «мінімалки» 
становить 57 доларів, тоді як 20% найбагатших можуть похвалитись 
показником у 1185 доларів. Щоправда, в деяких країнах діє так званий 
субмінімум зарплати. Він стосується окремих соціальних груп - молоді, 
учнів, які не мають досвіду роботи. Крім того, у бельгії, СШа, Греції мі-
німальна зарплата поширюється лише на приватний сектор економіки.

Механізм встановлення та регулювання зазначеного соціального 
стандарту є різноманітним. У деяких країнах уряд самостійно визначає 
розмір «мінімалки» (Словенія, Нідерланди, Хорватія, Нова зеландія, 
Ірландія, Греція). Нерідко цьому передують консультації між владою, 
роботодавцями та представниками робітників (Латвія, Литва, Польща, 
болгарія, Словаччина, Угорщина, Великобританія, Чехія). У СШа діє 
федеральний і регіональний рівень мінімальної зарплати, а у Японії і 
Канаді - лише регіональний.[4]
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Проект ТКУ також містить норму яка закріплює інші гарантії оплати 
праці та виплат працівникам, що стосуються мінімальних норм оплати 
праці за надурочні роботи, за роботу в дні державних та релігійних свят, 
мінімальних виплат працівникові за час щорічної відпустки, виробничо-
го навчання та інших виплат передбачених трудових законодавством.

У другому розділі глави 6 книги 3 Проекту ТКУ містяться норми 
як регулюють відносини між працівником і роботодавцем щодо оплати 
праці. Слід зазначити, що положення ст. 220 містить прогресивну норму, 
яка встановлює заборону порушення права працівника на оплату праці у 
випадку відсутності коштів у роботодавця.

Стосовно оплати праці у разі відхилення від звичайних умов, то у 
проекті ТКУ вони містяться у окремому розділі глави. регулювання та-
ких випадків у проекті ТКУ не вносить суттєвих новел. 

Як зазначила глава профільного парламентського Комітету з питань 
соціальної політики Л. Денисова, проект Трудового кодексу передбачає 
укладення трудового договору тільки в письмовій формі. «Що стосуєть-
ся умов оплати праці, у документі встановлена заборона роботодавцю 
змінювати умови праці в односторонньому порядку, збільшена з 20 до 
30 % доплата за роботу в нічний час. зросла з подвійного до потрійного і 
доплата за понаднормові години роботи, підвищено розмір вихідної до-
помоги працівнику в разі скорочення залежно від стажу особи», – наго-
лосила Л. Денисова, представляючи проект Трудового кодексу України 
у Верховній раді.

Порівняно з діючим трудовим законодавством, у законопроекті ре-
гулюється низка важливих питань, зокрема: формулювання вимог щодо 
забезпечення права працівників на повагу до їхньої честі й гідності у 
трудових правовідносинах; визнання цивільно-правових відносин тру-
довими; порядку укладення письмового трудового договору, його дії та 
припинення; уточнення щодо оплати праці за різних обставин виконан-
ня робіт, зокрема, у разі суміщення професій (посад), поділу робочого 
дня на частини, усунення дискримінації в оплаті праці за сумісництвом; 
установлення фінансової відповідальності роботодавця за несвоєчасну 
виплату заробітної плати працівникам та ін..[1]

Стаття 241 проекту ТКУ містить норму щодо строків, періодичності, 
місця та гарантії виплати заробітної плати, тут є дублювання положення 
з інших законодавчих актів, яка встановлює першочерговість виплати 
заборгованості роботодавця по заробітній платі. зазначення такого по-
ложення у ТКУ є певною мірою обумовленим, оскілки певною мірою 
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об’єднує гарантії працівника по оплаті в одному законодавчому акті.
Проект ТКУ у статі 243 містить норму гарантію, що встановлює за-

борону обмежень права працівника вільно розпоряджатись своєю заро-
бітною платою. 

Глава 7 проекту ТКУ книги 3 встановлює гарантійні та компенса-
ційні виплати працівнику. Гарантійні виплати - виплати, що здійсню-
ються роботодавцем за періоди, коли працівник з підстав, визначених 
законом, угодою, колективним чи трудовим договором, не працював, з 
метою збереження доходів такого працівника. До гарантійних належать 
також грошова виплата за невикористану відпустку або її частину і ви-
хідна допомога. Компенсаційні виплати же встановлюються як грошові 
виплати, встановлені для відшкодування працівнику витрат, пов’язаних 
з виконанням ним трудових чи інших обов’язків, передбачених цим Ко-
дексом, законами та іншими нормативно-правовими актами і колектив-
ним договором.

Так як і в чинному КзпП проект ТКУ встановлює індексацію заро-
бітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. Крім цього ТКУ 
обмежує відрахування із заробітної плати, що становить певний спосіб 
гарантування працівнику отримання належної плати за виконану робо-
ту.

Для більш глибокого аналізу є доцільним звернутись до зарубіжної 
практики з гарантування справедливих умов оплати праці. 

одним із найсуттєвіших засобів державного регулювання заробітної 
плати та головною функцією регулювання заробітної плати в західних 
країнах є забезпечення мінімального рівня доходів населення. Держава 
визначає, які функції покладаються на підприємства у сфері управлін-
ня оплатою праці. Навіть в умовах ринкового регулювання заробітної 
плати вона не може цілком відмовлятися від державного регулювання 
в даній галузі. особливо це стосується періоду переходу до ринкової 
економіки, де вплив держави виражається у наданні державних гарантій 
у сфері оплати праці, пільг і компенсацій. Як показує досвід країн ЄС з 
усталеною ринковою економікою, система мінімальних державних га-
рантій у сфері оплати праці включає: мінімальну заробітну плату і про-
житковий мінімум, порядок їх зміни залежно від зростання цін, порядок 
регулювання заробітної плати залежно від місця проживання (районно-
го коефіцієнта), шкідливості праці.[3]

за типом регулювання мінімальної заробітної плати країни ЄС мож-
на поділити на дві групи. До першої належать Франція, Нідерланди, 
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Португалія, Іспанія і Люксембург, де мінімальна заробітна плата вста-
новлюється законодавчо, а також бельгія і Греція, де мінімум заробіт-
ної плати визначається угодами. До другої групи входять країни, у яких 
мінімальна заробітна плата затверджується або галузевими угодами 
(Німеччина, Італія, Данія), або спеціальними органами (комітетами із 
заробітної плати, як у Великобританії).[4]

Типовим прикладом державного регулювання мінімальної заробіт-
ної плати може слугувати Франція, де цей механізм налагоджений і діє 
з 1950-х рр.: держава встановлює мінімальну зарплату, обов’язкову для 
всіх підприємств. “Мінімальна міжпрофесійна зростаюча заробітна пла-
та” була заснована для того, щоб “забезпечити найманим працівникам, 
що одержують найнижчу заробітну плату, гарантію їхньої купівельної 
спроможності й участь в економічному розвитку нації”. закон регламен-
тує погодинну мінімальну зарплату. 

законодавство передбачає три способи регулювання міжпрофесійно-
го мінімуму заробітної плати: 1) її щорічно (станом на 1 липня) перегля-
дають після відповідної угоди з Національною комісією з колективних 
переговорів; 2) мінімальна заробітна плата підвищується відповідно до 
динаміки загальнонаціонального індексу цін на споживчі товари і по-
слуги (не менше 2% зростання порівняно з рівнем, зафіксованим на 
момент попереднього перегляду); 3) рада Міністрів може в будь-який 
момент своїм декретом встановити новий мінімум. При цьому виходять 
із того, що щорічне зростання купівельної спроможності мінімальної 
заробітної плати не може бути нижчим від половини зростання купі-
вельної спроможності середньої годинної зарплати.[3]

У країнах західної Європи державне регулювання трудових відносин 
часто поступається локальному, у зв’язку з чим колективні договори ви-
ступають як рівне джерело трудового права, що має досить ґрунтовну за 
змістом нормативну частину. Право на колективні договори у більшості 
випадків або прямо закріплено в конституціях (Франція, Греція, Італія, 
Іспанія), або є похідним від права на асоціацію (Німеччина, австрія, 
Данія). У багатьох країнах Європейського Союзу право на колективні 
договори регулюється спеціальними законами, що зазвичай називають-
ся - “закон про колективні договори. [4]

загалом кодекс у питаннях гарантування справедливих умов оплати 
праці багато норм продублював з чинного КзпП та інших зУ, які ре-
гулюють питання оплати праці(зокрема зУ «Про оплату праці»). Про-
ект вносить також декілька новел, зокрема, щодо неможливості одно-
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сторонньої зміни умов оплати праці, які дещо покращують становище 
працівника.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННя СПІЛЬНОї РОБОТИ РОдИчІВ
У СФЕРІ ОСВІТИ

Кульчицька О. І.
кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Починаючи з 1933 року обмеження спільної роботи родичів не за-
стосовувалося до сфери освіти з огляду на ухвалену постанову ради 
народних комісарів УСрр «Про суміщення посад та службу родичів в 
установах, підприємствах та організаціях громадського сектора». згідно 
з п. 17 цієї постанови винятки щодо правила про обмеження спільної 
роботи родичів можуть допускатися щодо наукових і педагогічних пра-
цівників усіх наукових, навчальних і виховних закладів, а також щодо 
працівників просвіти.

В чинному Кодексі законів про працю України правове регулювання 
досліджуваного питання було запроваджено лише коли законом України 
від 19.01.1995 року Кодекс було доповнено статтею 25-1. законодавець 
застосував диспозитивний метод правового регулювання порядку вста-
новлення обмеження спільної роботи родичів. за загальним правилом 
таке обмеження має право встановлювати роботодавець шляхом вста-
новлення його у будь-якому локальному нормативно-правовому акті або 
ж у колективному договорі. При цьому роботодавець повинен врахову-
вати дві умови: 1) у ст. 25-1 встановлено вичерпний перелік осіб, які є 
близькими родичами чи свояками; 2) ці особи у зв’язку з виконанням 
трудових обов’язків повинні бути безпосередньо підпорядковані або 
підконтрольні один одному. Винятком із цього правила є підприємства, 
установи, організації державної форми власності, на яких порядок за-
провадження таких обмежень встановлюється законодавством.

обмеження спільної роботи родичів на підприємствах, в устано-
вах, організаціях встановлено в Україні законодавством про державну 
службу та антикорупційним законодавством. Що стосується першого, 
то законодавче обмеження спільної роботи родичів встановлено в обох 
редакціях закону України «Про державну службу» (від 16.12.1993 року 
та від 10.12.2015 року), однак цей закон не поширюється на працівників 
освіти, а тому законодавче обмеження спільної роботи родичів, що вста-
новлено цим законом, не може застосовуватися до сфери освіти.
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Натомість в антикорупційному законодавстві існували різні підходи 
до правового регулювання досліджуваного питання. У законі України 
«Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995 року № 356/95-Вр не було 
встановлено такого обмеження. 

Наступним антикорупційним законом став закон України «Про заса-
ди запобігання і протидії корупції» від 11.06.2009 року № 1506-VI, який 
передбачав дві суттєві новели правового регулювання: 1) замість тер-
міну «близькі родичі чи свояки», який застосований у Кодексі законів 
про працю України, до національного законодавства було впроваджено 
термін «близькі особи», який є значно ширшим за змістом; 2) обмежен-
ня спільної роботи близьких осіб було законодавчо встановлено і для 
сфери освіти, бо норма ст. 6 цього закону стосувалася і посадових осіб 
юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за ра-
хунок державного чи місцевого бюджету. Таким чином, для посадових 
осіб навчальних закладів державної чи комунальної власності було за-
конодавчо встановлено обмеження спільної роботи близьких осіб. закон 
України від 11.06.2009 року № 1506-VI втратив чинність на підставі за-
кону України від 21.12.2010 року № 2808-VI.

антикорупційний закон від 07.04.2011 року № 3206-VI був із ана-
логічною назвою, проте суттєво відмінним правовим регулюванням. з 
одного боку, він ще більше розширив перелік близьких осіб, на яких 
можуть поширюватися обмеження встановлені законом. з іншого, він 
містив пряму норму про те, що обмеження спільної роботи близьких 
осіб не поширюється на осіб, які працюють в галузі освіти (п. 4 абзацу 
третього ч. 1 ст. 9 закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI).

Чинний закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 
року № 1700-VII ще більше розширив перелік близьких осіб, який на 
сьогодні охоплює осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним 
у ч. 1 ст. 3 цього закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із 
суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спіль-
но проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від 
зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, 
дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 
свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
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На відміну від закону України «Про засади запобігання і протидії ко-
рупції» від 07.04.2011 року № 3206-VI, чинний закон від 14.10.2014 року 
не містить положення про те, що обмеження спільної роботи близьких 
осіб не поширюється на осіб, які працюють в галузі освіти. однак він 
також не передбачає, що таке обмеження застосовується до посадових 
осіб юридичних осіб публічного права, як це було встановлено у зако-
ні України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 11.06.2009 
року № 1506-VI. аналізуючи текст ст. 27 чинного закону України «Про 
запобігання корупції», можна зробити висновок, що на сьогодні у сфері 
освіти обмеження щодо спільної роботи близьких осіб не повинно за-
стосовуватися.

аналогічну позицію висловлює Міністерство юстиції України, яке у 
листі від 25.06.2015 р. № 16305-0-26-15/11 «Щодо надання роз’яснень 
положень антикорупційного законодавства» роз’яснює, що відповідно 
до положень частини першої статті 27 закону України “Про запобігання 
корупції” (далі - закон) обмеження щодо спільної роботи близьких осіб 
в умовах прямого підпорядкування поширюються лише на осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня.

Водночас Міністерство юстиції України звертає увагу на те, що від-
сутність відносин прямого підпорядкування між особами, які працюють 
на одному підприємстві, в установі, організації, не спростовує виник-
нення реального чи потенційного конфлікту інтересів при здійсненні 
ними службових обов’язків.

Відповідно до частини першої статті 28 закону, зокрема, посадові 
особи юридичних осіб публічного права, які для цілей закону прирів-
нюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, зобов’язані, з-поміж іншого, вживати захо-
дів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту 
інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, 
коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї ре-
ального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівни-
ка, а також не вчиняти дій та не ухвалювати рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів. На цій підставі посадові особи органів Національ-
ної поліції складають протоколи про наявність у діях посадових осіб, які 
працюють у закладах освіти і мають у своєму підпорядкуванні близьких 
осіб, ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 
КУпаП. Диспозиція цієї статті передбачає настання адміністративної 



аКТУаЛьНІ ПробЛеМи СоЦІаЛьНоГо ПраВа
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

89

відповідальності за неповідомлення особою у встановлених законом 
випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, 
а також за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального кон-
флікту інтересів.

Варто зауважити, що практика застосування цієї статті судовими 
органами, які відповідно до Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення мають право притягувати винних осіб до адміністратив-
ної відповідальності, є неоднаковою. В одних випадках суди визнають 
посадових осіб закладів освіти винними у вчиненні правопорушення, 
передбаченого ст. 172-7 КУпаП, в інших – звертають увагу на те, що 
об’єктивна сторона цього правопорушення передбачає наявність реаль-
ного (а не потенційного) конфлікту інтересів, а відтак звільняють поса-
дових осіб закладі освіти від адміністративної відповідальності з огляду 
на відсутність доказів, які би підтверджували існування реального кон-
флікту інтересів.

На наш погляд, законодавець необґрунтовано вилучив із антикоруп-
ційного законодавства положення про те, що обмеження спільної робо-
ти близьких осіб не поширюється на посадових осіб закладів освіти. На-
явність такого обмеження можна трактувати як встановлення прямого 
обмеження права осіб при укладенні трудового договору, що відповідно 
до Конституції України не допускається.

ГАРАНТІї дЛя ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПРИПИНЕННІ ТРУдОВО-
ГО дОГОВОРУ В ПРОЕКТІ ТРУдОВОГО КОдЕКСУ УКРАїНИ

Кухтин В.В.
студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету 

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

Важливе теоретичне та практичне значення має проблема гарантій 
працівника при звільненні у нормах трудового законодавства. Сутність 
гарантій реалізації права особи на працю при припиненні з нею тру-
дових правовідносин полягає в тому, що будь-який працівник вправі 
припинити останні у відповідних випадках і при цьому йому має бути 
гарантовано й забезпечено право на працю [6, c.130].
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Проект ТК України у ст. 79 вказує, що трудові відносини можуть 
бути припинені тільки на підставах, у порядку і на умовах, визначених 
цим Кодексом та законами. Підстави припинення трудового догово-
ру передбачені у ст. 80 проекту ТК України, проте вказується, що за-
конами можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення 
трудових відносин за ініціативою роботодавця з окремими категоріями 
працівників або за певних умов.

Важливе значення для захисту прав працівників має Конвенція 
Міжнародної організації праці «Про припинення трудових відносин 
з ініціативи роботодавця» № 158 1982 року та рекомендація № 166 з 
аналогічною назвою (1982 р.), яка містить доповнення та пропозиції, 
спрямовані на розвиток більш пільгового законодавства для працівни-
ків. однією з найважливіших гарантій, яка випливає з норм Конвенції, є 
вимога про те, що трудовi вiдносини з прaцiвникaми не припиняються, 
якщо тiльки немaє зaконних пiдстaв для тaкого припинення, пов’язaного 
iз здiбностями чи поведiнкою прaцiвникa aбо викликaного виробничою 
потребою пiдприємствa, устaнови чи служби [2]. Тобто трудовий договір 
за ініціативою роботодавця може бути розірвано лише в особливих ви-
падках, які передбачені законодавством, що відображено як і в чинному 
КзпП, так і в проекті ТК України.

Ст. 8 Конвенції закріпила гарантію щодо захисту працівником сво-
го права на працю, адже працівник, який вважає, що його звільнили 
необґрунтовано, має право оскаржити це рішення, звернувшись до 
такого безстороннього органу, як суд, трибунал у трудових питаннях, 
арбітражний комітет, чи до арбітра. Ця норма реалізована як в проекті ТК 
України, зокрема у ст.381, 393, так і в чинному КзпП. Вказана Конвенція 
МоП також передбачає право працівника, з яким намічено припинення 
трудового договору, на попередження в розумний строк або на грошову 
компенсацію замість попередження, якщо він не вчинив серйозної про-
вини, тобто такої провини, у зв’язку з якою було б недоцільно вимагати 
від роботодавця продовжувати з ним трудові відносини протягом стро-
ку попередження [2]. зазначене положення Конвенції належним чином 
реалізоване у проекті ТК України. 

однією із підстав припинення трудового договору є закінчення його 
строку. Новелою проекту ТК України є встановлення для роботодавця 
строку попередження працівника про припинення дії строкового тру-
дового договору, зокрема роботодавець попереджає працівника за три 
дні до дати припинення такого договору. Слід також зазначити, що 
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проект ТК України встановлює строк припинення трудового договору 
для працівника з яким укладений строковий трудовий договір на час 
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, зокрема такий 
строковий трудовий договір припиняється не пізніше наступного дня 
після повернення тимчасово відсутнього працівника на роботу. На мою 
думку, ці положення є надзвичайно важливими з точки захисту прав 
працівника. Як і ст. 39-1 КзпП, ст. 81 проекту ТК України визначає, якщо 
працівника в зазначений законом строк не звільнено, трудові відносини з 
ним можуть бути припинені, лише з підстав визначених кодексом [1,3]. 

Ще однією підставою для розірвання трудового договору може 
бути ініціатива працівника. Ст.83 проекту ТК України передбачає, що 
працівник має право в будь-який час за власною ініціативою розірвати 
трудовий договір, попередивши про це роботодавця за два тижні шля-
хом подання письмової заяви, що підлягає обов’язковій реєстрації. Для 
тaкого звiльнення не вимaгaється жодних повaжних причин, головним є 
бaжaння прaцiвникa [4, c.2]. Позитивним доопрацюванням узаконення 
існуючих трудових відносин є внесення до проекту ТК України поло-
ження про те, що працівник має право до закінчення строку випробуван-
ня розірвати трудовий договір за власною ініціативою шляхом подання 
письмової заяви про це за три дні до визначеного ним дня звільнення 
[3].

Важливою гарантією також є те, що працівник незалежно від згоди 
роботодавця може відкликати раніше подану роботодавцеві заяву про 
розірвання трудового договору шляхом подання відповідної заяви про-
тягом строку попередження про звільнення. 

Важливим у проекті ТК України є введення правової імперативної 
норми, що забороняє роботодавцю шляхом застосування насильства, 
погроз, введення в оману або в інший спосіб примушувати працівника 
до припинення трудових відносин за власною ініціативою проти його 
волі. Це положення підлягає уточненню та розробки практики його за-
стосування в частині доказової бази у таких судових спорах, зокрема 
якими засобами доказування можуть бути доведені такі дії. оскільки у 
більшості випадків такий засіб доказування як показання свідків може 
не дати позитивного результату, адже не кожен працівник готовий буде 
підтвердити певні факти щодо свого роботодавця. 

Проект ТК України, на відміну від чинного КзпП, чітко регламентує 
умови за яких допускається розірвання трудового договору за 
ініціативою роботодавця за наявності умов технологічного, структур-
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ного, організаційного характеру (ліквідація, злиття, поділ, виділення, 
перетворення, перепрофілювання, зміни в організації виробництва 
і праці, скорочення чисельності або штату працівників). загалом зга-
дане положення ТК України відповідає вимогам п. 1 ст. 4 Директиви 
ради № 2001/23/ЄС щодо можливості розірвання трудового договору 
з економічних, технічних або організаційних причин [7]. Проте щодо 
зазначеної в ч. 1 ст. 86 проекту ТК України такої підстави розірвання 
трудового договору у зв’язку зі скороченням, як ліквідація підприємства, 
зауважу, що це взагалі юридичний нонсенс. адже ліквідація передбачає 
припинення трудових правовідносин не в частині (скорочення), а у всіх 
без винятку працівників (і відповідно ліквідацію всіх без винятку по-
сад).

Питання колективних звільнень та скорочень регулюється Дирек-
тивою 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про колективні скорочення, яка 
встановлює обов’язок підприємця у разі планованого масштабно-
го скорочення проводити консультації з представниками трудових 
колективів, повідомляти про передбачувані заходи по скороченню 
штатів компетентні національні органи з метою зниження можливих 
соціальних наслідків подібних дій [8]. Так, відповідно до проекту ТК 
України, роботодавець у порядку, передбаченому ст.87 ТК України, 
повинен проводити консультації із виборним органом первинної 
профспілкової організації (профспілковим представником) про заходи 
щодо запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму або 
пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення, що також 
є аналогічним положенню ст. 13 Конвенції МоП [6, c.130].

При цьому, законодавець встановлює низку обмежень, що полягають 
у гарантіях і компенсаціях, встановлюваних ним з метою дотримання 
трудових прав громадян. зокрема про наступне звільнення у зв’язку 
із скороченням роботодавець зобов’язаний письмово попередити 
працівника не пізніше ніж за два місяці, а роботодавець – суб’єкт мало-
го підприємництва, не пізніше ніж за місяць. за згодою сторін трудо-
вого договору двомісячний строк попередження може бути зменшений 
до одного місяця. У цьому випадку за невідпрацьований до закінчення 
двомісячного строку попередження час роботодавець зобов’язаний ви-
платити працівникові грошову компенсацію у розмірі середньомісячної 
заробітної плати [3].

Проект ТК України в ст. 88 «Порядок звільнення у зв’язку із скоро-
ченням» не надає належних гарантій захисту прав працівників при їх 
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звільненні за цією підставою, оскільки норма ст. 88 проекту ТК України, 
як і норма ст. 49-2 чинного КзпП, залишають можливість роботодавцям 
застосовувати їх вибірково, що є грубим порушенням вимог Кодексу. а 
саме: відповідно до ч. 3 ст. 88 ТК України роботодавець зобов’язаний 
запропонувати працівникові вакантні робочі місця (вакантні посади), 
що відповідають зазначеним вимогам, які з’являються протягом усьо-
го періоду з дня попередження працівника до дня його звільнення. 
Така пропозиція має надаватися роботодавцем працівнику одночасно 
з попередженням про майбутнє звільнення. однак, наприклад, у ви-
падку реорганізації юридичної особи шляхом злиття, коли керівником 
реорганізованої юридичної особи призначається не фактичний робо-
тодавець попереджених про звільнення працівників, а інша особа, яка 
юридично не має жодного відношення до питань попередження про 
звільнення не своїх працівників і яка взагалі може приховувати сам факт 
отримання нею нового штатного розпису від керівника тої установи, з 
якою вона формально юридично зливається.

Важливою гарантією для працівників згідно проекту ТК України 
є надання працівнику, якого попередили про скорочення протягом 
строку попередження за його бажанням вільного від роботи часу для 
самостійного працевлаштування із збереженням заробітної плати, але 
не більше одного робочого дня на тиждень за домовленістю сторін.

На відміну від КзпП, проект ТК України встановлює для роботодав-
ця кінцевий строк для звільнення за скороченням після попередження і 
такий строк становить максимально чотири місяці після попередження.

Стаття 90 проекту ТК України передбачає обов'язкове переважне 
право на залишення на роботі при проведенні скорочення залежно від 
певних критеріїв. Головним критерієм при цьому є вища кваліфікація і 
продуктивність праці. зазначена стаття проекту ТК України, як і чин-
ний КзпП, також передбачає надання переваги в залишенні на роботі 
(при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації) для широкого 
переліку категорій працівників, який не є вичерпний і може бути допо-
внений іншими категоріями, якщо це передбачено законом чи колектив-
ним договором [4, c.5]. Позитивом проекту ТК України є визначення 
законодавцем черговості застосування критеріїв та розмежування їх 
юридичної сили, зокрема визначено, що працівник, який має переважне 
право на залишення на роботі з кількох підстав, не може бути звільне-
ний у зв’язку із скороченням штату за наявності працівників, які мають 
таке право за меншої кількості підстав. за наявності у працівників пере-
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важного права на залишення на роботі з рівної кількості підстав пере-
важне право має той із них, підстава якого названа раніше.

Негативним положенням проекту ТК України є зменшення ролі проф-
спілкових організацій у сфері припинення трудових відносин. Чинний 
КзпП надавав адміністрації підприємства право звільнити працівника 
за ст. 40-41 лише за згодою профкому (якщо він обирається і працівник є 
членом профспілки) [1]. Проект ТК України дозволяє роботодавцю пра-
во розірвати трудовий договір з працівником з аналогічних підстав без 
згоди профспілкової організації. 

Трудовий договір за ініціативою роботодавця може бути також розі-
рвано на підставі виявленої невідповідності працівника займаній посаді 
або виконуваній роботі за умови попередження про це працівника не 
пізніше ніж за місяць (КзпП визначав термін попередження у даному 
випадку – 2 місяці) [1,3].

Так як трудові відносини припиняються не лише у зв’язку зі звіль-
ненням, проект ТК України врегульовує випадки припинення трудових 
відносин у зв’язку зі смертю працівника або роботодавця-фізичної осо-
би або набрання законної сили рішенням суду про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (ст.102-103 
проекту ТК) [3].

Відповідно до ст.104 проекту ТК України трудові відносини також 
припиняються в разі порушення правил прийняття на роботу. Проте у 
разі якщо порушення правил прийняття на роботу сталося не з вини 
працівника, такий працівник може бути звільнений на цій підставі лише 
в разі його відмови від переведення або неможливості переведення на 
іншу роботу.

Нововведеною гарантією проекту ТК України є заборона звільнення 
працівника за ініціативою роботодавця з мотивів досягнення ним пен-
сійного віку чи отримання права на пенсію або допомогу, що признача-
ється замість пенсії, крім випадків, встановлених законом.

Також слід зазначити, що звільненню працівників у зв’язку із скоро-
ченням, невиконанням працівником своїх трудових обов’язків та невід-
повідністю займаній посаді повинно передувати надання їм можливості 
надати докази щодо рівня кваліфікації, продуктивності праці, сумлінно-
го ставлення до виконання трудових обов’язків, правомірності своїх дій 
чи бездіяльності, дати пояснення з приводу допущених порушень чи не-
належного виконання трудових обов’язків. Це положення узгоджується 
із ст. 7 Конвенції МоП, що визначає право працівника захищатись у 
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зв’язку з висунутими проти нього звинуваченнями, крім випадків, коли 
від роботодавця не можна обґрунтовано чекати надання працівникові 
такої можливості [2].

роботодавець зобов'язаний провести з працівником, з яким при-
пинено трудові відносини, у день звільнення розрахунок із заробітної 
плати, гарантійних, компенсаційних та інших виплат. У разі невипла-
ти з вини роботодавця сум, що належать звільненому працівникові, у 
день звільнення роботодавець повинен виплатити працівникові його 
середньомісячну заробітну плату за весь час затримки до дня фактично-
го розрахунку [3]. Вважаю, що це положення є позитивним у контексті 
захисту прав працівника.

з метою забезпечення прав суб’єктів при припиненні з ними трудо-
вих правовідносин обов’язково слід враховувати, до якої категорії на-
лежить цей працівник, оскільки залежно від цього диференціюються й 
гарантії його права на працю. особливою категорією працівників, яка 
потребує підвищеного захисту й гарантування своїх прав, є неповнолітні. 
звільнення працівників віком до вісімнадцяти років за ініціативою ро-
ботодавця не допускається, крім випадків невиконання чи неналежного 
виконання працівником своїх трудових обов’язків та невідповідність 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі та ліквідації 
юридичної особи - роботодавця або припинення фізичною особою вико-
нання функцій роботодавця [6, c.132]. Винятковість випадків звільнення 
працівників, які не досягли вісімнадцяти років має встановлюватися 
службою у справах дітей, яка дає згоду на звільнення неповнолітнього. 

Ст. 296 проекту ТК України забороняє використання праці 
неповнолітніх, якщо це завдає шкоди їх здоров’ю, моральності, на-
вчанню, фізичному і духовному розвитку [3]. Ст.101 ж вказує, що 
батьки неповнолітнього працівника або особи, які їх замінюють, а та-
кож відповідні державні органи чи органи місцевого самоврядування 
мають право вимагати припинення трудових відносин з неповнолітнім 
працівником, якщо їх продовження загрожує його здоров’ю або не 
відповідає його інтересам. На обґрунтовану вимогу зазначених осіб ро-
ботодавець зобов’язаний звільнити неповнолітнього працівника з робо-
ти. 

Також у ст.108 проекту ТК України встановлюється заборона звіль-
нення вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, 
дитину-інваліда, одиноких матерів, які мають дітей віком до 15 років. 
У випадках звільнення таких працівників у разі ліквідації юридичної 
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особи - роботодавця, припинення фізичною особою виконання функцій 
роботодавця, а також у зв’язку із закінченням строку трудового догово-
ру їм виплачується вихідна допомога у розмірі не менше тримісячної 
середньої заробітної плати.

Ще однією важливою гарантією працівників при припиненні трудо-
вих відносин є виплата вихідної допомоги. У ст.252 ТК України реалізо-
вані норми ст.12 Конвенції МоП №158, де зазначається, що працівник 
має право на вихідну допомогу або інші аналогічні види допомоги у 
зв’язку з припиненням трудових відносин, розмір якої залежить, зокре-
ма, від стажу роботи й розміру заробітної плати [2,3]. отже, у разі розі-
рвання трудового договору у зв’язку зі скороченням працівнику нада-
ватиметься вихідна допомога залежно від безперервного стажу роботи 
в конкретного роботодавця. Така правова позиція більш повно захищає 
інтереси працівників, які мають значний безперервний стаж роботи, у 
разі їх звільнення у зв’язку зі скороченням. Також трудовим або колек-
тивним договором може передбачатися виплата вихідної допомоги при 
звільненні з інших підстав, а також встановлюватися підвищені розміри 
вихідної допомоги [5, c.181].

Як висновок, варто підкреслити, що проект ТК є значно 
прогресивнішим, аніж чинний КзпП, більше відповідає тенденціям і 
принципам трудового права, об’єктивно відображає сучасні суспільні 
відносини, що виникають з приводу використання праці.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ зАБЕзПЕчЕННя ВІдНОСИН дЕР-
жАВНОГО КОНТРОЛЮ І НАГЛядУ зА дОТРИМАННяМ зА-

КОНОдАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАїНІ

Лещух Д.Р.
Доц. кафедри соціального права

Сучасний розвиток українського суспільства вимагає подальшого  
зміцнення законності в усіх сферах діяльності людини, зокрема в галузі 
дотримання трудового законодавства. В умовах реформування суспіль-
них відносин необхідно постійно вдосконалювати механізм правового 
захисту працівників. однак за останній час значно збільшилася кіль-
кість порушень трудових та інших соціальних прав громадян, а тому 
реалізація державної політики з дотримання трудового законодавства 
відповідатиме демократичним стандартам лише в разі забезпечення на-
лежного нагляду та контролю уповноваженими на те суб’єктами за цією 
сферою відносин.

Цю важливу функцію покладено на Державну службу України з пи-
тань праці (Держпраці) – центральний орган виконавчої влади України, 
утворений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 10 
вересня2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 
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виконавчої влади», в результаті реорганізації шляхом злиття Державної 
служби гірничого нагляду та промислової безпеки та Державної інспек-
ції з питань праці, а також передачі Держсанепідслужбою функцій з 
реалізації державної політики у сфері гігієни праці та дозиметричного 
контролю робочих місць і доз опромінення працівників. згідно із затвер-
дженим  Положенням про Державну службу України з питань праці, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 
96 основними завданнями Держпраці є  реалізація державної політики у 
сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження 
з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а 
також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про 
працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб та 
здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою 
безпекою на державному рівні.

об’єднання Держпраці та Державної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки - це початок реформ у сфері управління адміні-
страцією праці, що дозволить посилити інституційну спроможність 
інспекції праці,  вимагає збільшення штату інспекторів, підвищення 
якості їх підготовки, розширення їх повноваження, усунення супереч-
ностей чинного законодавства.  однак слід зробити застереження, що 
таке об’єднання не повинне призвести до погіршення якості нагляду і 
контролю за додержанням законодавства у сфері праці , послабити (і без 
того слабкий) інститут інспекторів праці. Як свідчить досвід окремих 
центральних органів виконавчої влади, нормальне функціонування під-
розділів новоствореного органу може бути порушене, принаймні на пе-
ріод об’єднання. Тому  до початку реструктуризації необхідно було роз-
робити та узгодити відповідну нормативну базу,  оновити, відповідно до 
визначених у Положенні про Держпраці, посадові обов’язки фахівців 
Служби, визначити кваліфікаційні вимоги до працівників Служби.

Таке об’єднання не суперечить положенням Міжнародної органі-
зації праці та лише підсилить контролюючі функції інспекторів праці, 
зробить перевірки більш ефективними, надасть можливість збільшити 
кількість інспекторів праці за рахунок інспекції Держгірпромнагляду та 
усуне дублювання функцій. 

Ще однією важливою новелою у правовому регулюванні відносин 
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контролю у сфері праці став закон України від 28 грудня 2014 року «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легаліза-
ції фонду оплати праці». Цим актом  державний контроль у сфері праці 
виведено з-під загальних обмежень шляхом внесення змін у частину 2 
статті 2 закону України № 877 “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності”   у вигляді виключення із 
сфери його дії вказаного виду контролю. 

Це означає, що ряд положень закону № 877 , які певним чином об-
межували повноваження Держпраці, надані Конвенцією 1947 року N 81 
про інспекцію праці у промисловості та торгівлі і Конвенцією 1969 року 
N 129 про інспекцію праці в сільському господарстві, які ратифіковані 
Україною та набули законної сили з 10 листопада 2005 року не можуть 
застосовуватись державними інспекторами праці у їх практичній роботі 
як такі, що не відповідають ряду положень цих конвенцій .

отже, виведення діяльності Держпраці з-під дії закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» від 05.04.2007 р. № 877 шляхом внесення відповідних змін 
до частини 2 статті 2 закону (перелік відносин, на які не поширюється 
дія згаданого акту) слід розцінювати як позитивний крок.  закон пря-
мо суперечив Конвенціям МоП № 81 та № 129, що унеможливлювало 
ефективну роботу інспекторів праці та звужувало можливості захисту 
трудових прав найманих працівників. Врахування положень згаданих 
конвенцій не тільки розширює повноваження державних інспекцій 
праці щодо припинення (в межах їх компетенції) правопорушень, а 
й створює передумови для їх попередження. основним завданням 
інспекції праці має стати саме профілактика порушень трудових прав 
найманих працівників у їх відносинах із суб’єктами господарювання 
всіх форм власності.

Слід також відзначити, що 01.01.2017 набув чинності закон України 
від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України“, яким передбачена легалізація відносин у сфері зайня-
тості та оплати праці, шляхом делегування органам місцевого самовря-
дування повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства 
про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за його 
порушення.

У розвиток згаданого акту прийнято постанову Кабінету Міністрів 
України „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про пра-
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цю України та статті 34 закону України „Про місцеве самоврядування“, 
спрямовану на запровадження механізмів легалізації зайнятості та за-
робітної плати у зв’язку із делегуванням органам місцевого самовряду-
вання повноважень із здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати 
праці  та забезпечує здійснення  виконавчими органами міських рад міст 
обласного значення та об’єднаних територіальних громад визначених 
частиною третьою статті 34 закону України „Про місцеве самовряду-
вання в Україні”  делегованих повноважень Держпраці щодо здійснення 
державного контролю за додержанням законодавства про працю та за-
йнятість населення, а також накладення штрафів у разі виявлення його 
порушень.

Також згаданою постановою передбачено внесення змін до Порядку 
накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайня-
тість населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17.07.2013 № 509, Положення про Державну службу України з 
питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2015 № 96, та Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забез-
печення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-
методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагруд-
них знаків для системи соціального захисту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 154. 

У згаданому акті розмежовано поняття контролю та нагляду за  до-
держанням законодавства про працю. зокрема, визначено процедуру 
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про 
працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені 
підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які 
використовують найману працю а також основні завдання та процедуру 
здійснення Держпраці та її територіальними органами державного на-
гляду за додержанням законодавства про працю, основною метою якого 
є виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими ор-
ганами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, місь-
ких рад об’єднаних територіальних громад та центральними органами 
виконавчої влади  повноважень, визначених відповідно частиною тре-
тьою статті 34 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
та частиною другою статті 259 Кодексу законів про працю України.

Урядом анонсується також прийняття методичних рекомендацій 
щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст 



аКТУаЛьНІ ПробЛеМи СоЦІаЛьНоГо ПраВа
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

101

обласного значення, об’єднаних територіальних громад повноважень, 
передбачених частиною третьою статті 34 закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”.

Таким чином, актуальні питання визначення порядку здійснення як 
заходів контролю, так і державного нагляду органами державного на-
гляду та контролю за додержанням законодавства про працю,  буде вре-
гульовано.

ГАРАНТІї ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ В ПРОЕК-
ТІ ТРУдОВОГО КОдЕКСУ УКРАїНИ

Лубчук О. Д.
студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету  
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна

Серед основних принципів правового регулювання трудових відно-
син у статті 2 проекту Трудового кодексу України № 1658, прийнятого в 
першому читанні 5 листопада 2015 року [1], виділено принцип охорони 
праці. закріплення зазначених принципів в проекті можна вважати но-
велою з огляду на те, що чинний Кодекс законів про працю не перед-
бачає такого переліку.

Ст. 270 проекту ТК України визначає охорону праці як систему пра-
вових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова-
них на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі 
трудової діяльності. Відтак, нововведенням проекту, у порівнянні з чин-
ним КзпП України, стало закріплення законодавчої дефініції поняття 
«охорона праці». Поруч з цим, варто зазначити, що визначення «охоро-
ни праці», яке знайшло своє втілення у проекті ТКУ, є аналогічним до 
передбаченого в ст. 1 закону України «Про охорону праці». 

Ст. 272 проекту ТК України присвячено гарантіям права на охо-
рону праці. останні встановлюються у трудовому законодавстві та є 
обов’язковими для виконання усіма державними органами й органами 
місцевого самоврядування, роботодавцями, професійними спілками, 
працівниками та іншими суб’єктами. їх перелік не є вичерпним, оскіль-
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ки в ч. 4 цієї ж статті передбачено, що трудовим і колективним догово-
ром (угодою) можуть встановлюватися інші гарантії, що не передбачен-
ні у трудовому законодавстві. 

Нововведенням проекту ТК України стала ст. 271, в якій визначе-
но органи державного управління охороною праці: Кабінет Міністрів 
України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла-
ди у сфері нагляду за охороною праці, міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади, рада Міністрів автономної республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Вагомим досягненням проекту ТК України, на мою думку, також 
слід вважати норму, в якій визначено основні зобов’язання роботодавця 
у сфері охорони праці. Чинний КзпП України не достатньо системно 
визначає обов’язки роботодавця у зазначеній сфері. Так, частину з них 
передбачено в ст. 141 КзпП України, в якій сказано, що власник або упо-
вноважений ним орган повинен неухильно дотримуватися законодавства 
про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів 
працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту. окремі обов’язки 
роботодавця можна виокремити на основі комплексного аналізу статтей 
Глави ХІ «охорона праці». Серед них варто згадати, зокрема, ст. 153 
КзпП України, ч. 2 якої покладає на власника або уповноважений ним 
орган обов’язок по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці.

Натомість в статті 273 проекту ТК України чітко виписані обов’язки 
роботодавця щодо охорони праці. Серед них, зокрема: 1) створення 
згідно із законом відповідних служб або призначення посадових осіб, 
які забезпечують вирішення питань охорони праці; 2) розроблення і за-
твердження нормативних актів з питань охорони праці; 3) організація 
навчання з питань охорони праці та перевірка його результатів; 4) контр-
оль за виконанням працівниками норм з охорони праці; 5) організація 
проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, 
оцінки технічного стану обладнання та устаткування, атестації робочих 
місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; 6) 
вжиття термінових заходів з метою надання допомоги потерпілим вна-
слідок нещасних випадків тощо.

Встановлення таких чітких обов’язків роботодавця, по-перше, має 
на меті дисциплінувати його діяльність в сфері охорони праці, з огляду 
на законодавче закріплення конкретних заходів, які йому необхідно про-
водити в цьому напрямі; по-друге, повинно полегшити роботу фахівців, 
які проводять перевірку стану охорони праці на підприємствах, в уста-
новах, організаціях [2].
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Набагато більш деталізованим у порівняннні з чинним КзпП Украї-
ни видається правове врегулювання питання забезпечення працівників 
молоком і лікувально-профілактичним харчуванням. На відміну від ст. 
166 КзпП України, яка містить положення лише стосовно безоплатної 
видачі молока або інших рівноцінних продуктів працівникам на роботах 
з шкідливими умовами праці, в ч. 1 ст. 279 проекту ТК України зазна-
чено, що перелік робіт, під час виконання яких працівники мають право 
на отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, визна-
чається колективним договором відповідно до переліку хімічних речо-
вин, у роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання 
молока або інших рівноцінних харчових продуктів, що затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Всі питання стосовно забезпечення працівників засобами індивіду-
ального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами врегульова-
но в одній статті проекту ТК України. При цьому, проект максимально 
врахував положення закону України «Про охорону праці» стосовно пи-
тання забезпечення зазначеними засобами. Так, зокрема, в ч. 1 ст. 278 
проекту передбачено, що працівники, які залучаються до виконання ра-
зових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха 
та інших невідкладних робіт, що не передбачено трудовим договором, 
також повинні забезпечуватися зазначеними засобами. Крім того, ця ж 
стаття проекту закріпила право роботодавця додатково понад встанов-
лені норми видавати працівникові засоби індивідуального захисту, якщо 
фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування, і 
якщо це передбачено в колективному договорі. 

Серед положень проекту ТК України заслуговує на увагу також ви-
значення обов’язків працівника у сфері охорони праці. більш доречним 
видається найменування статті 274 проекту «обов’язки працівника 
щодо охорони праці», на відміну від статті 159 КзпП України «обов'язок 
працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці», 
що, на мою думку, акцентує увагу лише на одному із зобов’язань праців-
ника, хоч обов’язки останнього у сфері охорони праці не обмежуються 
лише дотриманням вимог нормативних актів. 

Щоправда, Т. С. Новак, акцентує увагу на не зовсім правильному 
формулюванні п. 2 ч. 1 ст. 274 проекту: «працівник зобов’язаний дбати 
про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я людей, 
які його оточують, під час виконання робіт чи перебування на території 
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юридичної особи». заперечення, на думку вченої, викликає словоспо-
лучення «на території юридичної особи», оскільки а) законодавство не 
дає визначення поняття «територія юридичної особи» та б) працівник 
повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 
здоров’я людей, які його оточують, завжди при виконанні ним роботи 
[3, с. 88].

заслуговує на увагу той факт, що у порівнянні з чинним КзпП Украї-
ни, в проекті ТКУ доповнено перелік підстав для звільнення працівника 
за ініціативою роботодавця, одна з яких безпосередньо стосується сфе-
ри охорони праці. Так, зокрема, статтею 92 проекту ТК України передба-
чено, що «трудовий договір за ініціативою роботодавця на підставі не-
виконання чи неналежного виконання працівником трудових обов’язків 
може бути розірвано у разі грубого порушення працівником вимог пра-
вил з охорони праці, пожежної безпеки або безпеки руху на транспорті, 
якщо це призвело до нещасного випадку на виробництві або аварії чи 
створило реальну загрозу таких наслідків, підтверджену в установлено-
му порядку».

основним аспектом, який враховуватимуть при застосуванні вище-
зазначеної статті на практиці, має бути встановлення наявності вини 
працівника у формі умислу щодо порушення правил з охорони праці, 
пожежної безпеки або безпеки руху на транспорті. Поруч з цим, на об-
грунтування такої вини мають бути наведені факти та надані документи, 
які підтверджують, що працівник належним чином пройшов інструктажі 
з охорони праці, пожежної безпеки чи безпеки руху на транспорті, про 
що розписався у відповідному журналі. Не менш важливим моментом 
залишається також встановлення у такому випадку реальності загрози 
нещасного випадку на виробництві або аварії, та причинового зв’язку 
між винними умисними діями працівника та наслідками, які настали чи 
реально могли настати у результаті таких дій.

На окрему увагу в контексті характеристики норм щодо охорони 
праці за проектом ТК України заслуговують положення, які стосують-
ся регулювання праці жінок. Так, зокрема, Конституція України в ст. 
51 встановлює, що материнство і батьківство охороняються державою. 
Крім того, частиною національного законодавства України є Конвенція 
№ 103 «Про охорону материнства» (переглянута в 1952 р.)[4]. Таким чи-
ном, в системі принципів трудового права важливу роль відіграє прин-
цип особливої охорони праці жінок, під яким слід розуміти обумовлене 
соціально-економічними і демографічними законами розвитку суспіль-
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ства, а також його морально-етичними уявленнями про роль сім’ї в ньо-
му і прямо закріплене в нормах права основоположне судження законо-
давця про істотне, головне в правовому регулюванні всіх форм і видів 
найманої праці жінок-матерів, її організації та управління без шкоди для 
материнства [5, с. 393].

Новелою проекту стало введення нового для трудового законодав-
ства України поняття «працівники із сімейними обов’язками». До цього 
лише Конвенція МоП № 156 «Про рівне ставлення і рівні можливос-
ті для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками», 
яка була ратифікована законом України від 22 жовтня 1999 р. і є час-
тиною національного трудового законодавства, містила цю правову 
категорію[6].

Працівниками із сімейними обов’язками, відповідно до ст. 287 про-
екту ТК України визнаються мати, батько, усиновлювач, опікун, піклу-
вальник, прийомні батьки, а в окремих випадках, передбачених цим Ко-
дексом, – інший член сім’ї. Щоправда, слід погодитись із позицією Д. 
М. Кравцова, який зазначає, що застосування в цьому випадку формаль-
ної дефініції є неправильним, адже із сфери дії норми можуть випасти 
окремі категорії працівників, які фактично мають сімейні обов’язки, але 
не зазначені в статті ТКУ. Відтак, норма повинна бути сформульована 
через визначення обов’язків таких працівників щодо дітей – утримання, 
догляд і виховання, та інших родичів – членів їхньої сім’ї, які потребу-
ють догляду чи допомоги [7, с.133].

Поруч з цим, аналіз глави 1 книги 4 проекту дає підстави для висно-
вку, що фактично вся глава присвячена лише жінкам які знаходяться у 
стані вагітності або щойно народили дитину, що суперечить положен-
ням Конвенції МоП № 156, яка гарантує забезпечення дійсної рівності 
ставлення і можливостей для трудящих чоловіків і жінок, котрі викону-
ють або бажають виконувати оплачувану роботу, не зазнаючи дискри-
мінації, і, наскільки це можливо, гармонійно поєднуючи професійні й 
сімейні обов’язки.

Певні зауваження викликає ст. 139 проекту ТК України, яка передба-
чає заборону залучення до роботи у нічний час лише для вагітних жінок 
та інших категорій працівників, передбачених законом. Працівники із 
сімейними обов’язками (ст. 287 проекту Кодексу), які мають дітей ві-
ком до п’ятнадцяти років, дитину-інваліда чи здійснюють відповідно до 
медичного висновку догляд за хворим членом сім’ї, можуть залучатися 
до роботи в нічний час лише за їх письмовою згодою. Натомість відпо-
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відно до ст. 175 КзпП України, залучення жінок до робіт у нічний час 
не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де 
це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий 
захід. Співставлення статті 139 проекту та ст. 175 КзпП України дає під-
стави стверджувати, що матері, які мають дітей віком до трьох років і за 
чинним законодавством не можуть бути залучені до робіт у нічний час, 
надурочних робіт і робіт у вихідні дні, дні державних і релігійних свят, 
за проектом ТК України втрачають цей захист.

аналізуючи зміст глави 10 «охорона праці» проекту ТК України, 
варто зазначити, що у ньому не отримало належного правового регулю-
вання питання цільового використання коштів, виділених на проведення 
заходів з охорони праці. Таким чином, видається доцільним доповнення 
проекту статтею, яка була б аналогічною за змістом до статті 162 чин-
ного КзпП України, а відтак, встановлювала б заборону використання 
коштів, виділених на проведення заходів з охорони праці, на інші цілі, 
й передбачала би право контролю за використанням цих коштів трудо-
вими колективами. Крім того, в проекті відсутня норма про державні 
нормативно-правові акти про охорону праці, незважаючи не те, що чин-
ний КзпП України у ст. 157 досить детально врегулював зазначене пи-
тання.

В проекті ТК України також відсутні положення стосовно переве-
дення працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої 
роботи, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висно-
вком тимчасово або без обмеження строку, як це закріплено в ч. 1 ст. 170 
КзпП України. Можливість такого переведення передбачено проектом 
у ст. 290 лише для вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 
трьох років.

Важливим критерієм оцінки положень проекту ТК України також є 
відповідність останнього зобов’язанням України щодо наближення за-
конодавства з охорони праці до законодавства ЄС. Так, зокрема, важли-
ву роль у кодифікації трудового законодавства відіграє факт укладення 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами - членами, з іншої сторони. Відповідно до ст. 424 та Додатку ХV, 
до якого міститься відсилання в зазначеній статті, Україна зобов’язалася 
поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, у тому 
числі з питань безпеки й охорони здоров’я працівників [8].

загальні принципи попередження виробничих ризиків, забезпечення 
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безпеки та охорони здоров’я, уникнення факторів ризику та нещасних 
випадків, а також інформування, консультацій та збалансованої участі 
відповідно до національного законодавства знайшли своє закріплення у 
рамковій Директиві 89/391/ЄеС «Про впровадження заходів для поліп-
шення безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи», при-
йнятій у 1989 р. На її виконання було ухвалено ряд директив, що вста-
новлюють вимоги до робочих зон (Директива 89/654/ ЄеС щодо вимог 
до робочого місця, Директива 1999/92/ЄС щодо захисту працівників, 
які піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середови-
щах), щодо засобів праці та засобів індивідуального захисту (Директива 
89/655/ЄеС щодо використання працівниками засобів захисту, Директи-
ва 89/656/ЄеС щодо використання засобів індивідуального захисту на 
робочому місці), а також щодо будівельних майданчиків та вимог при 
роботі з хімічними, фізичними та біологічними речовинами тощо.

Що ж стосується впровадження вимог вищезазначених директив у 
проекті ТК України, то варто звернути увагу насамперед на деталізова-
ний характер таких вимог, більшість з яких є технічними та вузькоспе-
ціалізованими за своїм змістом. з огляду на зазначене, видається за до-
цільне закріпити у проекті засади організації охорони праці та захисту 
працівників, врегулювавши більш детальні питання шляхом прийнят-
тя окремих підзаконних нормативно-правових актів. Серед ключових 
принципів, які так і не знайшли належного правового врегулювання 
у проекті ТК України, слід відзначити принцип оцінки ризиків, їх по-
передження та усунення. Хоч у ст. 273 проекту і закріплено обов’язок 
роботодавця по організації проведення атестації робочих місць на від-
повідність нормативно-правовим актам з охорони праці, це положення 
фактично дублює норми чинного КзпП України та закону України «Про 
охорону праці», не розкриваючи при цьому ані змісту такої процедури, 
ані механізму її здійснення.

Певні зауваження виникають і стосовно правового регулювання 
здійснення медичних оглядів за проектом ТК України. Так, зокрема, 
Директива №89/391/ЄеС ради щодо запровадження заходів заохочення 
поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі у статті 
14 передбачає право кожного працівника за своїм бажанням проходити 
регулярні профілактичні огляди у разі загрози його безпеці чи життю 
[9]. Незважаючи на той факт, що схоже за змістом положення знайшло 
своє втілення у законі України «Про охорону праці», проект ТК України 
такого права не передбачає. 
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Крім того, у країнах ЄС значна увага приділяється стимулюванню 
охорони праці, спрямованому на посилення зацікавленості власників та 
керівництва підприємств у поліпшенні умов праці на робочих місцях, а 
також підвищення економічної відповідальності власників підприємств 
за шкоду, заподіяну несприятливими умовами праці. Відтак, видається 
доцільним запровадження в Україні запропонованої Європейським фон-
дом з поліпшення умов життя і праці інноваційну модель стимулювання 
охорони праці, яка містить ряд економічних стимулів, здатних позитив-
но вплинути на поліпшення виробничого середовища. Серед базових 
складових зазначеної моделі є: 1) надання підприємствам можливості 
отримувати бонуси за реалізацію заходів щодо поліпшення виробничого 
середовища; 2) фінансування консультацій з профілактики виробничого 
травматизму та професійних захворювань на малих і середніх підпри-
ємствах; 3) надання пільг підприємствам при здійсненні інвестицій для 
поліпшення умов та підвищення безпеки праці на робочих місцях [10].

Підсумовуючи, варто зазначити, що проект ТК України у своїх по-
ложеннях достатньо повно та деталізовано врегулював гарантії праців-
ників стосовно охорони праці. Крім того, при розробці проекту було 
широко враховано вже напрацьований законодавчий досвід у цій сфері 
шляхом, зокрема, включення до його змісту норм закону України «Про 
охорону праці» та чималої кількості положень чинного КзпП України, 
хоч і в значно оновленому та доповненому варіанті. однак актуальним 
все ж залишається питання врахування вимог законодавства ЄС щодо 
створення безпечних та здорових умов праці, які Україна зобов’язалась 
впровадити у своє законодавство. Вдосконалення проекту ТК України у 
відповідності до зазначених вимог відповідатиме принципам виконання 
міжнародних зобов’язань та сприятиме реалізації основних завдань ко-
дифікації трудового законодавства.
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Трудові права та інтереси працівників гарантуються Конституцією 
та трудовим законодавством України. їх захист відбувається як в інди-
відуальному, так і колективному порядках. законодавстом встановлені 
різні процедри для вирішення індивідуальних і колективних трудових 
спорів.
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Формування ефективної конструкції трудових відносин у сучасних 
умовах передбачає необхідність вироблення оптимальних механізмів 
реалізації, гарантування та захисту трудових прав, зокрема, врегулю-
вання можливих спорів, що виникають у відносинах між окремим пра-
цівником та роботодавцем, які називають індивідуальними.

Проектом Трудового кодексу передбачено суттєві зміни в порядок 
вирішення індивідуальних трудових спорів. 

Чинне трудове законодавство не містить визначення індивідуально-
го трудового спору. Натомість проектом передбачно, що індивідуальний 
трудовий спір - це трудовий спір між працівником і роботодавцем, що 
виникає при здійсненні трудових відносин, а в окремих випадках до їх 
початку або після їх припинення. Предметом такого спору можуть бути 
питання укладення, зміни, припинення трудового договору, встанов-
лення або зміни умов праці, оплати праці, виконання вимог трудового 
законодавства, угод, колективного чи трудового договору, інших вимог 
працівником або роботодавцем щодо порушення їх прав. Також законо-
давчо встановлено, що сторонами є працівник та роботодавець, інтереси 
яких можуть представляти адвокати, представники профспілкової орга-
нізації, членом якої є працівник, або інші особи уповноважені в установ-
леному законом порядку.

законодавством передбачено вирішення індивідуальних трудових 
спорів в примирному і судовому порядку. Примирний порядок перед-
бачає вирішення індивідуального трудового спору в комісії по трудових 
спорах. В порівнянні з чинним законодавстовом проектом передбачено 
чимало змін в порядок формування комісії, прийняття рішень, її функ-
ціонування загалом.

В чинному КзпП правом формування комісії з трудових спорів наді-
лено загальні збори або конференцію трудового колективу з числом пра-
цюючих не менше 15 чоловік. В проекті ТКУ таке право для трудового 
колективу не передбачено. Комісія стає органом, який може утворюва-
тися в юридичній особі з метою врегулювання індивідуальних трудових 
спорів шляхом пошуку взаємоприйнятних рішень і примирення сторін 
таких спорів лише за погодженням між роботодавцем і виборним орга-
ном первинної профспілкової організації (профспілковим представни-
ком). Це означає, що роботодавець може блокувати ініціативу створення 
комісії на підприємстві та працівник фактично усунений від формуван-
ня, обрання, визначення суб’єкта, який здійснюватиме примирення у 
вирішенні трудового спору, стороною якого він є. Комісія з трудових 
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спорів утворюється лише в юридичних особах за місцем роботи праців-
ника Тобто, якщо працівник уклав договір з роботодавцем – фізичною 
особою, то використати примирну процедуру він не зможе.

Можливість утворення в юридичній особі примирного органу з вирі-
шення індивідуальних трудових спорів видається не тільки допустимою, 
але й доцільною. Крім того, існування примирного органу з вирішення 
індивідуальних трудових спорів безпосередньо на виробництві забез-
печує реалізацію таких принципів розгляду трудового спору, як доступ-
ність звернення , швидкість і оперативність, безкоштовність [4,ст.155].

Необхідно зазначити, що в діючому КзпП кількість робітників під-
приємства у складі комісії повинна бути не менше половини її складу. 
Якщо в чинному КзпП кількість членів комісії з трудових спорів, що 
представляють трудовий колектив не могла бути менше 50 відсотків ко-
місії, то тепер їх кількість у відсотковому відношенні чітко обмежена 
50 відсотками від усього складу комісії. Як результат, кількісний склад 
комісії перерозподяліється на користь роботодавця, встановленням ім-
перативної норми щодо призначення половини членів комісії, а інша 
половина формується через первинну профспілкову організацію або 
через загальні збори працівників [ 1,2 ]. Такий склад комісії відповідає 
рекомендації МоП щодо добровільного примирення та арбітражу N 92, 
яка передбачає, що там, де процедура добровільного примирення діє на 
спільній основі, в ній має брати участь рівна кількість представників 
роботодавців і працівників.

У ст. 224 КзпПУ зазначено, що комісії по трудових спорах (далі – 
КТС) є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спо-
рів. Проте Конституційний Суд України у своєму рішенні № 9-зп від 
25.12.1997, роз’яснюючи норму ст. 55 Конституції України, відзначив, 
що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд 
не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, 
особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або 
порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації 
або мають місце інші утиски прав та свобод. Таким чином, працівник чи 
роботодавець вправі звернутись до суду за вирішенням трудового спору 
без попереднього звернення до КТС. Ця позиція підтверджується і по-
ложеннями Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами 
трудових спорів» № 9 від 06.11.1992.

Проектом ж не передбачено обов’язкового розгляду комісією індиві-
дуального трудового спору на підприємстві і таку процедуру виділено 
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в окрему главу під назвою «Примирні процедури з розгляду індивіду-
альних трудових спорів». Крім того, у разі невиконання рішення КТС у 
добровільному порядку, чинним трудовим законодавством встановлено 
примусовий порядок його виконання. Так, відповідно до ст.230 КзпП 
України, у разі невиконання власником або уповноваженим ним орга-
ном рішення КТС у встановлений строк, КТС видає працівнику посвід-
чення, що має силу виконавчого листа. На основі такого посвідчення, 
пред’явленого в державну виконавчу службу не пізніше тримісячного 
терміну з дня його видачі, рішення КТС підлягає примусовому виконан-
ню. однак, Проект Трудового кодексу встановлює тільки добровільний 
порядок виконання рішення КТС роботодавцем. На думку В. Іванкеви-
ча, положення щодо виконання рішення комісії з трудових спорів необ-
хідно доопрацювати [ 3, ст. 196 ].

Чинним Кодексом законів про працю прямо передбачено, що комісія 
є правочною, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин об-
раних до її складу членів. На перший погляд проект нового ТКУ начеб-
то пом’якшує цю норму, передбачаючи правомочність засідання комісії 
з трудових спорів, якщо на ньому присутні не менше половини пред-
ставників в комісії. однак варто звернути увагу на наступне уточнення: 
«якщо на ньому присутні не менше половини представників, які входять 
до складу комісії  з трудових спорів від кожної зі сторін» [3, ст. 196].

Таким чином, законопроект ТКУ фактично дає роботодавцеві ще 
один механізм перешкоджання роботі комісії з трудових спорів, адже 
достатньо не з’явитись на засіданні комісії лише частині призначених 
роботодавцем представників і воно вважається неправомочним і ніякі 
рішення не можуть бути прийняті.

Що стосується порядку прийняття рішень, то відповідно до Проекту 
Трудового кодексу рішення комісією з трудових спорів приймається за 
згодою всіх членів комісії, які беруть участь у засіданні, а не більшістю 
голосів її членів, присутніх на засіданні, як передбачено чинним Кодек-
сом законів про працю України. У разі незгоди хоча б одного з членів 
комісії з рішенням, що пропонується до прийняття, воно вважається не-
прийнятим. законодавче закріплення такого принципу проектом Трудо-
вого кодексу фактично призведе до того,що жодна комісія з трудових 
спорів в Україні не зможе прийняти рішення на користь працівника у 
конфлікті з роботодавцем, оскільки присутніми на засіданні завжди бу-
дуть представники роботодавця, які можуть проголосувати проти при-
йняття рішення [ 1,2 ].
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Певні зміни передбачені в порядок звернення до КТС. Працівник 
може звернутися за захистом своїх прав до КТС без обмеження будь-
яким строком. Проте, згідно зі ст. 385 Проекту Трудового кодексу звер-
ненням працівника в КТС має передувати його звернення безпосередньо 
до роботодавця (якщо існуючі розбіжності між працівником і робото-
давцем не були врегульовані протягом двох тижнів). Таким чином, пра-
цівник вправі звернутися до роботодавця за вирішенням розбіжностей, 
що виникли, але цьому праву не кореспондує обов’язок роботодавця 
вступити у безпосередні переговори. Як видається, ст. 385 проекту ТК 
України слід було б доповнити нормою, якою зобов’язати роботодав-
ця надати письмову відповідь працівникові протягом двох тижнів після 
звернення. Відсутність у ст. 385 проекту ТК України санкцій на випадок 
невиконання роботодавцем обов’язку надати працівникові відповідь у 
визначений строк значно знижує ефективність норми, що міститься у 
зазначеній статті [4, ст.158].

Новелою проекту Трудового кодексу є стаття норма статті 388, яка 
передбачає те, що протягом строку розгляду індивідуального трудового 
спору сторони можуть укласти мирову угоду, яка затверджується рішен-
ням комісії з трудових спорів. Це прототип мирової угоди під час судо-
вого процесу і шанс для сторін самостійного пошуку вирішення спору 
[6, ст. 7].

Право оскарження рішення КТС відповідно до проекту Трудового 
кодексу України (на відміну від нині діючого КзпП України) належить 
тільки працівнику. Іншими словами, роботодавець позбавлений права 
оскарження рішення КТС саме тому, що рішення не підлягає примусо-
вому виконанню.

В науковій літературі називають недоліком те, що комісія з трудових 
спорів є єдиним суб’єктом, повноважним здійснювати примирення в ін-
дивідуальних трудових спорів. Можливість використання інших спосо-
бів примирення, звернення до інших суб’єктів з метою альтернативного 
вирішення індивідуального трудового спору, не передбачена у Проекті 
ТКУ [ 5, ст. 23].

Якщо ж звернутись до світової практики, то зарубіжний досвід про-
відних країн світу (наприклад, Сполученого Королівства Великої бри-
танії та Північної Ірландії, Франції, Сполучених штатів америки, Ні-
меччини) свідчить про застосування додатково до звичайного порядку 
судового вирішення цілої низки способів альтернативного вирішення 
індивідуальних трудових спорів. Найпоширенішими у світовій практи-



«ПраВоВІ ПробЛеМи зеМеЛьНої реФорМи В УКраїНІ»
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

114

ці способів альтернативного вирішення індивідуальних трудових спорів 
належать переговори (negotiation), примирення (conciliation), посеред-
ництво (медіація), що ґрунтуються на примирливо-третейському спосо-
бі розгляду таких спорів. 

Що стосується вирішення індивідуальних спорів в судовому поряд-
ку, то ці питання регулюються Главою 3 «розгляд індивідуальних трудо-
вих спорів у судах». згідно Проекту Трудового кодексу загальний строк 
звернення до суду за вирішенням індивідуального трудового спору про-
довжений з трьох місяців до одного року. Строк звернення до суду з по-
зовною заявою про незаконне звільнення не змінився і становить один 
місяць. Також розширено категорію справ, строк на розгляд яких необ-
межений. Відповідно до проекту ТКУ це звернення працівників до суду 
із заявами про стягнення нарахованих, але своєчасно не виплачених 
працівникові заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат, а 
не тільки стосовно виплати заробітної плати як передбачено Кодексом 
законів про працю. 

Слід також зазначити, що Проект Трудового кодексу не обмежує 
оплачувану період вимушеного прогулу при незаконному звільненні 
працівника. однак, як показує судова практика суди дуже часто прийма-
ють рішення про компенсацію середнього заробітку за весь період ви-
мушеного прогулу без обмеження будь-яким строком.

Проект Трудового кодексу, на відміну від чинного КзпП України, не 
містить норми, який би встановлював обов'язок роботодавця виплатити 
працівникові компенсацію у розмірі середнього заробітку за весь час 
затримки видачі трудової книжки при звільненні. Саме тому, працівник 
позбавляється права на працевлаштування з дотриманням усіх норм 
чинного законодавства внаслідок неправомірного позбавлення його тру-
дової книжки колишнім працедавцем.

Також слід зазначити, що нововведенням Проекту Трудового Кодек-
су в частині розгляду трудових спорів є ч.3 ст.396 Проекту Трудового 
кодексу,яка встановлює, що з урахуванням клопотання роботодавця 
і згоди працівника, суд може замість відновлення на роботі прийняти 
рішення про виплату працівникові компенсації в розмірі, визначеному 
за домовленістю сторін, але не менше середньої заробітної плати за 12 
місяців. Таким чином, дана норма встановлює можливість досягнення 
сторонами мирової угоди в частині одних позовних вимог і винесення 
рішення по суті інших позовних вимог. однак, з процесуальної точки 
зору буде досить складно застосовувати дану норму на практиці.
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аналізуючи наведені вище законодавчі положення стосовно форму-
вання, статусу, порядку прийняття рішень комісією з трудових спорів 
постає питання щодо ефективності функціонування даного інституту з 
питань вирішення індивідуальних трудових спорів за таких умов. 

отже, проект Трудового кодексу прийнятий 20.05.2015 має бути сут-
тєво доопрацьований, тому що прийняття його в існуючій редакції при-
зведе до звуження прав працівників і відповідного розширення прав ро-
ботодавців, що в свою чергу суперечить Конституції України та чинним 
нормативно-правовим актам України. Як на мене, незважаючи на в зна-
чній мірі прогресивність проекту в цілому, чинний КзпП надає більше 
гарантій працівникам у вирішенні індивідуальних трудових спорів.
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РЕАЛІзАЦІя У ПРОЕКТІ ТРУдОВОГО КОдЕКСУ
єВРОПЕйСЬКИХ СТАНдАРТІВ СТОСОВНО ПОСИЛЕННя 

МОжЛИВОСТЕй СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ
ТА СПРИяННя СОЦІАЛЬНОМУ дІАЛОГУ

Патригура С.С.
 студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна

Сучасні європейські спільноти характеризуються різноманітними 
формами соціальної демократії, що регулює економічну та соціальну 
складову життя завдяки так званій «демократії участі». з точки зору 
соціально-трудових відносин формою регулювання відносин між робо-
тодавцями та працівниками буде соціальний діалог. Його становлення 
в Україні є ще початковим, але є всі передумови до його наступного 
розвитку через призму оновлення вітчизняного законодавства із залу-
ченням норм, які діють наразі у Європейському Союзі. 

з огляду на це, потрібним є здійснити огляд національного законо-
давства, а точніше, законопроекту Трудового кодексу України на пред-
мет розвитку соціального діалогу і посилення можливостей соціальних 
партнерів.

Варто зазначити, що проект Трудового кодексу України книгою шос-
тою має врегульовувати колективні трудові відносини. Статтею 341 має 
бути врегульовано дефініцію соціального діалогу, а саме, що соціальний 
діалог- це процес визначення та зближення позицій, досягнення спіль-
них домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціаль-
ного діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та 
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань 
формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, 
регулювання трудових, соціальних, економічних відносин [9].

окремі норми проект Трудового кодексу України має закріпити щодо 
форм соціального діалогу, а саме : колективні переговори, укладення ко-
лективних угод та договорів, розв’язання колективних трудових спорів.

Так, подібні норми відповідатимуть статті 291 Угоди про асоціацію 
України з ЄС, яка закріплює, що сторони будуть зобов’язані забезпечу-
вати та реалізовувати у своїх законах і практиках основні міжнародно-
визнані трудові стандарти, зокрема, щодо свободи об’єднань та ефек-
тивного визнання права на колективні переговори [5].
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В основному, в проекті трудового кодексу міститься відсильна норма 
на відповідне законодавство, до якого відноситься й діючий нині закон 
України «Про соціальний діалог в Україні». законодавець при розробці 
Трудового кодексу хотів здійснити кодифікацію трудового законодав-
ства, зокрема, зачіпаючи питання соціального діалогу, але як видно з 
проекту, норма-дефініція соціального діалогу збігається із ст. 1 нині 
чинного закону України «Про соціальний діалог в Україні» [6].

але чи можна вважати виконаними умови під якими підписалась 
Україна, якщо лише формально хочуть в загальному прописати норми 
у законодавстві? Напевно, ні. Україна зобов’язана дбати про виконання 
трудових стандартів, а тому, вбачаємо, що необхідно було б внести змі-
ни у проект Трудового кодексу, де розширити нормативне регулювання 
здійснення соціального діалогу [13, 35].

На відміну від української практики, в країнах ЄС традиційна модель 
соціального діалогу і партнерства набуває диверсифікованого характе-
ру. І, що видається найголовнішим, такі речі починають розглядатися, в 
першу чергу, як «суспільний інститут, продукт свідомості і волі людей. 
Відповідно – його соціальна цінність (і практична віддача цієї цінності) 
цілком залежить від людей, їх знань, умінь, прагнень, інтелектуальних 
рішень і життєвих вчинків» [13, 38].

Як видно з практики, соціальний діалог, завдяки активності сторін-
учасниць і рівню їх підготовленості, нині поширюється на всі процеси 
соціально-економічних відносин. Для того, щоб осмислити перспективи 
соціального діалогу в Україні, по-перше, сторона найманих працівників 
має бути дієздатною і володіти реальною силою лобіювання, впливу. 
По-друге, консультації та діалог мають системно зміщуватись по вер-
тикалі вниз на рівень підприємств і організацій, де розширюється гори-
зонтальний зріз переговорних процесів, охоплюючи все нові території, 
галузі і зацікавлених союзників сторін [10, 103].

Як бачимо, з проекту Трудового кодексу випливає не так багато но-
вих норм, що б регулювали соціальний діалог, немає жодної нової його 
форми, які наразі вже використовуються у країнах Європи. але, врахо-
вуючи той факт, що Україна бажає приєднатися до тих же цінностей і 
мети, що наразі діє у Європейському співтоваристві, то доцільно було б 
з її боку залучити до національного законодавства нові форми і порядок 
реалізації соціального діалогу.

Мова йде про врахування нашим законодавцем досвіду країн Євро-
пи. До прикладу, досвід естонії показує, що можна було б розширити 
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категорії учасників соціального діалогу доповнивши територіальний 
рівень представниками управління праці та соціального захисту насе-
лення, відділення національної служби посередництва та примирення, 
контролюючих органів, що реалізують державну політику у сфері на-
гляду за додержанням законодавства про працю [12, 31].

Що стосується соціального діалогу та партнерства слід здійснити 
аналіз і міжнародних документів, що його регулюють, що дозволить 
зрозуміти реальний стан соціального діалогу у Європі, яким чином він 
регулюється у правових актах.

Не найменшу роль у посиленні соціального діалогу відіграє Угода 
про асоціацію України з Європейським Союзом. Так, угодою у главі 21 
закріплено обов’язок України посилити соціальний діалог шляхом спів-
робітництва з іншими державами-членами ЄС, їх органами, міжнарод-
ними спеціалізованими і загальними організаціями. Також передбачено 
обов’язок України на забезпечення головних трудових стандартів, зо-
крема, як було зазначено вище, стосовно визнання свободи об’єднань 
і права на колективні переговори. Характеристика угоди про асоціацію 
буде зводитись до того, що нею регламентовані більше обовязки Укра-
їни дбати про трудові права, в тому числі, щодо ведення соціального 
діалогу, до прикладу, через призму надання консультації з боку інших 
держав. але нею не встановлені якісь конкретні «правила гри», що сто-
суються соціального діалогу [5].

Міжнародна організація праці наразі активно працює над утверджен-
ням соціального діалогу. Так, ще 18 червня 1998 року була прийнята 
Декларація МоП основних принципів та прав у світі праці, яка закрі-
пила принцип свободи асоціації та реального визнання права на веден-
ня колективних переговорів. Даний принцип було враховано ще у нині 
чинному законодавстві про працю. Це ж не оминуло і проект Трудового 
кодексу України, що закріпив право на ведення колективних переговорів 
у ст. 20 у частині прав працівників, ст. 313 у частині колективних трудо-
вих відносин [1].

Ще одним міжнародним документом, що врегульовує соціальний 
діалог є Конвенція про свободу асоціації та захист права на органі-
зацію. Дана конвенція закріплює права роботодавців та працівників 
об’єднуватися за спільною метою, як правило це захист інтересів остан-
ніх. закріплено принцип за яким державна влада не має втручатися у 
це право, не має прав його обмежувати. В основному таке право для 
роботодавців і працівників захищає їх права в тій частині, що колек-
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тивні інтереси групки людей простіше лобіювати в органах державної 
влади, в міжнародних організаціях, аніж це б відбувалося поодинці. Як 
бачимо, дана конвенція, в основному, стосується сторін соціального діа-
логу. Проект Трудового кодексу вміщує в собі норми, які стосуються ор-
ганізації роботодавців, профспілок, відносячи їх до суб’єктів трудових 
відносин [4].

В цілому, проект трудового кодексу не вміщує всіх вимог і повнова-
жень щодо цих суб’єктів трудових відносин, оскільки так само є поси-
лання на спеціальні закони, зокрема, це закон України «Про організації 
роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» та закон 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності».

Міжнародний документ, який виданий МоП і врегульовує одну із 
форм соціального діалогу це конвенція МоП про сприяння колектив-
ним переговорам. В ньому містяться положення, щодо того між ким 
вони (колективні переговори) відбувається. Як правило, це організація 
роботодавців та організація працівників щодо визначення умов праці, 
зайнятості, регулювання відносин між роботодавцями та працівниками, 
регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями та 
організацією роботодавців. Ця конвенція спрямована на те, щоб були 
узгоджені всі позиції роботодавців та працівників стосовно трудових 
питань і не виникало в подальшому якихось непорозумінь [2].

Що ж стосується використання вищезазначеної конвенції у націо-
нальному законодавстві, зокрема, й у проекті трудового кодексу Укра-
їни, то бачимо, що знову в нормах законодавець здійснює посилання на 
галузевий закон. Так, в Україні нині діє закон «Про колективні договори 
і угоди». Цим законом встановлюється, на яких рівнях (а це всі рівні, які 
існують на сьогоднішній момент) укладаються колективні договори та 
хто правомочний їх укладати (сторони соціального діалогу) та з приводу 
чого вони укладаються [8].

Конвенція МоП про Тристоронні консультації для сприяння засто-
сування міжнародних правових норм визначає одну з форм соціально-
го діалогу, де беруть участь уряди держав, представники працівників 
та роботодавців. У проекті трудового кодексу не міститься норм щодо 
взаємодії тристоронньої, але є взаємодія двостороння по типу «робото-
давець - профспілка». Такі консультації існують з метою захисту прав 
працівників і в самому проекті існує чимало норм щодо проведення 
консультацій між роботодавцем і профспілкою, перш ніж роботодавець 
прийме будь-яке рішення, зокрема щодо скорочення, зміни умов праці, 
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оплати праці тощо. Тристоронні консультації, які передбачені конвенці-
єю мають на меті обговорення щодо прийняття чи денонсацію конвен-
цій, внесення конвенцій, розгляду конвенцій по їх застосуванню [3].

Що стосується Директив ради Європи, то вони в основному щодо 
трудових питань приймалися на основі домовленостей сторін. Соціаль-
ний діалог в них регулюється досить розмито, оскільки норми щодо ньо-
го розкидані по різним Директивам, що стосуються догляду працівника 
дитини до 3 років, неповної чи тимчасової зайнятості. Притому, зважа-
ючи, що у країнах Європи існує і двосторонній соціальний діалог, то 
норми Директив спрямовані саме на їх регулювання у формі проведення 
консультацій між роботодавцем та працівниками, що в українському за-
конодавстві достатньо врегульоване.

Так, приміром Директива про деякі аспекти організації робочого 
часу від 4.11.2003 року вміщує, що повинні залучатися всі доречні фор-
ми соціального діалогу, в тому числі й колективні переговори стосовно 
робочого часу, доречності його збільшення тощо.

але знову ж таки немає такого чіткого регулювання, як це, приміром, 
відбувається у НПа, що видає Міжнародна організація праці.

Перейшовши до наявної ситуації в Україні варто зазначити, що іс-
нують проблеми розвитку соціального діалогу, які необхідно було б 
вирішити різними шляхами, що матиме на меті повноцінний розвиток 
соціального діалогу та партнерства, зміцнить співпрацю держави із ро-
ботодавцями, профспілками тощо. зокрема, такими проблемами є:

‒ слабка інституціалізація, яка проявляється у недосконалості нині 
чинного законодавства України, недостатньому рівні самоорганізації 
сторін соціального діалогу, оскільки в ньому беруть участь не біль-
ше 20% суб’єктів підприємницької діяльності України, неефективне 
функціонування органів соціального діалогу на регіональному та на-
ціональному рівнях через відсутність виконавчих органів тристоронніх 
соціально-економічних рад, через що неможливо виконати прийняті 
ними рішення, обмеженій реалізації соціального діалогу на інших рів-
нях;

‒ політизація соціального діалогу. Конвенція № 87 МоП передбачає, 
що держава не має права втручатися у процес створення та функціону-
вання організацій роботодавців та профспілок, а реалії України показу-
ють, що вищі посадові особи інколи очолюють провідні всеукраїнські 
організації роботодавців, що суперечить європейським нормам;

‒ існує дефіцит професійних кадрів, що могли б бути залученими до 
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переговорного процесу;
‒ відсутнє будь-яке ідеологічне спрямування, що проявляється че-

рез відсутність довгострокової стратегії розвитку соціального діалогу в 
Україні, ніде не передбачена (на в НПа, ні в угодах, що були узгоджені 
сторонами) роль соціального діалогу в Україні у забезпеченні стійкого 
розвитку українського суспільства [11, 400].

Відтак, є можливим навести деякі напрями розвитку соціального діа-
логу в Україні, що передбачатиме введення і приведення національного 
законодавства до європейських норм, залучення нових форм соціально-
го діалогу, позбавити процес будь-якого державного впливу, визначення 
мети соціального діалогу, перспективи їх розвитку, популяризація со-
ціального діалогу серед його учасників шляхом приведення позитивних 
моментів для сторін соціального діалогу, залучення нових сторін СД 
тощо.

отож, соціальний діалог в проекті Трудового кодексу не врегульова-
ний належним чином, так само законодавець вживає відсильні норми на 
нині чинне законодавство, щоб доповнити його роль і сутність. Проте, 
як бачимо, на практиці виникає досить багато проблем, які необхідно 
вирішити. Проект Трудового кодексу за своїм значенням мав стати ко-
дифікованим актом, але натомість в ньому деякі питання й надалі бу-
дуть регулюватися низкою НПа, на які міститиметься посилання. Про-
аналізувавши різні міжнародні НПа можна сказати, що Україна деякою 
мірою вміщує у своє законодавство норми міжнародні, але наразі є по-
треба у доповненні його новими формами соціального діалогу, для того, 
щоб підвищити комунікацію, а відтак і взаємопорозуміння між держа-
вою, роботодавцями та працівниками.
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Ставлення до праці протягом європейської історії було неоднознач-
ним та змінювалося залежно від типу культури та соціальної ієрархії 
суспільства. У сучасному світі право на працю та його гарантії є одним 
з найбільш визначних досягнень суспільства. заборона рабства і при-
мусової праці становить одне із абсолютних прав людини, тобто таке, 
яке не може бути обмежене. Відтак, кожна людина відповідно до статті 
43 Конституції України наділена правом на працю, яку вона вільно оби-
рає або на яку вільно погоджується. а використання примусової праці 
– заборонене. безумовно, поняття рабства та примусової праці зазнали 
суттєвих історичних змін, та, на жаль, і у ХХІ столітті значна кількість 
людей потерпає від них.

Міжнародною спільнотою для запобігання рабству та примусової 
праці ще на початку ХХ ст. було прийнято низку міжнародних доку-
ментів. Проте лише з прийняттям ооН Міжнародних Пактів та Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод у 1950 році 
питання про заборону рабства та примусової праці стали юридичними 
зобов’язаннями держави [1].

з-поміж чисельних визначень, зазначених у різних міжнародних ак-
тах що регулюють питання заборони рабства та примусової праці, варто 
виділити наступні визначення примусової праці:

Конвенція № 29 про примусову чи обов’язкову працю 1930 р. тер-
мін «примусова чи обов’язкова праця» розкриває як будь-яку роботу чи 
службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось по-
карання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг.

Конвенція № 105 про скасування примусової праці 1957 р. Вказує на 
те, що примусовою чи обов’язковою працею є всяка робота чи служба, 
що вимагається від будь-якої особи під загрозою якого-небудь покаран-
ня, робота, для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх по-
слуг. 
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На жаль, у національному законодавстві чітко не закріплене ви-
значення примусової праці, як це зроблено у міжнародних актах. Так, 
Конституція України у ст. 43 містить лише положення щодо заборони 
використання примусової праці, а чинний КзпП не дає визначення при-
мусової праці, хоч деякі його положення забороняють її [2, с.4].

На сьогодні, відтворення європейських стандартів стосовно заборо-
ни усіх форм примусової праці передбачає Проект Трудового Кодексу 
(далі – Проект). Серед новел Проекту, які втілюють такі стандарти варто 
виділити наступні.

По-перше, новацією у Проекті є виділення окремої статті що забо-
роняє примусову працю та розкриття змісту одного із найважливіших 
принципів – заборони примусової праці. Так, дефініція даного поняття 
викладена у наступній редакції:

Примусова праця - праця, для якої особа не запропонувала добро-
вільно своїх послуг і виконання якої вимагається від неї під погрозою 
покарання, застосування насильства тощо, у тому числі:

як засобу політичного впливу чи виховання або як засобу покарання 
за наявність або висловлювання певних політичних поглядів чи ідеоло-
гічних переконань;

з метою підтримання трудової дисципліни;
як методу мобілізації працівників та використання праці для потреб 

економічного розвитку;
як засобу будь-якої дискримінації у сфері праці;
як засобу покарання за участь у страйку[2, с.4-5].
Також до переваг цього кодексу можна віднести закріплення визна-

чення робіт, що не вважаються примусовою працею[3, с.4]:
військова або альтернативна (невійськова) служба, якщо робота має 

суто військовий чи службовий характер;
робота, яка виконується особою за вироком чи рішенням суду, за 

умови що вона виконується під наглядом і контролем відповідного ор-
гану державної влади;

робота, що виконується відповідно до законів про правовий режим 
воєнного і надзвичайного стану.

очевидно, що національний законодавець, даючи визначення приму-
совій праці та перелічуючи випадки, які не можуть стосуватися її, нама-
гається імплементувати міжнародні норми в українське законодавство. 
однак, варто виділити певні положення Проекту які в тій чи іншій мірі 
не відповідають міжнародним нормам та потребують доопрацювання:
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Варто зазначити, що визначення роботи, яка не вважається примусо-
вою працею у статті 4 Проекту на відміну від формулювання Конвенції 
МоП № 29 про примусову чи обов'язкову працю включає військову або 
альтернативну (невійськову) службу, якщо робота має суто військовий 
чи службовий характер, чим фактично розширює обсяг допустимих 
випадків застосування обов’язкової праці – у Конвенції мова йде про 
роботи суто воєнного характеру. Таке розширення утворює різницю з 
міжнародними актами.

Також потрібно згадати те, що відокремлення режиму роботи на 
умовах ненормованого робочого часу ( що теж є однією із новел Проек-
ту, адже чинний КзпП не містить терміну «ненормований робочий час», 
а отже й поняття «роботи на умовах ненормованого робочого часу») не 
узгоджується як із загальними принципами, так і з принципом трудо-
вого права «in favorem» (пріоритет інтересів працівника). Так, згідно 
статті 153 Проекту: «робота на умовах ненормованого робочого часу 
передбачає, що працівник епізодично за вказівкою роботодавця або без 
такої зобов’язаний працювати понад норму робочого часу. <…> У разі 
якщо працівник з ненормованим робочим днем залучається роботодав-
цем до роботи понад норму робочого часу систематично (двічі протягом 
місяця), така робота вважається надурочною …». Насамперед, слід за-
значити, що це єдина стаття Проекту, яка регламентує особливості робо-
ти на умовах ненормованого часу. Лаконізм цієї статті залишає усіх за-
цікавлених осіб без відповіді на такі запитання: Чи є несистематичність 
єдиною відмінністю роботи на умовах ненормованого робочого часу від 
надурочної роботи, якій присвячені статті 149–152 Проекту? Чи існують 
якісь обмеження по категоріях працівників для залучення до роботи на 
умовах ненормованого робочого часу? Чи існують граничні норми робо-
ти на умовах ненормованого робочого часу? 

Тому власне, є достатні підстави вважати штучним розмежування 
надурочної роботи та роботи на умовах ненормованого робочого часу, 
адже надурочними вважаються всі роботи понад встановлену тривалість 
робочого часу (стаття 62 чинного КзпП). Для легітимізації роботи на 
умовах ненормованого робочого часу роботодавцю достатньо внутріш-
нім нормативним документом встановити додаткову трудову відпустку, 
тривалість якої він визначає на власний розсуд. Такий собі щомісячний 
«суботник» на цілком законних підставах. Відповідно, привабливість 
режиму ненормованого робочого дня для роботодавця обумовлюється 
можливістю змусити працівника працювати більше 40 годин на тиждень 
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без додаткової оплати. а така робота об’єктивно підпадає під категорію 
примусової праці, заборона якої, у будь-якому прояві, передбачена між-
народними положеннями. Тому, розробникам Проекту варто приділити 
більше уваги даному питанню і визначити чи відповідають положення 
Проекту про роботу на умовах ненормованого робочого часу європей-
ським стандартам. 

Проект вперше передбачає те, що залучення до надурочних робіт не 
потребує згоди профспілки. Достатньо лише дістати згоду працівника, а 
профспілку тільки повідомити. Чинний ж КзпП містить положення про 
те, що надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного 
органу первинної профспілкової організації підприємства, установи, ор-
ганізації. окрім цього, КзпП містить вичерпний перелік випадків, в яких 
роботодавець може застосовувати надурочні роботи. Документ називає 
такі випадки винятковими. отже, в усіх інших випадках, які не входять 
до наведеного переліку, надурочні роботи не допускаються. Проект та-
кож місить аналогічний перелік. Проте, на відміну від КзпП, він не на-
зиває такі випадки винятковими, обмежуючись лише декларацією, що: 
«Надурочні роботи, як правило не допускаються». отже, перелік обста-
вин, у яких можуть застосовуватись надурочні роботи згідно Проекту, 
не є виключним. Тобто, роботодавець може встановити й інші обста-
вини на власний розсуд. Вважаю, що це є суттєвим обмеженням прав 
працівників. адже норми Проекту, таким чином, оминають колективні 
трудові відносини. Це призведе до прийняття односторонніх рішень з 
боку роботодавця, оскільки працівники не мають жодного реального 
впливу на ухвалення рішень, окрім як через колективні переговори. Від-
так, може створюватися певний тиск на працівників, а тому, така праця 
буде уже не добровільною, а підпадатиме під категорію примусової.

При аналізі положень Проекту на відповідність європейським стан-
дартам, варто звернути увагу на пункт 2 статті 4 Проекту, де розгляда-
ється виняток із загальної заборони примусової праці. Так, дозволяється 
праця або надання послуг, які виконуються особою за вироком чи рі-
шенням суду «за умови, що вона виконується під наглядом і контролем 
відповідного органу державної влади». Умови застосування винятку, 
викладені в Конвенції №29 про примусову чи обов'язкову працю 1930 
р. відрізняються. Власне відповідно до міжнародного документу, тер-
мін «примусова чи обов'язкова праця» не охоплює «будь-яку роботу чи 
службу, що її вимагають від якої-небудь особи внаслідок вироку, вине-
сеного рішенням судового органу, при умові, що ця робота чи служба 
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виконуватиметься під наглядом і контролем державних властей і що за-
значена особа не буде віддана або передана в розпорядження приватних 
осіб, компаній чи товариств». Той факт, що ув’язнена особа весь час 
залишається під наглядом і контролем органу державної влади, сам по 
собі не звільняє уряд від дотримання другої умови, а саме умови про 
те, що особа не повинна бути віддана у найми або передана в розпо-
рядження приватних осіб, компаній чи товариств. Тому норми Проекту 
слід привести у відповідність до міжнародного законодавства.

Неузгодженою із нормами міжнародного права є передбачена у 
Проекті можливість безстроково перевести працівника від одного ро-
ботодавця до іншого за їх домовленістю. Дане положення закріплене 
частиною другою статті 68 Проекту, відповідно до якої роботодавець 
за домовленістю з іншим роботодавцем має право в разі простою тим-
часово перевести працівника за його згодою на роботу до іншого робо-
тодавця з оплатою праці за виконану роботу за умови дотримання га-
рантій збереження середньої заробітної плати. Визначення примусової 
праці у міжнародних документах та в самому Проекті каже про те, що 
забороняється застосування примусової праці, тобто праці, для якої осо-
ба не запропонувала добровільно своїх послуг. Хоч у статті є примітка, 
що таке переведення здійснюється за згодою працівника, однак, на мою 
думку, на практиці відмова працівника від такого переведення може 
стати причиною для звільнення. Тому, таке переведення фактично буде 
примусовим, адже працівник може надати згоду під тиском або боячись 
втратити роботу.

Певний тиск на працівників може створюватися при залученні їх до 
роботи у вихідні, дні державних і релігійних свят. адже згідно з Про-
ектом погодження профспілки непотрібне, копія відповідного наказу пе-
редається їй наступного дня після підписання такого наказу. зазначене 
положення є однією із новел Проекту, чинний КзпП забороняє роботу 
у вихідні дні. залучення окремих працівників до роботи у такі дні до-
пускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової 
організації підприємства, установи, організації і лише у виняткових ви-
падках, що визначаються законодавством. Відтак виникає питання до 
сумлінності роботодавця та чи не буде така праця здійснена робітником 
під загрозою втратити роботу, а відтак, під примусом. 

Ще одним недоліком Проекту, який перешкоджає повною мірою ре-
алізувати європейські стандарти стосовно заборони усіх форм примусо-
вої праці, є відсутність положення про те, що не вважається примусо-
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вою працею інша робота, що не визнається примусовою відповідно до 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
радою України. адже наявність такого формулювання забезпечило б 
кращі гарантії для працівників.

загалом, ре алізація по ло жень міжна род них актів у га лузі праці – це 
склад ний про цес, який ви ма гає особ ли вої ре тель ності та кон тро лю з бо-
ку дер жа ви. Існує по тре ба у по до ланні колізій, що ви ни ка ють під час 
про це су ре алізації. [4, с.6].

Таким чином, підсумовуючи наведене вище, можна зробити ви-
сновок про те, що європейські стандарти поступово відтворюються у 
національному законодавстві, у структурі конкретних правових актів. 
закріплені у проекті Трудового кодексу положення що стосуються за-
борони примусової праці в цілому відтворюють принципи, закріплені 
у міжнародних документах. однак виникає потреба приведення ряду 
норм Проекту у чітку відповідність до європейського законодавства, 
забезпечивши таким чином надійні гарантії працівників. Водночас, 
відповідність національного законодавства нормам міжнародних стан-
дартів має ґрунтуватись не лише на легально встановлених положеннях 
нормативно-правових актів, а й на даних щодо реального фактичного їх 
дотримання[5, с.5].
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ПРО НАйВИЩІ СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, ЩО є ПРЕдМЕТОМ 
КОНСТИТУЦІйНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННя В УКРАїНІ

Раневич О. Ю.
аспірант кафедри соціального права
юридичного факультету Львівського

національного університету ім. І.Франка
м. Львів, Україна

Невід’ємною частиною проголошення в Конституції України статусу 
держави як соціальної є закріплення у ній приписів про те, що людини, її 
життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. При цьому, 
держава відповідає перед людиною за свою діяльність, коли утверджен-
ня та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави  
(стаття 3).

Таке законодавче проголошення людини та її особистісних благ най-
вищою цінністю серед соціальних явищ зумовило необхідність ухва-
лення низки нормативних актів, що слугують гарантією правого захисту 
закріплених у Конституції соціальних прав людини і громадянина. 

Важливим, у зв’язку з цим, є з’ясування змістовного навантаження 
терміно-поняття “найвища соціальна цінність”, яке використовується 
законодавцем для позначення відповідних соціальних явищ. 

Вважається, що власне людина є мірою змісту й місця будь-яких со-
ціальних відносин, а тому все, що її стосується, має основоположний 
соціальний зміст.13 Тому, вочевидь, в конституційних нормах йдеться 
про людину як біологічну істоту, яка є основним учасником державно-
правових відносин та становить публічний інтерес для подальшого 
функціонування самої держави.

Визнання однією із найвищих соціальних цінностей людини зумов-
лено її особливими природними та соціальними властивостями. Тому, 
у ряді конституційних норм йдеться про правове становище людини, 
гідні умови її життя (Преамбула), вільність і рівність у своїй гідності та 
правах (стаття 21), а також проголошується низка прав на вільний роз-

13 Стефанчук р. о. Цивільно-правовий захист честі, гідності та репу-
тації: дис. канд. юрид. наук / Національна академія наук України. Інсти-
тут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2000. – C. 73
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виток її особистості (стаття 23), на свободу і особисту недоторканність 
(стаття 29).

Усі ці конституційні норми знайшли своє відображення у праві со-
ціального забезпечення, яке має на меті задоволення природних та 
соціальних потреб людини, що виникають у важливих сферах життє-
діяльності останньої. Наприклад, закон України “Про державні соці-
альні стандарти та державні соціальні гарантії” до мети встановлення 
державних соціальних стандартів і нормативів відносить, визначення 
пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб 
людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх 
реалізації. 

При цьому, закон України “Про основи соціального захисту без-
домних осіб і безпритульних дітей” наголошує, що соціальний захист 
бездомних осіб та безпритульних дітей ґрунтується на засадах забезпе-
чення основних прав і свобод людини, а сам закон враховує соціальне 
становище людини.

Невід’ємними від людини найвищими соціальними цінностями, що 
проголошуються державою, є її життя та здоров’я. Цей конституційний 
припис знаходить своє вираження у декількох конституційних нормах. 

У статті 27 Конституції України закріплено основоположне право 
кожної людини на життя, яке полягає у тому, що ніхто не може бути сва-
вільно позбавлений життя, а обов’язок держави – захищати життя лю-
дини. Водночас, кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя 
та здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Водночас, стаття 49 Конституції України правовими гарантіями за-
хисту здоров’я людини, проголошує право кожного на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування. охорона здоров’я забезпе-
чується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Також, держава створює умови для ефективного і доступного для 
всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; іс-
нуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє 
розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності та дбає про розви-
ток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благо-
получчя.

регламентація на конституційному рівні юридичних гарантій, спря-
мованих на захист життя і здоров’я людини, зумовлюється їх належніс-
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тю до фундаментальних прав людини та громадянина як у національно-
му, так і міжнародному праві. Детальніша регламентація цих гарантій 
здійснюється за допомогою галузевих норм права, що створює необхід-
ні умови для їх реалізації та забезпечення захисту соціальних потреб та 
інтересів людини.

У галузевому законодавстві права соціального забезпечення знахо-
дять своє закріплення норми права, що регулюють правовідносини у 
більшості сфер суспільного життя і спрямовані на збереження основних 
соціальних цінностей людини та задоволення її природних потреб. 

закон України “Про пенсійне забезпечення”, зокрема, встановлює 
право на трудову пенсію особам, які стали інвалідами у зв’язку з ви-
конанням дій по рятуванню людського життя (стаття 3), також, інвалід-
ність відповідно до цього закону, вважається такою, що настала вна-
слідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив 
інвалідність, стався при виконанні дій по рятуванню людського життя 
(стаття 26). Цим підкреслюється важливість правової охорони життя 
людини та соціальні гарантії тим, хто вчиняв дії щодо його порятунку.

Водночас, закон України “Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” до основних 
принципів державної політики в галузі соціального захисту потерпілих 
від Чорнобильської катастрофи відносить пріоритет життя та здоров’я 
людей, які потерпіли від цієї катастрофи.

Конституційні приписи щодо охорони здоров’я реалізуються у праві 
соціального забезпечення шляхом віднесення медичного страхування 
до одного із видів соціального страхування (стаття 1 закону України 
“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”). однак, 
цей вид соціального страхування, на сьогодні, перебуває у процесі ста-
новлення, на що вказує низка зареєстрованих у Верховній раді України 
законопроектів про загальнообов’язкове державне соціальне медичне 
страхування.

запровадження медичного страхування як загальнообов’язкового 
державного соціального страхування має не меті створення умов для 
соціального забезпечення громадян шляхом фінансування їх лікування, 
діагностику, профілактику, реабілітацію, забезпечення ліками та засо-
бами медичного призначення тощо у разі хвороби, нещасного випадку, 
в межах, визначених договором та програмою загальнообов’язкового 
соціального медичного страхування, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів за 
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договорами загальнообов’язкового соціального медичного страхуван-
ня.

з-поміж інших найвищих соціальних цінностей, що визнаються дер-
жавою названо, також, честь, гідність, недоторканність і безпека люди-
ни. Юридичними гарантіями цих соціальних цінностей слугують кон-
ституційні приписи про обов’язок кожного неухильно додержуватися 
Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, 
честь і гідність інших людей (стаття 68), а відповідно до статті 28 Кон-
ституції України кожен має право на повагу до його гідності.

Вітчизняне законодавство про соціальне забезпечення конкретизує 
відповідні конституційні приписи. зокрема, відповідно до п. 5.2.5. По-
рядку розроблення державного стандарту соціальної послуги, затвердже-
ного Наказом Міністерства соціальної  політики України від 16.05.2012 
року №282, одним з показників забезпечення якості соціальної послуги 
є повага гідності її отримувача, що визначається шляхом аналізу забез-
печення ввічливого і гуманного ставлення з боку суб’єктів, які надають 
такі послуги, дотримання професійних та етичних норм і принципів у 
роботі з отримувачем соціальних послуг тощо. 

Також, закон України “Про охорону дитинства” до системи заходів 
щодо охорони дитинства в Україні відносить забезпечення належ-
них умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, 
психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, 
їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зро-
стання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, 
свободи та рівності (стаття 4).

Щодо недоторканності і безпеки людини, то закон України “Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” 
у статті 7 гарантує військовослужбовцю недоторканність особи. При 
цьому, Конвенція про права осіб з інвалідністю проголошує свободу та 
особисту недоторканність особам з інвалідністю нарівні з іншими (стат-
тя 14).

Цією ж Конвенцією, також, регламентуються відносини щодо 
вжиття державою заходів для забезпечення захисту й безпеки осіб з 
інвалідністю у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, над-
звичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих.

загалом, необхідно зазначити, що держава на конституційному рівні 
визнала найвищими соціальними цінностями основні соціальні бла-
га та потреби людини і громадянина, які забезпечують їх природні та 



аКТУаЛьНІ ПробЛеМи СоЦІаЛьНоГо ПраВа
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

133

соціальні властивості, а також створюють необхідні умови для життя 
та розвитку останніх. Проголошеним найвищим соціальним цінностям 
відповідає система закріплених конституційних прав і свобод особи, які 
знайшли свою детальну регламентацію у галузевому законодавстві, зо-
крема, у сфері права соціального забезпечення.

СОЦІАЛЬНИй дІАЛОГ яК ІНСТИТУТ ТРУдОВОГО ПРАВА

Сарвас М. М.
студентка заочної форми за напрямком підготовки магістр

кафедри соціального права юридичного факультету
Львівського національного університету ім. І. Франка

м. Львів, Україна.

Становлення законодавства про соціальний діалог в Україні 
пов’язується з початком 90-х років минулого сторіччя. Доволі тривалий 
період нормативна база в сфері соціального діалогу була несформова-
ною. На законодавчому рівні були відсутні спеціальні норми, котрі б за-
кріплювали правові основи соціального діалогу. Лише 23 грудня 2010 
року було прийнято закон України «Про соціальний діалог в Україні». 
законом вперше було визначено правові засади організації та порядку 
ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реаліза-
ції державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і 
якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві [3].

разом з тим, прийняття даного законодавчого акту залишило не-
визначеними багато питань щодо самого поняття соціального діалогу, 
його організаційно-правових форм, рівнів, сторін та суб’єктів [1]. зокре-[1]. зокре-
ма, серед науковців досі триває дискусія щодо співвідношення понять 
«соціальне партнерство» та «соціальний діалог», щодо правової сутності 
соціального діалогу та щодо місця соціального діалогу в системі права.

У зв`язку з тим, що в національному законодавстві досить трива-
лий час були відсутні спеціальні норми, котрі б регулювали соціальний 
діалог, існує необхідність комплексного дослідження соціального 
діалогу як інституту трудового права.

Як відомо правовий інститут об’єднує споріднені правові норми та 
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відрізняється від галузі права обсягом відносин, які регламентуються, а 
також є структурним елементом галузі права [2, c. 156].

ознаками правового інституту є:
наявність правових норм, котрі об`єднані стійкими зв`язками, що ві-

дображаються в юридичних приписах; 
сукупність нормативних приписів; 
юридична однорідність цих приписів.
Соціальний діалог, як інститут права містить норми про поняття, про 

основні принципи соціального діалогу, про сторони та рівні, про крите-
рії репрезентативності для суб`єктів профспілкової сторони та сторони 
роботодавців, про форми здійснення соціального діалогу, про правовий 
статус органів соціального діалогу, про контроль і відповідальність сто-
рін соціального діалогу [ 9, c. 6].

Норми про поняття соціального діалогу закріплено статтею 1 зако-
ну України «Про соціальний діалог в Україні»[3], а також частиною 1 
ст. 341 проекту Трудового кодексу України від 20.05.2015[4], ці норми 
є тотожними і визначають соціальний діалог як процес визначення та 
зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття 
узгоджених рішень сторонами соціального діалогу.

В актах МоП не визначено поняття «соціальний діалог», 
оскільки, на думку експертів МоП, визначення концепції, понят-
тя та інституціональної структури соціального діалогу залежать від 
політичних, економічних, культурних особливостей певної держави [1, 
c. 9].

В національному законодавстві норми про основні принци-
пи соціального діалогу закріпленні статтею 3 закону України «Про 
соціальний діалог в Україні». Статтею передбачено, що до основних 
принципів соціального діалогу належать принципи: законності та 
верховенства права; репрезентативності і правоможності сторін та їх 
представників; незалежності та рівноправності сторін; конструктивності 
та взаємодії; добровільності та прийняття реальних зобов’язань; 
взаємної поваги та пошуку компромісних рішень; обов’язковості розгля-
ду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; відкритості 
та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 
відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань [3].

основні принципи соціального діалогу закріплені також в  
міжнародних актах таких як загальна декларація прав людини  
1948 р., конвенціях МоП, Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права 1966 р. та інших.
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рівні та сторони соціального діалогу передбачені статтею 4 закону 
України «Про соціальний діалог в Україні» [3].

Норми щодо критеріїв репрезентативності для суб`єктів профспілко-
вої сторони та сторони роботодавців закріпленні статтями 5, 6, 7 закону 
України «Про соціальний діалог в Україні». а також ці норми містяться 
в Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та під-
твердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та органі-
зацій роботодавців від 21.07.2011 [5].

Стаття 8 закону України «Про соціальний діалог в Україні» містить 
норми, що визначають форми здійснення соціального діалогу. Та перед-
бачає, що соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального 
діалогу відповідного рівня у формах: обміну інформацією; консульта-
цій; узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення 
колективних договорів і угод [3].

Відповідно до статті 20 закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання ведуть колектив-
ні переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генераль-
ної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у 
порядку, передбаченому законодавством [8]. Тож, можна стверджувати, 
що цей закон також містить норми про форми здійснення соціального 
діалогу.

закон України «Про колективні договори і угоди» містить норми, 
котрі регулюють форми здійснення соціального діалогу, а саме норми 
щодо укладення колективних договорів і угод [6].

Норми щодо правового статусу органів соціального діалогу, які 
визначенні в статті 9 закону України «Про соціальний діалог в Україні», 
закріплені в законі України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності», Указі Президента «Про Національну тристоронню 
соціально-економічну раду» [7], можуть визначатись в галузевих угодах 
та колективних договорах.

Статтею 19 закону України «Про соціальний діалог в Україні»[3] пе-
редбачено норми щодо контролю і відповідальності сторін соціального 
діалогу. Також відповідні норми містяться в проекті Трудового кодексу 
України від 20.05.2015 [4].

отже, як інститут права соціальний діалог - це відокремлена систе-
ма юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних 
відносин, це сукупність таких суттєвих і самостійних норм права, 
що виокремлюють соціальний діалог в самостійний інститут пра-
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ва в межах галузі трудового права. Норми про поняття, про основні 
принципи соціального діалогу, про сторони та рівні, про критерії 
репрезентативності для суб`єктів профспілкової сторони та сторони 
роботодавців, про форми здійснення соціального діалогу, про право-
вий статус органів соціального діалогу, про контроль і відповідальність 
сторін соціального діалогу становлять зміст інституту соціального 
діалогу. Ці норми є однорідними, адже регулюють невелику групу видо-
вих родинних відносин, а саме відносин щодо соціального діалогу.
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КОНФІдЕНЦІйНА ІНФОРМАЦІя ПРО ПРАЦІВНИКА

Стасів О.В
кандидат юридичних наук;

доцент кафедри соціального права
Львівського національного університету імені Івана Франка

Все частіше серед науковців виникає дискусія щодо даних, які є кон-
фіденційною інформацією про працівника. Так згідно з ч. 2 ст. 5 закону 
«Про захист персональних даних» персональні дані можуть бути відне-
сені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною 
особою. 

В трудовому праві чітко не визначено, що відносити до таких пер-
сональних даних про працівника. Проте у  статті 24 Кодексу законів 
про працю України зазначено, що громадянин при укладенні трудового 
договору зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, 
– також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан 
здоров’я та інші документи .

У зв’язку з цим персональні дані працівника, які містяться у пас-
порті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, документі 
про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров’я 
та інших документах, які працівник подав при укладенні трудового до-
говору, можна віднести до конфіденційної інформації. разом з тим у ст. 
25 КзпП. передбачено, що при укладенні трудового договору заборо-
няється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх 
партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця 
проживання. 

з аналізу чинних положень Кодексу законів про працю можна зроби-
ти висновок, що конфіденційна інформація про працівника  – це є відо-
мості про працівника, доступ до яких є обмежений законом або самим 
працівником. Персональні дані працівника необхідно визначити також 
як інформацію, необхідну роботодавцю у зв’язку з укладеним трудо-
вим договором. Така інформація стосується конкретного працівника і 
пов’язана з його професійною кваліфікацією, діловими, професійними 
якостями. Вона стосується також вимог, що можуть бути пред’явлені до 
працівника у зв’язку з характером виконуваної роботи. 

Крім того, ст. 31 «Про оплату праці» встановлено, що відомості про 
оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам лише 
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у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу 
працівника. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, 
які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в 
усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню 
його прізвище, місце проживання та роботи. 

Також до конфіденційної інформації про працівника відносяться 
дані, що являють собою факти, які не підлягають суб’єктивній оцінці, 
наприклад, спеціальність працівника, набута ним в результаті закінчен-
ня навчального закладу; дані оціночного характеру, які можуть, зокрема, 
міститися у виробничій характеристиці, висновку атестаційної комісії, 
інших документах. 

Після звільнення працівників їхні особові справи зберігають у ка-
дровій службі протягом двох років, після чого передаються до архівного 
підрозділу (архіву) організації. оскільки в них знаходяться документи, 
які містять персональні дані працівника їх пропонується зберігати у різ-
них сейфах (шафах), доступ до яких мають тільки працівники кадрової 
служби. 

залежно від часу подання або отримання таких  відомостей, що 
становлять персональні дані про працівника, їх можна поділити на: 1) 
відомості, що подаються працівником при прийнятті на роботу і міс-
тяться у поданих працівником документах; 2) відомості, які формують-
ся, отримуються та використовуються роботодавцем у період трудової 
діяльності працівника; 3) відомості про працівника, які зберігаються у 
роботодавця після припинення з ним трудових правовідносин.

ЩОдО ТРУдОВОї дІєздАТНОСТІ МОЛОдІ В УКРАїНІ

Стахів Б.О.
аспірантка кафедри соціального права
юридичного факультету Львівського

національного університету ім. І.Франка
м. Львів, Україна

Для реалізації права на працю та виникненню правовідносин пра-
цевлаштування, які згодом можуть перейти у трудові правовідносини, 
необхідною є наявність певного юридичного факту, а саме, досягнен-
ня віку, з якого відповідно до законодавства дозволяється реалізову-
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вати право на працю. При цьому безпосередньо реалізувати своє пра-
во на працю особа зможе за умови, що вона буде наділена трудовою 
правосуб’єктністю.

Варто зауважити, що для визначення трудової правосуб’єктності, 
правоздатність немає визначального значення для вступу особи у тру-
дові правовідносини, так як вона виникає у особи від народження і є 
її природною властивістю, водночас трудова дієздатність, яка є власти-
вістю суб’єкта трудового права і завдяки якій він здатний реалізовувати 
свої права й обов’язки, тобто бути учасником правовідносин, настає за 
певних умов.

однією з таких умов є досягнення особою визначеного у законодав-
стві віку, з якого вона може бути суб’єктом трудових правовідносин. зо-
крема, не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти 
років (ч. 1 ст. 188 КзпП України), водночас, як виняток, за деяких умов 
можуть прийматися на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти чи, на-
віть, чотирнадцяти років (ч. 2, 3 ст. 188 КзпП України). У вітчизняному 
законодавстві немає законодавчої норми, де було б закріплено, що осо-
ба може реалізовувати це право у віці до 14-ти років. Не визначено це 
й у міжнародних нормативно-правових актах, зокрема, Декларації прав 
дитини, Конвенції ооН про права дитини, Конвенцій МоП № 82 про 
викорінення найгірших форм дитячої праці, № 138 про мінімальний вік 
для прийому на роботу, де передбачено можливість реалізовувати своє 
право на працю з п’ятнадцяти років (як виняток, члени Міжнародної 
організації Праці, чия економіка і система освіти недостатньо розви-
нені, може встановити мінімальний вік у чотирнадцять років для при-
йняття на роботу), а застосування  праці осіб молодшого віку – взагалі 
забороняється [16, 17]. Вищенаведене наштовхує на думку, що у трудо-
вих правовідносинах особа не може бути дієздатною до досягнення нею 
14-ти років, оскільки це мінімальний вік з якого взагалі допускається 
прийняття на роботу, а, отже, трудова правосуб’єктність буде наставати 
лише з цього віку.

Водночас, у КзпП України зазначається, що молодь може особис-
то реалізовувати всі визначені діючим законодавством трудові права та 
обов’язки по досягненню нею повноліття. Неповнолітні ж мають здат-
ність реалізовувати їх не у повному обсязі. Таким чином, обсяг трудової 
дієздатності молоді, залежно від її віку, буде різним.

Так, з досягненням 18-ти років молодь набуває повної трудової ді-
єздатності. Це означає, що вона може особисто за власною волею реалі-
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зовувати у трудових правовідносинах усі законодавчо визначені права і 
обов’язки без будь-яких обмежень та нести повну відповідальність за їх 
невиконання чи неналежне виконання.

особи, що не досягли вісімнадцяти років (неповнолітні), у трудових 
прававовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі 
охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці ко-
ристуються пільгами встановленими законодавством України. Водночас 
неповнолітні не можуть у повному обсязі реалізовувати деякі трудові 
права, зокрема, вони не можуть працювати на важких роботах, роботах 
зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах; 
їх не можна залучати до підіймання і переміщення речей, маса яких пе-
ревищує встановлені для них граничні норми або до нічних, надурочних 
робіт і робіт у вихідні дні (ст. ст. 190, 192 КзпП України). Ці законодавчі 
положення, які одночасно є додатковими  гарантіями для такої групи 
молоді як неповнолітні, все ж певною мірою обмежують можливість 
неповнолітнього обирати будь-яке місце праці і працювати у будь-який 
час за власним бажанням. з огляду на це, можна дійти висновку, що їх 
трудова дієздатність буде неповною. 

окрім загальних обмежень щодо реалізації деяких трудових прав не-
повнолітніми, чинним законодавством визначено також додаткові умови 
для реалізації їх трудових прав. Такими умовами є: а) наявність згоди 
одного з батьків або особи, що  його замінює (для осіб 14- і 15-ти річно-
го віку); б) неповнолітній повинен бути учнем загальноосвітньої школи, 
професійно-технічного і середнього спеціальних навчальних закладів; 
в) робота, яку буде виконувати неповнолітній повинна бути легкою, тоб-
то такою, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання; 
г) виконання такої роботи повинно здійснюватись у вільний від навчан-
ня час (для осіб 14-ти річного віку). 

з вищенаведеного, вбачається, що для реалізації трудових прав осо-
бами 14-ти і 15-ти річного віку лише їх волевиявлення буде недостатньо. 
Тобто необхідними є ще згода одного з батьків або особи, що  його за-
мінює та дотримання ще низки, законодавчо передбачених умов. за на-
явності цих умов, таку трудову дієздатність варто вважати частковою. 

На підставі викладеного вище, неповну трудову дієздатність моло-
ді можна визначити як законодавчо визнану здатність осіб віком від 16 
до 18 років особисто за власною волею реалізовувати усі незаборонені 
законом трудові права та обов’язки, а також нести передбачену законо-
давством відповідальність за їх невиконання чи неналежне виконання. 
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Часткова трудова дієздатність молоді – це законодавчо визнана здатність 
осіб віком  до 16 років особисто та за згодою одного із батьків або осо-
би, що його замінює, а у випадках передбачених законодавством і за 
наявності інших умов, реалізовувати усі незаборонені законом трудові 
права та обов’язки, а також нести передбачену законодавством відпо-
відальність за їх невиконання чи неналежне виконання.

Встановлюючи з якого віку молодь набуває часткової трудової ді-
єздатності, варто звернутися до ще одного нормативно-правового акту, 
в якому також визначається поняття молоді. Так, відповідно до закону 
України «Про зайнятість населення», молоддю є особи, що мають до-
даткові гарантії у сприянні працевлаштуванню у зв’язку з їх неконку-
рентоспроможністю на ринку праці. 

Неконкурентоспроможність молоді полягає у тому, що вона через 
відсутність досвіду, професійних знань та навичок не може працевла-
штуватися, тобто, фактично залишається безробітною.

У законі України «Про зайнятість населення» визначено, що зареє-
строваним безробітним є особа працездатного віку, тобто особа віком 
від 16 років, яка зареєстрована в територіальному органі центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайня-
тості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна 
приступити до роботи (п. 8, 6 ст. 1) [1]. У зведених таблицях, де відобра-
жено рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та міс-
цем проживання на відповідні роки, зайняте населення у віці до 35 років 
розділено на три групи: особи віком 15-24 роки; особи віком 25-29 роки; 
особи віком 30-34 роки. за даними Державної Служби Статистики Укра-
їни, найнижчий рівень зайнятості серед осіб, віком 15-24 роки. рівень 
зайнятості у другій групі економічно-активного населення є вищим у 
порівнянні з першою групою, а серед осіб віком 30-34 роки – ще вищий. 
Варто зауважити, що в останній групі рівень зайнятості знаходиться на 
такому ж високому рівні, як і в групах економічно-активного населення 
старшого віку (окрім вікової групи 60-70 років) [2]. 

На підставі наведенного вище, можна зробити висновок, що для 
того, щоб бути зареєстрованим безробітним особа повинна досягти пра-
цездатного віку, який починає обраховуватись з 16 років. Водночас, дані 
Державної Служби Статистики України свідчать про те, що фактичний 
облік зайнятого населення починається з 15 років. Тобто, офіційно ніде 
не реєструється та й не ведеться облік осіб, які досягли 14 років і вияви-
ли бажання працювати.
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з огляду на це, правильно вважати, що часткова трудова дієздатність 
(як і трудова дієздатність загалом) буде наставати з 15-ти річного віку.

зауважимо, що, для прикладу, у Польщі дозволяється застосування 
праці осіб молодше 16 років (змінами до ст. 190 Кодексу праці Польщі 
від 1 вересня 2018 р. – осіб молодше 15 років) лише у деяких сферах 
діяльності. зокрема, у ст. 304-5 Кодексу праці Польщі визначено, що за-
стосування праці таких осіб можливе тільки для провадження творчої, 
акторської, спортивної чи рекламної діяльності [3]. Встановлення чіткої 
сфери діяльності  в якій може застосовуватись праця молоді у віці до 
15 років, видається дуже правильним кроком для подолання дитячої 
праці. Схожих положень немає у діючому трудовому законодавстві 
України, проте вони можуть бути імплементовані без будь-яких застере-
жень, оскільки такі положення узгоджувалися б з правами, передбаче-
ними цивільним законодавством для неповнолітніх, а саме самостійно 
здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності та 
самостійно розпоряджатися своїм заробітком. Також, у деяких законо-
давчих актах, зокрема, у законі України «Про фізичну культуру і спорт», 
законі України «Про театри і театральну справу» тощо, є положення, що 
встановлюють обов’язок укладення контракту відповідно з особами, які 
здійснюють професійну діяльність у спорті та професійними творчими 
працівниками театрів. а, отже, встановлюючи у трудовому законодавстві 
норму, якою, за аналогією з польським законодавством, буде визначено 
сфери діяльності у яких може бути зайнята молодь у віці до 15 років, 
необхідно однозначно закріпити положення, щодо обов’язковості укла-
дення контрактної форми трудового договору з такими працівниками.
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ПРОЕКТ ТРУдОВОГО КОдЕКСУ
ПРО зАБОРОНУ дИСКРИМІНАЦІї

Суханов М.О.
студент1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету  

Львівського національного університетуімені Івана Франка 
м. Львів, Україна

одним із загальноправових принципів є принцип заборони дискри-
мінації у трудовому праві. за загальним правилом, гарантії недискри-
мінації у трудових взаєминах полягають, з одного боку, у закріпленні 
заборони дискримінації (як прямої, так і непрямої), зокрема, за ознакою 
статі, з другого – у розробці і правовій регламентації заходів, спрямо-
ваних на досягнення фактичної рівності у трудових стосунках. Саме 
тому, актуальність дослідження питань антидискримінаційних заходів в 
проекті Трудового кодексу повинно торкатись усіх можливих інститутів 
трудового права.

загальною дефініцією, що характеризує явище дискримінації вважа-
ємо будь-яку відмінність, перевагу та обмеження, що заперечує рівне 
здійснення прав, зокрема і трудових, оскільки охоплює виключення або 
обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливос-
тей інших груп [1].

Прийнявши шлях європейського розвитку, перед Україною постало 
актуальне питання імплементації та впровадження міжнародних стан-
дартів у галузі прав людини, де сфера праці не є винятком. Саме тому, 
питанням надзвичайної важливості на цьому етапі є науковий аналіз 
проблеми недопущення дискримінації у трудових відносинах та науко-
вої рефлексії задля належного забезпечення трудових прав усіх праців-
ників.

основоположні принципи рівності чоловіків і жінок та недопущен-
ня дискримінації, зокрема, але не як виняток, закріплені рядом міжна-
родних актів: загальною декларацією прав людини (1948), Конвенцією 
ооН «Про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок» (1979), 
Конвенцією МоП «Про дискримінацію у галузі праці і занять» (1958). 
Що важливо, зазначені приписи знайшли своє чільне місце і в націо-
нальному законодавстві, зокрема в ст. 24 Конституції України [2], яка 
проголосила, що рівність прав жінки й чоловіка забезпечується надан-
ням рівних з чоловіками можливостей у праці та винагороді за неї. Пер-
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спективним на той час було прийняття 8 вересня 2005 року Верховною 
радою України закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» [3], де у ч. 3 ст. 17 якого закріплено: роботодавцям за-
бороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу 
лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка 
може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимо-
ги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються 
на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження 
дітей. однак, законодавством не визначено поняття «специфічної ро-
боти», що надає змогу роботодавцям користуватися цією прогалиною і 
встановлювати умови щодо віку та статі при відборі кандидатів.

аналізуючи міжнародну практику, із переконливістю можемо ствер-
дити, що найбільш широке визначення терміну «дискримінація» було 
розроблено Швейцарським інститутом порівняльного права. окреми-
ми аспектами дефініції є пояснення в контексті соціальних подій або 
ситуацій, що можуть характеризуватись наявністю відмінностей, ви-
нятків, обмежень або переваг, що базуються на довільній класифікації 
окремих осіб, груп та категорій, з огляду на расу, колір шкіри, стать, 
мову, релігію, політичні чи інші переконання, національне чи соціальне 
походження, економічне становище, народження або на інші обставини, 
природні або соціальні характеристики, ніяк не пов’язані з особистими 
здібностями чи заслугами або з конкретною поведінкою людини, а також 
якщо на певну людину, групу або категорію осіб поширюється негатив-
не ставлення (в сенсі, що воно сприймається як негативне), викликане 
якою-небудь формою поведінки (включаючи бездіяльність) державних 
органів або окремих осіб і таке, що має кінцевою метою порушення 
або знищення визнання, використання або здійснення на рівних умовах 
прав і свобод людини в політичній, економічній, соціальній, культурній 
чи будь-якій іншій сферах суспільного життя [4].

Інститут запобігання проявів дискримінаційних заходів на будь-
якому етапі виникнення чи розвитку трудових відносин стоїть і зали-
шається тією демаркаційною лінією, яка повинна завжди враховуватись 
роботодавцем та усіма учасниками трудових відносин. Саме тому, пи-
тання явищ дискримінаційного характеру не оминули і Проект Трудо-
вого кодексу України.

Першим аспектом, що пронизує аспект антидискримінаційних про-
явів є припис пункту ст. 2, де передбачається, що правове регулюван-
ня трудових відносин ґрунтується на низці принципів, в тому числі на 
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принципі «обов’язкової оплати всієї затраченої праці та рівної оплати за 
рівноцінну працю». Важливим є врахування у Проекті положень Кон-
венції №100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рів-
ної цінності, а саме закріплення можливості рівної винагороди за працю 
рівної цінності. Необхідно не тільки, щоб чоловіки та жінки отримували 
рівну плату за таку ж або ідентичну роботу, але й за виконання різної 
роботи, яка, ґрунтуючись на об'єктивних критеріях, має рівне значення. 
У випадках, коли чоловіки та жінки виконують роботу, яка не схожа за 
власним внутрішнім змістом, обов'язками, вимагає різних навичок або 
кваліфікації, та здійснюється в різних умовах, але має в цілому рівну 
цінність, вони повинні отримувати однакову винагороду. Це поняття має 
вирішальне значення для ліквідації дискримінації та заохочення рівно-
сті між жінками і чоловіками – оскільки робота, що виконується зазви-
чай жінками, як правило, недооцінюється. Менша оплата жінкам, ніж 
чоловікам, за ту ж саму працю або працю рівної цінності, є поширеною 
формою дискримінації в сфері зайнятості. 

Явище дискримінації не може не охоплювати і питання оплати пра-
ці. Принцип «оплати за працю рівної цінності « включено до Статті 21 
проекту Трудового кодексу. Саме в цих аспектах існує ряд зауважень, зо-
крема пропонується вжиття більш суттєвих заходів, аби в повній мірі на 
законодавчому рівні втілити принцип рівного винагородження чоловіків 
та жінок за працю рівної цінності в законі «Про забезпечення рівних 
прав та рівних можливостей жінок і чоловіків» та в проекті Трудового 
кодексу. зокрема, рекомендується використання Поетапного посібни-
ка МоП «Гендерно-нейтральне оцінювання робіт щодо рівної оплати» 
, який є хрестоматійним у допомозі різним країнам на національному 
рівні розробити методи для реалізації принципу рівної оплати за працю 
рівної цінності.

Новим і доволі перспективним явищем в контексті запобігання 
анти- дискримінаційних заходів видається інститут оцінки праці. Ме-
тод оцінювання робіт має на меті оцінювання за загальними критеріями 
основних характеристик робіт на підприємстві для встановлення їхньої 
відносної цінності. з погляду справедливості в оплаті праці такий метод 
дає змогу забезпечити однакову оплату робіт рівної цінності, виконува-
них переважно жінками, та робіт, виконуваних переважно чоловіками. 
зокрема, пропонується охоплювати такі критерії як :

1. кваліфікацію;
2. зусилля;
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3. відповідальність; 
4. умови, в яких виконується робота.
Принагідно зазначимо, що доволі прогресивним є антидискриміна-

ційний припис стосовно укладення трудового договору. згідно статті 21 
Проекту ТК , працівники повинні мати право на рівні можливості та 
рівне ставлення до них при вирішенні питання щодо працевлаштування, 
оплати за працю рівної цінності, професійного зростання або звільнен-
ня. Істотною заувагою є те, що право на рівні можливості та ставлення 
повинно застосовуватися по відношенню до всіх аспектів праці та за-
нять, відповідно до Конвенції МоП №111. Сюди входять також працев-
лаштування та відбір, винагорода за працю рівної цінності, інші умови 
оплати і праці, навчання, професійне зростання або звільнення.

антидискримінаційні положення не оминули і обов’язків роботодав-
ця. Стаття 26 має на меті заборону дискримінаційного найму, в тому 
числі дискримінаційні оголошення про вакансії. однак його сфера за-
стосування залишається неясною, оскільки дискримінація не визначена 
для цілей Трудового кодексу. Важливо забезпечити, щоб всі заборонені 
підстави для дискримінації застосовувалися до практики найму та оголо-
шення про роботу, а також для уточнення не санкцій, які застосовуються 
в разі дискримінаційних оголошень про роботу, в тому числі правила, 
що стосуються тягаря доведення, але і специфічних ознак, за якими ого-
лошення про наявні вакансії будуть вважатись дискримінаційними. 

Доволі контраверсійним та часто взаємовиключним є співвідношен-
ня антидискримінаційних заходів та прав жінок. оскільки заборона за-
стосування праці жінок на важких роботах та на роботах із шкідливими 
або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах не в 
повній мірі не співвідноситься із гарантіями рівності можливостей сто-
совно доступу до праці та занять. рекомендується, аби в Проекті ТК 
враховувалось, і що важливо, усвідомлювалось, що захисні заходи, що 
застосовуються до зайнятості жінок та засновані на стереотипах у від-
ношенні професійних здібностей і ролі жінок в суспільстві, порушують 
принцип рівності можливостей та відношення до чоловіків і жінок в 
сфері праці та занять. Крім того, положення, що стосуються захисту 
осіб, які працюють в небезпечних або складних умовах, повинні бути 
спрямовані на забезпечення безпеки та гігієни праці як чоловіків, так і 
жінок, і в той же час враховувати гендерні відмінності щодо конкретних 
ризиків для їхнього здоров'я. з метою скасування дискримінаційних за-
хисних заходів, які застосовуються до праці жінок, можливо, потрібно 
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буде розглянути інші заходи, необхідні для забезпечення доступу жінок 
до цих видів трудової діяльності нарівні з чоловіками. Сюди може вхо-
дити покращений захист здоров'я як чоловіків, так і жінок, адекватне 
транспортування та безпеку, а також соціальні послуги.

Не можна не звернути уваги на проблеми, які гіпотетично можуть 
викикнути із реалізацією статті 40 Проекту ТКУ, а саме «особи, для 
яких не встановлюється випробування». згідно з пунктом 1 Статті 40, 
випробування не встановлюється для ряду осіб, в тому числі для «ва-
гітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей 
віком до трьох років» (пункт 7); та «інвалідів, направлених на роботу 
відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи» (пункт 8). 
загалом, ідея законодавця зрозуміла : мета цього положення полягає в 
забезпеченні особливого захисту вагітних жінок, працівників із сімей-
ними обов'язками, які мають дітей віком до 3-х років і осіб з обмеже-
ними можливостями, на практиці це також може посилити небажання 
роботодавців наймати працівників з цими характеристиками. 

Питання антидискримінаційних заходів завжди торкається інвалі-
дів. Ми підтримує точку зору, що була висловлена в консультативному 
висновку Головного науково-експертного управління Верховної ради 
України, згідно з яким проект Трудового кодексу не є «абсолютно яс-
ним, повним і всеосяжним» на тему трудових відносин та умов праці 
працівників з інвалідністю. загальновизнаним фактом є те, що спеці-
альні заходи для людей з обмеженими можливостями не повинні роз-
глядатися як дискримінаційні, відповідно до статті 5 (2) Конвенції МоП 
№111. Крім Конвенції МоП №111 (Стаття 1 (1) (б)), принцип рівності 
можливостей та ставлення до осіб з обмеженими можливостями та ін-
ших працівників закріплено в Конвенції МоП №159 про професійну 
реабілітацію та зайнятість інвалідів 1983 р., а також в Конвенції ооН 
про права інвалідів від 2006 р., ратифікованих Україною. Подальші ре-
комендації МоП з проблеми інвалідності на робочому місці входять до 
рекомендації №168 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів 
1983 р., рекомендації №195 про розвиток людських ресурсів 2004 року.

окрім того, враховуючи глобалізаційні процеси, міжнародні зв’язки 
та уніфікацію норм трудового законодавства із країнами ЄС, рекомен-
дується з метою недопущення дискримінації використовувати в проекті 
Трудового кодексу терміни «особи», «робітники» та/або «працівники», 
замість термінів «громадяни» та «іноземці». Крім того, варто підкоре-
гувати статтю 346 проекту Трудового кодексу , яка містить припис про 
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«конституційні права громадян України на працю, належні, безпечні 
та здорові умови праці». Важливо передбачити, що право на належні, 
безпечні та здорові умови праці повинно застосовуватися до всіх пра-
цівників без дискримінації за ознакою національності. Незважаючи на 
вищезгаданий припис, лише однієї згадки в контексті рекомендації не-
використання термінів «громадяни» та «іноземці» є недостатньо[5].

окрім того, необхідно чітко визначити та сформувати загальновиз-
нані критерії, відповідно до яких дії роботодавця не будуть вважатись 
дискримінаційними. зокрема, але не як виняток : укладення трудового 
договору із особами, професійні вимоги до яких встановлюються зако-
нодавчими актами; робота, яка вимагає додаткових навичок та вмінь; 
випробувальний термін для окремих категорій працівників тощо.

Як висновок, варто зазначити, що проект Трудового кодексу України 
в достатній мірі охоплює питання антидискримінаційних заходів у по-
рівнянні із Кодексом законів про працю. безумовно, потребують доо-
працювання окремі положення, зокрема, у аспекті деталізації положень 
стосовно реалізації тих чи інших заходів аби дискримінація за будь-
якою ознакою була викорінена, а також закріплення винятків стосовно 
окремих категорій осіб ( жінки, інваліди тощо) на належному правовому 
рівні.
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CПІВВІдНОШЕННя ІМПЕРАТИВНОГО ТА дОГОВІРНОГО 
РЕГУЛЮВАННя чАСУ ВІдПОчИНКУ У ПРОЕКТІ

ТРУдОВОГО КОдЕКСУ

Федорчук Ю.О.
студентка 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету

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

Кожна працююча людина відповідно до статті 45 Конституції Укра-
їни (далі – КУ) наділена правом на відпочинок, яке виникає з моменту 
вступу у трудові відносини із роботодавцем. Праця обов’язково повинна 
чергуватися з відпочинком. одне з основних завдань держави – створен-
ня для громадян відповідних умов праці і відпочинку, задоволення їх по-
треб і запитів, забезпечення їх законних прав і пільг [1, с.26]. обов’язок 
по дотриманню конституційного права на відпочинок покладається на 
роботодавця. 

Категорія «час відпочинку» є базовою в трудовому праві. У Кодексі 
законів про працю (далі – КзпП) часу відпочинку присвячена Глава 5, 
але відсутнє  визначення цього поняття. Відсутнє нормативне визначен-
ня поняття часу відпочинку і в Проекті Трудового кодексу України (далі 
– Проект). 

Тлумачний словник української мови подає наступні визначення по-
няття «відпочинок»:

відновлення сил після втоми припиненням дії, руху і т. ін.;
проведення часу на дозвіллі, без праці. Щодня на відпочинок у Крим 

прибуває багато тисяч чоловік;
к оротка перерва під час праці, якоїсь дії; перепочинок;
зупинка в дорозі, щоб відпочити [2, с.136]. 
На міжнародному рівні визначення поняття «час відпочинку» зна-

йшло своє відображення в Директиві 2003/88/ЄС від 4 листопада 2003 
року про деякі аспекти організації робочого часу. Час відпочинку 
відповідно до Директиви протиставляється робочому часу та означає 
будь-який період, який не є робочим часом. з огляду на те, що категорія 
«час відпочинку» є фундаментальною у трудовому праві, на мою думку, 
в Проекті доцільно було б закріпити дефініцію цього поняття та викла-
сти її у наступній редакції: 

Час відпочинку – це період, протягом якого працівники не викону-
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ють своїх трудових обов’язків та який використовується ними на влас-
ний розсуд з метою відновлення трудових сил.

Проект не містить легального визначення поняття часу відпочинку, 
проте закріплює перелік основних видів часу відпочинку: перерви упро-
довж робочого дня (зміни); щоденний (міжзмінний) відпочинок; вихідні 
дні (щотижневий безперервний відпочинок); дні державних та релігій-
них свят, робота в які не проводиться; відпустки. Варто зауважити, що 
у чинному КзпП , на відміну від Проекту, відсутня окрема стаття, яка б 
містила чіткий перелік видів часу відпочинку.

Серед новел Проекту у сфері відпочинку варто виділити наступні.
По-перше, Проектом вводиться не менше 30 хвилин перерви для 

харчування та відпочинку. Максимальний час перерви залишається 
незмінним та становить 2 години. Натомість чинний КзпП не містить 
вимог щодо мінімальної тривалості перерви. На цьому свого часу на-
голошувало Міністерство праці та соціальної політики України в листі 
від 03.02.2012 р. №31/13/133-12. Міністерство також зазначало, що три-
валість перерви має бути такою, щоб перерва виконувала своє призна-
чення (тобто в межах відведеного часу працівник повинен мати змогу 
відпочити і прийняти їжу). за дослідженням фізіологів необхідна трива-
лість такої перерви має становити 40-60 хв. [3, c.86].

Тривалість перерв для відпочинку та харчування встановлюєть-
ся роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового роз-
порядку або у колективному договорі, а також відповідно до Проекту 
нормативним актом роботодавця, прийнятим з урахуванням пропозицій 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника).

багато працівників працюють за підсумованим обліком робочого 
часу. При підсумованому обліку робочого часу чинним КзпП встанов-
лено законодавчі гарантії щодо мінімально можливої тривалості між-
змінного безперервного відпочинку та мінімально можливої тривалості 
щотижневого безперервного відпочинку, а саме - не менш як сорок дві 
години безперервного щотижневого відпочинку та не менше подвійної 
тривалості часу роботи в попередній зміні при переході з однієї зміни в 
іншу. Натомість Проект скасовує ці гарантії для працівників, що працю-
ють на умовах підсумованого обліку робочого часу або залучаються до 
роботи у вихідні дні.

Також Проект пропонує новий порядок залучення працівників до ро-
боти у вихідні дні. Відповідно до чинного КзпП залучення працівників 
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до роботи у вихідні дні допускається тільки з дозволу виборного орга-
ну первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 
підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках. Про-
ект не передбачає необхідності попереднього одержання дозволу проф-
спілки роботодавцем для залучення працівників до роботи у вихідні дні. 
Доцільніше було б запровадити в цій частині договірне регулювання 
роботи у вихідний день, тобто залучати працівника до роботи у вихід-
ний день лише у виняткових випадках та при попередньому одержанні 
письмової згоди працівника. Таким чином, гарантії захисту трудових 
прав працівника зросли б. Проект ж запроваджує договірне регулюван-
ня залучення працівників до роботи у вихідні дні лише в тих випадках, 
коли обставини залучення не належать до переліку, встановленого зако-
нодавством. Такий порядок суттєво знижує гарантії права на відпочинок 
працівників і розширює права роботодавця [4, с. 247]. Щодо реалізації 
договірного регулювання, воно успішно реалізується в частині надання 
іншого дня відпочинку або оплатою у подвійному розмірі.

Слід також відзначити, що у Проекті відсутня норма, яка передбачає, 
що напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному ро-напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному ро-
бочому тижні не може перевищувати 5 годин (стаття 53 КзпП). 

Види відпусток, що передбачаються проектом Трудового кодексу 
України майже не відрізняються від аналогічних видів, що передбача-
ються чинним законом України «Про відпустки» за винятком нового 
різновиду відпусток - заохочувальні відпустки [5, с.119]. Такі відпустки 
можуть надаватися за сумлінне виконання трудових обов’язків, тривалу 
добросовісну працю та з інших підстав з частковим або повним збере-
женням заробітної плати. Тривалість заохочувальних відпусток визна-
чається роботодавцем самостійно.

Крім того, Проектом збільшено тривалість окремих видів відпусток. 
Перш за все, щорічна основна відпустка встановлюється тривалістю не 
менш як 28 календарних днів (чинний КзпП встановлює 24 календарні 
дні). збільшення тривалості щорічної основної відпустки зумовлене не-
обхідністю приведення національного законодавства у відповідність із 
законодавством ЄС. Такі документи, як Європейська Соціальна хартія, 
Хартія основних соціальних прав працівників від 9 грудня 1989 року, 
Директива №93/104/ЄС від 23 листопада 1993 року, Директива 2003/88/
ЄС від 4 листопада 2003 року вимагають встановлення щорічної осно-
вної відпустки мінімальною тривалістю не менш як 4 тижні. 

Варто зауважити, що для деяких категорій працівників залишено 
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меншу ніж 28 календарних днів тривалість відпустки: для працівників, 
зайнятих на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудни-
ках глибиною до 150 метрів та інвалідів III групи тривалість щорічної 
основної відпустки становить 26 календарних днів. 

Також Проектом збільшується тривалість відпустки без збереження 
заробітної плати за заявою працівника із 15 днів до 3 місяців. Надається 
така відпустка за сімейними обставинами та з інших причин. На жаль, в 
проекті не закріплюється перелік обставин, які можна вважати «іншими 
причинами», за яких працівника можна «відправити» у відпустку без 
збереження заробітної плати, а відтак це дає роботодавцю необмеже-
не право використання даного виду відпустки і тим самим необмежену 
можливість порушення прав працівників [6, c.328].

Серед інших новел - розширення переліку підстав для надання від-
пусток у зв’язку з навчанням, а саме у зв’язку з навчанням в навчальних 
закладах післядипломної освіти та аспірантурі. 

безумовно, важливим питанням є співвідношення імперативного та 
договірного регулювання часу відпочинку, адже для трудового права 
характерне поєднання цих двох методів. В умовах ринкової економіки 
акцент зміщується на децентралізований метод, який дозволяє вклю-
чати договірні механізми регулювання питань відпочинку, зокрема 
такі питання як перенесення щорічної трудової відпустки, відкликання 
працівника з щорічної трудової відпустки (в частині відшкодування 
витрат, пов’язаних з таким відкликанням) тощо. акти колективно-
договірного регулювання можуть також встановлювати і різні пільги 
для працівників, що стосуються часу відпочинку, наприклад, надання 
додаткових відпусток, спеціальних перерв.

Централізовано ж повинні визначатись основні засади правового ре-
гулювання часу відпочинку та встановлюватись мінімальні стандарти в 
цій сфері.

Підсумовуючи та оцінюючи в цілому положення Проекту щодо часу 
відпочинку, слід дійти висновку, що більшість його норм тотожні нор-
мам, що містяться у чинному КзпП та зУ «Про відпустки». звісно, без 
змін також не обійшлося. однозначну оцінку новій редакції Трудово-
го кодексу важко дати, адже в Проекті знайшли своє відображення як 
позитивні, так і негативні нововведення. Лише після прийняття у друго-
му читанні та набуття чинності зможемо оцінити, які «підводні камені» 
приготував Новий трудовий кодекс для працівників та роботодавців, а 
також дати однозначну відповідь на запитання: «Новий трудовий ко-
декс: прогрес чи регрес?».
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СТАНдАРТІВ єВРОПЕйСЬКОГО СОЮзУ У ВНУТРІШНє

зАКОНОдАВСТВО УКРАїНИ

Филипець Є.Ю.
студент 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна

В умовах європейської інтеграції та із взяттям на себе зобов’язань 
Україною відповідно до підписаних міжнародних нормативно-правових 
актів, постає важливе питання щодо імплементації та реалізації трудо-
вих стандартів Європейського Союзу (далі – ЄС) у внутрішнє законодав-
ство України. актуальність пропонованого дослідження зумовлена тим, 
що впровадження трудових стандартів ЄС приведе до гармонізації та 
реформування трудового законодавства України, модернізації соціаль-
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ного сектора державної політики. а конкретні нормативні положення 
будуть відображені у прийнятті Трудового Кодексу України (далі – ТК 
України) та вдосконаленні чинного трудового законодавства.

Питанню імплементації трудового законодавства та трудових стан-
дартів ЄС у внутрішнє законодавство України приділяли багато уваги 
такі вчені як Н.б. болотіна, П.Д. Пилипенко, Л.Я. Гінзбурга, М.І. Іншин, 
С. Клауверт, В.І. Нікітінський, Л.І. Лазор, С.М. Прилипко, Н.М. Хуто-
рян, Г.І. Чанишева, о.Я. Ярошенко та деякі інші вчені.

Метою даної наукової роботи є проведення аналізу та визначення 
стану процесу імплементації трудових стандартів ЄС у внутрішнє зако-
нодавство України, розгляд особливостей імплементації та формування 
оцінки сучасному стану та перспектив розвитку механізму імплемента-
ції міжнародних трудових стандартів.

Визначення поняття імплементації норм міжнародного права, на 
нашу думку, у повному обсязі подав а.С. Гавердовський: «Імплемен-
тація норм міжнародного права – це цілеспрямована організаційно-
правова діяльність держав, яка здійснюється індивідуально, колектив-
но або в межах міжнародної організації з метою своєчасної, всебічної 
та повної реалізації прийнятих ними у відповідності з міжнародним 
правом зобов’язань» [1, с.62]. актуальною є позиція М.о. баймура-
това щодо наведеного визначення, а саме, що імплементація виступає 
як підготовча стадія, котра є об’єктивно необхідною для забезпечення 
своєчасної та всебічної реалізації міжнародно-правових норм. зокрема, 
що стосується галузі праці, то вона полягає не лише у правотворчій ді-
яльності країни, а відіграє також важливу роль у проведенні комплексу 
заходів організаційного характеру, котрі спрямовані на безпосередню 
реалізацію міжнародно-правових норм [2, с.34].

Міжнародно-правове регулювання праці складає суттєву частину 
міжнародного публічного права та одночасно займає особливе місце в 
системі трудового права будь-якої держави. В результаті імплементації 
«відбувається запозичення категорії міжнародного права і трансфор-
мація національного законодавства. завдання законодавця – зробити 
імплементацію процесом, здатним оновити правову систему більш при-
родним чином, органічним по відношенню до власного права. Імпле-
ментація має закономірний характер, вона є важливим компонентом тих 
соціальних процесів, які характерні для сучасного світу: процесів, що 
ведуть до все більшої інтеграції країв в єдине світове співтовариство, 
володіють єдиними (або подібними) правовими цінностями, ідеалами, 
механізмами регулювання. [3, с. 104]
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Також на нашу думку, імплементацію варто характеризувати як ді-
яльність державних установ у дослідження нормативно-правої бази 
Європейського Союзу у регулюванні трудової діяльності, а також по-
рівняльна оцінка національного законодавства на відповідність рівню 
європейського правового регулювання міждержавних відносин, підве-
дення підсумків та надання пропозицій щодо поступового їх прийняття, 
впровадження результатів нормотворчої діяльності у правозастосовну 
практику. При цьому слід зазначити, що імплементація норм міжнарод-
ного трудового права зовсім не полягає лише в правотворчій діяльності 
держави-учасника того чи іншого міжнародного договору, пов’язаної 
з відтворенням норм міжнародного трудового права внутрішнім зако-
нодавством. Вона передбачає проведення широкого комплексу законів 
організаційного характеру, спрямованих на безпосередню реалізацію 
міжнародних стандартів праці.

Ще одним важливим моментом є той, що імплементація трудових 
стандартів ЄС у внутрішнє національне законодавство не може здій-
снюватися стихійно та механічно. адже у даному процесі важливу роль 
займає внутрішній державний суверенітет кожної країни, а також кожна 
країна наділена своїми особливостями побудови державного механізму, 
врегулювання суспільних відносин на законодавчому рівні та ін.

Українська держава, як суб’єкт міжнародного права, з самого по-
чатку суверенного розвитку і побудови державності приділяє належну 
увагу питанням імплементації норм міжнародного права. Головним є 
примат міжнародного права над внутрішньодержавним законодавством, 
проголошений ще у Декларації про державний суверенітет України, 
прийнятий Верховною радою України 16 липня 1990 року, в якому вста-
новлено, що Україна «виступає рівноправним учасником міжнародного 
спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної 
безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі 
та європейських структурах. Україна визнає перевагу загальнолюдських 
цінностей на класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнарод-
ного права перед нормами внутрішньодержавного права. розвиваючи 
ці головні положення імплементації основних норм і принципів міжна-
родного права, прийняті далі закони України створили певний механізм 
імплементації шляхом використання всіх її форм. Як зазначає професор 
В.Н. Денисов: «одним із найважливіших проявів зближення міжнарод-
ної та національної правових систем є проголошення норм міжнародно-
го права складовою частиною національних правових систем».

Відповідно до цього в ч.1 ст. 9 Конституції України закріплено, що 
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«чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною радою України, є частиною національного законодавства 
України». Таке ж саме положення відображено у законі України «Про 
міжнародні договори України».

Важливим у питанні адаптації трудового законодавства України до 
законодавства ЄС є те, що від часу незалежності України законодавство 
у сфері праці постійно зазнавало змін у процесі приведення трудових 
норм права до міжнародних стандартів. Важливо згадати, що внаслідок 
процесу поширення норм європейського трудового права та приєднання 
до Європейської конвенції громадяни України отримали право на звер-
нення до Європейського суду з прав людини за захистом [4, с.14].

одним із найбільш обговорюваних питань у трудовому законо-
давстві ЄС є питання трудової міграції. Директива ради №68/360 від 
15.10.1968р. «Про відміну обмежень на пересування і перебування тру-
дящих, які є громадянами держав-членів Співтовариства і членів їх сі-
мей у межах Співтовариства держав членів Співтовариства» відмінила 
обмеження на пересування і перебування у межах Співтовариства гро-
мадян інших країн, а також членів їх сімей до яких застосовується ре-
гламент №1612/68 [5]. Документ закріплює принцип неприпустимості 
дискримінації, що означає, що трудящі-члени Співтовариства наділені 
такими ж можливостями отримання роботи, як і громадяни держави, 
що їх приймає.

Це питання також знайшло своє відображення у проекті ТК України 
у відповідності до Угоди про асоціацію з ЄС (далі – Угода). Передусім 
потрібно звернути увагу на питання, пов’язане із трудовою діяльністю 
громадян України за кордоном. В ст. 18 Угоди зазначено, що: a) існуючі 
можливості доступу до зайнятості для українських працівників, нада-
ні державами-членами згідно з двосторонніми договорами, мають бути 
збережені та, у разі можливості, покращені; б) інші держави-члени по-
винні вивчити можливість укладання подібних договорів.

Відповідно до зазначеної статті Угоди: рада асоціації зобов’язується 
розглянути можливість надання інших більш сприятливих положень 
у додаткових сферах, зокрема можливості доступу до професійно-
го навчання, згідно із законами, умовами та процедурами, чинними у 
державах-членах та в ЄС, при цьому беручи до уваги ситуацію на ринку 
праці у державах-членах та в ЄС [6]. У свою чергу в проекті ТК України 
у статтях 6-8 зазначено про регулювання трудових відносин громадян 
України, які працюють за межами України, трудових відносин іноземців 
та осіб без громадянства, які працюють в Україні, трудових відносин 



аКТУаЛьНІ ПробЛеМи СоЦІаЛьНоГо ПраВа
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

157

громадян України, які працюють в Україні за трудовими договорами з 
іноземними роботодавцями.

Досвід країн, які розвивалися у напрямку європейської інтеграції за-
свідчив дієвість та ефективність основних постулатів європейської со-
ціальної політики. Тому міжнародні акти, які є ратифіковані Україною, 
мають велике значення у встановленні європейської соціальної моделі. 
Це, зокрема, Європейська соціальна Хартія, Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод, а також Директиви ради Європи та 
Конвенції Міжнародної організації Праці (МоП), норми яких частково 
відображені в Угоді. Відповідно до зазначеної тематики метою пропоно-
ваної праці є аналіз положень передбачених Угодою, що знайшли своє 
відображення у проекті ТК України.

Важливим положенням в Угоді є свобода об'єднань та ефективне ви-
знання права на колективні переговори. Проект ТК України закріплює 
поняття соціального діалогу, що дає право говорити про паритетні за-
сади формування соціальної політики в Україні. Варто зазначати, що 
задекларовано виведення соціального діалогу на якісно новий рівень. 
Натомість, у Проекті ТК України обмежуються права профспілкових 
організацій, зокрема в частині послаблення ролі профспілок у питаннях 
погодження на звільнення працівників.

Колективні переговори та укладення колективних договорів, угод, 
розв’язання колективних трудових спорів не залишилися без уваги у 
проекті ТК України. Стаття 342 проекту ТК встановлює порядок роз-
робки, укладання та виконання колективних договорів і угод з метою 
сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 
інтересів працівників і роботодавців визначаються законом. У статті 
343 проекту ТК України закріплено порядок функціонування системи 
заходів стосовно вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 
та взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулюван-
ня колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними, ви-
значається законом. 

особливої уваги заслуговує реалізація положень Угоди в частині не-
допущення дискримінації та викорінення дитячої праці. ч.1 ст.17 Угоди 
містить вимоги стосовно поводження з працівниками: «…ставлення до 
працівників, які є громадянами України та які законно працевлаштовані 
на території держави-члена, має бути вільним від будь-якої дискриміна-
ції на підставі громадянства стосовно умов праці, винагороди або звіль-
нення порівняно з громадянами цієї держави-члена», а Україна згідно з 
ч.2 ст.17 Угоди повинна забезпечити аналогічне ставлення до найманих 
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працівників, які є громадянами держави-члени асоціації на своїй тери-
торії.

У статті 3 проекту ТК України забороняється будь-яка дискриміна-
ція у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і мож-
ливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, 
інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейно-
го та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства 
у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, 
звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом 
своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх 
прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером 
роботи або умовами її виконання.

Відповідно до Угоди, також важливої уваги заслуговують питання 
сприяння зайнятості населення в Україні, зокрема модернізація юри-
дичних гарантій зайнятості населення в Україні. В свою чергу, це, мож-
ливо, стосуватиметься внесення змін до закону України «Про зайнятість 
населення» та приведення його у відповідність до передбачених Угодою 
трудових стандартів Європейського Союзу.

отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що імплементація 
норм міжнародного права до національного законодавства України пе-
редбачає дотримання міжнародно-правових норм на міжнародному рівні 
та забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань на націо-
нальному рівні. Проаналізувавши основні трудові права, які закріплені 
у Конституції України, КзпП України та інших законах України з між-
народними трудовими стандартами, ми звернули увагу на те, що укра-
їнське законодавство потребує імплементації норм, які проголошені в 
Угоді, загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про еко-
номічні, соціальні та культурні права. Хоча варто відзначити, що україн-
ське трудове законодавство у більшості законодавчих норм відображає 
та чітко закріплює трудові стандарти ЄС та міжнародних співтовариств. 
Також вважаємо, що закріплення трудових стандартів ЄС у проекті ТК 
України сприятиме розвитку трудових відносин, питаннях соціального 
діалогу, питань, пов’язаних із сприянням зайнятості населення, охоро-
ни праці, недискримінації та викорінення дитячої праці, врегулювання 
права на винаходи та патенти працівником та роботодавцем, та ін., що, 
зрештою, вплине на розвиток соціальної політики та трудового законо-
давства України.
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НАТУРАЛЬНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОдАРСТВІ

Фурик І.Я.
кандидат юридичних наук,

асистент кафедри соціального права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

м. Львів, Україна

Вдосконалення оплати праці працівників та їхня мотивація є необ-
хідною умовою підвищення ефективності та сталого розвитку сільсько-
го господарства. оплата праці в сільському господарстві залишається 
однією з найбільш низьких у порівнянні з іншими галузями економіки 
країни. Внаслідок цього, саме в сільському господарстві досить поши-
реною є натуральна форма оплати праці. Широке застосування нату-
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ральної форми оплати праці в сільському господарстві пов’язане, на-
самперед, з наступними особливостями:

1) фінансові труднощі, які на сьогодні переживають практично усі 
сільгосппідприємства. Виробництво сільськогосподарської продук-
ції пов’язане із значними ризиками природно-кліматичного характеру. 
робочий період часто не співпадає з часом виготовлення продукції, її 
реалізацією, внаслідок чого результати затраченої праці визначаються 
значно пізніше закінчення процесу праці. Це призводить до недостачі 
оборотних коштів і, як наслідок, до затримки виплати заробітної пла-
ти. Як вихід, сільгосппідприємства почали інтенсивно розплачуватись з 
працівниками власною продукцією.

2) бажанням працівників сільгосппідприємств. Мешканці сільської 
місцевості, маючи особисті селянські господарства, часто зацікавле-
ні саме в натуральній формі оплати праці, оскільки, використовуючи 
отриману сільгосппродукцію у власному господарстві, вони отримують 
більшу матеріальну вигоду. Тобто така форма оплати праці, з одного 
боку, є прийнятною для працівників, а з іншого – дозволяє роботодавцю 
зменшити розмір грошових розрахунків.

В натуральній формі оплата праці може здійснюватись лише при  
дотриманні наступних умов, передбачених ст. 23 закону України “Про 
оплату праці”:

1) вона повинна бути передбачена колективним договором. Якщо та-
кий не укладений на підприємстві чи у фермерському господарстві, ви-
плата заробітної плати в натуральній формі неможлива. Також позбавле-
ні можливості виплачувати заробітну плату в натуральній формі фізичні 
особи-підприємці, які використовують найману працю. 

2) ціна товарів не повинна бути вище їх собівартості.
3) розмір натуральної частини заробітної плати не може перевищува-

ти 30%. Тобто більша частина заробітної плати повинна виплачуватись 
грошима.

4) вона повинна бути звичайною або бажаною для працівників, тоб-
то не можна виплатити заробітну плату такими товарами чи продукці-
єю, від яких працівник відмовляється.

5) товари, продукція, якими здійснюється оплата праці, не входять 
до переліку, передбаченого постановою Кабінету Міністрів №244 “Про 
перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою”. 
Він містить багато продукції та товарів, які можуть вироблятись сіль-
госппідприємствами. Наприклад, насіння, племінні тварини, лікарські 
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рослини, мак, коренеплід цукрового буряка тощо. а такі товари як рос-
линна олія, мед, зернові культури, корм для тварин, молоко, м’ясо тва-
рин (крім племінних), можна використовувати для оплати праці. При 
цьому слід враховувати, що згідно Переліку №244 сільгосппідприєм-
ства не можуть виплачувати заробітну плату цукром, навіть ті, які ви-
рощують цукровий буряк.

Проект Трудового кодексу зберігає натуральну форму оплати праці. 
згідно з положеннями ст. 229 Проекту, колективним договором, а якщо 
договір не укладено - нормативним актом роботодавця, погодженим з 
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником), як виняток, може бути передбачено часткову виплату 
заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, 
що не перевищує 30 відсотків заробітної плати, нарахованої за місяць, 
у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за 
вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною 
для працівників. При цьому, і надалі за Кабінетом Міністрів України 
зберігаються повноваження щодо визначення переліку товарів, які не 
можуть бути використані для виплати заробітної плати натурою.

Як бачимо, сьогодні запровадження натуральної форми оплати праці 
залежить від волевиявлення сторін колективного договору, а у разі ухва-
лення Трудового кодексу України у редакції, що аналізується, рішення 
про часткову оплату праці натурою зможе ухвалювати ще й роботода-
вець. 

Чимало країн обов’язковою умовою оплати праці натурою визнають 
також отримання попередньої згоди працівника. зокрема, у ст. 174 Тру-
дового кодексу республіки азербайджан передбачено, що за згодою пра-
цівника до 20% заробітної плати з заміною пропорційно вартості може 
видаватися в натуральній формі споживчими товарами, що вироблені на 
підприємстві, за винятком спиртних напоїв, тютюнових виробів, нарко-
тичних засобів і психотропних речовин та інших предметів, обіг яких 
у цивільному обороті не допускається, іншими побутовими товарами 
повсякденного попиту.

Повна або часткова заміна грошової оплати праці на натуральну 
лише за попереднім погодженням з працівником можлива у білорусії 
(ст.74 Трудового кодексу республіки білорусь). 

Вважаємо, що правило щодо отримання попередньої згоди праців-
ника на оплату праці натурою повинне бути закріплене і у вітчизняному 
законодавстві. Тому пропонуємо доповнити Кодекс законів про працю 
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України та закон України “Про оплату праці” положенням наступного 
змісту: “Часткова оплата праці у натуральній формі дозволяється за по-
передньою письмовою згодою працівника”.

При цьому важливо заздалегідь погодити період упродовж якого 
оплата праці здійснюватиметься у натуральній формі. а також міні-
мальну суму винагороди найманого працівника за виконання трудових 
обов’язків, яку він повинен отримати у грошовому виразі. Пропонуємо 
закріпити правило за яким оплата праці натурою може здійснюватись за 
умови, що частина, яка виплачується грошима, буде не менша, ніж роз-
мір мінімальної заробітної плати.

аналіз чинного законодавства та зарубіжної практики дозволив нам 
систематизувати умови запровадження натуральної форми оплати пра-
ці. зокрема, вітчизняні нормативно-правові акти з питань оплати праці 
повинні бути доповнені положеннями, які би передбачали, що оплата 
праці натурою можлива у разі:

закріплення такої форми оплати праці колективним договором, а 
якщо договір не укладено - нормативним актом роботодавця;

письмової згоди працівника на оплату праці у натуральній формі;
попереднього погодження між працівником і роботодавцем періоду 

упродовж якого оплата праці здійснюватиметься натурою;
закріплення права працівника відмовитись від погодженої раніше 

оплати праці натурою, попередивши про це роботодавця;
оплати праці натурою за справедливими та розумними цінами (не 

вище собівартості продукції підприємства);
оплати праці натурою у розмірі, що не перевищує 30 відсотків опла-

ти праці, нарахованої за місяць;
якщо частина, що виплачується грошима, буде не менша, ніж розмір 

мінімальної заробітної плати;
здійснення оплати праці у натуральній формі у тих галузях або за 

тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці 
у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників;

визначення переліку товарів, які не можуть бути використані для ви-
плати заробітної плати натурою;

якщо така форма оплати праці може бути використана для особисто-
го користування працівника та членів його сім’ї, є для них корисною та 
відповідає їхнім інтересам.

Наведене засвідчує, що умови натуральної форми оплати праці по-
винні бути віднесені до сфери договірного регулювання. зокрема, до-
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цільно визначити на колективно-договірному рівні основні засади за-
провадження натуральних виплат, а безпосередні їх розміри, строки і 
правила встановлювати шляхом закріплення відповідних умов у трудо-
вому договорі.

ЩОдО ПРАВА НА СПРИяННя зАйНяТОСТІ 

Швець Д.Ю.

На сьогодні, попри проголошення в Україні державної політики у 
сфері сприяння зайнятості, вона не знаходить свого безпосередньо-
го правого обґрунтування у вигляді законодавчо закріпленого права на 
сприяння зайнятості. Це, в свою чергу, не дозволяє в повній мірі реалізу-
вати право на зайнятість, оскільки перед державою не виникає обов’язок 
щодо пошуку та впровадження ефективних форм сприяння зайнятості.

розглядаючи правову природу права на сприяння зайнятості, варто 
провести співвідношення права на працю та права на сприяння зайня-
тості.

Право на працю в Конституції УрСр 1978 р. розглядається як пра-
во на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її 
кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального 
розміру, - включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи від-
повідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з 
урахуванням суспільних потреб14. Це право поєднувалося з закріпленим 
у радянській конституції обов’язком кожного здатного до праці сумлін-
но працювати в обраній ним галузі суспільно корисної діяльності15.

14 Конституція (основний закон) Української радянської Соціаліс-
тичної республіки. Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної 
ради Української рСр дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року

 [електронний ресурс]. режим доступу:http://gska2.rada.gov.ua/site/
const/istoriya/1978.html

15 Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистичес-
ких республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховно-
го Совета СССр девятого созыва 7 октября 1977 г.) [електронний ре-
сурс]. режим доступу: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/
red_1977/5478732/
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загалом, чимало європейських держав у своїй правотворчій діяль-
ності дотримуються концепції, згідно з якою, право на працю є природ-
ним правом, яке належить кожній людині на рівні з правом на життя та 
може бути зумовлене лише природним бажанням працювати. 

Варто погодитися з тим, що право на працю є невідчужуваним та 
природнім правом, яке належить особі від народження і не потребує 
додаткового його проголошення на державному рівні16. В свою чергу, 
необхідно зазначити, що право на працю відображає особисті здібності 
та можливості до праці, особа може ніколи ним не скористатися, але при 
цьому не може бути позбавлена його. При цьому, можливість реалізації 
права на працю залежить від створених державою умов за яких таке 
право може бути втіленим в життя.

Саме з огляду створення державою умов для реалізації права на пра-
цю потрібно розглядати право на сприяння зайнятості – суб’єктивне 
право, основним завданням якого є втілення у життя права на працю. 
Як зазначає П.М. рабінович, суб’єктивне юридичне право особи – це за-
кріплена в юридичних нормах можливість її певної поведінки, спрямо-
ваної на здійснення відповідних прав людини. Володіючи суб’єктивним 
юридичним правом, людина набуває таких можливостей (свобод): 1) 
самій чинити певні активні дії (право на свої дії); 2) вимагати від інших 
суб’єктів вчинення певних дій (право на чужі дії); 3) звертатися до дер-
жави за захистом, примусовим забезпеченням свого юридичного права 
(право на забезпечувальні дії держави).

На нашу думку, право на сприяння зайнятості відповідає зазначеним 
ознакам. Воно реалізується у відповідних правовідносинах щодо спри-Воно реалізується у відповідних правовідносинах щодо спри-реалізується у відповідних правовідносинах щодо спри-
яння зайнятості. Як елемент конкретних правовідносин, воно виступає 
в формі права на професійну орієнтацію, сприяння в працевлаштуванні, 
професійне навчання, організацію громадських та інших робіт тимча-
сового характеру, тощо. При цьому, зміст прав та обов’язків учасників 
в кожному з цих випадків буде відрізнятися. Неоднакові і вимоги до 
осіб, які бажають отримати допомогу у сфері сприяння зайнятості. При 
реалізації права на сприяння зайнятості визначаються конкретні дер-
жавні органи, на які покладається обов’язок щодо організації сприяння 
зайнятості. за загальним правилом, особа може відмовитися від реалі-
зації права на сприяння зайнятості (наприклад, припинити професійне 

16 Мокрицька Н. Про сутність проголошеного у Конституції України 
права на працю / Н. Мокрицька // Вісник Львівського університету: сер.: 
Юридична . – 2010 . – Вип.51 . – С. 247-254. 
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навчання). одночасно, інша сторона правовідносин, у разі виникнен-
ня певних обставин, може відмовитися від виконання обов’язків щодо 
сприяння занятості.

оскільки зміст кожного права відображає можливість певної пове-
дінки суб’єкта права, то в сукупності перераховані можливості утворю-
ють зміст права на сприяння зайнятості. 

Таким чином, право на сприяння зайнятості є суб’єктивним правом 
кожної особи, яка досягла необхідного віку на отримання допомоги дер-
жави в певних визначених законом формах щодо створення умов для 
реалізації права на працю.

Як відомо, під формою розуміється спосіб здійснення, виявлення 
будь-якої дії17. законодавець, закріплюючи в законі України «Про за-
йнятість населення» способи здійснення права на сприяння зайнятос-
ті, використовує два поняття «форми сприяння зайнятості» та «заходи 
сприяння зайнятості», проте,  зміст цих термінів не розкриває. 

зокрема, в ст.22 закону України «Про зайнятість населення» перед-
бачено, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує держав-
ну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його те-
риторіальні органи відповідно до покладених на них завдань, зокрема, 
вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних 
форм сприяння зайнятості населення.

На нашу думку, при дослідженні зовнішнього вираження сприяння 
зайнятості більш правильним буде застосування саме терміну «форма». 
Тоді як термін «захід» є складовим елементом форми. адже саме заходи 
формують та наповнюють зміст поняття форм сприяння зайнятості та 
становлять собою сукупність засобів для досягнення, здійснення тієї чи 
іншої форми сприяння зайнятості. 

загалом, форми сприяння зайнятості можуть не бути закріпленими 
в тому чи іншому нормативному акті (наприклад, фінансові, методоло-
гічні, тощо) та, як наслідок, здійснювати непрямий вплив на створенням 
умов для реалізації права на працю.

однак, детального вивчення потребують саме організаційно-правові 
форми сприяння зайнятості, які поєднують організаційну та правову 
складові участі держави в процесі сприяння зайнятості населення.

Для того, щоб з’ясувати, чи притаманні сприянню зайнятості саме 
організаційно-правові форми, потрібно звернутися до етимологічного 

17 Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. білодід (голова) 
та ін.]. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980. – Том 10, 1979. – Стор. 617.
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значення слова «організаційний». 
академічний тлумачний словник український мови визначає сло-

во «організаційний» як прикметник до слова «організація» і такий, що 
пов’язаний з організацією чого-небудь або який здійснює організацію 
чого-небудь18. Тоді, як організація визначається як дія за значенням ор-
ганізувати, організовувати і організуватися, організовуватися19. 

Якщо проаналізувати законодавчо закріплені форми сприяння за-
йнятості, то можна дійти висновку, що кожній формі притаманний 
особливий порядок організації дій сторін правовідносин у сфері спри-
яння зайнятості. Таким чином, процес взаємодії сторін у межах однієї 
організаційно-правової форми визначено або законом або відповідним 
підзаконним нормативно-правовим актом. з огляду на це, сприяння за-
йнятості здійснюється саме в організаційно-правових формах, оскільки 
порядок взаємодії сторін в рамках конкретної організаційно-правової 
форми чітко визначено національним законодавством.

закон України «Про зайнятість населення» передбачає наступні за-
вдання заходів сприяння зайнятості: забезпечення відповідності рівня 
професійної кваліфікації працездатних осіб потребам ринку праці, ство-
рення умов для активного пошуку роботи безробітними та підвищення 
конкурентоспроможності осіб на ринку праці20.

Варто погодитися, що такі завдання є важливими, однак, не в повній 
мірі відповідають завданням держави у сфері сприяння зайнятості, що 
передбачені у численних міжнародних договорах, які є частиною націо-
нального законодавства України.

Так, у загальній декларації прав людини передбачається,  що кожна 
людина поряд з правом на працю, на вільний вибір роботи, має право на 
захист від безробіття21. Найбільш чітко висвітлено питання захисту від 
безробіття в Конвенції МоП №122 «Про політику в галузі зайнятості» 
1964 року та Конвенції МоП №168 «Про сприяння зайнятості та захис-
ту від безробіття» 1988 року. Конвенції розглядають сприяння повній, 
продуктивній і вільно обраній зайнятості як першочергове завдання і 

18 Словник української мови: в 11 томах. – Том 5, 1974. – Стор. 739.
19 Словник української мови: в 11 томах. – Том 5, 1974. – Стор. 739.
20 закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-

VI [електронний ресурс]. режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/5067-17.

21 загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [електронний ре-
сурс]. режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 
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невід’ємну частину економічної і соціальної політики держави. осно-
вною метою цієї політики є стимулювання економічного зростання й 
розвитку, піднесення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та 
ліквідації безробіття і неповної зайнятості.

Таким чином, з огляду на завдання держави у сфері сприяння зайня-
тості, організаційно-правові форми сприяння зайнятості потрібно 
визначити, як комплекс внутрішньо узгоджених та врегульованих за-
конодавством заходів сприяння зайнятості, спрямованих на реалізацію 
особами права на працю, попередження та усунення наслідків безро-
біття.

зАВдАННя КОдИФІКАЦІї ТРУдОВОГО зАКОНОдАВСТВА В 
УМОВАХ єВРОІНТЕГРАЦІї УКРАїНИ

Шкодяк А.І.
студентка 2 курсу ОКР «Магістр»

юридичного факультету
Львівського національного університету

імені Івана Франка
м. Львів, Україна

однією із вимог і завдань, отриманих Україною від Європейського 
Союзу у зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, було 
проведення реформ в різних сферах політичного та правового життя. 
Преамбула згаданої Угоди містить наступні рядки: «сторони цієї Уго-
ди … бажаючи просувати процес реформ та адаптації законодавства в 
України, що сприятиме поступовій економічній інтеграції, поглибленню 
політичної асоціації, впевнені в необхідності для України впроваджува-
ти політичні, соціально-економічні, правові та інституційні реформи з 
метою ефективного виконання цієї Угоди…»[7]. Український уряд отри-
мав достатньо великий список того, що потрібно змінити та реформу-
вати. І одним із шляхів реалізації цих реформ в сфері трудового права 
є проведення кодифікації трудового законодавства (прийняття нового 
Трудового кодексу). В юридичній літературі немає визначення, що таке 
кодифікація трудового законодавства. Це поняття, в свою чергу, скла-
дається з двох складових: поняття «кодифікації» та поняття «трудового 
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законодавства». Тому варто з’ясувати, що ж собою являє кодифікація 
трудового законодавства. І розпочнемо ми з кодифікації.

Можна зустріти багато визначень поняття «кодифікація». Наприклад, 
Л.а. Луць визначає кодифікацію як спосіб систематизації, який поля-
гає у змістовній переробці нормативно-правових приписів, пов’язаних 
спільним предметом регулювання та об’єднанні їх в єдиному акті [3]. 
о.Ф. Скакун під кодифікацією розуміє спосіб систематизації законо-
давчих актів, який полягає в удосконаленні через зміну змісту юридич-
них норми, пов’язаних загальним предметом правового регулювання, і 
об’єднання у новий єдиний нормативно-правовий акт [6]. Також можна 
знайти і таке визначення кодифікації: це спосіб систематизації норма-
тивних актів, здійснюється шляхом перероблення та зведення правових 
норм, що містяться в різних актах, у логічно узгоджений нормативно-
правовий акт, який системно і вичерпно регулює певну сферу суспіль-
них відносин, як правило, на галузевому рівні. Метою кодифікації є за-
безпечення єдиного систематизованого регулювання відносин у певній 
сфері, а результатом - створення нового нормативно-правового акту для 
такої сфери відносин [2]. Проаналізувавши ці три поняття можна зро-
бити висновок, що кодифікація – це спосіб систематизації нормативно-
правових актів однієї галузі права, який полягає у перероблені та зве-
денні правових норм цієї галузі, в результаті якої створюється новий 
єдиний нормативно-правовий акт, який систематично та вичерпно регу-
лює відносини цієї галузі права.

отже, що таке кодифікації ми з’ясували. Тепер, варто з’ясувати що ж 
таке трудове законодавство.

Чинний Кодекс законів про працю України (скорочено - КзпП) міс-
тить ст. 4, яка вказує, що законодавство про працю складається з Ко-
дексу законів про працю України та інших актів законодавства України 
про працю, прийнятих відповідно до нього [1]. Конституційним Судом 
України в рішенні у справі за конституційним зверненням Київської 
міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 
КзпП України від 9 липня 1998 р. №12-рп/98 було дано офіційне тлума-
чення терміну «законодавство». Так, Конституційний Суд України дій-
шов висновку, що термін «законодавство», який вживається в ч. 3 ст. 21 
Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери застосуван-
ня контракту як особливої форми трудового договору, потрібно розуміти 
так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою Украї-
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ни, а також постанови Верховної ради України, укази Президента Укра-
їни, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах 
їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України 
[5]. Тому, трудове законодавство України варто розглядати як систему 
нормативно-правових актів, які приймаються уповноваженими органа-
ми державної влади, місцевого самоврядування, посадовими особами, 
відповідно до їх повноважень з метою правового регулювання трудових 
відносин, встановлюючи правила поведінки учасників цих відносин.

Взявши за основну все вищенаведене, можна дати наступне визна-
чення кодифікації трудового законодавства. Кодифікація трудового зако-
нодавства – це систематизація нормативно-правових актів (законів, під-
законних нормативно-правових актів), що регулюють відносини в сфері 
трудового права, у логічно узгоджений нормативно-правовий акт, який 
системно та вичерпно регулюватиме сферу трудових відносин.

Підготовка нового кодифікованого акту у цій сфері зумовлена тим, 
що основу трудового законодавства України, на сьогодні, складає Ко-
декс законів про працю, який був прийнятий ще 10 грудня 1971 року 
і набув чинності з 1 червня 1972 року. Слід зазначити, що за останні 
15 років було внесено чимало змін і доповнень, зокрема, з 1973 року 
Верховною радою  було прийнято понад 60 законів про внесення змін 
до КзпП, внаслідок цього із 265 статей та преамбули, що містились у 
першій редакції КзпП, суттєво змінилися 235 статей кодексу (деякі із 
них – неодноразово) [4].

Така необхідність зумовлена і розвитком суспільних відносин, пере-
ходу України від планової економіки до ринкових відносин, дією нор-
мативних актів, прийнятих ще за часів Української рСр. застосування 
та реалізація на практиці норм трудового законодавства ускладнюється 
також тим, що вони розпорошені в багатьох нормативно-правових ак-
тах (законах, підзаконних), часто дублюють одна одну або й суперечать 
одна одній.

отже, з’ясувавши що таке кодифікація трудового законодавства і при-
чини необхідності її проведення сьогодні в Україні, саме час з’ясувати і 
завдання кодифікації в умовах євроінтеграції України.

одним із першого чергових завдань кодифікації є узгодження укра-
їнського трудового законодавства із нормами Європейської соціальної 
хартії і інших актів Європейського Союзу. Так, одним із лейтмотивів 
проекту Трудового кодексу від 2015 року є заборона дискримінація за 
будь-якою ознакою (за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
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гійних та інших переконань, статі, етнічного або соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознака-
ми у сфері праці). одним із мотивів проведення заборони дискримінації 
червоною лінією через весь Трудовий кодекс можна назвати мету досяг-
нення рівня європейських стандартів у трудовій сфері. 

Ще одним із завдань кодифікації є осучаснення норм трудового за-
конодавства. Як вже було сказано раніше, наразі основний масив норм 
міститься в КзпП України, який був прийнятий ще за часів Української 
рСр, коли в Україні панувала політика планової економіки. з перехо-
дом України до ринкової економіки державні інтереси в трудовій сфері 
відійшли на другий план, а основною ціллю стали інтереси громадян 
(найманих працівників). раніше, законодавець надавав більше захисту 
роботодавцю, ніж працівникам. Із цього можна вивести ще одне завдан-
ня кодифікації трудового законодавства, а саме: посилення прав праців-
ників, встановлення системи соціальних гарантій прав працівників, роз-
робка механізмів їх захисту тощо.

Також серед завдань здійснення кодифікації трудового законодавства 
є необхідність зведення до мінімуму регулювання трудових відносин 
підзаконними актами, піднесення значення закону, насамперед Трудово-
го кодексу. Трудове законодавство регулює не лише трудові відносини, 
а й відносини, що тісно пов’язані із трудовими (наприклад, відносини 
працевлаштування, відносини щодо вирішення трудових спорів тощо), 
які врегульовані окремими законами. Тому не можна розраховувати на 
те, що в Трудовий кодекс повністю охопить і буде містити всі норми, 
що регулюватимуть як трудові, так і ті, що тісно з ними пов’язані, від-
носини. В такому разі не можна стверджувати, що змістове наповнення 
кодексу буде якісним і не спричинить виникнення таких самих проблем, 
які існують на сьогодні. Хоча, нова кодифікація трудового законодавства 
має надати Трудовому кодексу пріоритетного значення. Встановлення 
такого пріоритетного значення кодексу має на меті внесення ясності та 
чіткості у разі виникнення суперечностей між нормами трудового за-
конодавства.

Кодифікація трудового законодавства потребує не удосконалення чи 
уточнення окремих норм, а розробки нових концептуальних підходів 
щодо правового регулювання трудових відносин.

--------------------------
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ГАРАНТІї дЛя ПРАЦІВНИКІВ ПРИ УКЛАдЕННІ ТРУдОВОГО 
дОГОВОРУ В ПРОЕКТІ ТРУдОВОГО КОдЕКСУ

Щерба З.-М.І.
студентка 1 курсу ОКР «Магістр»

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

Поняття юридичних гарантій слід розглядати їх у двох значеннях: у 
широкому та вузькому розумінні.

Юридичні гарантії у широкому розумінні – це складна категорія, яка 
охоплює собою норми права та діяльність державних органів, громадсь-
ких організацій та їх посадових осіб.

Юридичні гарантії у вузькому розумінні складають собою систему 
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норм права, призначенням яких є забезпечити уповноваженим суб’єктам 
реалізацію їхніх прав[8; c. 187].

ооН прийняла низку документів, що утверджує міжнародні стан-
дарти з питань праці. Це загальна декларація прав людини (1948), 
Міжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права (1966), 
Міжнародний пакт про громадянськi i полiтичнi права (1966). радою 
Європи було прийнято такі важливі документи як Європейська конвенція 
про захист прав людини i основних свобод (1950) та Європейська 
соціальна хартія (1961). Визначальне значення має Хартія основних 
прав працівників прийнята Європейським союзом. Таким чином, по 
суті, міжнародними зусиллями створене зведення основних актів по 
соціально-трудових відносинах, для розробки і вдосконалення будь-якої 
національної системи трудового права, прагнучої відповідати загальним 
вимогам цивілізованого суспільства. Для України надзвичайно важливо 
враховувати міжнародні стандарти у національному законодавстві про 
працю по скільки воно перебуває на етапі реформування, але не слід 
забувати про наші національні особливості трудових правовідносин і 
тільки після цього запозичувати міжнародні норми.

особливе місце серед юридичних гарантій у трудовому праві 
посідають гарантії прав фізичної особи при укладенні трудового дого-
вору, адже саме від того, укладуть з нею трудовий договір чи ні, які 
умови будуть у ньому прописані, залежить благополуччя працівника 
та його сім’ї. Як відзначає П. а. бущенко, працівник як більш слабка 
сторона трудового договору повинен підлягати особливому захисту при 
укладенні трудового договору, що, природно, допускає деяке обмеження 
прав і волевиявлення роботодавця на користь прав і законних інтересів 
працівника. Таке обмеження випливає із змісту ст. 3 Конституції України, 
де закріплена нова формула, згідно з якою права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави[3, ст. 19].

Як і чинне законодавство України, зокрема і Кодекс законів про працю 
(надалі – КзПП), так і Проект Трудового Кодексу України закріплюють 
доволі великий перелік юридичних гарантій прав людини при укладенні 
трудового договору. Тим не менше, виникають питання щодо їх дієвості, 
оскільки окремі з них, навіть закріплені у Проекті Трудового Кодексу 
України, досі мають прогалини, які дозволяють обходити ці гарантії. з 
огляду на наведене, існує доцільність їх вивчення та удосконалення.

Передусім, слід звернути увагу на таку основоположну юридичну 
гарантію права людини на працю, як свобода укладення трудового до-
говору. І. а. Вєтухова указує, що свобода укладення трудового договору 
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є однією з юридичних гарантій права на працю. Для працівника свобода 
укладення трудового договору означає повну можливість обрати собі 
місце й рід роботи з урахуванням власних інтересів, знань, прагнень, 
а для підприємства – вибрати найбільш підхожого за діловими якостя-
ми працівника. І працівник, і підприємство при цьому здійснюють свій 
вибір. обидві сторони заінтересовані в тому, щоб він виявився вдалим, 
бо тоді трудовий договір буде стабільним. зважаючи на це, і суспільство 
в цілому заінтересоване в ефективності такого вибору [4, ст. 91]. 

Дійсно, як вважають К.Ю. Мельник та а.о. бабенко, сьогодні цен-
тральним принципом сучасного трудового права слід вважати саме 
принцип свободи трудового договору, який означає, що будь-яка фізична 
особа, яка володіє трудовою правосуб’єктністю, має право на підставі 
вільного вибору укласти трудовий договір з роботодавцем[5, ст. 129].

Свобода укладення трудового договору передбачена в ст. 2 КзпП 
України, а також в ст. 2 Проекту Трудового Кодексу. Щоправда, у Проекті 
Трудового Кодексу, ця гарантія сформульована не так поширено, як у 
КзПП. Так, згідно з ч. 1 ст. 2 КзпП України право громадян України на 
працю, – тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче вста-
новленого державою мінімального розміру, – включаючи право на 
вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. 
Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє 
працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, 
а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у 
результаті переходу на ринкову економіку[1]. а відповідно до п. 8 ст. 2 
Проекту Трудового Кодексу, свобода праці що включає право на працю, 
яку кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, визначається 
як один з принципів правового регулювання трудових правовідносин 
[2].

однак, чинний КзПП звужує обсяг ст. 43 Конституції України, яка 
регулює право працю, визнаючи право на працю лише за громадяна-
ми України. а от ч. 8 ст. 2 Проекту Трудового Кодексу закріплює таке 
право за «кожним», що включає в себе не тільки громадян України, але 
й іноземців та осіб без громадянства. Таким чином, у новому Проекті 
Трудового Кодексу законодавець привів формулювання цієї гарантії у 
відповідність до Конституції України.

однією з найважливіших юридичних гарантій прав фізичної осо-
би при укладенні трудового договору є норма ст. 29 Проекту Трудо-
вого Кодексу, яка забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на 
роботу[2].
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Національний законодавець не розкриває зміст поняття 
«необґрунтована відмова у прийнятті на роботу». У юридичній літературі 
існують наступні підходи до визначення цього поняття. Так, П. Д. Пи-
липенко вважає необґрунтованою відмовою при наявності вакантного 
робочого місця відмову з посиланням на обставини, що не належать до 
ділових якостей працівника[6, ст. 178]. К.Ю. Мельник та а.о. бабенко 
визначають наступні ознаки цього явища: наявність вакантної посади 
та відмова у прийнятті на роботу з мотивів, які не стосуються ділових 
якостей претендента[5, ст.132], а сам термін «необґрунтована відмова» 
визначають як відмова в укладенні трудового договору за наявності ва-
кантного робочого місця (посади), невмотивована чи мотивована по-
силаннями на обставини, які не належать до ділових якостей фізичної 
особи[5, ст.134].

Ще однією з найважливіших гарантій прав фізичної особи при 
укладенні трудового договору є заборона дискримінації в галузі 
праці. Слід одразу відзначити, що дискримінація як явище суспільної 
дійсності несе негатив у життя будь-якої країни, оскільки озлобляє ча-
стину суспільства, яка піддається утискам, спрямовує її незадоволення 
на інших членів суспільства та державні інституції. Все це може призве-
сти, як свідчить історія, до соціальних потрясінь у державі[6, ст.135].

Традиційно, розрізнення або перевага, як впродовж історії, так і нині, 
здійснюється за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, соціального 
походження. разом з тим сьогодні актуальними стають і зовсім нові 
дискримінаційні ознаки. Так, Генеральний директор Міжнародної 
організації праці на 96-ій сесії Міжнародної конференції праці у 2007 
р. указував на появу нових небезпечних форм дискримінації, а саме за 
способом життя та генетичну дискримінацію[7, 83].

Сьогодні в Україні загальну заборону дискримінації в усіх сферах 
суспільного життя передбачає Конституція України, зокрема у ст. 24. 
Проект Трудового Кодексу України у ст. 3 та ст. 47 передбачає таку 
гарантію при укладенні трудового договору, яка полягає забезпеченні 
рівності трудових прав громадян України та встановленні заборони будь-
якої дискримінації у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності 
прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників за-
лежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, 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, 



аКТУаЛьНІ ПробЛеМи СоЦІаЛьНоГо ПраВа
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

175

членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі 
у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів 
за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у 
захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з 
характером роботи або умовами її виконання. Також ч. 1 ст. 3 Проекту 
визначає дискримінацію за ознакою статі, а у ч. 2 передбачає обмеження 
прав і можливостей або надання переваг працівникам, які не вважають-
ся дискримінацією[2], на нашу думку, суттєво вдосконалюючи правове 
регулювання цього питання, яке не в повній мірі врегульоване чинним 
КзПП.

Проте, більш детально питання заборони дискримінації розкривають-
ся у законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації 
в Україні» від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI. Так, ст. 1 закону визначає 
не тільки поняття «дискримінація», але і дає визначенням таких його 
різновидів, як «пряма дискримінація» та «непряма дискримінація»[5, 
ст.137]. 

Гарантією при укладенні трудового договору слід вважати і 
закріплення чіткого переліку документів, які необхідно надавати 
при прийнятті на роботу. Чинний КзПП передбачає, що при укладенні 
трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший 
документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, перед-
бачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, 
кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи[1]. Проект Тру-
дового Кодексу у ст. 51 розширює та конкретизує цей перелік. Так, 
відповідно до цієї статті під прийняття на роботу подаються: 1) заява 
про прийняття на роботу (із зазначенням, чи є ця робота основним 
місцем, чи сумісництвом); 2) паспорт або інший документ, що посвідчує 
особу; 3) свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; 4) довідка центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної фінансової політики про присвоєння 
ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податку), крім осіб, які відповідно до закону його не мають; 5) до-
кумент про спеціальну освіту (спеціальність, кваліфікацію), у разі якщо 
робота, на яку претендує працівник, потребує спеціальних знань; 6) тру-
дова книжка[2]. Таким чином, в цій частині законодавець взяв до уваги 
зауваження багатьох науковців та вдосконалив правове регулювання в 
цій сфері.

Юридичною гарантією при укладенні трудового договору слід вва-
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жати вимогу національного законодавства щодо переваги укладення 
трудового договору у письмовій формі, оскільки саме така форма 
дозволяє працівникам більш досконало захистити свої трудові права, зо-
крема в суді у випадку певних порушень. Якщо чинний КзПП допускає 
усну форму трудового договору, то Проект Трудового Кодексу в ст. 34 
закріплює обов’язкову письмову форму договору[2], чим, безумовно, 
посилює гарантії працівника при прийнятті на роботу.

Наступною юридичною гарантією необхідно вважати встановлення 
переваги в укладенні безстрокових трудових договорів перед стро-
ковими. Так, згідно з ч. 2 ст. 34 Проекту, якщо законом або трудовим до-
говором не встановлено інше, трудовий договір вважається укладеним 
на невизначений строк.

Національне законодавство передбачає гарантії при встановленні 
такої умови трудового договору, як випробування. Метою випробуван-
ня, як визначає національний законодавець, є перевірка відповідності 
працівника роботі, яка йому доручається.

Встановлення випробування робить становище працівників у тру-
дових правовідносинах дещо хитким і без відповідних юридичних 
гарантій дане становище працівників було б значно гірше. зокрема, ро-
ботодавець може звільнити працівника як такого, що не пройшов випро-
бування, без відповідних пояснень[5, ст. 153].

розуміючи це, національний законодавець у Проекті Трудового 
Кодексу передбачив низку юридичних гарантій при встановленні ви-
пробування, серед яких: поширення на працівників з випробувальним 
терміном трудового законодавства(ч. 2 ст. 39 Проекту), законодавча за-
борона встановлення випробування для окремих категорій працівників 
та в окремих випадках(ст. 40 Проекту), законодавче обмеження стро-
ку випробування(ст. 41 Проекту), законодавче визначення переліку 
категорій осіб, для яких дозволене встановлення терміну випробуван-
ня від трьох до шести місяців(ст. 41 Проекту), продовження трудових 
правовідносин з особами, які витримали випробування, на загальних 
підставах(ч. 3 ст. 43)[2].

отже, в проекті Трудового Кодексу викладені основні юридичні 
гарантії при прийнятті працівника на роботу. Практично жодна з них не 
зазнала значних змін, порівняно з чинним КзПП, хоч деякі, такі як право 
на працю, закріплення письмової форми трудового договору тощо, таки 
були удосконалені. Проте невирішеними досі залишаються питання 
щодо їх дієвості, чи будуть вони при прийнятті та набранні чинності 
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Трудовим Кодексом ефективно забезпечувати права працівників при 
прийнятті на роботу, чи залишаться декларативними, «мертвими» нор-
мами, яких легко буде обійти.
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