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ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ 
ТРУДОВОГО СПОРУ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА З 

ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

Пилипенко П.Д.
доктор юридичних наук, професор

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

Трудове законодавство України є доволі розвинутим і на сьогодні 
фактично не залишилось правовідносин найму робочої сили, які б не 
були ним охоплені, а тому застосування аналогії під час вирішення тих 
чи інших трудових спорів зустрічається у судовій практиці досить рідко. 
Однак, трапляються все ж випадки, коли суди розглядаючи справи про 
поновлення на роботі змушені, зокрема, вдаватись до аналогії закону, з 
огляду на те, що чинний КЗпП України не містить відповідних правил, 
щодо конкретних випадків дотримання процедури звільнення певних 
категорій працівників з ініціативи роботодавця.

Нагадаємо, що загальні підстави розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця містяться у статтях 40 та 41 КЗпП України. А 
ст. 43 цього кодексу зазначає, що розірвання трудового договору з ініці-
ативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника) з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку лікві-
дації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 
і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою 
згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної 
профспілкової організації, членом якої є працівник.

Також, ця стаття КЗпП України регламентує порядок та строки на-
дання попередньої згоди виборним органом (профспілковим представ-
ником), первинної профспілкової організації, встановлює суб’єктів 
звернення із поданням про отримання такої згоди та правила її надан-
ня у разі, якщо виборний орган первинної профспілкової організації не 
утворюється.

КЗпП України, крім того, закріплює правило, що застосовується під 
час судового розгляду трудового спору, за яким, у випадку розірвання 
трудового договору з працівником без звернення до виборного органу 
первинної профспілкової організації (профспілкового представника), 
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суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного органу 
первинної профспілкової організації (профспілкового представника) і 
після її одержання або відмови виборного органу первинної профспіл-
кової організації (профспілкового представника) у наданні згоди на 
звільнення працівника розглядає спір по суті.

Що стосується гарантій для працівників підприємств, установ, орга-
нізацій, обраних до профспілкових органів, то згідно із ч. 3 ст. 252 КЗпП 
України, звільнення членів виборного профспілкового органу підприєм-
ства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його 
керівників, профспілкового представника (там, де не обирається вибор-
ний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального 
порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного орга-
ну, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї про-
фесійної спілки, об’єднання професійних спілок (аналогічні нормативні 
приписи містяться у ч. 3 ст. 41 Закону України “Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності”).

Як бачимо, закон передбачає обов’язок отримання попередньої зго-
ди виборного органу та вищого виборного органу відповідної профе-
сійної спілки (об’єднання професійних спілок) у разі звільнення членів 
виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації 
(у тому числі структурних підрозділів), його керівників. Поряд з цим, 
ст. 252 КЗпП України не містить якихось особливих вимог, які б засто-
совувалися у випадку встановлення судом під час розгляду трудового 
спору відсутності отримання такої згоди, а відтак, має місце прогалина 
в трудовому законодавстві, заповнення якої можливе очевидно у спосіб 
застосування юридичної аналогії.

Варто у зв’язку з цим наголосити, що, нормами трудового законодав-
ства України, інститут юридичної аналогії не врегульований, а це зумов-
лює необхідність звернення до загальних правил її використання. Зокре-
ма юридичною аналогією вважається застосування до неврегульованих 
суспільних відносин таких норм права, які регулюють найбільш подібні 
за змістом суспільні відносини (аналогія закону), а за відсутності остан-
ніх допускається, застосування загальних засад права (аналогія права).

Якщо взяти до уваги вже відоме правило ч. 9 ст. 43 КЗпП України 
яким за відсутності звернення звернення до виборного органу первин-
ної профспілкової організації (профспілкового представника) суд під 
час провадження у справі, звертається за такою згодою, то вочевидь, 
ця норма може бути застосована в порядку аналогії закону до подібних 
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за змістом суспільних відносин, тобто до тих, що врегульовані ст. 252 
КЗпП України. На можливість застосування ч. 9 ст. 43 КЗпП України до 
подібних за замістом трудових відносин вказує й те, що ч. 3 ст. 252 КЗпП 
України встановлює необхідність додержання загального порядку звіль-
нення, тобто дотримання гарантій, закріплених відповідною статтею.

Правовою основою застосування судом аналогії закону під час роз-
гляду трудового спору можуть вважатися приписи ст. 10 ЦПК України 
(Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує 
справи). У ч. 9 цієї статті йдеться про те, що до спірних відносин не 
врегульованих законом, суд застосовує закон, який регулює подібні за 
змістом відносини (аналогія закону).

Тобто, можна зробити висновок що правовідносини, які виникають 
під час розгляду трудового спору про поновлення працівника на роботі, 
коли суд з’ясував, що його звільнено без дотримання вимог ч. 3 ст. 252 
КЗпП України не врегульовані нормами права, потребують застосуван-
ня до них норм права, що регулюють подібні за змістом трудові відно-
сини. Вказане підтверджується позицією Верховного Суду, викладеною 
у Постанові від 30 січня 2018 року (справа №408/1847/16) та Постанові 
від 23 травня 2018 року (справа №334/1939/16-ц), яка вказує, що при 
виявленні в суді факту звільнення працівника без згоди виборного ор-
гану первинної профспілкової організації суд не вправі поновити його 
на роботі, якщо немає інших порушень трудового законодавства, які да-
ють підстави на його поновлення на роботі. Час одержання такої згоди 
є елементом порядку звільнення, порушення якого не тягне поновлення 
працівника на роботі. При цьому на звільнення працівника – члена ви-
борного профспілкового органу власник зобов’язаний, крім додержання 
загального порядку, отримати попередню згоду органу, членом якого є 
працівник, а також вищестоящого органу цієї профспілки. Це правило 
підлягає безумовному виконанню при розірванні трудового договору з 
ініціативи роботодавця.

Отже, апеляційний суд встановивши, що позивач є членом виборно-
го органу профкому первинної профспілкової, а відповідач із поданням 
про отримання згоди на його звільнення за пунктом 7 частини першої 
статті 40 КЗпП України до первинної профспілкової організації не звер-
тався і попередню згоду на звільнення не отримав, а отже вимог частини 
дев’ятої статті 43 КЗпП України не виконав. Тому з урахуванням наведе-
ного, рішення суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню з направ-
ленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
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Тут, як бачимо Верховний Суд фактично застосував аналогію закону, 
адже ним було встановлено, що позивач є членом виборного органу про-
фкому первинної профспілкової організації, а тому на його звільнення 
поширюються гарантії, передбачені у ч. 3 ст. 252 КЗпП України та ст. 41 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльнос-
ті». Поряд з цими нормами права, суд застосовує до спірних трудових 
відносин вимоги ч. 9 ст. 43 КЗпП України з метою одержання згоди або 
відмови профспілкового органу на звільнення працівника.

Таким чином, на можливість застосування за аналогією ч. 9 ст. 43 
КЗпП України до суспільних відносин, що виникають з приводу звіль-
нення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, 
організації, його керівників без попередньої згоди виборного органу, а 
також вищого виборного органу цієї професійної спілки, вказує і Верхо-
вний Суд, посилаючись на ч. 3 ст. 252 КЗпП України, у якій встановле-
но необхідність додержання крім загального порядку звільнення, також 
спеціальних вимог визначених у цій статті та застосовуючи при цьому 
ч. 9 ст. 10 ЦПК України, яка надає суду можливість у разі відсутності 
правового регулювання спірних суспільних відносин застосування ана-
логії закону.

Також, варто звернути увагу на те, що ч. 9 ст. 43 КЗпП України вста-
новлює обов’язок суду зупинити провадження у справі, якщо звільнен-
ня члена виборного профспілкового органу підприємства, установи, 
організації (його керівника) відбулося за відсутності попередньої згоди 
виборного органу, членом якого він є, а також вищого виборного ор-
гану цієї професійної спілки. Адже, законодавець при формулювання 
диспозиції цієї статті використав таку граматичну конструкцію як: “суд 
зупиняє провадження по справі”, тобто зупинення провадження має від-
буватися в імперативному порядку за наявності підстав для його зупи-
нення. За відсутності таких нормативних приписів як “має право”, “на 
власний розсуд” чи інших, суб’єкт уповноважений вчинити такі дії в 
обов’язковому порядку, що у свою чергу, унеможливлює диспозитивну 
поведінку за наявності чітко регламентованих законодавчих умов.

Така позиція знайшла своє відображення й у рішеннях Верховно-
го Суду. Так, у вже загаданій Постанові від 30 січня 2018 року (справа 
№408/1847/16) де Верховний Суд в зв’язку із тим, що суд апеляційної 
інстанції не виконав вимог частини дев’ятої статті 43 КЗпП України, 
скасував його рішення і направив справу на новий розгляд до суду апе-
ляційної інстанції.
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Скасовуючи рішення попередніх судів та направляючи справу на но-
вий розгляд до суду першої інстанції Верховний Суд у Постанові від 
28.03.2018 року (справа №2а-11596/11/2670 ) також звернув увагу на 
те, що під час нового розгляду справи суду варто мати на увазі вимоги 
частини дев’ятої статті 43 Кодексу законів про працю України, за якою 
в разі розірвання трудового договору з працівником без звернення до 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника), суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду вибор-
ного органу первинної профспілкової організації (профспілкового пред-
ставника) і після її одержання або відмови виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) в наданні зго-
ди на звільнення працівника розглядає спір по суті.

Отже, цілком закономірно, що за наявності прогалин у правовідно-
синах звільнення члена виборного профспілкового органу підприємства, 
установи, організації (його керівника) за аналогією може застосовува-
тись ч. 9 ст. 43 КЗпП України, яка зобов’язує суд зупинити провадження 
у справі якщо його звільнення відбулося без попередньої згоди вибор-
ного органу, членом якого він є, а також вищого виборного органу цієї 
професійної спілки (об’єднання професійних спілок) та звернутись до 
відповідних профспілкових органів за отриманням такої згоди і лише 
тоді вирішувати спір по суті.

ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В ЗАГАЛЬНІЙ 
ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В 

СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Луцький Р.П.
доктор юридичних наук,

професор кафедри теорії та історії держави і права,
директор науково-дослідного інституту

імені Академіка Івана Луцького
Університету Короля Данила
м. Івано-Франківськ, Україна

Історичні етапи еволюціонування розуміння сутності категорії «рів-
ність» можна прослідкувати через призму правових актів в яких вона за-
кріплювалася. Так, принцип рівності людей проголошувався ще у робо-
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тах грецьких філософів. Але як окрема категорія «людські права» (тобто 
права, які належать людині від народження) виникла у часи Просвітни-
цтва, тобто у хVІІІ столітті. Кроками до утвердження людських прав як 
окремої категорії права стали хартії, які ще не урівнювали у правах всіх 
людей, але утверджували свободи, належні певним категоріям за соці-
альним чи релігійним статусом, такі як Magna Сharta Libertarum 1215 
року, видана в Англії підчас правління короля Іоанна Беземельного, дат-
ська Еrik Klippings Handfaestning 1282 року, брабантська (брюсельська) 
Joues Entree 1356 року, нідерландська Union of Utreht 1579 року, англій-
ський Bill of Rights («Білль про права») 1689 року, українська Конститу-
ція Пилипа Орлика 1710 року.

У «Декларації прав людини і громадянина», ухваленій Національни-
ми Зборами Французької Республіки після двох років після Французької 
революції 1789 року, вперше висловлене і визначальним положенням: 
«Люди народжуються свободними і рівними у правах...». З тих часів 
термін «людські права» і цей принцип увійшли до конституцій багатьох 
країн світу.

У Всесвітній Декларації Людських Прав, прийнятій і проголошеній 
Організацією Об’єднаних Націй у 1948 році, перша стаття стверджує: 
«Всі людські істоти народжуються вільними і рівними у своїй гідності 
та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні 
один до одного в дусі братерства» [2]. Далеко не всі країни ратифікува-
ли цю Декларацію. У деяких частинах світу вона виявилася неприйнят-
ною чи не зовсім прийнятною з причин релігійних, звичаєво-правових, 
общинно-родових, особливостей судових систем і традицій чи інших 
причин, і документів, які базуються на Декларації і діють у різних час-
тинах світу. їх декілька, зокрема, це Європейська конвенція з прав лю-
дини, Американська конвенція з людських прав, Африканський статут 
людських прав та прав народів і Декларація людських прав мусульман-
ських країн. В усіх цих документах стверджується принцип рівності. 
Принципи, проголошені Всесвітньою Декларацією, лягли у основу ба-
гатьох Конвенцій ООН і включені до конституцій держав. Всесвітня 
Декларація людських прав разом з Міжнародним договором про еко-
номічні та соціальні права, Міжнародним договором про громадянські 
і політичні права і Першим та Другим протоколами до цього договору 
складають Міжнародний «Білль про права», якими підводиться підсу-
мок сучасних стандартів розуміння рівності, свободи та справедливості 
на даному етапі розвитку людської цивілізації.
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Тривалий час питання про рівність мало здебільшого ідеологічне 
значення. Ідею реальної, матеріальної рівності протиставляли західній 
традиції так званої формальної рівності, і на основі цього доводили, що 
право за своєю природою не є універсальним явищем, оскільки у різних 
країнах діють правові приписи, створені на принципово різних началах. 
У наш час практикується відмова від різноманітних ідеологічних штам-
пів, а також від тлумачення рівності як виключно матеріальної катего-
рії. Однак не можна обмежуватися лише констатацією факту, що право 
визнає тільки формальну рівність під якою слід розуміти необхідний 
спосіб соціального буття свободи, оскільки будь-якої іншої ефективної 
форми буття та виразу свободи в соціальній взаємодії людей, окрім пра-
вової, людство до сих пір не виробило [3, c. 39]. Це пов’язано, зокрема, з 
тим, що, не будучи введеною в єдину всезагальну міру, яка визначається 
взаємним та одинаковим обмеженням свободи всіх учасників соціальної 
комунікації, свобода неминуче перетвориться в свавілля, коли її єдиною 
гарантією є сила, яка в такому випадку насправді вже нічого не може 
гарантувати, оскільки завжди існує присутня реальна можливість її при-
душення з боку ще більшої сили.

Таким чином, формальна рівність – це базовий та універсальний 
принцип правового регулювання, який комплексно визначає зміст пра-
вопорядку, оскільки втілює в собі вимоги як до змісту позитивного пра-
ва, так і до форм та способів його встановлення і захисту. Крім цього, 
принцип формальної рівності може бути конкретизований у тій чи іншій 
життєвій ситуації у несуперечливу систему формально визначених пра-
вил поведінки, тобто правових норм (позитивного права).

Разом з цим, формальна рівність є формулою, що виражає справед-
ливість права та того порядку, який воно встановлює. При цьому таке 
тлумачення справедливості позбавлене елементів довільності, оскільки 
воно передбачає впорядкування суспільних відносин на основі визнання 
за кожною людиною формально рівної можливості реалізації свободи як 
своєї сутнісної властивості, що визначає природу людини та в рівній мірі 
належить всім людям. Заперечення ж правового характеру та значення 
справедливості призводить до того, що вона починає розумітися як будь-
яке не правове начало, тобто вимога «зрівнялівки» або привілеїв, ті чи інші 
особисті економічні, політичні, національні, соціальні, естетичні та інші 
інтереси або вимоги. Тим самим правове значення справедливості підмі-
нюється індивідуальним, груповим або класовим інтересом та, у зв’язку 
із цим, довільним змістом та партикулярними вимогами [1, c. 43-66].
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Отже, взаємодопомога, справедливість, мораль – це ті послідовні 
етапи, які спостерігаються вивчаючи світ людини. Право як форма бут-
тя і вираз свободи є формою буття рівної міри, однакового масштабу 
свободи для всіх суб’єктів відповідних правовідносин. Правова рівність 
– це рівність вільних і незалежних суб’єктів права, потенційні можли-
вості яких визначені єдиною мірою, єдиним критерієм. Таким крите-
рієм, основою правового зрівнювання фактично різних людей є їхня 
свобода. Право тому і цінне для членів суспільства, що воно вимагає 
фактичної однаковості індивідів. Кожен з них залишається унікально-
неповторним. Право урівнює людей у свободі, яка їм необхідна для са-
мореалізації, самовираження, усвідомлення своєї неповторності.

Право – це формальна-змістовна рівність [4, c. 29]. Підмінна, плу-
танина понять «фактична» і «формальна» рівність є досить поширеним 
явищем у науці. У праві свобода людини унормована і його розвиток 
засвідчує, що право, втілене в принципі формальної рівності, є найефек-
тивнішим регулятором суспільного життя у порівняні з іншими соці-
альними регуляторами (мораллю, релігійними нормами, корпоративним 
правом, звичаями тощо). Принцип формальної рівності передбачає, що 
фактично здійснені суб’єктами реальні суб’єктивні права будуть нерівні. 
Формальне право – це лише абстрактна можливість, здатна набути від-
повідно до однакового масштабу, спільних засад, рівної міри своє право 
на щось: право на освіту, житло, гідну оплату праці, якісне медичне об-
слуговування, утвердження гендерної рівності тощо. Вчені-правознавці 
переконують, що скрізь, де діє принцип формальної рівності, є право-
ве начало. Де немає принципу рівності, там і права як такого також не 
існує. Правова справедливість – це справедливість, яка належить всім, 
тобто повинна бути визнана всіма, всім суспільством передусім внаслі-
док сприйняття канонів та засад справедливості, а отже, позитивного 
права загалом. Воно покликане впорядковувати суспільне життя, а не 
провокувати хаос – призводити до того, коли в дію вступають несанк-
ціоновані регулятори суспільних відносин (наприклад, норми, що ре-
гламентують проведення угод у тіньовій економіці). Підміна позитив-
ного правового начала неправовими регуляторами призведе до руйнації 
права, що знищує і саме суспільство. В основу правової справедливості 
покладена справедливість моральна, яка усвідомлена та визнана усіма 
суб’єктами права. Якщо правова справедливість спирається на інші за-
сади, тоді позитивне право знищується взагалі.

Сам термін «правова рівність» необхідно розглядати з позицій вузь-
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кого (нормативістського) та широкого (природно-правового) розуміння 
права. Оскільки у сучасних демократичних державах норми та прин-
ципи природного права стають частиною законодавства, слід вважати 
цю тенденцію найбільш правильною, зокрема й для України. У зв’язку 
з цим терміни «правова рівність» та «юридична рівність» використову-
ються як синоніми.

Отже, проблеми правової рівності особливо загострюються у пе-
рехідний період, який якраз переживає наше суспільство та держава. 
Побудова демократичного ладу неможлива без забезпечення реальної 
рівноправності. Прийняття Конституції України дало новий імпульс до 
розвитку українського суспільства і трансформування його у громадян-
ське з усіма характерними для цього процесу проблемами. Перехід до 
нової економічної системи, приватизація державної власності посилили 
соціальну стратифікацію відносно монолітного українського суспіль-
ства, передусім, у майновому та соціальному аспекті. Втрата соціальної 
однорідності суспільства різко виявила фактичну нерівність громадян 
України при декларативності правової рівності. У цьому проявився па-
радокс сучасного права, яке має боротися зі своєю суттю, що полягає 
у властивостях правової рівності: намагання досягти рівності веде до 
знищення того, на чому базується право [5, c. 102].

--------------------------
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ДО ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВ ПРОфЕСІЙНИх СПІЛОК

Мельник К. Ю.
завідувач кафедри трудового та господарського права

Харківського національного університету внутрішніх справ,
д-р юрид. наук, професор

В умовах постійного наступу великого капіталу на права найманих 
працівників, яке спостерігається в останній час у світі, функціонуван-
ня професійних спілок важко переоцінити. Започатковані в епоху за-
родження капіталістичного способу виробництва для забезпечення ко-
лективного захисту соціально-економічних прав та інтересів найманих 
робітників, вони і сьогодні мають великий авторитет у суспільстві, за-
лишаючись найефективнішими захисниками відповідних прав та інтер-
есів своїх членів.

Право кожної людини створювати професійні спілки і входити до 
професійних спілок для захисту своїх інтересів закріплено у найавто-
ритетнішому міжнародно-правовому акті – Загальній декларації прав 
людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 
Націй 10 грудня 1948 року.

Більш детально права та їх гарантії у сфері створення та діяльності 
професійних спілок закріплено у документах Міжнародної організації 
праці (МОП), яка є спеціалізованою установою Організації Об’єднаних 
Націй (ООН), а саме конвенціях МОП «Про свободу асоціації та захист 
права на організацію» №87 (1948 р.), «Про застосування принципів пра-
ва на організацію і на ведення колективних переговорів» №98 (1949 р.), 
«Про захист прав представників працівників на підприємстві та мож-
ливості, що їм надаються» №135 (1971 р.), «Про захист права на орга-
нізацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі 
№151 (1978 р.), «Про сприяння колективним переговорам» №154 (1981 
р.).

В Україні діє розгалужене законодавство, яке закріплює доволі ви-
сокий статус професійних спілок, надаючи їм всі можливості виступати 
незалежними представниками та захисниками соціально-економічних 
прав та інтересів працівників. Про це передусім свідчить те, що відпо-
відні норми закріплені в Основному Законі держави. Так, відповідно до 
ст. 36 Конституції України громадяни мають право на участь у профе-
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сійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних 
прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, 
що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом 
їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попере-
днього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спіл-
ки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках 
встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Особливе значення для закріплення статусу професійних спілок ма-
ють Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності» та Кодекс законів про працю України (КЗпП), що передбачають 
широке коло прав та повноважень профспілок у сфері трудових право-
відносин.

Разом з тим сьогодні викликає занепокоєння намагання великого 
капіталу, яке реалізовано у проекті Трудового кодексу України №1658 
в редакції, підготовленій до другого читання від 24 липня 2017 р., по-
слабити позиції профспілок як захисників трудових прав працівників. 
Наприклад, ст. 153 Проекту передбачає, що роботодавець може засто-
совувати надурочні роботи з обов’язковим попереднім повідомленням 
виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника). КЗпП ж закріплює, що надурочні роботи можуть про-
вадитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового представника) підприємства, установи, ор-
ганізації (ст. 64). Стаття 98 Проекту передбачає, що трудовий договір з 
керівником юридичної особи може бути розірвано за пропозицією ви-
борного органу первинної профспілкової організації або профспілки, до 
складу якої входить первинна профспілкова організація, якщо керівник 
порушує трудове законодавство, ухиляється від укладення колективного 
договору або не виконує зобов’язань за ним. А КЗпП встановлює, що на 
вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (проф-
спілкового представника) власник або уповноважений ним орган пови-
нен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, 
організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні 
договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» (ст. 45).

Вважаю шкідливим таке законодавче послаблення позицій профе-
сійних спілок, оскільки це негативним чином відобразиться на захище-
ності трудових прав працівників. Нагадаю, що трудове законодавство 
історично завжди було орієнтовано на охорону прав найманого праців-
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ника. І саме це повинно залишатися в майбутньому фундаментом для 
національного трудового законодавства.

Сьогодні в Україні діє величезна кількість професійних спілок, серед 
яких є і професійні спілки утворені за відомчою належністю. Так, відпо-
відно до ст. 104 Закону України «Про Національну поліцію» для захисту 
своїх прав та законних інтересів працівники поліції можуть утворювати 
професійні об’єднання та професійні спілки відповідно до Закону Укра-
їни «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Професійні 
спілки поліції здійснюють свої повноваження із урахуванням обмежень, 
що накладаються на працівників поліції цим Законом. Професійним 
спілкам працівників поліції та їх членам заборонено організовувати 
страйки або брати в них участь. У разі створення в Центральному орга-
ні управління поліції Колегії до її персонального складу має бути вклю-
чений представник всеукраїнського об’єднання профспілок працівників 
поліції, обраний зазначеним об’єднанням.

В органах і підрозділах Національної поліції України нині створе-
ні та діють професійні спілки. Однак вони мають доволі обмежені по-
вноваження, оскільки всі умови праці та відпочинку для поліцейських 
встановлено Законом України «Про Національну поліцію», який окрім 
вищенаведених норм більше нічого стосовно прав профспілок у відпо-
відних трудових правовідносинах не закріплює. З огляду на це, профе-
сійні спілки поліцейських в Україні займаються, переважно, збиранням 
членських внесків та їх розподілом на лікування членів профспілок та 
членів їх сімей, на привітання ветеранів поліції з професійними та дер-
жавними святами, на оздоровлення дітей членів профспілок, на похо-
вання членів профспілок та членів їх сімей тощо.

На відміну від професійних спілок поліцейських України, профе-
сійні спілки поліцейських промислово розвинутих країн, здійснюють 
основне призначення професійних спілок, активно застосовуючи всі 
заходи захисту соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, 
у тому числі і страйк. Наприклад, у грудні 2018 р. Французька поліцей-
ська профспілка закликала правоохоронців сповільнити роботу на знак 
протесту проти скорочення бюджету національної поліції. Профспілка 
заявила, що французькі законодавці мають намір затвердити скорочен-
ня бюджету на 62 млн. євро, що призведе до погіршення умов праці. 
Профспілка закликала поліцейські сили залишатися всередині своїх від-
ділків і лише відповідати на екстрені дзвінки. Профспілка заявила, що 
французькі законодавці повинні голосувати проти бюджету на 2019 рік, 
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і попереджує, що «інші дії будуть вжиті», якщо президент Еммануель 
Макрон «негайно не оголосить про план Маршалла для національної 
поліції» 1.

З огляду на вищезазначене існує необхідність у забезпеченні мож-
ливості професійних спілок поліцейських України здійснювати захист 
соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Для цього спочат-
ку пропонуємо закріпити у Законі України «Про Національну поліцію» 
норми Кодексу законів про працю України, які стосуються прав профе-
сійних спілок у трудових правовідносинах.

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ТРУДЯЩИхСЯ И ПЕНСИОНЕРОВ В БЕЛАРУСИ В СВЕТЕ 

ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Томашевский К.Л.
доктор юридических наук,

профессор кафедры трудового и хозяйственного права юридического 
факультета Международного университета «МИТСО», 

г.Минск, Беларусь

Всеобщая декларация прав человека, принятая на Генеральной ас-
самблее ООН 10.12.1948 г. [1] (далее – ВДПЧ) на протяжении 70 лет 
играла и продолжает играть ведущую роль в системе универсальных 
международно-правовых актов, обеспечивающих провозглашение, га-
рантирование и соблюдение прав человека, включая и трудовые права 
во всем мире. Не случайно нормы-принципы этого документа учеными-
юристами признаются общепризнанными принципами международно-
го права [2, с.7; 3, с.41], а многие новейшие и сверхновые конститу-
ции современных государств вобрали в себя ее положения, придав им 
наивысшую юридическую силу. Это в полной мере можно сказать и о 
Конституции Республики Беларусь от 15.03.1994 г. [4], 25-летие которой 
будет отмечаться в марте 2019 г.

В настоящих тезисах коснемся только одной актуальной социально-
экономической проблемы, связанной с обеспечением в Республике Бе-
ларусь норм-принципов в области оплаты труда и права на достойное 

1 Французька поліція може почати страйк через скорочення бюджету [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/12/17/7090778/
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человека существование, провозглашенных в ст.23 ВДПЧ и развитых 
позднее в двух Пактах о правах человека ООН 1966 г.

Уместно напомнить положения ст.23 ВДПЧ, согласно которым:
«1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 

работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту 
от безработицы.

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 
равную оплату за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетво-
рительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека суще-
ствование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходи-
мости, другими средствами социального обеспечения.» [1, с.12]

В русле вышеуказанных норм-принципов сформулированы следую-
щие положения в Основном Законе Беларуси: каждый имеет право на 
достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жи-
лье и постоянное улучшение необходимых для этого условий (ч.2 ст.21); 
право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения чело-
века (ч.1 ст.41); гарантированная справедливая доля вознаграждения в 
экономических результатах труда лицам, работающим по найму и право 
на равное вознаграждение за труд равной ценности вне зависимости от 
возраста и пола (ст.42) [4, с.53,57-58].

Дальнейшую конкретизацию вышеуказанные конституционные 
нормы о достойной и справедливой оплате труда находят в трудовом за-
конодательстве применительно к минимальным социальным стандартам 
в области оплаты труда, которыми выступают минимальная заработная 
плата и республиканские тарифы оплаты труда (ст. 6 Закона Республи-
ки Беларусь от 11.11.1999 №322-З «О государственных минимальных 
социальных стандартах»).

Упрощая легальное определение, закрепленное в ст.59 Трудово-
го кодекса Республики Беларусь, минимальная заработная плата – это 
государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты 
труда в качестве низшей границы оплаты труда за работу в нормальных 
условиях при выполнении установленной нормы труда. Минимальная 
заработная плата (месячная и часовая) применяется исключительно в 
сфере трудовых отношений и призвана обеспечивать социальную защи-
ту работников.

Размеры минимальной заработной платы (месячной и часовой) уста-
навливаются Советом Министров Республики Беларусь ежегодно с 1 
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января исходя из соотношения между размером минимальной заработ-
ной платы и социальными нормативами. C 1 января 2018 г. месячная ми-
нимальная заработная плата была установлена в размере 305 рублей (п.1 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2017 
№1022). Вышеуказанная сумма эквивалентна примерно 150 долларам 
США.

В свою очередь республиканские тарифы оплаты труда – это часовые 
и (или) месячные тарифные ставки (оклады), определяющие уровни 
оплаты труда для конкретных профессионально-квалификационных 
групп работников организаций, финансируемых из бюджета и получаю-
щих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работ-
никам бюджетных организаций (ст. 60 Трудового кодекса Республики 
Беларусь).

Республиканские тарифы оплаты труда определяются по тарифным 
коэффициентам Единой тарифной сетки работников Республики Бела-
русь (кратко – ЕТС) и устанавливаемой Правительством Республики 
Беларусь тарифной ставке первого разряда с участием профсоюзов. С 1 
октября 2018 г. установлен размер тарифной ставки 1-го разряда в раз-
мере 35,5 рубля для оплаты труда работников бюджетных организаций 
и организаций, приравненных к ним по оплате труда (п.1 постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 №632).

Республиканские тарифы оплаты труда обязательны для применения 
организациями, финансируемыми из бюджета и получающими субси-
дии из бюджета. Иные наниматели обязаны использовать республикан-
ские тарифы для дифференциации оплаты труда работников.

Для целей данных тезисов приведем актуальные показали бюдже-
тов прожиточного минимума (далее – БПМ) и минимального потреби-
тельного бюджета (далее – МПБ), чтобы соотнести их с размером ми-
нимальной заработной платы (далее – МЗП), минимальным и средним 
размером пенсий по возрасту и пособия по безработице в современной 
Беларуси.

С 1 ноября 2018 года МПБ в Беларуси составляет: для трудоспособ-
ного населения – 446 рублей 2 копейки; пенсионеров – 349 рублей 35 
копеек и т.д. (постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 26.10.2018 г. №78 «О минимальных потребитель-
ских бюджетах для разных социально-демографических групп в сред-
нем на душу населения и на одного члена семьи разного состава»). Как 
видим, размер минимальной заработной платы не дотягивает до МЗП.



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
18

--------------------------

--------------------------

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь от 26.10.2018 №79 на период с 1 ноября 2018 г. по 31 
января 2019 г. утверждены размеры БПМ в среднем на душу населения 
(214 рублей 21 копейки) и по основным социально-демографическим 
группам, в частности: трудоспособное население – 237 белорусских 
рублей 21 копейка; пенсионеры – 163 белорусских рубля 93 копейки. 
Данные показатели, хотя и не превышают МЗП, но формально опред-
еляют ту низшую черту, от которой начинается бедность. В связи с изме-
нением БПМ с 1 ноября 2018 г. в Беларуси увеличились: минимальные 
трудовые пенсии; социальные пенсии; доплаты пенсионерам в возрасте 
75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и со-
циальной защите; надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным 
категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо 
за лицом, достигшим 80-летнего возраста; размеры государственных 
пособий семьям, воспитывающим детей.

С 1 ноября 2018 г. в Беларуси минимальный размер пенсии по воз-
расту (назначается лицам, имеющим стаж 25 (20) лет у мужчин и жен-
щин) с учетом доплаты в размере 20 % средней заработной платы для 
исчисления пенсий – 216,03 руб.

Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пен-
сии):

инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства – 235,63 руб.;
инвалидам с детства 2 группы – 203,50 руб.;
инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца – 182,08 

руб.;
инвалидам 3 группы – 160,66 руб.;
лицам в возрасте старше общеустановленного пенсионного возраста 

– 107,11 руб. [5]
В среднем же размер трудовой пенсии по возрасту в Беларуси варьи-

руется от 250 до 300 рублей, что не дотягивает и до МЗП.
Из вышеуказанных цифр возникает закономерный риторичес-

кий вопрос: обеспечивается ли в Республике Беларусь всеобщий 
достойный уровень жизни населения? Полагаем, что нет. Конечно, в 
Беларуси имеются высокооплачиваемые группы работников, которые 
получают заработной плату от 3000 рублей и выше (руководители бан-
ков, инвестиционных компаний, крупных промышленных предпри-
ятий, IT специалисты), но большинство населения имеет средний или 
минимальный уровень доходов, а в случае потери работы безработный 
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вправе претендовать на пособие по безработице в пределах 20 долларов 
США в эквиваленте. В качестве общего вывода констатируем, что п.3 
ст.23 ВДПЧ в Беларуси не в полной мере выполняется.

--------------------------
Всеобщая декларация прав человека: принята и провозглашена 1. 

Генеральной Ассамблеей ООН, 10 дек. 1948 г.; Декларация о праве и 
обязанности отдельных лиц и органов общества поощрять и защищать 
общепризнанные права человека и основные свободы. – Минск: Пред-
ставительство ООН в Республике Беларусь, 2000. – 28 с.

Зорькин, В.Д. Конституция и права человека в XXI веке. К 15-2. 
летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей де-
кларации прав человека / В.Д. Зорькин. – М.: Норма, 2008. – 224 с.

Каламкарян, Р.А. Всеобщая декларация прав человека. Место, 3. 
роль и значение в миропорядке на основе верховенства права – Rule of 
Law / Р.А. Каламкарян // Государство и право. – 2010. – №6. – С. 41–48.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і 4. 
дапаўненнямі). – Мінск: Беларусь, 1997. – 92 с.

С 1 ноября 2018 года увеличиваются размеры минимальных 5. 
трудовых и социальных пенсий [Электронный ресурс] // Сайт Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. – Ре-
жим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/s-1-nojabrja-2018-
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НОРМАТИВНА ОСНОВА КОЛЕКТИВНИх ТРУДОВИх ПРАВ

Чанишева Г.І.
доктор юридичних наук, професор,

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

Нормативну основу регламентації і забезпечення колективних тру-
дових прав складають три групи джерел: міжнародно-правові акти всес-
вітнього рівня (акти ООН, МОП); акти регіонального рівня (Ради Євро-
пи, Європейського Союзу та ін.); акти національного законодавства.

Серед міжнародно-правових актів передусім слід назвати Загальну 
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декларацію прав людини від 10 грудня 1948 року. Серед проголошених 
Декларацією основних трудових прав до колективних трудових прав на-
лежить закріплене у частині четвертій ст. 23 право кожної людини ство-
рювати професійні спілки, входити про професійних спілок для захисту 
своїх інтересів.

Із 27 статей Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
від 16 грудня 1966 року, які мають матеріально-правовий характер, у 
частині першій ст. 22 проголошене таке колективне трудове право, як 
право кожної людина на свободу асоціації з іншими, включаючи право 
створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів.

Відповідно до ст. 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні 
і культурні права від 16 грудня 1966 року кожен має право створювати 
професійні спілки і вступати до них, також як і право на страйки.

Вагому роль у нормативному забезпеченні колективних трудових 
прав відіграють акти Міжнародної організації праці – декларації, кон-
венції, рекомендації. Зокрема, у Декларації основоположних принципів 
і прав у сфері праці від 18 червня 1998 року були проголошені такі ко-
лективні трудові права, як свобода асоціації та дійове визнання права на 
колективні переговори. Реалізації колективних трудових прав присвяче-
ні 9 конвенцій та 10 рекомендацій МОП, серед яких Конвенція №87 про 
свободу асоціації та захист права на організацію 1948 року, Конвенція 
№98 про право на організацію і на ведення колективних переговорів 
1948 року, Конвенція №154 про сприяння колективним переговорам 
1951 року та ін.

В актах Ради Європи та Європейського Союзу були проголошені 
такі колективні трудові права, як право на свободу об’єднання, право 
працівників на участь в управлінні організацією, право на колективні 
переговори і укладення колективних договорів, угод, право на інфор-
мацію і консультації, право на вирішення колективних трудових спо-
рів (Європейською соціальною хартією (переглянутою) передбачено ще 
право працівників і роботодавців на колективні дії, включаючи право на 
страйк), право працівників отримувати інформацію та консультації під 
час колективного звільнення.

Акти чинного законодавства в цілому відповідають міжнародним 
стандартам колективних трудових прав. Положення Загальної декла-
рації прав людини і міжнародних пактів буквально відтворені в тексті 
Основного закону, посилено конституційні гарантії колективних трудо-
вих прав, конкретизовано умови їх здійснення.
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Водночас у Конституції України, ст.2 «Основні трудові права пра-
цівників» чинного КЗпП України не закріплений повний каталог колек-
тивних трудових прав відповідно до міжнародних трудових стандартів. 
Кодексом не передбачені колективні трудові права роботодавців та їх 
представників.

КЗпП України має й інші суттєві недоліки: закріплюючи те чи інше 
колективне трудове право, Кодекс обмежується його проголошенням, 
не передбачаючи механізму реалізації, правових наслідків порушення. 
Так, закріплене у ст.245 КЗпП України право працівників брати участь в 
управлінні підприємствами, установами, організаціями не забезпечено 
механізмом його реалізації.

Проект Трудового кодексу України у частині закріплення і забезпе-
чення трудових прав, у тому числі колективних, має переваги перед чин-
ним КЗпП України. В окремих статтях 20 і 23 закріплені основні права 
працівника і роботодавця, хоча не всі колективні трудові права, передба-
чені ратифікованими Україною міжнародними та європейськими актами 
про права людини, відтворено у тексті названих статей законопроекту. 
Зокрема, перелік основних прав працівника у ст. 20 слід доповнити та-
кими колективними трудовими правами, як право на участь в управлінні 
організацією, право на інформацію і консультації.

Зазначені права є колективними правами, по-перше, через те, що 
вони здійснюються колективними суб’єктами: сторонами соціального 
діалогу та їх суб’єктами, як вони визначені ст. 4 Закону України «Про 
соціальний діалог в Україні», колективами працівників, організаціями 
профспілки (дані організації визначаються у ст. 1 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», хоча у ст.4 Зако-
ну України «Про соціальний діалог в Україні» про них не згадується), 
профспілковими органами, профспілковими представниками. По-друге, 
колективний характер даних прав обумовлений формою (порядком) їх 
здійснення як безпосередньо колективом працівників, роботодавцем, 
так і через уповноважених представників (профспілки, їх об’єднання, 
організації роботодавців, їх об’єднання та ін.). Водночас такі трудові 
права, як право на працю, право на належні, безпечні і здорові умови 
праці, право на відпочинок та ін. залежно від суб’єктної ознаки та по-
рядку здійснення є за своєю природою індивідуальними трудовими пра-
вами.

У системі трудових прав колективні трудові права не існують відосо-
блено від індивідуальних трудових прав. Колективні трудові права тісно 
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взаємопов’язані з індивідуальними трудовими правами і не можуть зни-
жувати закріплений законодавством їхній рівень. Щодо індивідуальних 
трудових прав колективні трудові права носять допоміжний, обслугову-
ючий характер і покликані сприяти їх ефективному здійсненню.

ВИхІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ПОРЯДОК, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Яворська О.С.
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри інтелектуальної

власності, інформаційного та корпоративного права
Львівського національного університету

імені Івана Франка

Першим спеціальним законом у незалежній Україні, що урегульо-
вував правовий статус різних господарських товариств був Закон від 19 
вересня 1991 року «Про господарські товариства» [1]. Правозастосовна 
діяльність породила чимало запитань, що не могли знайти чіткого та од-
нозначного законодавчого вирішення, а також виявила прогалини чи су-
перечності правового регулювання. Усі ці чинники зумовили прийняття 
якісно нового Закону від 6 лютого 2018 року «Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон «Про ТОВ») [2]. 
Нормами цього закону правове регулювання створення, провадження 
та припинення товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), 
здійснення корпоративних прав їх учасниками урегульовано з урахуван-
ням як сучасних реалій, тривалої практики застосування Закону «Про 
господарські товариства», так і апробованих світових стандартів та 
практик корпоративного управління.

Як випливає зі змісту ст. 3 Закону «Про господарські товариства» 
засновниками господарських товариств можуть бути як фізичні, так і 
юридичні особи. Якщо особа вправі засновувати товариство, то логічно, 
що вона повинна бути наділена і правом на вихід з нього.

Право на вихід з товариства, його правові та економічні наслідки ві-
дображаються на діяльності товариства. Тому варто приймати до уваги 
баланс інтересів учасника, що виходить, інших учасників товариства, 
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що продовжують такими залишатися та юридичної особи – самого то-
вариства.

Право учасника на вихід з товариства закріплене у п. в) ст. 10 Закону 
«Про господарські товариства». Право вийти у встановленому порядку 
з товариства закріплене і у п. 3 ч. 1 ст. 116 ЦК України [3]. Натомість у 
ст. 5 Закону «Про ТОВ», нормами якої закріплені права учасників това-
риства, про право на вихід не згадується. Але законодавчо встановлений 
перелік прав учасників товариства не є вичерпним, оскільки як законом, 
так і статутом товариства можуть закріплюватися і інші права.

Порядок здійснення та правові наслідки виходу учасника з товари-
ства закріплені нормами ст. 24 Закону «Про ТОВ». Вихід з товариства 
– свідома вольова дія учасника, спрямована на припинення правовід-
носин між ним та товариством. Така дія є одностороннім правочином. 
Як випливає зі змісту ст. 24 Закону здійснення права на вихід поставле-
но у залежність від розміру частки, яким володіє учасник, що прийняв 
рішення про вихід. Відповідно до ч. 1 цієї статті учасник товариства, 
частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 від-
сотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учас-
ників. Натомість учасник товариства, частка якого у статутному капіталі 
становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою 
інших учасників.

Право на вихід з товариства учасника з часткою 50 і більше відсо-
тків поставлене у залежність від згоди (незгоди) інших учасників. На 
перший погляд така залежність може видатися обмеженням у здійсненні 
права на вихід. Проте варто ураховувати той факт, що учасники това-
риства, створюючи його, об’єднали свої майнові зусилля, сформували 
статутний капітал. Відтак, учасник з часткою 50 і більше відсотків, який 
виходить, серйозно підриває майнову основу господарювання товари-
ства. Тому видається вірним законодавче закріплення згоди інших учас-
ників на такий вихід. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з 
товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання 
учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом. Цілком 
реальною може бути ситуація, якщо у статуті такий строк буде стано-
вити, наприклад, рік або більше. Видається, що на законодавчому рівні 
доцільно чітко встановити граничні строки для надання згоди на вихід 
(наприклад, не пізніше двох чи трьох місяців з дня надходження заяви). 
Надання можливості визначатися з такими строками у статуті може при-
звести до різних зловживань.
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Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товари-
ства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання 
такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений та-
кою згодою. Очевидно, що неприйняття відповідного рішення про на-
дання згоди на вихід у місячний строк чи інший строк, встановлений 
статутом, має розцінюватися як незгода і учасник не має права на вихід.

У новому законі нічого не йдеться про форму заяви учасника про 
вихід. Час подання заяви про вихід теж мав би формально фіксуватися, 
оскільки з цим моментом пов’язані важливі правові наслідки.

Не важко спрогнозувати наслідки ненадання згоди на вихід учасника 
з часткою 50 і більше відсотків. Як реакція на незгоду такий учасник 
може повністю паралізувати діяльність товариства. Новий Закон, хоч 
і не встановлює кворуму загальних зборів, але закріплює, що рішення 
ними приймаються простою, кваліфікованою більшістю голосів усіх 
учасників або одностайно (ст. 34 Закону). Правові механізми вирішення 
такого корпоративного конфлікту, за якого один учасник з контрольною 
часткою не приймає участі та не голосує на загальних зборах, відсутні. 
Відтак, настає повна неможливість прийняття рішень загальними збора-
ми. Радикальні пропозиції щодо вирішення таких конфліктів зводяться 
до того, щоб на законодавчому рівні закріпити обов’язок участі в управ-
лінні товариством, а не право, як це є на сьогодні.

Учасник з часткою 50 і більше відсотків, не отримавши згоди на ви-
хід, може здійснити і обхідний маневр, – достатньо подарувати хоча б 
один відсоток своєї частки іншій особі, ставши таким чином власником 
49 відсотків. Право відчужити свою частку у статутному капіталі іншим 
учасникам або третім особам належить кожному учаснику товариства – 
ст. 21 Закону «Про ТОВ». Ураховуючи переважне право інших учасників 
у разі продажу частки (ст. 20 Закону «Про ТОВ») її відчуження можна 
здійснити шляхом дарування, тоді переважне право не застосовувати-
меться. У такий спосіб учасник стає таким, що володіє часткою менше 
50 відсотків, відповідно для нього існує спрощена процедура виходу з 
товариства. Тобто і за нових законодавчих підходів щодо виходу з то-
вариства залишаються різні обхідні шляхи. Такий стан ще раз свідчить 
про неможливість урегулювати усе і всіх загалом і у корпоративних від-
носинах, зокрема. Якщо втрачені здорові корпоративні відносини, що 
ґрунтуються на взаємній повазі чужих прав та інтересів, на моральності, 
добросовісності, розумності, справедливості, то і найдосконаліший за-
кон стає безсилим.
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Відповідно до ч. 6 ст. 24 Закону «Про ТОВ» не пізніше 30 днів з дня, 
коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно 
зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його 
частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхід-
них для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на 
день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, 
передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Відповідно до ч. 7 ст. 24 Закону «Про ТОВ» товариство зобов’язане 
протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про 
вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його 
частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може 
встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати. Очевидно, 
що і у цьому разі на законодавчому рівні варто встановити граничний 
строк, протягом якого має бути проведена виплата. Надаючи товариству 
право встановлювати у статуті інший, ніж річний, строк для здійснення 
виплати, створюється можливість для зловживання її проведенням. Ста-
тутом можуть бути встановлені надмірні строки, протягом яких вартість 
частки внаслідок інфляції може істотно знецінитися.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товари-
ства зобов’язання зі сплати грошових коштів може бути замінено 
зобов’язанням із передачі іншого майна. Товариство виплачує учаснику, 
який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише 
пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов з товари-
ства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, 
необхідних для визначення вартості його частки. Проте не встановле-
но жодних правових наслідків у разі невиконання товариством такого 
обов’язку. Оскільки учасник уже такий, що вийшов з товариства, то він, 
відповідно, не наділений правом на інформацію, у межах якого може ви-
магати доступу до відповідних документів та забезпечення здійснення 
свого права. Тому у разі зволікання чи ненадання відповідних докумен-
тів товариством колишньому учаснику важко спрогнозувати як останній 
може захистити свої права.

Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, 
розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з то-
вариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. Відпо-
відні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені 
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з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли 
участь всі учасники товариства.

Варто ураховувати положення Закону України від 15 травня 2003 
року «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» (далі – Закон «Про державну 
реєстрацію») [5]. Нормами ч. 5 ст. 17 цього Закону закріплений перелік 
документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей 
про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи 
склад учасників ТОВ (ТДВ), зокрема: 1) заява про державну реєстрацію 
змін до цих відомостей; 2) документ про сплату адміністративного збо-
ру; 3) один із таких відповідних документів: а) рішення загальних збо-
рів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та 
розмірів часток учасників;… г) заява про вихід з товариства.

У Законі чітко встановлено, що справжність підписів учасників, які 
голосували за рішення загальних зборів товариства про визначення роз-
міру статутного капіталу та розмірів часток учасників, засвідчується но-
таріально. Якщо у випадках, передбачених законом (смерть учасника, 
реорганізація тощо), таке рішення приймається без урахування голосів 
учасника у зв’язку з настанням певної обставини, подається також доказ 
настання такої обставини (оригінал документа або його копія, вірність 
якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ).

Нотаріально посвідчується і підпис на заяві учасника про вихід. 
Якщо відповідно до закону або статуту товариства вимагається згода ін-
ших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справ-
жність підписів на якій засвідчується нотаріально. Це якраз стосується 
надання згоди на вихід учасника з часткою 50 і більше відсотків.

З аналізу таких законодавчих підходів випливає і ще один висновок. 
хоча Закон «Про ТОВ» і встановлює спрощену процедуру виходу учас-
ника з часткою менше 50 відсотків: без згоди інших учасників та у будь-
який час, усе ж його вихід потягне зміну у статутному капіталі і у складі 
учасників ТОВ. Відтак такі зміни підлягають державній реєстрації. З 
урахуванням вимог Закону «Про державну реєстрацію» для внесення 
відповідних змін у державний реєстр має бути подана заява про вихід з 
нотаріальним посвідченням підпису учасника, що виходить. Така заява 
подається учасником, що виходить особисто. Видається нелогічним, що 
учасник подає заяву про вихід з товариства державному реєстратору для 
реєстрації відповідних змін, не поінформувавши спочатку саме товари-
ство про свій намір. Це порушує корпоративну етику.
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Таким чином Закон «Про ТОВ» закріпив чимало новел щодо право-
вого регулювання відносин у ТОВ (ТДВ). їх ефективність повною мі-
рою може бути оцінена у процесі застосування.

--------------------------
Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991. Елек-1. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОГОВОРУ СУРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА

Авакян С.С.
студент Львівського Національного Університету імені Івана Франка

м.Львів, Україна

На сьогоднішній день в галузі договірного права існують прогалини 
щодо регулювання деяких груп суспільних відносин. Для регулювання 
таких відносин при відсутності заборон на вчинення правочинів пев-
ного виду застосовують договірний спосіб регулювання. Але із засто-
суванням таких договорів виникає низка проблем щодо справедливості 
умов договору, правильності форми зовнішнього виразу та правових на-
слідків його невиконання. Тому існує необхідність в нормативній визна-
ченості певних договорів.

Однією із таких сфер суспільного життя, які потребують правової 
визначеності є правовідносини, що пов’язані з договірним регулюван-
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ням у сфері сурогатного материнства. На сьогоднішній день договір 
сурогатного материнства входить у групу непоіменованих договорів, а 
саме регулювання здійснюється нормами Цивільного кодексу України 
та Сімейного кодексу України. Але таке регулювання не є достатньо 
ефективним, так як не дає чіткої відповіді на питання, які виникають 
під час укладення та виконання такого договору. У даній роботі хотів би 
викласти основні міркування щодо можливого регулювання відносин у 
даній сфері: дати визначення договору сурогатного материнства, визна-
чити належну форму його укладення та істотні умови даного договору.

Щоб дати визначення договору сурогатного материнства необхідно 
проаналізувати його правову природу та виділити його основні елемен-
ти. Для початку потрібно визначити його суб’єктний склад. Так як у 
процесі сурогатного материнства можуть брати участь до чотирьох осіб, 
але права на дитину виникають за Сімейним кодексом України лише 
генетичних батьків, тому пропоную заборонити таку форму сурогатного 
материнства, за якою хоча б один із генетичних батьків не є «замов-
ником» відповідної послуги, так як бути матір’ю або батьком дитини є 
природнім правом особи та не може бути відчужене за власною волею, 
а передача генетичними батьками дитини за договором є те саме, що 
й продаж дітей. Тому сторонами даного договору слід, на мою думку, 
вважати сурогатну матір та генетичних батьків.

За своїми правовими ознаками договір сурогатного материнства має 
найбільшу схожість із договором про надання послуг. Щодо визначен-
ня прав та обов’язків сторін потрібно з’ясувати на що спрямована така 
домовленість. Даний договір спрямований на виношування сурогатною 
матір’ю плоду та отримання дитини генетичними батьками. Таким чи-
ном, у сурогатної матері виникає обов’язок виносити дитину та переда-
ти її біологічним батькам. Щодо оплатності даного договору, то потріб-
но виходити з презумпції оплатності договору, але ціна договору не є, на 
мою думку, його істотною умовою та може визначатися на розсуд сторін.

Щодо предмету даного договору можна сказати, що це є єдиною іс-
тотною умовою даного договору, так як не зазначення будь-якої іншої 
умови не може тягнути за собою визнання його неукладеним. Предме-
том ж такого договору є надання послуг з виношування дитини та її 
передачі біологічним батькам.

Виходячи з аналізу даних положень можна зробити висновок про те, 
що за договором сурогатного материнства сурогатна матір зобов’язується 
виносити та передати дитину біологічним батькам, а біологічні батьки 
зобов’язані отримати таку дитину.
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Наступним питанням, яке потребує урегулювання щодо договору су-
рогатного материнства є форма договору. Вважаю, що форма даного до-
говору повинна бути письмова з обов’язковим нотаріальним посвідчен-
ням. Така форма договору зумовлена особливістю предмета договору 
та можливістю забезпечити його виконання у повній мірі. Контрагенти 
повинні в повній міру усвідомлювати значення своїх дій та правові на-
слідки укладення такого договору. Ще однією причиною можна назвати 
те, що нотаріус міг би особисто засвідчитись в тому, що сторони дого-
вору добровільно укладають цей договір.

Також одним із важливих питань, що стосуються договору сурогат-
ного материнства є питання односторонньої відмови від договору. На 
мою думку від виконання будь-якого договору можна відмовитись і да-
ний договір не є винятком. Але відмова від такого договору несе певні 
правові наслідки. Ці наслідки пов’язані лише з витратами, пов’язаними 
з пологами та утримання новонародженої дитини. Також це стосується 
відшкодування біологічним батькам шкоди за умисні дії сурогатної ма-
тері, які призвели до захворювань або травм дитині під час вагітності. 
Відмова від такого договору ніяким чином не вплине на правовий статус 
дитини, так як батьками дитини можуть бути визнані лише біологічні.

Отже, на даний момент розвитку національного права немає чіткого 
регулювання відносин у сфері сурогатного материнства, хоча динамі-
ка суспільних відносин та розвиток репродуктивних технологій дося-
гли тієї стадії прогресу, що ігнорування проблемних питань у цій галузі 
може призвести до порушення прав учасників таких відносин.

КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ГІДНУ 
ПРАЦЮ

Амелічева Л.П.
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету
Донецького національного університету імені Василя Стуса,

м. Вінниця, Україна

Проблематика права на гідну працю у системі загальних проблем 
сучасного трудового права займає важливе місце. В спеціальній юри-
дичній літературі немає ще чіткої позиції вчених трудового права щодо 
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змісту, структури права на гідну працю, механізмів його здійснення. На 
думку В.В. Жернакова, з якою можна цілком погодитися, право на гідну 
працю є частиною загального права на працю, яке згодом має перетво-
ритися на саму сутність права кожного на працю. Вчений зауважує, що 
така стратегічна мета вбачається цілком можливою, адже чинну концеп-
цію права на працю, побудовану на ідеї вільної праці, не можна вважати 
сучасною, а тим більше такою, що відповідає загальній стратегії розви-
тку людини у суспільному середовищі. У праві кожного на гідну праці, 
він виокремлює такі складові, як: право на гідні умови праці, право на 
гідну оплату праці, право на трудову честь і ділову репутацію, право 
на об’єктивну оцінку результатів трудової діяльності і можливість на 
цій основі кар’єрного росту, право на особисту недоторканість і недис-
кримінацію тощо [1, с. 98]. В.В. Жернаков також зауважує, що механізм 
забезпечення права на гідну працю складний і багатогранний. Звичайно 
він не може діяти тільки на індивідуально-правовому рівні. У процесі 
нормотворення, реалізації, нагляду, контролю, відновлення порушеного 
права беруть участь різноманітні суб’єкти і виникають складні правові 
відносини [1, с. 98-99]. Зрозуміло, що під різноманітними суб’єктами 
вчений мав на увазі законодавчі, судові органи, органи державної ви-
конавчої влади, соціальних партнерів й ін.

Т.О. Зикіна право на гідну працю розглядає як комплексне право, що 
включає в себе всі права працівників, з акцентом на зайнятість, соціаль-
ний захист та соціальний діалог [2, с. 49]. Право працівника на гідну 
працю й на повагу своєї гідності, на її думку, складають сутність гід-
ної праці [2, с. 27]. Зазначена вчена слушно зауважує, що юридичне за-
кріплення права працівника на гідну працю не є єдиним визначальним 
фактором його реалізації. Тому необхідно мати механізми, що сприяють 
здійсненню цього складного, багатоскладового права. Вона також під-
креслює, що у сучасних умовах роль держави в реалізації права праців-
ника на гідну працю особливо ефективна в ситуації його безпосередньої 
участі в соціальному партнерстві, яке передбачає співробітництво між 
роботодавцями й працівниками (сторонами трудових відносин), а також 
між органами державної влади й місцевого самоуправління [2, с. 45]. 
Я.О. Бондарчук підтримуючи таку саму позицію, зазначає, що в реалі-
зації концепції гідної праці значну роль сьогодні відіграють галузеві й 
територіальні угоди учасників соціального діалогу [3, с. 32].

Необхідно також зауважити, що МОП як ініціатор і популяризатор 
ідеї гідної праці, впроваджуючи в багатьох країнах світу Програму гід-
ної праці, приділяє значну увагу саме колективно-договірному регу-
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люванню як інструменту регулювання трудових відносин. Адже, сила 
й цінність колективно-договірного регулювання полягає у гнучкості й 
пристосованості до вирішення проблем в різних економічних і соціаль-
них умовах та його здатності співіснувати й доповнювати інші форми 
регулювання трудових відносин [4, с. 14].

Метою цієї роботи є висвітлення ролі держави як опосередкованого 
учасника соціального діалогу в реалізації права працівника на гідну пра-
цю, виявлення деяких проблемних питань колективного договірного ре-
гулювання зазначеного права й розробка пропозицій щодо вдосконален-
ня такого регулювання в умовах сучасної децентралізації влади в Україні.

Слід зауважити, що держава через постійно діючий консультативно-
дорадчий орган при Президентові України (в який входять представни-
ки Кабінету Міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та їх 
об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців) – Наці-
ональну тристоронню соціально-економічну раду (далі – НТСЕР) – має 
опосередкований вплив на вироблення консолідованої позиції сторін 
соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку 
України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері, зокрема з 
питань реалізації права працівника на гідну працю. Необхідно зазначити 
у контексті цього дослідження Звернення НТСЕР від 09.04.2014 в якому 
зауважується, що колективні договори і угоди є ефективним інструмен-
том регулювання трудових відносин, забезпечення реалізації принци-
пів гідної праці й упередження трудових конфліктів, а також Рішення 
НТСЕР від 05.04.2018, де затверджені Пріоритетні напрями її діяльності 
на 2018-2020 роки, серед яких є такі основні напрями щодо розвитку 
вітчизняної економіки, як: збільшення кількості гідних робочих місць, 
впровадження норм та стандартів гідної праці й ін.

Далі з’ясуємо, як у колективних договорах і угодах відображаються 
прогресивні положення, що сприяють реалізації права на гідну працю.

В першу чергу, слід зауважити Генеральну угоду про регулювання 
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики 
і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки. Відповідно до п. 1.17 
цієї Угоди Сторони запланували розроблення та запровадження концеп-
ції престижності праці, а згідно із п. 2.85 – учасники соціального діало-
гу на національному рівні задекларували заходи, що забезпечують моні-
торинг і оцінку забезпечення гідної праці в Україні. Необхідно вказати, 
що все частіше сторони колективних переговорів щодо укладання цих 
угод домовляються про підвищення мінімальних гарантій в сфері праці, 
поступово починають використовувати під час своєї нормотворчості по-
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няття «гідна праця», «гідні умови праці», «гідний рівень оплати праці», 
«престижність праці», «справедлива оплата праці» й ін.

Так, у п. 1.4. Галузевої угоди в сфері технічного регулювання між 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Профспілкою 
машинобудівників та приладобудівників України на 2016-2020 роки 
передбачена наступна мета укладання цієї Угоди – спрямування спіль-
них зусиль Сторін на забезпечення соціально-економічного розвитку 
підприємств та установ сфери технічного регулювання і високих стан-
дартів життя працівників шляхом створення гідних умов і рівня оплати 
праці й ін. на галузевому рівні. В іншій, вже Територіальній угоді між 
Київською обласною державною адміністрацією, Спільним представ-
ницьким органом об’єднань організацій роботодавців Київської області 
та Київською обласною радою профспілок на 2013 – 2015 роки, у п. 1.1. 
метою її укладання зазначено спрямування спільних зусиль Сторін на 
створення гідних умов праці, справедливої оплати й ін. Як вбачається, 
в зазначених актах договірного характеру положення, які пов’язані із 
реалізацією права на гідну працю є засадничими, де, на жаль, не конкре-
тизовані зобов’язання підписантів цих угод щодо створення гідних умов 
праці, справедливої оплати праці й ін. на відповідних підприємствах.

Що ж до колективних договорів як локальних нормативно-правових 
актів, які регулюють забезпечення права на гідну працю на конкретних 
підприємствах, то варто зауважити наступне. На практиці колектив-
ні договори, як правило, враховуючи непросту державно-політичну 
і соціально-економічну ситуацію в країни, містять вкрай недостатньо 
норм, які регламентують відносини в сфері права на гідну працю, спра-
ведливу оплату праці. Положення сучасних колективних договорів, як 
правило, закріплюють мінімальний рівень гарантій умов праці, що не 
зовсім відповідає принципам гідної праці. Також в них, рідко нормот-
ворці застосовують терміни із сучасної системи понять гідної праці. 
Так, у п. 15. Колективному договорі від 25.11.2016 Тернопільського на-
ціонального технічного університету імені Івана Пулюя зауважується, 
що профспілковий комітет бере на себе зобов’язання щодо захисту прав 
та інтересів працівників, їх людської гідності, домагатися створення 
умов професійного та духовного розвитку й ін. Слід зауважити, що в 
сучасному трудовому праві є вже усталеним твердження, що забезпе-
чення людської гідності є й ознакою гідної праці [5] Отже, зазначене 
положення цього колективного договору дійсно створено відповідно до 
принципів гідної праці, однак не можна не помітити, що воно стосується 
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лише зобов’язань профспілкового комітету. В багатьох колективних до-
говорах зустрічається зобов’язання профспілкових комітетів відзначати 
Всесвітній день дій за гідну працю (7 жовтня) тематичними випусками 
профспілкового куточка й ін.

Таким чином, все вищевикладене дозволяє зробити наступні висно-
вки і пропозиції. 1.Колективні договори і угоди є одним із найефективні-
ших інструментів регулювання трудових відносин в сфері права на гідну 
працю, адже колективно-договірне регулювання на відміну від центра-
лізованого відрізняється своєю дигіталізацією. 2 Сьогодні існують деякі 
проблемні питання колективного договірного регулювання права на гідну 
працю. Так, ігноруючи засадничі норми колективних угод, що стосуються 
впровадження концепції гідної праці, нормотворці на локальному рівні, не 
декларують принципи гідної праці. Сторони колективного договору часто 
приділяють увагу закріпленню лише мінімального рівня гарантій трудо-
вих прав у цих актах, що не підвищує рівень престижності праці. Роз-
робники колективних договорів не використовують систему понять гідної 
праці як інструмент юридичної техніки під час локальної нормотворчості 
й ін. 3. З метою усунення зазначених недоліків необхідно в Законі Украї-
ни «Про колективні договори і угоди» внести зміни концептуального ха-
рактеру у ст. 7 «Зміст колективного договору», додаючи до переліку вза-
ємних зобов’язань сторонам щодо регулювання виробничих, трудових, 
соціально-економічних ще одне – забезпечити гідні умови праці.
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Всі люди мають свої природні права, які спрямовані на підтримку 
почуття власної гідності. Вони базуються на потребах особистості, коли 
кожен користується повагою та захистом з боку держави. Такі права є 
проявом ознаки людини як живої істоти, тож основним вважається пра-
во на життя, яке є невід’ємним та невідчужуваним. І вже навколо цього 
права об’єднуються всі інші, тому варто зазначити думку Н.І. Матузова, 
який говорить, що право на життя – перше фундаментальне природне 
право людини, без якого всі інші права втрачають сенс [3, с.35].

Право на життя як одне з найважливіших завжди привертало увагу 
багатьох науковців. Ще в античні часи ним цікавилися такі мислителі як 
Арістотель, Ф. Аквінський, Т. Гоббс, Г. Гроцій, І. Кант, які наголошували 
на цінності людського життя, обумовлювали необхідність захисту цьо-
го права з боку держави і створення умов його реалізації. Однак більш 
детально право людини на життя досліджується сучасними вченими. В 
Україні це – П. Рабінович, В. Черниченко, Л. Мамут, О. Рогова, А. Со-
ловйов, М. хавронюк та інші. Сьогодні науковці, розглядаючи право на 
життя, шукають відповіді на питання, що відображають сучасний підхід 
до людини та його прав під впливом науково-технічного прогресу та 
розвитку демократії. Відповідно, концепція прав людини поповнилася 
новими аспектами та дискусійними підходами у висвітленні права на 
життя.

Вперше право на життя було проголошено у ст. 3 Загальної деклара-
ції прав людини 1948 р., де зазначено, що кожна людина має право на 
життя, свободу та особисту недоторканність [1]. Ця норма Декларації 
на сьогодні визнається звичаєвою нормою міжнародного права, якої по-
винні дотримуватися всі держави. Проте, ще під час розробки тексту 
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статті одним з дискусійних питань виявилося визначення моменту по-
чатку життя. Дійсно, людина має право на життя, але коли наступає його 
початок? Досліджуючи це питання слід взяти до уваги три аспекти, на 
основі яких можна буде зробити висновки щодо моменту початку життя 
людини.

По-перше, треба звернути увагу на історичні умови прийняття статті 
3 загальної декларації прав людини, оскільки вже тоді виникла колізія 
її правильного тлумачення. Представник Чилі вважав, що слід додати 
клаузулу, яка передбачала б поширення права на життя з моменту зачат-
тя. Проте, більшість представників не прийняли чилійську пропозицію і 
на противагу виступили датські представники, які намагалися привести 
аргументи щодо виключення положення про захист зародка, адже за-
конодавство переважної кількості держав не забороняє на певних стро-
ках добровільне штучне переривання вагітності [2, c. 25]. Такі позиції 
були обгрунтовані концепцією виникнення права на життя. Згідно теорії 
природного права людина стає суб’єктом права з моменту народження, 
тому суб’єктивні права особистості є природженими, іншими словами 
утворюються в силу народження. Тож, відповідно до природного права, 
людський зародок в материнській утробі є людиною, але не фізичною 
особою і тому не визнається суб’єктом права [4, с. 201].

По-друге, взявши до уваги сучасний етап розвитку міжнародного і 
національного права можна помітити, що фактично загально-визнаним 
є лише поняття дитини, закріплене в міжнародних нормах, нею визна-
ється людська істота, яка досягла 18 років. хоча тут прямо не зазначено 
правове положення ембріону, проте можна вважати, що він підпадає під 
категорію визначення цього поняття.

Якщо ж взяти регіональні міжнародні договори, то, наприклад, в 
Американській конвенції про права людини 1969 року містяться поло-
ження про момент початку життя від зачаття, при цьому залишається 
право вільного штучного переривання вагітності лише у перші три мі-
сяці вагітності [6, c. 125]. Це пояснюється тим, що плід активно розвива-
ється, росте мозок, з’являються рефлекси, відбуваються перші дихальні 
рухи, кістки стають твердими, вирівнюються пропорції тіла і відкрива-
ються очі.

Що стосується Європейської практики, то питання моменту початку 
життя нормативно не закріплюється. Європейський Суд дотримується 
позиції, що початком життя є момент фізичного народження людини і 
з урахуванням значних розбіжностей в національних нормах в такому 
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делікатному питанні держави повинні мати певну свободу вибору [5, c. 
17]. Проте, в деяких справах, наприклад «Во проти Франції» від 8 липня 
2004 року, Суд визнає порушення права на життя ненародженої дитини, 
враховуючи специфічні обставини, шляхом встановлення причинно-
наслідкового зв’язку, що призвело до аборту та смерті зародка.

По-третє, варто зазначити також про кримінальну відповідальність 
за вчинення штучного переривання вагітності. Найбільш послідовно 
веде боротьбу із перериванням вагітності, а також захищає ненароджене 
життя – ФРН. Переривання вагітності передбачена в § 218 розділу 16 
Особливої частини КК ФРН 218 КК ФРН, відповідно до якої перериван-
ня вагітності, вчинене вагітною жінкою карається позбавленням волі на 
строк до одного року або грошовим штрафом. Жінка може перервати 
вагітність тільки до 12 тижнів у разі інцесту, згвалтування, загрози жит-
тю і наполегливого небажання доносити вагітність, за умови, що вона 
пройшла обов’язкове консультування, спрямоване на те, щоб перекона-
ти її відмовитися від аборту. Після 12 тижнів аборт дозволений тільки в 
разі серйозної загрози фізичному і психічному здоров’ю вагітної. Крім 
того, в Німеччині існує спеціальний закон про захист прав ембріона [7, 
c. 185].

На Філіппінах закон проголошує захист гідності життя людини «з 
моменту зачаття», тому штучне переривання вагітності в країні забо-
ронено. При цьому аборт може бути виконаний на законних підставах 
з метою порятунку життя жінки. Згідно чилійським законам, в країні 
заборонені будь-які аборти, навіть якщо жінка завагітніла в результаті 
згвалтування. В інших країнах цей злочин скоріше є традиційним, і від-
повідальність за такі його прояви як примушування жінки до вчинення 
аборту, визнання вагітної жінки суб’єктом цього злочину, торгівля засо-
бами для вчинення аборту не передбачається в законодавстві більшості 
країн.

Отже, можна зробити висновок, що стаття 3 загальної декларації 
прав людини 1948 року не визначaє моменту пoчатку життя та не ви-
рішує, на жaль, вaжливе суперечливе питання про включення захиcту 
життя ненародженoї дитини до змiсту викладеного у статті 3 права на 
життя. Взявши до уваги міжнародну практику і проаналізувавши ре-
гіональні договори, бачимо, що момент початку життя закріплений в 
Американській конвенції про права людини 1969 року, на відміну від 
Європи, яка поки утримується від вирішення цієї проблеми і практикою 
Європейського Суду дає зрозуміти, що це справа окремо кожної дер-
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жави. На національному рівні законодавством деяких країн закріплена 
кримінальна відповідальність за штучне позбавлення життя ненародже-
ної дитини, що зумовлено особливостями конкретної держави: вірою, 
політичними переконаннями чи громадським рухом. Отже, визначення 
прав ненародженої дитини є маловивченим питанням на міжнародно-
му рівні і потребує подальшої розробки. Наявність дискусій вже до-
вгий час все більше підкреслює актуaльність проблеми та неoбхідність 
її розв’язaння, адже без забезпечення права на життя стає безглуздим 
ставлення питання про дотримання інших прав і свобод.

--------------------------
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ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА БЕЗПЕЧНІ  
ТА ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ

Балог К. С.
студентка Львівського національного університету ім. І. Франка

м. Львів, Україна

Забезпечення права на безпеку праці є одвічно актуальною пробле-
мою, оскільки держава, яка має чималий виробничий (бодай і не до 
кінця реалізований) потенціал, неодмінно має низку крупних промисло-
вих об’єктів, заводів, фабрик, де працівники в силу виконання трудової 
функції змушені стикатися з небезпечними для життя та здоров’я речо-
винами, інструментами, пристроями, змушені працювати в екстремаль-
них умовах (приміром, працівники промислово-видобувної сфери).

Право на безпечні та здорові умови праці є одним із фундаменталь-
них для працівника, зокрема, так і для людини загалом. Це право ви-
значається на рівні міжнародно-правових актів. Так, вказує Л. Амелі-
чева, регулюванню безпеки й гігієни праці приділяється значна увага 
в актах Ради Європи та ЄС. Право на безпечні й здорові умови праці 
закріплене у ст. 3 Європейської соціальної хартії, яка визначає обов’язок 
держави розробити, здійснювати й періодично переглядати послідовну 
національну політику в галузі охорони праці, виробничої гігієни та ви-
робничого середовища, головною метою якої є поліпшення охорони 
праці й виробничої гігієни, а також запобігання нещасним випадкам і 
травматизму, що виникають внаслідок виробничої діяльності, пов’язані 
з нею або мають місце в процесі її здійснення, зокрема шляхом мінімі-
зації причин виникнення ризиків, властивих виробничому середовищу. 
Сторони також зобов’язуються прийняти правила з техніки безпеки та 
гігієни праці; забезпечити виконання таких правил шляхом нагляду за 
дотриманням їхніх вимог; сприяти поступовому розвиткові призначе-
них для всіх працівників служб виробничої гігієни, головне завдання 
яких полягає в здійсненні профілактичних і консультативних функцій 
[1, с. 138].

Деталізується це право і у низці Директив ЄС. Наприклад, Директи-
ва Ради ЄС 98/24 по забезпеченню безпеки й охороні здоров`я працівни-
ків на робочому місці при наявності ризиків від дії хімічних речовин від 
07.04.1998 р. Вона встановлює наступне. Роботодавець повинен спершу 
встановити, чи присутня на робочому місці небезпечна хімічна речови-
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на. Якщо відповідь позитивна, то він має оцінити ступінь ризику для 
безпеки й охорони здоров’я працівників, який витікає з наявності цих 
речовин, беручи до уваги таке:

- властивості речовини, яка наносить шкоду;
- інформацію про безпеку й охорону здоров’я, яка має бути надана 

постачальником;
- рівень, тип і тривалість впливу на організм працівника;
- обставини необхідності використання таких речовин на робочому 

місці, включаючи відомості про їхню допустиму кількість;
- величини крайніх меж впливу чи біологічно допустимих значень, 

встановлених на території держави;
- ефект від превентивних заходів, як вжитих, так і потенційно вжи-

ваних;
- за наявності, висновки про стан здоров’я, складені на основі по-

стійних спостережень за станом здоров’я.
Роботодавець повинен мати додаткову інформацію, що отримана від 

постачальника чи інших доступних джерел, і яка необхідна для оцінки 
ризику [3].

Вітчизняними науковцями юридичні гарантії у трудовому праві 
Україні визначаються відображені у нормативно-правових актах, які 
приймаються уповноваженими на те державними органами і являють 
собою сукупність умов, способів та засобів, за допомогою яких визна-
чаються умови і порядок реалізації, здійснення прав і свобод особи, а 
також їх охорону, захист та відновлення у разі порушення [3, с. 41].

Кожний працівник має право на умови праці, що відповідають вимо-
гам безпеки та гігієни праці і не є шкідливими для здоров’я. Це передба-
чено ч. 4 ст. 43 Конституції України, яка забороняє використання праці 
жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх здоров’я роботах. Інші акти 
законодавства деталізують це право [4]. Так, Законом України “Про охо-
рону праці” від 14.10.1992 р. закріплює такі гарантії охорони праці:

1) під час укладання трудового договору роботодавець повинен про-
інформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність 
на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 
які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права 
працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно 
до законодавства і колективного договору (ст. 5);

2) працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 
створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я 
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або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи 
довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього 
керівника або роботодавця (ст. 6);

3) на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 
роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеороло-
гічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими 
нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуаль-
ного захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби (ст. 8) тощо [5].

Нині трудове законодавство України перебуває на шляху суттєвого 
оновлення – так, проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 р. 
(далі – Проект) переданий на друге читання. У тексті цього Проекту 
помітна імплементація положень згаданої вище Директиви стосовно 
обов’язків роботодавця щодо охорони праці. Ст. 277 Проекту визначає 
перелік таких обов’язків, до яких входять створення ефективної системи 
управління охороною праці; виявлення та усунення всіх можливих ри-
зиків для життя і здоров’я працівників; оцінки ризиків, яких неможливо 
усунути; інформування працівника та проведення з ним консультацій 
про всі ризики для його життя та здоров’я, джерела цих ризиків, а та-
кож проведення навчання щодо їх уникнення; проведення консультацій 
з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілко-
вим представником) з питань, що стосуються охорони життя і здоров’я 
працівників на робочому місці тощо. Ст. 293 закріплює, що вагітним 
жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку 
(норми обслуговування) чи за їхньою згодою вони можуть бути пере-
ведені на іншу роботу, яка є легшою та/або виключає вплив несприят-
ливих виробничих факторів. Якщо при цьому заробітна плата виявиться 
нижчою від середньої заробітної плати за попередні два календарні мі-
сяці, роботодавець здійснює відповідну доплату за весь час переведен-
ня [6]. Також у Проекті перелічені й інші гарантії безпеки праці, однак 
я вважаю за доцільне також ширше, з опором на міжнародно-правові 
стандарти закріпити поняття ризику на робочому місці, убезпечити пра-
цівника від шкідливого психологічного впливу керівника (роботодавця) 
з метою зміни умов праці або “добровільного” звільнення (у зарубіжній 
практиці це поняття позначене терміном “моббінг”), визначити поняття 
примусової праці та її видів. Крім того, на підзаконному рівні необхідні 
нові підходи до розробки державних стратегій щодо профілактики трав-
матизму на виробництві.

Підсумовуючи, можна сказати, що сьогодні трудове законодавство 
України рухається в цілому правильним шляхом у частині гарантування 
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безпеки праці, проте доцільно більше звертати увагу на практичний до-
свід зарубіжних країн, діяльності їхніх профспілок та інспекцій із пи-
тань праці. Таким чином, вдасться створити належний ринок праці в 
Україні, де кожен його суб’єкт матиме збалансований правовий статус.
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Правові засади використання земельних ділянок для проведення гео-
логознімальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт 
визначено у ст. 97 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. №2768-
ІІІ (далі – ЗКУ). За загальним правилом розвідувальні роботи можуть 



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
42

--------------------------

проводитися на всіх землях незалежно від цільового призначення без їх 
вилучення (викупу). Проте із цього правила є винятки. Так, проведення 
зазначених робіт на землях певних категорій може бути обмежене. Вста-
новлення обмеження може виражатися у двох формах: 1) заборони здій-
снювати розвідувальні роботи на окремих землях; 2) проведення таких 
робіт дозволяється у виняткових випадках. Переважно проведення цих 
робіт обмежується на землях природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, історико-культурного, оздоровчого і 
рекреаційного призначення. У межах цього дослідження увага буде при-
ділена лише правовому регулюванню використання земель природно-
заповідного фонду для здійснення розвідувальних робіт.

Обмеження у формі заборони здійснювати розвідувальні робо-
ти встановлюється лише відносно окремих видів земель природно-
заповідного фонду. Відповідно до положень Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. №2456-хІІ до них 
належать землі природних заповідників, заповідних урочищ і заповід-
них зон, встановлених у межах біосферних заповідників, регіональних 
ландшафтних та національних природних парків.

У ч. 3 ст. 97 ЗКУ передбачено, що проведення розвідувальних ро-
біт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, 
меморіальних парків, поховань і археологічних пам’яток дозволяється 
у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України (далі 
– КМУ). Вказана норма регулює проведення зазначених робіт на зем-
лях: 1) природно-заповідного фонду та 2) історико-культурного призна-
чення. Відповідно до ст. 44 ЗКУ до земель природно-заповідного фонду 
включаються природні території і об’єкти (природні заповідники, націо-
нальні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні 
парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штуч-
но створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні 
парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва).

Положення ст. 97 ЗКУ потребує деякого уточнення, а саме щодо: 1) 
назв та видів територій та об’єктів, на землях яких може бути дозволено 
проведення розвідувальних робіт; 2) випадків, в яких дозволятиметься 
здійснення зазначених робіт.

Згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» від 
16.06.1992 р. №2456-хІІ, Закону України «Про охорону культурної спад-
щини» від 08.06.2000 р. №1805-ІІІ та ст. ст. 44, 53 ЗКУ можна визначити 
такі види заповідників – природні заповідники, біосферні заповідники 
та історико-культурні заповідники.
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Вживання законодавцем у ч. 3 ст. 97 ЗКУ словосполучення «на зем-
лях заповідників» суперечить нормам Закону України «Про природно-
заповідний фонд України» в частині можливості проведення розвід-
увальних робіт на землях природних заповідників. У зв’язку з цим 
виникають проблеми застосування цих норм на практиці. На думку ж 
П. Ф. Кулинича, відповідь на питання які норми законодавства в даному 
випадку необхідно застосовувати є в ЗКУ. Земельне законодавство ба-
зується на принципі пріоритету вимог екологічної безпеки (ст. 5 ЗКУ). 
Отже, оскільки вимоги екологічної безпеки закріплені у нормах еколо-
гічного права, то у випадках розбіжностей між нормами земельного й 
екологічного права пріоритет у застосуванні має надаватися останнім. 
Погоджуючись з наведеною позицією, пропоную уточнити положення 
ст. 97 ЗКУ, передбачивши, що здійснення розвідувальних робіт на зем-
лях природних заповідників забороняється.

Заборону на виконання вказаних робіт необхідно встановити і від-
носно земель заповідних урочищ, оскільки на їх території забороняєть-
ся будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які відбуваються 
в природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до вимог, 
встановлених для природних заповідників (ч. 1 ст. 30 Закону України 
«Про природно-заповідний фонд України»).

Проведення розвідувальних робіт у виняткових випадках за рішен-
ням КМУ на землях ботанічних та національних дендрологічних парків 
неможливе, так як у відповідності до положень Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» та ст. 44 ЗКУ такі парки не існу-
ють. Є лише ботанічні сади, національні природні парки та дендроло-
гічні парки.

У законодавстві України про природно-заповідний фонд відсутні 
норми, які передбачають, що на території біосферних заповідників, ре-
гіональних ландшафтних парків, національних природних парків (за ви-
нятком заповідної зони), заказників, ботанічних садів, дендрологічних 
парків можна проводити розвідувальні роботи. Не встановлено і прямої 
заборони на це. Відсутні обмеження на здійснення цих робіт на зазна-
чених землях, крім земель біосферних заповідників, і у ч. 3 ст. 97 ЗКУ.

На підставі аналізу Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України» та інших законодавчих актів України можна стверджувати, що 
виконання розвідувальних робіт на вказаних землях може допускатися 
за результатами здійснення оцінки впливу на довкілля.

Узагальнюючи наведені положення відносно проведення розвід-
увальних робіт на землях біосферних заповідників, регіональних ланд-
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шафтних парків, заказників, заповідних урочищ, ботанічних садів, ден-
дрологічних та національних природних парків, можна запропонувати 
наступні пропозиції для вдосконалення земельного законодавства Укра-
їни: 1) встановити у ч. 3 ст. 97 ЗКУ можливість здійснення розвідуваль-
них робіт у випадках, отримання мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, яким визначається допустимість проведення відповідної 
планованої діяльності на землях біосферних заповідників, регіональних 
ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів, дендрологічних та 
національних природних парків та встановлюються екологічні умови її 
проведення; 2) передбачити у ч. 3 ст. 97 ЗКУ заборону на проведення 
розвідувальних робіт на землях природних заповідників, заповідних 
урочищ і заповідних зон, встановлених у межах біосферних заповід-
ників, регіональних ландшафтних парків та національних природних 
парків.

У ч. 3 ст. 97 ЗКУ не передбачено встановлення обмеження на про-
ведення розвідувальних робіт на землях пам’яток природи, зоологічних 
парків та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. У законодавстві 
України про природно-заповідний фонд закріплено у загальній формі 
обмеження на їх використання. Зокрема, на території пам’яток приро-
ди, оголошення яких провадиться без вилучення земельних ділянок та 
інших природних об’єктів у їх власників або користувачів, забороня-
ється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до 
деградації чи зміни первісно їх стану (ст. 27, 28 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України»).

Відповідно до ч. 1 ст. 36 вказаного вище Закону на землях зооло-
гічних парків, вилучених з господарського використання, забороняється 
діяльність, що не пов’язана з виконанням покладених на них завдань і 
загрожує збереженню сприятливих умов для життя тварин цих парків.

На території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, оголо-
шення яких провадиться з вилученням у встановленому порядку або без 
вилучення земельних ділянок та інших природних об’єктів у їх власни-
ків або користувачів, забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана 
з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню (ст. 
37, 38 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»).

Разом з цим здійснення цих робіт на зазначених землях може бути 
дозволено, якщо така діяльність не загрожуватиме збереженню відпо-
відних територій та об’єктів. У кожному окремому випадку визначати-
меться це за результатами здійснення оцінки впливу на довкілля.
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Окремої уваги заслуговує розгляд питання щодо можливості про-
ведення розвідувальних робіт на окремих видах земель природно-
заповідного фонду виключно за рішенням КМУ як це передбачено ч. 3 ст. 
97 ЗКУ. Однак, необхідно враховувати, що землі природно-заповідного 
фонду відповідно до ст. 45 ЗКУ можуть перебувати не лише у державній 
власності, але й у комунальній та приватній власності. Винятком із цьо-
го правила є території природних заповідників, заповідні зони біосфер-
них заповідників, землі та інші природні ресурси, надані національним 
природним паркам, які є власністю Українського народу (ст. 4 Закону 
України «Про природно-заповідний фонд України»).

Враховуючи наведене, незрозумілою є дещо позиція законодавця у 
тому, що землі природно-заповідного фонду перебувають у комунальній 
або приватній власності, а вирішення питання щодо використання цих 
земель для проведення розвідувальних робіт належить до компетенції 
КМУ.

Виконання таких робіт на зазначених землях має здійснюватися з 
урахуванням їх форми власності. Так, розвідувальні роботи на землях 
природно-заповідного фонду державної власності мають здійснювати-
ся за рішенням КМУ, на землях комунальної власності – за рішенням 
відповідних органів місцевого самоврядування, на землях приватної 
власності – з дозволу власника земельної ділянки. Крім того, потрібно 
зважати на те, що управління даними землями здійснюється не лише 
органами управління земельними ресурсами, а й органами охорони на-
вколишнього природного середовища. А тому в даному випадку акцен-
тувати увагу більше необхідно на тому, що проведення розвідувальних 
робіт має здійснюватися з обов’язковим погодженням з відповідними 
органами охорони навколишнього природного середовища. З метою до-
сягнення гармонізації законодавства у досліджуваній сфері можна за-
пропонувати закріпити зазначене положення у ч. 3 ст. 97 ЗКУ замість 
слів «за рішенням КМУ».

З метою забезпечення правової охорони земель природно-заповідного 
фонду необхідно доповнити ЗКУ положенням, відповідно до якого роз-
відувальні роботи на землях природно-заповідного фонду дозволяєть-
ся проводити лише у випадках, визначених за результатами здійснення 
оцінки впливу на довкілля з обов’язковим погодженням з відповідними 
органами охорони навколишнього природного середовища.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ фІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

Бацман Л.В.
студентка Львівського національного університету ім. Івана Франка

м. Львів, Україна

Законодавство України надає можливість фізичній особі здійснювати 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Таким чи-
ном, особа вступає у цивільні відносини як фізична особа-підприємець. 
У зв’язку з цим постає питання у визначенні її правового статусу. Окре-
мого законодавчого визначення поняття фізичних осіб-підприємців 
немає, проте аналізуючи положення нормативно-правових актів мож-
на зробити певні висновки щодо правового статусу та діяльності цих 
суб’єктів.

За загальним правилом, правовий статус особи – це сукупність прав, 
обов’язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації, що закріплені у 
законодавстві і характеризують особу як суб’єкта права. Фізичні особи-
підприємці у сукупності охоплюються поняттям “фізичні особи”, але в 
силу свого статусу мають певні відмінності у правовому регулюванні їх 
відносин. При цьому, правовий статус фізичної особи є набагато шир-
шим, ніж правовий статус фізичної особи-підприємця.

Статус фізичної особи-підприємця – це юридичний статус, який за-
свідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: 
самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик госпо-
дарською діяльністю, що здійснюється суб’єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних резуль-
татів та одержання прибутку. При цьому, юридичний статус “фізична 
особа-підприємець” сам по собі не впливає і ніяким чином не обмежує 
будь-які правомочності особи, які випливають з її цивільної право-, та 
дієздатності[2].

Статус фізичної особи громадянин змінити не може, оскільки він не 
пов’язаний з його обсягом право- чи дієздатності, або ж іншими факто-
рами, а може втратитися лише зі смертю особи. Громадянин може бути 
позбавлений статусу суб’єкта підприємництва, проте на статус фізичної 
особи це жодним чином не може вплинути.

Згідно зі ст.51 Цивільного кодексу України до підприємницької ді-
яльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що 
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регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не 
встановлено законом або не випливає із суті відносин[1].

Неоднозначне тлумачення вказаної норми в науково-юридичній лі-
тературі і на практиці обумовлює появу суперечливих висновків, що 
безумовно впливає на її правозастосування, оскільки певним чином 
відбувається злиття правового статусу фізичної особи з правовим ста-
тусом юридичної особи, які за своєю правовою природою є різними. 
Як показує системний аналіз, на практиці дане положення тлумачиться, 
виходячи з наступного. По-перше, правоздатність індивідуального під-
приємця практично прирівнюється до правоздатності юридичних осіб 
– комерційних організацій. Він може мати права і обов’язки, необхідні 
для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом, та 
щодо яких законом не передбачено обмежень. Зазначене прослідкову-
ється, зокрема, виходячи з положень ст. 91 ЦК. По-друге, до підприєм-
ницької діяльності фізичних осіб застосовуються норми як загального 
цивільного (Цивільний кодекс України),так і спеціального законодав-
ства (Господарський кодекс України, Закони України “Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань”, “Про ліцензування видів господарської діяльності” тощо). 
Водночас, слід зауважити, що в господарському законодавстві “юридич-
на особа” та “фізична особа-підприємець” охоплюються спільним по-
няттям “суб’єкт господарювання”[2].

Проблема розмежування статусу фізичної особи-підприємця від фі-
зичної особи, яка не є підприємцем постає дуже часто. Суть даного від-
межування необхідно вбачати в такому понятті як ціль вчинення право-
чину, тобто якщо виникає спір щодо суб’єкта, який придбав товар (або 
як споживач, або як підприємець), то його вирішення лежить у площині 
з’ясування характеру обліку, наступної поетапної реалізації отриманого 
чи передбаченого правового результату( для особистого домашнього або 
іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю чи 
цей товар має використовуватися, власне, у підприємницьких цілях).

Такий самий підхід слід застосовувати і у складніших випадках, на-
приклад, при придбанні товарів чи послуг, які наділені властивістю по-
двійного призначення (як для власного споживання, так і для підпри-
ємницької діяльності). Розмежування відбувається за такою ознакою 
як систематичність підприємницької діяльності, яку уподібнюють до 
постійності, регулярності, професійності роботи. Проте необхідно на-
голосити, що обов’язково визнаних кількісних критеріїв щодо розмеж-
ування не встановлено жодним нормативно-правовим актом.
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Таким чином, можна зробити висновок, що фізична особа-
підприємець в цивільно-господарських відносинах є різностороннім 
учасником. На основі принципів здійснення ним підприємницької ді-
яльності він є подібним до юридичних осіб, в той час як в приватних 
відносинах, незважаючи на будь-які зміни в його статусі, він залишаєть-
ся бути громадянином – фізичною особою.

--------------------------
Цивільний кодекс України від 1 січня 2004 р. №345-IV [Електро-1. 

нний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/435-15.

Роз’яснення Міністерства юстиції України “Статус фізичної 2. 
особи-підприємця: проблеми застосування законодавства’’ від 14.01.2011 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/n0012323-11.

ЩОДО ПОНЯТТЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В 
ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Богачук А.Р.
студентка 3 курсу

Донецького Національного університету імені Василя Стуса
м., Вінниця, Україна

Науковий керівник: 
Амелічева Л.П.

доц. канд, юрид. наук 

В Україні в умовах глобалізації, як і в багатьох європейських держа-
вах, все більшого поширення набуває явище прекарізації, яке є ще не-
достатньо дослідженим та законодавчо закріпленим. Реальна практика 
трудових відносин та їх законодавче регулювання в Україні сильно роз-
ходиться із законодавчою нормою і розвивається поки в напрямку, який 
навряд чи можна вважати наближенням до європейських стандартів [1 
с. 179, 2].

Метою роботи є аналіз позитивних та негативних тенденцій неофі-
ційного працевлаштування, аналіз законодавства, судової практики та 
зарубіжного досвіду з питань незадекларованої праці.
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Одним з основних соціальних прав кожної людини є право на працю, 
яке гарантується ст. 43 Конституції України. Проте при неофіційному 
працевлаштуванні дане право дуже часто порушується й потребує пра-
вового захисту [3].

Варто зазначити, що відсутність у національному законодавстві легі-
тимних визначень тих або інших термінів зумовлює виникнення різних 
підходів до їх розуміння, що у свою чергу породжує труднощі в прак-
тичному застосуванні відповідних положень нормативного акту [4, с. 
317]. В національному трудовому законодавстві взагалі відсутній термін 
неофіційного працевлаштування, науковці, дослідники та соціологи ви-
користовують різну термінологію, зокрема: тіньова зайнятість, неофі-
ційне працевлаштування, незадекларована праця тощо [5].

Відповідно до Комюніке Європейської Комісії 98/219 про незадекла-
ровану працю від 7 квітня 1998 р. Незадекларована праця – це «оплачу-
вані види діяльності, які є законними за їхнім характером, але незадекла-
ровані в органах державної влади, враховуючи при цьому різноманіття 
регуляторних систем держав-членів ЄС». До неї не відносять злочинну 
діяльність, а також роботи, які не врегульовані державою або такі, про 
які не потрібно повідомляти державним органам [5, с. 16]. Цей термін, 
на наш погляд, найбільш, підходить до понятійного апарату трудового 
права, тим паче, що він має відповідне правове закріплення на рівні єв-
ропейських стандартів праці.

Далі, слід зауважити, що неофіційна праця має різні форми прояву. 
В Україні основними та найбільш актуальними формами є наступні: 1) 
неформальна зайнятість у формальному секторі; 2) зайнятість у нефор-
мальному секторі; 3) приховування фактично відпрацьованого робочого 
часу та виплата заробітної плати, «в конверті»; 4) підміна фактичних 
трудових договорів цивільними та господарськими, а також штучне 
використання дистанційних та аутсорсингових механізмів для прихо-
вування найманої праці; 5) не оформлена належним чином вторинна 
зайнятість осіб, які мають оформлені трудові відносини за основним 
місцем роботи [5].

Однак, на нашу думку, дану класифікацію варто доповнити такими 
важливими формами прекарізації праці як дистанційна праця, надомна 
праця та строкова зайнятість.

Прекарізація як явище й поняття нове у трудовому праві, малодослі-
джене. В спеціальній літературі прекарізація визначається як тенденція 
розвитку соціально-трудових відносин сучасного суспільства, що перед-
бачає перехід від класичних трудових договорів (контрактів) до таких 
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форм найму, за яких все більша кількість людей вимушена самостійно 
будувати свою трудову стратегію в умовах нестабільності й відсутності 
гарантій зайнятості, що збільшує їх економічну й соціальну вразливість, 
сприяє втраті професійної ідентичності й сходженню у нижчі прошарки 
суспільства [6, с.15]

Варто погодитись із позицією Л.В. Логінова, що необхідно інститу-
ціоналізувати прекарізацію. Тобто нетипові, гнучкі форми соціально-
трудових відносин потрібно стандартизувати за допомогою норм з 
метою впорядкування спонтанної і неврегульованої поведінки його 
суб’єктів за допомогою правил, норм і санкцій. Це створить можливість 
для врегулювання поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин (як 
роботодавців, так і працівників), так як нові форми зайнятості отрима-
ють організаційне і правове закріплення на рівні підприємства і держа-
ви [7, с. 36].

Правові, економічні й організаційні основи зайнятості населення 
України та його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку 
держави в реалізації громадянами права на працю визначає Закон Укра-
їни «Про зайнятість населення». Закон встановлює державні гарантії 
права на вибір професії та виду діяльності [4, с. 318]. Проте реальний 
механізм реалізації права на повну та продуктивну зайнятість є вель-
ми недосконалим. Варто зауважити, що неофіційне працевлаштування 
має ряд недоліків та ризиків, зокрема: у разі конфлікту з роботодавцем 
є ризик не отримати заробітну плату або отримати істотно менший її 
розмір без будь-якої причини; незадекларований працівник втрачає тру-
дові пільги й соціальні гарантії, наприклад, у випадку скорочення шта-
ту; його роботодавець не оформлює для фонду соцстраху листок непра-
цездатності; відпустку у відповідності до законодавства неоформлений 
працівник може взагалі не отримати (і, так звані, «відпускні»); відсутні 
соціальні гарантії, пов’язані з навчанням, вагітністю, народженням ди-
тини у працівника; при неофіційному працевлаштуванні у разі нещасно-
го випадку з працівником недобросовісний роботодавець також нерідко 
уникає відповідальності.

Отже, по-перше, в несприятливому становищі опиняються самі пра-
цівники, які позбавляються соціальних гарантій, котрі визначені законо-
давством в сфері оплати праці. По-друге, держава, як основний гарант 
прав на оплату праці, втрачає значні фінансові ресурси до державного 
бюджету та соціальних фондів, оскільки їх наповнення напряму зале-
жить від рівня нарахованої заробітної плати, а це, в свою чергу, нере-
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алізовані можливості в економічній, культурній, соціальній та інших 
сферах суспільного життя [8].

Майже у всіх країнах атипова зайнятість призводить до меншої 
оплати праці. Інша ситуація в Нідерландах, де термінові та інші нетипо-
ві відносини вважаються більш бажаними для працюючих (на відміну 
від країн Східної Європи). Це пояснюється тим, що статус частково за-
йнятих майже прирівняний до статусу постійних в цій країні, а рівень 
оплати погодинної праці є високим. Норми, що регулюють гнучкі від-
носини, дуже різняться в ЄС, в тому числі в країнах одного регіону – 
Центральної і Східної Європи. У країнах ЄС встановлені чіткі критерії 
захисту від зловживань роботодавця під час атипової зайнятості працю-
ючих [2, c.67].

Наша держава в останні роки активно бореться із нетиповою зайня-
тістю. Так, відповідно до положень ч. 3 ст. 265 КЗпПУ відповідальність 
роботодавців за незадекларовану працю передбачена у 30-кратному роз-
мірі мінімальної заробітної плати за одну виявлену особу (111 тис. грн. 
на сьогодні). В одному 2017 році Держпрацею накладено штрафів на 
суму понад 154 млн. грн., виявлено понад 1600 неофіційних працівників 
[9].

Отже, незадекларована праця є нагальною проблемою сьогодення як 
у світі, так і в Україні. Відсутність єдиної термінології щодо визначення 
цього явища у понятійному апараті трудового права, неможливість реа-
лізації трудових гарантій у разі неофіційної праці, що значно погіршує 
становище працівників, – все це потребує продовжувати дослідження у 
цьому напрямі задля вдосконалення трудового законодавства, особливо 
під час розробки нового проекту Трудового кодексу України.

--------------------------
Лещух Д.Р. Окремі аспекти визначення поняття незадекларованої 1. 

праці. Актуальні проблеми соціального права. Львів. 2018. 294 с.
Атипичная занятость и прекаризация труда в Украине / под ред. 2. 

В.Дудина и З. Поповича. Киев: Центр социальных и трудовых иссле-
дований, 2017. 69 с. URL: http://rev.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/
Atypical-Employment_Brochure.pdf

Конституція України від 28.06.1996р. Відомості Верховної Ради 3. 
України: зі змінами та допов. станом на 30.09.2016. 1996р. №30. Ст.-
141.

Швець Д. деякі термінологічні прогалини вітчизняного законо-4. 
давства про зайнятість населення. Юридичний вісник. 2014. С. 317-321.



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
52

--------------------------

Проект ЄС-МОП зміцнення адміністрації пр5. аці з метою покра-
щення умов праці і подолання незадекларованої праці. URL: http://dsp.
gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/protydija-nezadeklarovanij-praci-1.pdf

Амелічева Л.П., Нефьодов О.В. Прекарізація як чинник транс-6. 
формації інституту трудового права «зайнятість і працевлаштування» в 
умовах дефіциту гідної праці. Правничий часопис Донецького універси-
тету. 2018. С. 15-24.

Логинова Л.В. Прекаризация в системе социально-трудовых 7. 
отношений: проблемы и перспективы институционализации. Вестник 
Санкт-Петербургского университета. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/
article/v/prekarizatsiya-v-sisteme-sotsialno-trudovyh-otnosheniy-problemy-
i-perspektivy-institutsionalizatsii

Горлачук О.А.: Зробітна плата в «конверті». URL: http://www.8. 
ndekc.te.ua/news/chi-disno-tak-vigdna-zarplata-v-konvert

Штраф за неоформленного працівника в 2018 році. URL: http://ks-9. 
cl.com.ua/uk/vedennya-kadrovogo-dilovodstva/shtraf-za-neoformlennogo-
pratsivnika-v-2018-rotsi/

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ СУДОМ

Бочук Д.В.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри публічного

та приватного права
Факультету права та міжнародних відносин

Київського університету імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна

В різних суспільних прошарках населення і в різних соціальних гру-
пах мораль може суттєво різнитися. При цьому моральна шкода, яку 
відчувають члени різних суспільних груп та прошарків, також буде різ-
нитися і визначити її за допомогою універсальної формули просто не-
можливо.

Суд ухвалюючи рішення іменем України, затверджує справедли-
вість моральних норм усього суспільства, а не лише справедливість мо-
ральних норм конкретного потерпілого. Конституція України поширює 
юрисдикцію судів на всі правовідносини, що виникають у державі. Лише 
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суду вона надає виключне право – діяти у спосіб, прямо не передбаче-
ний законом, і ухвалювати примусове стягнення за порушення норм мо-
ралі, які законом не є. Жодний інший орган таких прав не має [1, c. 16].

Щодо розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди, то при 
його визначені суди мають звертати увагу на основні критерії, які визна-
чені, зокрема, пунктом 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 31.03.1995 р. №4 «Про судову практику в справах про відшкодуван-
ня моральної (немайнової) шкоди» визначено, що розмір відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та 
обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав 
позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості віднов-
лення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються 
стан здоров’я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і 
виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, 
час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану, добро-
вільне – за власною ініціативою чи за зверненням потерпілого – спрос-
тування інформації редакцією засобу масової інформації. При цьому суд 
має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості [2].

Варто звернути увагу на те, що судові справи в яких розглядається 
питання відшкодування моральної (немайнової) шкоди є різноманітни-
ми, тому застосування одних і тих же критеріїв визначення розміру від-
шкодування моральної шкоди в усіх справах буде неправильно.

Суди, призначаючи відшкодування моральної шкоди, мають орієнту-
ватися й на те, що в окремих випадках законом встановлено його гранич-
ні розміри. Так, згідно пункту 3 ст. 13 ЗУ «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідуван-
ня, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року, №266/94-ВР – відшко-
дування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом 
провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру 
заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом [3].

Варто відзначити, що зараз науковці активно звертають увагу на 
важливість судової практики при вирішенні спорів про відшкодування 
моральної шкоди і визначення розміру такого відшкодування. Так, А. І. 
Дрішлюк зазначає, що в сьогоднішньому правозастосуванні вже виникло 
своєрідне переорієнтування практиків не стільки на нормативні джерела, 
скільки на правозастосовну практику, особливо вищих судових інстанцій 
[4, c. 10], причому С. І. Шимон визначає, що важливо, щоб суд орієнтував-
ся на судову практику, що склалася на момент вирішення справи [4, c. 23].
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В цьому випадку найбільш значимий підхід демонструє Європей-
ський суд з прав людини (надалі – ЄСПЛ) та, певною мірою, національ-
ні суди України.

Так, ЄСПЛ у багатьох своїх рішеннях, в яких присуджується матері-
альна компенсація за моральну шкоду, завдану порушенням Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., не конкре-
тизує фактично підтверджені немайнові втрати заявника і не наводить 
якогось сталого алгоритму визначення розміру пов’язаної з ним компен-
сації. Водночас суд зазначає, що «заявники мали зазнати певну мораль-
ну шкоду в результаті визнаних порушень». Відповідно, «здійснюючи 
оцінку на засадах справедливості», ЄСПЛ і присуджує певні суми на 
відшкодування нематеріальних втрат заявників. Більше того, навіть за 
відсутності з боку заявника належним чином формалізованих вимог 
щодо справедливої сатисфакції ЄСПЛ, «даючи оцінку на об’єктивній 
основі», може вирішити питання про компенсацію нематеріальної шко-
ди на свій розсуд [4, c. 105-106].

В судових рішеннях національні суди в основному також здійсню-
ють оцінку ситуації на засадах справедливості та присуджують певні 
суми на відшкодування моральної шкоди. Наприклад, у вироком Свя-
тошинського районного суду м. Києва від 10 серпня 2018 року (справа 
№759/3960/18), було визначено, що «…враховуючи наявність моральної 
(немайнової) шкоди у потерпілого, … визначає розмір такої шкоди … 
виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, вважає за 
необхідне стягнути з обвинуваченого на користь цивільного позивача – 
40 000 грн.» [5].

Щоб винести розумне й справедливе рішення стосовно морального 
відшкодування, інколи судді призначають психологічну експертизу.

На нашу думку, психологічна експертиза не зможе точно визначи-
ти розмір грошового відшкодування, завданої особі моральної шкоди, 
а її призначення може лише свідчити про намагання судді перекласти 
свою відповідальність на авторитет такої комплексної експертизи. Тому 
очевидним є необов’язкове призначення будь-яких «експертиз» для ви-
значення розміру моральної шкоди, оскільки визначення даної категорії 
належить до виключної компетенції суду.

Причому, при визначенні розміру моральної шкоди суд має врахову-
вати те, що сама моральна шкода може відшкодовуватися судами при роз-
гляді різних категорій справ. В такому разі вважаємо, що в тій чи іншій 
категорії справ розмір відшкодування моральної шкоди буде різнитися і 
не може обраховуватися за однією встановленою методикою, формулою.
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Отже, суди визначаючи розмір моральної шкоди повинні виходити із 
принципу розумності, справедливості.

--------------------------
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ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИх ТА ЕКОНОМІЧНИх ПРАВ ГРОМАДЯН: 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Бригадир І.В.
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри трудового та господарського права факультету №2
Харківського національного університету внутрішніх справ

м. Харків, Україна

В ст. 50 Конституції України передбачено: «Кожен має право на без-
печне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої по-
рушенням цього права шкоди». Цьому конституційному праву корес-
пондується обов’язок, а саме відповідно до ст. 16 Конституції України 
забезпечення екологічної безпеки на своїй території є обов’язком дер-
жави. Тому, саме держава має розробляти за запроваджувати механізми, 
які б гарантували конституційне право громадянина на безпечне навко-
лишнє середовище.
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У питаннях прав людини, громадяни здебільшого згадують про існу-
вання у них певних прав та турбуються про їх забезпечення. Суб’єктом, 
який має забезпечувати їх права зазвичай називають державу. Остання 
в їх уявленні є певною надзвичайно потужною організацією, яка проте 
нічого не робить задля задоволення прав людини. В той же час, забува-
ється про те, що держава є тільки політичною організацією суспільства. 
І яке суспільство така держава.

На просте питання як ви оцінює рівень безпечності (чистоти) на-
шого довкілля, здебільшого громадяни висловлюють незадоволення 
якістю навколишнього середовища та вказують про необхідність при-
йняття з боку держави заходів, які мали б покращити ситуацію. Однак, 
державний апарат реалізує політику в будь-якій сфері через прийняття 
управлінських рішень та законодавчих актів. Президент України, уряд 
чи парламент не збирає пластикові пляшки по узбіччям доріг, не замі-
нює зношене очисне обладнання на підприємствах, не утворює тисячі 
тон непотребу для складування його на звалищах. Це роблять люди, всі 
громадяни своєї країни.

І ось тут і виникає основна проблема. Держава приймає рішення, яке 
має покращити певну складову якості довкілля, але таке рішення зачі-
пає інтереси окремих громадян: власників чи працівників підприємств; 
громадян, які засмічують довкілля або маю бути змушені до сортування 
сміття тощо. І тут громадська одностайність в питанні покращення якос-
ті довкілля дає тріщину – найбільше привертають до себе уваги саме ті, 
хто повинен нести певні незручності у зв’язку з прийнятим державним 
рішенням: маю сортувати сміття, зобов’язані привести у відповідність 
до існуючих стандартів очисні споруди та ін.

Голос іншої маси громадян, на користь яких і приймалося таке рі-
шення чомусь практично не висвітлюється. Дуже показовим сьогодні 
є ситуація, яка склалася навколо автомобілів з іноземною реєстрацією. 
Не секрет, що автомобільний транспорт є основним джерелом забруд-
нення в містах, де проживає 2/3 населення України. Така ж тенденція в 
багатьох країнах світу. Для подолання екологічних проблем транспорту 
уряди всіх країн приймають низку рішень, які б зменшували негативний 
вплив автомобілів на довкілля та здоров’я населення.

В Сінгапурі введено дозвільний характер придбання автомобіля. В 
Данії та Швеції запроваджені високі ставки податку за першу реєстра-
цію автомобіля. Нещодавно в багатьох містах країн ЄС запроваджені 
заборони на експлуатацію дизельних автомобілів. В планах заборонити 
в’їзд до міст автомобілів які не відповідають вимогам Євро-2 для бен-
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зинових двигунів. Запроваджені національні плани повного переходу на 
автомобілі на електричній тязі. В багатьох країнах запроваджені подат-
ки, які умовно можна назвати «експлуатаційними». Ставка таких подат-
ків часто залежить від віку та екологічного класу автомобіля.

В Україні теж існують певні обмеження, котрі не дозволяють або 
роблять вкрай не вигідним ввезення застарілих та екологічно шкідливі-
ших авто. Однак, використовуючи різні «схеми» в Україну було ввезено 
та експлуатується велика кількість транспортних засобів з іноземною 
реєстрацією. Всі можуть спостерігати, що більшість таких авто є досить 
застарілими віком 15-20 років.

Кількість таких «автовласників» досягла критичної величини і по-
ступово перетворила їх на політичну «силу». Почали проводитися різні 
акції з вимогою встановити правила дешевої «легалізації» цих авто. Од-
нак, законодавство України вимагає відповідність автомобіля вимогам 
Євро-5. Більшість автомобілів ввезених за цією схемою відповідають 
Євро-2…4, і це при умові повної технічної справності автомобіля.

Аргументом для легалізації «євроблях» є низький рівень життя гро-
мадян та відсутність фінансової можливості придбати більш нові авто-
мобілі. Саме в такій ситуації і проявляється жорстка суперечка між еко-
номічним інтересом – мати власне авто та екологічним – забезпечення 
здорового навколишнього середовища.

Теоретичним основам співвідношення екологічних і економічних 
інтересів присвячено дослідження багатьох вчених економістів, в яких 
виводяться математичні формули за якими можна «зважити» пріоритет-
ність тієї чи іншої вимоги.

У випадку погіршення якості довкілля, а зокрема атмосферного пові-
тря, на нашу думку, необхідно враховувати положення ст. 3 Конституції 
України, яка зафіксовує: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави». Держава визнала що здоров’я людини 
є пріоритетом, інші блага не можуть бути спів мірним зі здоровям та 
життям людини.

В умовах коли бажання одного мати власний автомобіль завдає шко-
ди всім, в тому числі і самому власнику, пріоритетом має стати саме 
збереження здорового довкілля, яке нерозривно пов’язане із здоров’ям 
людини. Однак в умовах України обмеження тільки ввезення застарілих 
автомобілів не дасть значно покращити якість повітря. Залишається ве-
лика кількість ще більш шкідливих авто випущених в минулому тися-
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чолітті і уже зареєстрованих в Україні. Наявність застарілого автопарку 
породжує своєрідну нерівність прав автовласників.

На нашу думку, доцільніше запровадити досить лояльне ввезення 
автомобілів, адже більшість з них є все ж кращими ніж ВАЗ або ГАЗ ви-
пуску до 2000 року. Водночас запровадити прогресивні ставки експлу-
атаційного щорічного податку, яким поступово знижувати економічну 
доцільність експлуатації застарілих авто. Це дозволить урівняти права 
всіх автовласників, знизити вартість автомобілів та досягти поступового 
покращення екологічних показників автопарку в Україні.

ПОНЯТТЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Бук М.О.
аспірант кафедри соціального права юридичного факультету

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

Відповідно до ст. 26 Загальної декларації прав людини кожна людина 
має право на освіту. Реалізовувати своє право на освіту можуть і особи 
з інвалідністю. Відповідно до Закону України “Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю” від 21 березня 1991 року держава га-
рантує особам з інвалідністю дошкільне виховання, здобуття освіти на 
рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. Для реалізації права 
на вищу освіту та професійно – технічну освіту особами з інвалідністю 
вищі навчальні заклади та професійно – технічні заклади створюють їм 
відповідні умови для здобуття освіти.

У ст. 1 Закону України “Про освіту” від 05 вересня 2017 року закрі-
плено поняття “особа з особливими освітніми потребами” під яким, за-
конодавець пропонує розуміти: особу, яка потребує постійної чи тимча-
сової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на 
освіту. На нашу думку, вказане поняття є оціночним. Для конкретизації 
поняття “особа з особливими освітніми потребами” у ч.8 ст. 19 Закону 
законодавець зазначає, що категорії осіб з особливими освітніми потре-
бами визначаються актами Кабінету Міністрів України. Однак такі акти, 
на сьогоднішній день, не прийняті.

Для того щоб з’ясувати хто належить до категорії осіб з особливими 
освітніми потребами, звертаємося до Наказу Міністерства освіти і нау-
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ки України “Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими 
освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, 
переведення до іншого закладу освіти” від 01 серпня 2018 року №831, 
де зазначається, що особи з особливими освітніми потребами зумовле-
ними складними порушеннями розвитку – це особи з порушеннями слу-
ху, зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими 
порушеннями опорно – рухового апарату у поєднанні з інтелектуальни-
ми або іншими порушеннями розвитку, особи сліпоглухі, з розладами 
спектра аутизму, синдромом Дауна, та діти, які себе не обслуговують 
і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини (особи) з 
інвалідністю потребують індивідуального супроводу, але вони можуть 
перебувати у дитячому колективі згідно з рекомендованим лікарями ре-
жимом. Тобто, вказаний нормативно – правовий акт відносить до осіб 
з особливими освітніми потребами лише осіб (дітей) з інвалідністю. 
До такого висновку приходимо, проаналізувавши, Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України “Про затвердження встановлення груп ін-
валідності” від 05 вересня 2011 року та Постанову Кабінету Міністрів 
України “Деякі питання встановлення лікарсько – консультативними ко-
місіями інвалідності дітям” від 21 листопада 2013 року, де зазначено, яка 
конкретно міра втрати здоров’я дитини, є підставою для встановлення 
їй відповідної групи інвалідності. Інших нормативно – правових актів, 
які б в тій чи іншій мірі, були спрямовані на регулювання питання здо-
буття освіти особами з особливими освітніми потребами немає. Отже, 
національне законодавство до категорії осіб з особливими освітніми по-
требами відносить лише осіб з інвалідністю. З чим ми погодитися не 
можемо, бо вважаємо, що поняття “особа з особливими освітніми по-
требами” є ширшим ніж поняття “особа з інвалідністю”.

Вперше поняття “особи з особливими освітніми потребами” було за-
кріплено в Саламанкській декларації про принципи, політику та прак-
тичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами та Рамках 
дій щодо освіти осіб з особливими потребами від 1994 року. Згідно з 
Рамками Дій до категорії осіб з особливими освітніми потребами на-
лежать діти з інвалідністю, безпритульні діти, діти, які працюють, діти 
із віддалених районів або вихідців із кочового населення, діти, які нале-
жать до мовних, етнічних або культурних меншин, та діти інших менш 
сприятливих або маргіналізованих районів чи груп населення. Як бачи-
мо, міжнародні акти, містять ширше за змістом поняття “осіб з особли-
вими освітніми потребами”, бо, окрім дітей з інвалідністю, це поняття 
охоплює й інші категорії дітей.
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З метою з’ясування змісту поняття “особи з особливими освітніми 
потребами” спочатку розглянемо поняття “особливі освітні потреби”. 
На жаль, чинний Закон України “Про освіту” не містить поняття “осо-
бливі освітні потреби”. Натомість у ньому міститься інший термін – 
“інклюзивне навчання”, тобто система освітніх послуг, гарантованих 
державою, що базується на принципах недискримінації, врахування ба-
гатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освіт-
нього процесу всіх його учасників. Дане поняття вперше закріплено на 
законодавчому рівні, і свідчить про спроби держави втілити у реальність 
основні принципи Саламанкської декларації.

Як свідчать наукові дослідження у сфері медицини та педагогіки, 
діти здебільшого мають нормальні або так звані середні показники роз-
витку, зокрема, й навчальні здібності. Однак, певна кількість дітей має 
відмінні від середніх показники, а, відповідно, з педагогічної, соціальної, 
медичної точок зору ці діти характеризуються як такі, що мають особли-
ві потреби. Тому науковці прийшли до висновку, що особливі потреби – 
це термін, який використовується стосовно осіб, чия соціальна, фізична 
або емоційна особливість потребує спеціальної уваги та послуг, якими 
надається можливість розвинути свій потенціал.

У педагогічній літературі під особливими освітніми потребами ро-
зуміють потреби в умовах, необхідних для оптимальної реалізації акту-
альних і потенційних можливостей (когнітивних, енергетичних і емо-
ційно – вольових, включаючи мотиваційні), які може проявити дитина з 
особливостями розвитку в процесі навчання. Під навчанням мається на 
увазі не лише школа, а й дошкільний період і корекційно – розвиваюча 
робота з дитиною в ранньому дитинстві.

На основі аналізу літератури і чинного законодавства можемо зро-
бити висновок, що особливі освітні потреби – це потреби які виникати-
муть (чи вже присутні) в особи в процесі здобуття нею освіти у зв’язку 
з її фізичними, психологічними, соціальними особливостями. Пропону-
ємо вказане поняття і його визначення включити у ст. 1 Закону України 
“Про освіту”. І керуватися таким поняттям при створені актів, які визна-
чатимуть категорії осіб з особливими освітніми потребами.

Відповідно до Міжнародної класифікації стандартів освіти: особливі 
освітні потреби мають особи, навчання яких потребує додаткових ре-
сурсів. Додатковими ресурсами можуть бути: персонал (для надання до-
помоги у процесі навчання); матеріали (різноманітні засоби навчання, 
в тому числі допоміжні та корекційні); фінанси (бюджетні асигнування 
для одержання додаткових спеціальних послуг).
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Тому під поняттям “особи з особливими освітніми потребами” про-
понуємо розуміти осіб, в яких у процесі навчання виникають додаткові 
потреби, зумовлені їх фізичними, психологічними чи соціальними осо-
бливостями, для задоволення яких необхідні додаткові ресурси ( персо-
нал, спеціалізовані засоби навчання, фінанси).

На основі проведеного аналізу можемо зробити наступні висновки. 
Особливі освітні потреби – це потреби які виникатимуть (чи вже присут-
ні) в особи в процесі здобуття нею освіти у зв’язку з її фізичними, психо-
логічними, соціальними особливостями. До категорії осіб з особливими 
освітніми потребами відносимо: 1) дітей з інвалідністю; 2) внутрішньо 
переміщених дітей; 3) дітей влаштованих до будинків сімейного типу, 
соціально – реабілітаційних центрів, які перебувають у школах соціаль-
ної реабілітації; 4) дітей – біженців; 5) дітей, які потребують додатково-
го та тимчасового захисту; 6) дітей, які здобувають спеціалізовану осві-
ту та/або можуть прискорено опанувати зміст навчальних предметів.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ АКТАМИ 
РАДИ ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Бурак В.Я.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціального права
Львівського національного університету імені Івана Франка

м. Львів, Україна

Незалежне, ефективне і прозоре функціонування системи правосуддя 
є основою реалізації принципу верховенства права і важливим елемен-
том гарантії та захисту основних прав і свобод людини. При вирішенні 
питання про стандарти Ради Європи та Європейського союзу у сфері не-
залежності та ефективності судової системи першим документом, який 
відразу приходить на думку, є Європейська конвенція про захист прав 
людини і, зокрема, ст. 6 Конвенції, яка захищає право на справедливий 
судовий розгляд.

Право на справедливий розгляд включає і право на проведення аль-
тернативних способів вирішення спорів, які ні в якій мірі не замінюють 
собою правосуддя: вони є додатковими можливостями охорони прав і 
правових інтересів суб’єктів правовідносин.

Загальні принципи, правила проведення примирних процедур в тому 
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вигляді, в якому вони існують в наші дні, формувалися з плином часу не 
тільки на рівні національного законодавства конкретної держави, а й в 
інших формах міжнародного права.

Серед ключових міжнародних актів у правовому полі мирного вре-
гулювання суперечок необхідно виділити акти Комісії ООН з прав між-
народної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Серед них Погоджувальний регламент 
ЮНСІТРАЛ (прийнятий ЮНСІТРАЛ 23.07.1980), Типовий закон ЮН-
СІТРАЛ «Про міжнародну комерційної погоджувальній процедурі» 
(прийнятий ЮНСІТРАЛ 24.06.2002).

Міжнародна організація праці (МОП) також заклала стандарти у 
сфері альтернативного вирішення спорів, зокрема, трудових. Стандар-
ти МОП у цій сфері містяться в Рекомендації №91 про колективні до-
говори 1951 р., Рекомендації №92 щодо добровільного примирення та 
арбітражу 1951 р., Конвенції МОП №154 про сприяння колективним 
переговорам 1981 р. та Рекомендації №163 щодо сприяння колективним 
переговорам 1981 р.

Європейські структури також не залишилися осторонь цієї проблеми. 
Серед них необхідно відзначити Європейський кодекс поведінки медіа-
торів (Брюссель, 02.06.2004), Директиву №2008/52 / ЄС Європейського 
парламенту та Ради Європейського Союзу «Про деякі аспекти посередни-
цтва (медіації) в цивільних і комерційних справах» (прийнята в Страсбурзі 
21.05.2008), Рекомендації №R (98) 1 Комітету міністрів державам-членам 
про сімейну медіацію (прийнята Комітетом Міністрів 21 січня 1998 р.); 
Рекомендації №R (99) 19 Комітету міністрів про медіацію в кримінально-
му процесі (Ухвалена Комітетом міністрів 15 вересня 1999 р.); Рекомен-
дації Rec (2002) 10 Комітету міністрів державам-членам про медіацію в 
цивільному процесі (прийнята Комітетом міністрів 18 вересня 2002 р.).

Зазначені документи, а саме проголошені в них принципи та ідеї, до 
цих пір служать взірцем і орієнтиром для законодавців більшості дер-
жав, що приймають закони про процедуру медіації.

Дані Рекомендації були першими документами подібного роду, що 
визнають важливість медіації для європейських співтовариств в мінли-
вому соціальному контексті. Крім того, вони також актуальні і тому, що 
стимулюють держави-члени впроваджувати і зміцнювати медіацію у 
трьох сферах: сімейному, кримінальному та цивільному праві.

Зокрема, у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2001) 
9 від 5 вересня 2001 р. державам-членам про альтернативний судовому 
розгляду механізм вирішення спору між адміністративними органами 
влади та приватними особами; Рекомендації Комітету міністрів Ради 
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Європи №КЕС (2002) 10 від 18 вересня 2002 р. державам-членам про 
медіацію в цивільних справах наголошено на перевагах альтернативних 
форм вирішення спорів між адміністративними органами й сторонами-
приватними особами. Урядам держав-членів рекомендовано сприяти 
використанню альтернативних засобів для врегулювання спорів між ад-
міністративними органами й сторонами-приватними особами, таких, як 
внутрішній перегляд, примирення й медіація, урегулювання шляхом пе-
реговорів та арбітраж. У документах зазначається, що застосування цих 
засобів можна б було зробити обов’язковою попередньою умовою су-
дового розгляду. У рекомендаціях запропоновано використовувати такі 
альтернативні засоби врегулювання спорів, як в позасудовому порядку 
загалом, чи ж до початку судового процесу або в його ході. Основни-
ми перевагами альтернативних засобів урегулювання адміністративних 
спорів можуть бути, залежно від справи, більш прості та гнучкі про-
цедури, що уможливлюють швидше й дешевше врегулювання спору, 
дружнє врегулювання, врегулювання спорів за участю експертів, вирі-
шення спорів на засадах справедливості, а не тільки відповідно до суво-
рих правових норм, і більш широкі межі розсуду.

Зрозуміло, що відображення питання медіації в зазначених вище 
документах різниться. На відміну від документів, повністю присвяче-
них питанням медіації, більшість зазначених документів лише певною 
мірою зачіпає питання медіації. В той же час аналіз змісту зазначених 
міжнародних документів і документів міжнародних організацій, в тому 
числі в частині закріплених в них визначень поняття «медіація» і ме-
ханізмів стимулювання інтеграції медіації в національні законодавства 
держав, підтвердив високе значення, що надається на міжнародному 
рівні медіації, що має істотний потенціал скорочення кількості конфлік-
тних ситуацій і робочого навантаження на судові інстанції, скорочення 
тривалості, зниження фінансових витрат і полегшення процедур вирі-
шення спорів і врегулювання конфліктів в різних сферах суспільних від-
носин (цивільний і арбітражний процеси, кримінальний процес, адмі-
ністративний процес, міжнародні відносини, сімейні та трудові спори, 
світова юстиція та ін.).

Європейський кодекс поведінки для медіаторів визначає медіацію як 
будь-який процес при якому дві або більше сторони погоджуються на 
залучення третьої сторони (медіатора) для здійснення їм допомоги при 
вирішенні їх спору шляхом досягнення згоди без судового рішення не-
залежно від того, як цей процес може називатися або характеризуватися 
в загальноприйнятому розумінні в кожній із держав членів Євросоюзу.
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Зазначений кодекс передбачає, що основною вимогою до особи, яка 
залучається в якості медіатора до вирішення спору є її компетентність. 
У зв’язку з цим у кодексі передбачено вимоги до медіатора: наявність 
необхідних знань у сфері медіації, наявність знань по предмету спору, а 
також достатній досвід та компетентність для проведення медіації. Єв-
ропейське законодавство передбачає обов’язок медіатора належного на-
вчання, а також постійне удосконалення своїх теоретичних і практичних 
навиків в галузі медіації. Сторони мають право вимагати в медіатора 
інформацію про його попередню діяльність і про досвід роботи в якості 
медіатора.

Європейський кодекс поведінки медіатора передбачає, що медіація 
повинні здійснюватися незалежним і нейтральним медіатором. Особли-
во наголошується на конфліктів інтересів, що включає в себе: будь-які 
особистісні або ділові стосунки з однією із сторін медіації, пряма або 
непряма фінансова чи інша зацікавленість в результатах медіації, по-
передня діяльність медіатора в користь однієї із сторін в іншій якості 
крім медіатора.

Серед актів, які встановлюють європейські стандарти медіації необ-
хідно також відзначити «Керівні принципи для більш ефективної реа-
лізації існуючої рекомендації про медіацію в кримінальному процесі 
CEPEJ (2007) 13» і «Керівні принципи для більш ефективної реалізації 
існуючих рекомендацій про сімейну медіацію та медіацію в цивільно-
му процесі CEPEJ (2007) 14» які прийняті 7 грудня 2007 року Європей-
ською комісією з ефективності правосуддя (CEPEJ).

Дані Керівні принципи виступають практичним інструментом 
держав-членів (національних законодавців, політиків, суддів і загалом 
всіх зацікавлених сторін), допомагаючи їм адаптувати європейські стан-
дарти та знайти підставу в наявних міжнародних та регіональних доку-
ментах, визначаючи, як такі положення можуть найкраще реалізуватися 
у розробці нових стандартів у тих сферах, в яких існують правові про-
галини.

В основі Керівних принципів закладені три поняття: «наявність», 
«доступність», «інформованість», відомих як «три головні складові 
мнемонічної схеми» це ті три елементи, на яких ґрунтуються схеми роз-
витку медіації.

Для розвитку доступності медіація повинна бути вигідна клієнтам у 
тому аспекті, що стосується витрат, часу, місця, інформації та легкості 
доступу до медіатора. Навіть якщо медіація існує і доступна для всіх, 
– не всі знають про неї або про її особливості та переваги. Підвищення 
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інформованості усіх зацікавлених сторін також є важливою умовою роз-
витку інституту медіації.

Досвід показує, що Україна, як і будь-яка інша демократична країна 
Європи, що шукає шляхів задоволення всезростаючого попиту суспіль-
ства на ефективну і неупереджену систему правосуддя, має створити 
повноцінний комплекс різноманітних дієвих процедур врегулювання 
спорів. У звʼязку з цим, в Європі здобув великої прихильності рух із 
запровадження медіації, про що свідчить значна кількість міжнародних 
інструментів Європейського співтовариства та Ради Європи. Україна не 
виняток і з цього процесу. В Україні досить активно запроваджуються 
процедури медіації, створюються структури для підготовки висококва-
ліфікованих медіаторів. Все більше в Україні усвідомлюють, що медіація 
– це визнана світовою спільнотою реальність, ефективний спосіб вирі-
шення конфліктів, альтернативна форма вирішення спорів, що дозволяє 
знайти життєздатне рішення, яке максимально задовольняє потреби сто-
рін, залучених у суперечку. На нашу думку, Україні варто враховувати 
позитивний досвід європейських країн в аспекті широких можливостей 
альтернативних способів вирішення спорів, особливо медіації. Це шлях 
до впровадження механізмів соціального діалогу, зниження соціальної 
напруги, запровадження механізмів консенсусу в різних сферах суспіль-
ного життя.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВИх 
ГАРАНТІЙНИх ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Буряк І.В.
аспірантка кафедри фінансового права юридичного факультету 

Національного університету державної фіскальної служби України,
м. Ірпінь, Україна

В результаті надання місцевої гарантії виникає гарантійне зобов’я-
зання, яке в п. 15-1 ч. 1 ст. 2 БК України визначається як “зобов’язання 
гаранта повністю або частково виконати боргові зобов’язання суб’єкта 
господарювання – резидента України перед кредитором у разі невико-
нання таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залуче-
ним під державну чи місцеву гарантію” [1].

Таке зобов’язання є “пасивним” і формує так званий “умовний” міс-
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цевий борг, що визначається поняттям “гарантований Автономною Рес-
публікою Крим чи територіальною громадою міста борг”, визначення 
поняття кого закріплене в п. 16 ч. 1 ст. 2 БК України: “загальна сума бор-
гових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України щодо 
повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів 
(позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями”.

Ситуація з надання та здійснення належних виплат позичальниками 
(принципалами) є об’єктом моніторингу з боку органів доходів і зборів, 
які контролюють здійснення надходжень до бюджетів, а також з боку 
місцевих фінансових органів.

Проте момент (юридичний факт) непогашення боргу позичальником 
(принципалом) – відповідним суб’єктом комунального сектору еконо-
міки, приводить до того, що гарантійне зобов’язання стає “активним” і 
гарант повинен здійснити виплату в межах наданої гарантії в сумі неви-
конаного позичальником (принципалом) зобов’язання.

Виплата здійснюється відповідно до повноважень, які закріплені у 
відповідному рішенні про місцевий бюджет, а саме в межах граничного 
загального обсягу місцевого боргу та гарантованого Автономною Рес-
публікою Крим чи територіальною громадою міста боргу (ч. 3 ст. 18 БК 
України). Проте недоліком є те, що на практиці в багатьох рішеннях про 
місцевий бюджет він не встановлений.

Відповідно до ч. 7 ст. 17 БК України “платежі, пов’язані з виконан-
ням гарантійних зобов’язань держави (Автономної Республіки Крим чи 
територіальної громади міста), здійснюються:

1) згідно з відповідними договорами, оскільки до істотних умов пра-
вочину щодо надання місцевої гарантії згідно з ч. 3 ст. 17 БК України 
належить визначення умов настання гарантійного випадку;

2) незалежно від обсягу коштів, визначених на цю мету в рішенні про 
місцевий бюджет (ч. 7 ст. 17 та ч. 6 ст. 16 БК України); такий же виняток 
встановлено щодо виплат за державними гарантіями (ч. 7 ст. 17 БК Укра-
їни), державними запозиченнями (ч. 6 ст. 17 БК України) і окремо щодо 
також виплат за державними деривативами (п. 35 Прикінцевих та пере-
хідних положень БК України); такий винятковий підхід свідчить, про те, 
що гарантійні зобов’язання та боргові зобов’язання мають пріоритет над 
усіма іншими бюджетними зобов’язаннями; якщо очікуваний обсяг ви-
трат на обслуговування та погашення місцевого боргу перевищить обсяг 
коштів, визначений рішенням про місцевий бюджет на таку мету, Верхо-
вна Рада Автономної Республіки Крим чи міська рада вносять відповід-
ні зміни до рішення про місцевий бюджет (абз. 3 ч. 6 ст. 16 БК України);
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3) у такому ж порядку, як визначено в ч. 6 с. 16 БК України; отже, 
витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу здійснюють-
ся місцевим фінансовим органом відповідно до договору гарантії (або 
договору кредиту, позики, фінансової допомоги, якщо місцева гарантія 
надається на підставі такого договору), а також нормативно-правових 
актів, за якими виникають гарантійні зобов’язання Автономної Респу-
бліки Крим чи територіальних громад (рішень про надання місцевої га-
рантії та рішення про місцевий бюджет);

4) відображаються як надання кредитів з бюджету стосовно суб’єктів 
господарювання, зобов’язання яких гарантовані”.

Важливо відмітити, що в Постанові Кабінету Міністрів України від 
28 лютого 2002 року №228 передбачено, що кошториси не складають-
ся за бюджетними програми щодо виконання державою гарантійних 
зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії (п. 3 Поряд-
ку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання 
кошторисів бюджетних установ) [2].

Платежі здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду відпо-
відного місцевого бюджету, а саме фонду розвитку. Так, відповідно до 
п.6 ч. 2 ст. 71 БК України “До витрат бюджету розвитку місцевих бюдже-
тів належать: платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань 
Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста”, а бю-
джет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального 
фонду місцевих бюджетів (ч. 4 ст. 71 БК України).

В ч. 8 ст. 7 БК України передбачена можливість укладання Автоном-
ною Республікою Крим чи територіальною громадою міста як гаранта-
ми з кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких 
гарантовано. Слід зазначити, що в законодавстві відсутні особливі вимо-
ги щодо укладання таких договорів, проте повноваження з управління 
місцевим боргом загалом покладені на місцевий фінансовий орган. Так, 
з метою ефективного управління державним (місцевим) боргом та/або 
ліквідністю єдиного казначейського рахунку Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, міська рада або за їх рішенням місцевий фінансовий 
орган має право здійснювати правочини з місцевим боргом, включаючи 
обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань Авто-
номної Республіки Крим територіальної громади міста, за умови до-
тримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець 
бюджетного періоду (ч. 7 ст. 17 БК України) [1]. В результаті місцеві 
фінансові органи відповідно до п. 19.4 Порядку казначейського обслу-
говування місцевих бюджетів, затвердженого Наказом Міністерства фі-
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нансів України від 23 серпня 2012 року №938, щокварталу та щороку 
готують інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою 
Крим, територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії 
за формами, встановленими законодавством, та подають її до органів 
Державної казначейської служби України [3].

Важливим є також є те, що момент здійснення платежу на виконання 
гарантійного зобов’язання за рахунок коштів відповідного місцевого бю-
джету або укладення договору реструктурування сум, повернення яких 
гарантовано, є одночасно юридичним фактом (гарантійним випадком), 
з якого відповідно до ч. 8 ст. 17 БК України у суб’єктів господарювання, 
зобов’язання яких гарантовані (реструктуризовані або погашені гаран-
том), виникає прострочена заборгованість перед Автономною Республі-
кою Крим чи територіальною громадою міста за кредитами (позиками), 
залученими під місцеві гарантії, в обсязі фактичних витрат місцевого 
бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до Автономної Республі-
ки Крим чи територіальної громади міста переходять права кредитора 
та право вимагати від таких суб’єктів господарювання погашення за-
боргованості в установленому законом порядку, якщо такі права не були 
передбачені відповідними договорами [1].

Проте, якщо між Радою міністрів Автономної Республіки Крим, об-
ласною державною адміністрацією чи виконавчим органом міської ради 
за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи 
міської ради та суб’єктом господарювання був підписаний договір про 
погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед Автономною 
Республікою Крим чи територіальною громадою міста за виконання га-
рантійних зобов’язань, то відповідно до абз. 2 ч. 8 ст. 17 БК України, до 
Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста в разі ви-
плати гарантії переходять права стягнення простроченої заборгованості 
не «в межах фактичних витрат», а у повному обсязі незалежно від стану 
виконання Автономною Республікою Крим, обласною радою чи терито-
ріальною громадою міста зобов’язань за такими кредитами (позиками). 
Оскільки органом стягнення простроченої заборгованості суб’єктів гос-
подарювання перед Автономною Республікою Крим, обласною радою 
чи територіальною громадою міста в ч. 9 ст. 17 БК України визначено 
органи доходів і зборів, саме він з моменту виникнення такої простроче-
ної заборгованості реалізує права вимоги її погашення [1].

--------------------------
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI. – URL: 1. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1443617528865648 #n348
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Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 2. 
основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Поста-
нові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228. – URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, за-3. 
твердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 
року №938. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12

ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВИх ДОКУМЕНТАх ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ

Ващишин М.Я.
доцент кафедри соціального права

Львівського національного університету
імені Івана Франка

Загальна декларація прав людини була прийнята і проголошена резо-
люцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року у 
період після другої світової війни, котра продемонструвала численні по-
рушення прав людини диктаторськими режимами, жертвами яких стали 
мільйони невинних людей. Генеральна Асамблея ООН сімдесят років 
тому сформувала каталог прав людини, зміст якого становлять права, 
що відображені у двадцяти восьми статтях Загальної декларації прав 
людини.

Фундаментальним положенням цієї Декларації є визнання того, щоб 
права людини охоронялися силою закону, а не лише формулювалися у 
загальному вигляді. Це засвідчує необхідність розроблення ефективних 
юридичних гарантій прав людини у національному законодавстві і за-
стосування їх у правореалізаційній сфері. До таких гарантій варто від-
носити наявність доступних умов та засобів вільного здійснення люди-
ною своїх прав, а також механізмів їх юридичного захисту.

Однак, видається, що не можна гіперболізувати самі права людини, 
як забезпечені державою можливості певної поведінки людини. Ця ж 
людина повинна мати й обов’язки перед суспільством, перед державою, 
перед іншими людьми. Яскравим свідченням кореляції прав і обов’язків 
є конституційне положення, проголошене в Основних законах усіх циві-
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лізованих демократичних держав: власність зобов’язує.
Найважливішими правами, котрі відкривають перелік проголошених 

Загальною декларацією прав людини є право бути вільними і рівними у 
своїй гідності та правах, заборона будь-якої дискримінації та право кож-
ної людини на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Серед 
прав людини, закріплених Загальною декларацією прав людини немає 
жодного екологічного права, як не згадано жодного за своїм змістом еко-
логічного права й у Європейській конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод 1950 року, що є основою для функціонування 
Європейського Суду з прав людини.

Важливо усвідомити, що Загальна декларація прав людини пе-
редбачає не лише перелік суб’єктивних прав людини, але й закладає 
міжнародно-правові стандарти юридичних обов’язків людини, що ґрун-
туються на її соціальній відповідальності та є умовою вільного, прогре-
сивного та демократичного суспільства. Так, зокрема у Статті 29 Загаль-
ної декларації прав людини проголошено:

1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки 
й можливий вільний і повний розвиток її особи. 2. При здійсненні своїх 
прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, 
які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного ви-
знання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих ви-
мог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократич-
ному суспільстві.

Фактично першим міжнародно-правовим документом, у якому було 
визнано, що збереження і покращення якості оточуючого людину се-
редовища є важливою проблемою, що впливає на добробут народів та 
економічний розвиток всіх країн світу, стала Стокгольмська деклара-
ція з навколишнього середовища, проголошена на Конференції ООН з 
проблем оточуючого людину середовища в Стокгольмі з 5 по 16 червня 
1972 року.

У Принципі 1 Стокгольмської декларації з навколишнього середови-
ща зазначено, що людина є творінням і одночасно творцем свого навко-
лишнього середовища, котре забезпечує її фізичне існування і надає їй 
можливість для інтелектуального, морального, соціального та духовно-
го розвитку. В результаті тривалої і виснажливої еволюції людства на 
нашій планеті була досягнена така стадія, на якій внаслідок прискоре-
ного розвитку науки й техніки людина набула здатності перетворювати 
(змінювати) численними способами і в небачених досі масштабах своє 
навколишнє середовище. Обидва аспекти оточуючого людину серед-
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овища, як природного, так і створеного людиною, мають вирішальне 
(визначальне) значення для її добробуту і для здійснення основних прав 
людини, включаючи навіть право на саме життя. Відтак було визнано, 
що права людини не можуть бути повною мірою реалізовані за умови 
несприятливого оточуючого людину середовища. При тому, що якість 
життя людини погіршується внаслідок техногенного негативного впли-
ву на довкілля. В промислово розвинутих країнах проблеми навколиш-
нього середовища пов’язані головним чином з процесом індустріалізації 
та технічного розвитку. Людина повинна усвідомлювати загрози свого 
антропогенного впливу на навколишнє природне середовище. Через не-
знання чи байдуже відношення ми можемо завдати величезної і невід-
воротної шкоди земному середовищу, від котрого залежать наші життя 
і благополуччя.

Принцип 1 Декларації принципів проголошує, що людина має осно-
вне право на свободу, рівність і сприятливі умови життя в навколишньо-
му середовищі, якість котрого дозволяє вести достойне (гідне) і процві-
таюче життя, і несе головну відповідальність за охорону і покращення 
навколишнього середовища на благо нинішнього і наступних поколінь. 
Крім цього природоохоронного принципу Стокгольмської декларації, 
закріплений також і природноресурсовий за своїм змістом Принцип 4, 
у якому проголошено, що людина несе особливу відповідальність за 
збереження і розумне управління продуктами живої природи і її серед-
овища, котрі зараз знаходяться під серйозною загрозою у зв’язку з низ-
кою несприятливих факторів. Тому в плануванні економічного розвитку 
важливе місце повинно відводитися збереженню довкілля, включаючи 
живу природу.

Помітно, у Стокгольмській декларації з навколишнього середовища 
не сформульовано у традиційному для нас вигляді екологічні обов’язки 
людини у формі спонукання до активної позитивної поведінки, чи утри-
мання від вчинення нею дій небажаного, негативного характеру. Сток-
гольмська декларація апелює до усвідомлення соціальної відповідаль-
ності людини за охорону, збереження і покращення довкілля.

Натомість Конституція України у ст. 50 проголошує право кожного 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного 
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і 
предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким 
не може бути засекречена. У Статті 66 Конституції України передбачено, 
що кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спад-
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щині, відшкодовувати завдані ним збитки. Двом суб’єктивним екологіч-
ним правам людини кореспондують два юридичні екологічні обов’язки.

Право на екологічну інформацію, закріплене Конституцією Украї-
ни 1996 року, передувало міжнародно-правовому проголошенню цього 
права у Оргуській конвенції 1998 року (Конвенція про доступ до інфор-
мації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля). Оргуська конвенція ви-
знала, що кожна людина має право жити в навколишньому середови-
щі, сприятливому для її здоров’я та добробуту, а також зобов’язана як 
індивідуально, так і спільно з іншими людьми захищати і покращувати 
навколишнє середовище на благо нинішнього та прийдешніх поколінь.

Оргуська конвенція фактично визначила фундамент екологічної 
правосуб’єктності. Для забезпечення можливості відстоювати право 
жити в навколишньому середовищі, сприятливому для свого здоров’я 
й добробуту та виконувати обов’язок захищати і покращувати навко-
лишнє середовище, громадяни повинні мати доступ до інформації, мати 
право брати участь у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з 
питань, які стосуються навколишнього середовища. Громадяни можуть 
потребувати допомоги для здійснення своїх прав. У питаннях, які сто-
суються навколишнього середовища, удосконалення доступу до інфор-
мації та участь громадськості в процесі прийняття рішень підвищують 
якість рішень, які приймають, та процесу їх виконання, сприяють по-
ліпшенню поінформованості громадськості щодо екологічних проблем, 
дають громадськості можливість висловлювати свою стурбованість, а 
державним органам – вести належний облік таких інтересів. Водночас, 
доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень 
і доступ до правосуддя з питань, які стосуються навколишнього серед-
овища повинні бути в сучасному суспільстві не лише можливостями 
поведінки людини, але й активною дієвою позицією якомога ширшого 
кола людей у кожній країні. Ці суб’єктивні юридичні екологічні права 
повинні стати проявом позитивної юридичної відповідальності кожного 
за стан довкілля сучасного та прийдешніх поколінь.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» передбачено у ст. 12. обов’язки громадян у галузі охорони навколиш-
нього природного середовища. Відтак, громадяни України зобов’язані:

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її ба-
гатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища; б) здійснювати діяльність з додержанням ви-
мог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів ви-
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користання природних ресурсів; в) не порушувати екологічні права і 
законні інтереси інших суб’єктів; г) вносити штрафи за екологічні пра-
вопорушення; д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим 
негативним впливом на навколишнє природне середовище. Цей перелік 
екологічних обов’язків не є вичерпним. Громадяни України зобов’язані 
виконувати й інші обов’язки у галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища відповідно до законів України. Вважаємо, що цей за-
конодавчо визначений перелік екологічних обов’язків варто доповнити 
наступним: додержуватися обмежень у господарській діяльності при 
використанні природних ресурсів, зумовлених суспільною потребою 
охорони довкілля та з метою забезпечення екологічної безпеки у випад-
ках, передбачених законом, договором чи охоронним зобов’язанням.

Окрім міжнародно-правового, конституційного та галузевого рів-
нів закріплення екологічних прав та обов’язків, можна виділити й ін-
ституційний рівень, котрий передбачає визначення можливостей та 
зобов’язань до певної поведінки людей у відповідній сфері суспільних 
екологічних відносин, врегульованій окремими інституційними закона-
ми: «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу 
України», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», а також 
Кодексом України про надра, Земельним, Водним, Лісовим кодексами 
тощо.

СОГЛАСОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА  
С ПРОфСОЮЗОМ

Волк Е.А.
кандидат юридических наук, доцент,

профессор кафедры трудового и хозяйственного права Учреждения 
образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО»
г. Минск, Беларусь

Реализация права человека на труд (ч. 1 ст. 23 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г.) осуществляется в том числе путем соблюдения 
процедуры увольнения. Судебная статистика показывает, что в Беларуси 
ежегодно увеличивается количество трудовых споров, рассматриваемых 
в судах: в 2012 – 8067 споров, в 2013 – 8647 споров, в 2014 – 10855 спо-
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ров, в 2015 – 13083 споров. Среди наиболее распространенных выделяют 
споры о восстановлении на работе и изменении формулировки причины 
увольнения. По делам об увольнении, например, в 2015 году удовлетво-
рено 32,48 % исков [1, с. 58–59].

При незаконном увольнении работник вправе требовать восстанов-
ление на работе, взыскание среднего заработка за время вынужденного 
прогула и материальную компенсацию морального вреда. Среди при-
чин, влекущих незаконное увольнение выделяют неточности и неопре-
деленности в законодательстве, незнание норм закона, игнорирование 
требований законодательства, локальных нормативных правовых актов, 
коллективных договоров, соглашений [1, с. 61].

Важную роль в контроле за соблюдением нанимателем порядка уволь-
нения работников играют профсоюзы. На основании ч. 2 ст. 10 Закона 
Республики Беларусь от 22.04.1992 №1605-XII «О профессиональных 
союзах» (далее – Закон о профсоюзах) профсоюзы защищают трудовые 
права граждан – членов профсоюзов в том числе и при расторжении 
трудовых договоров (контрактов).

В ч. 1 ст. 46 ТК и в ч. 5 ст. 10 Закона о профсоюзах установлено, что 
при увольнении работника по инициативе нанимателя требуется уве-
домление профсоюза. Необходимо четко определить, какие основания 
расторжения трудового договора относятся к увольнению по инициати-
ве нанимателя.

В ст. 35 ТК дан перечень оснований прекращения трудового договора, 
среди которых есть группа оснований, указанная в п. 3 ч. 2, и относящая-
ся к увольнениям по инициативе нанимателя. При этом отсылка делается 
к ст. 42 ТК. Однако это не исчерпывающий перечень оснований рассма-
триваемой группы. К основаниям увольнениям по инициативе нанима-
теля относятся также дополнительные основания, предусмотренные ст. 
47 ТК. Во-первых, это вытекает из самого смысла нормы, а во-вторых 
в иных статьях ТК, данная группа оснований относится к увольнению 
по инициативе нанимателя (например, в ч. 3 ст. 268 ТК). Также к данной 
группе оснований следует отнести дополнительные основания увольне-
ния отдельных категорий работников. Например, основания увольнения 
руководителя организации (ст. 257 ТК), профессиональных спортсме-
нов и тренеров (ст. 31411 ТК) и др.

Также Декрет Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 №29 
«О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отноше-
ний, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – 
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Декрет №29) в подп. 2.10 п. 2 закрепляет дополнительные основания 
расторжения контракта по инициативе нанимателя. При этом следует 
отметить, что данные основания применяются к работникам, с которыми 
заключены именно контракты. В п. 6 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 15.12.2014 №5 «Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет №5) закрепляется 
еще один перечень оснований увольнения работников по инициативе 
нанимателя, которые данным нормативным правовым актом названы 
дискредитирующими основаниями увольнения. Они также относятся 
к увольнению по инициативе нанимателя, что четко закреплено в на-
званном пункте. Ряд из оснований увольнения, закрепленных в Декрете 
№29 и Декрете №5, повторяют основания, указанные в ТК, но при этом 
имеются и дополнительные основания расторжения трудового договора 
(контракта).

Следовательно, в соответствие со ст. 46 ТК наниматель обязан уве-
домлять соответствующий профсоюз об увольнении работника по 
основаниям, предусмотренным в ст. 42 (за исключением пунктов 2 и 
7 ст. 42 ТК), ст. 47 ТК, статьями, содержащими основания увольнения 
отдельных категорий работников (ст. 257, 31411 ТК и др.), подп. 2.10 
Декрета №29 и п. 6 Декрета №5.

На основании ч. 2 ст. 46 ТК коллективными договорами, соглаше-
ниями могут предусматриваться основания увольнения работника по 
инициативе нанимателя, при применении которых необходимо пред-
варительное согласие профсоюза. При этом п. 51.18 Генерального со-
глашения на 2016–2018 годы рекомендует включать в текст коллектив-
ного договора случаи расторжения трудового договора по инициативе 
нанимателя с предварительного согласия профсоюза [2]. Например, п. 
29 коллективного договора Белорусского национального технического 
университета на 2016–2019 годы устанавливает, что с предварительно-
го согласия профкома трудовые договоры могут быть расторгнуты по 
следующим основаниям: ликвидация организации, сокращение числен-
ности или штата работников; несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квали-
фикации, препятствующей продолжению данной работы; систематичес-
кое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, контрактом или Правилами 
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись 
меры дисциплинарного взыскания; прогул без уважительных причин.
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Кроме этого расторжение трудового договора по инициативе нани-
мателя (за исключением случаев, вызванных виновными действиями 
работника) с работниками, избранными руководителями профсоюзных 
органов и не освобожденными от работы, также возможно только с 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 24 
Закона о профсоюзах).

По общему правилу уведомление профсоюза об увольнении работ-
ника должно происходить за две недели до дня расторжения трудового 
договора. Декрет №5 предусматривает правило о том, что руководители 
организации имеют право расторгать трудовой договор (контракт) с ра-
ботником, допустившим нарушение производственно-технологической, 
исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшее причине-
ние организации ущерба в размере, превышающем три начисленные 
среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь. 
Указанное действие (бездействие) работника признается грубым нару-
шением трудовых обязанностей, а увольнение по данному основанию 
производится с одновременным уведомлением (в день увольнения) со-
ответствующего профсоюза (подп. 3.5 п. 3 Декрета №5).

Суть уведомления профсоюза о предстоящем увольнении работника 
заключается в том, что профсоюз вправе проверить законность растор-
жения трудового договора с работником и не допустить нарушения его 
прав и законных интересов. В случае уведомления профсоюза о растор-
жении трудового договора в день увольнения работника теряется смысл 
такого уведомления. Полагаем, что необходимо исключить коллизию 
между нормами Декрета №5 и ТК и предусмотреть в законодательстве 
единый срок уведомления профсоюза (за две недели до увольнения), 
который может быть увеличен в коллективном договоре или соглаше-
нии.

Более длительный срок уведомления профсоюза (два месяца) уста-
новлен для расторжения трудового договора по инициативе нанимателя 
(за исключением случаев, вызванных виновными действиями работ-
ника) с работниками, избранными в состав профсоюзных органов и не 
освобожденными от работы (ст. 24 Закона о профсоюзах).

Уведомление профсоюза, как и получение его согласия на уволь-
нение работника должно носит предварительный характер (ст. 46 ТК). 
Законодательство не определяет срок, в течение которого должно быть 
получено согласие профсоюза на увольнение, поэтому оно может быть 
выражено и в день увольнения. В коллективных договорах целесообраз-
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но устанавливать срок, не позднее которого наниматель должен направ-
лять профсоюзу обращение с просьбой дать согласие не увольнение ра-
ботника. Этот срок должен быть разумным для реализации профсоюзом 
своего права на проверку законности увольнения и на наш взгляд, может 
составлять две недели до дня увольнения.

Уведомляют об увольнении работника или получают согласие у пер-
вичной профсоюзной организации, которая создана и действует в кон-
кретной организации. Если работник не является членом профсоюза, и 
даже если на него распространяется действие коллективного договора, 
то на наш взгляд у нанимателя нет обязанности уведомлять профсоюз 
или получать его согласие на увольнение такого работника, поскольку 
профсоюз защищает трудовые права своих членов (ст. 10 Закона о проф-
союзах).

Несоблюдение процедуры получения согласия и уведомления проф-
союза об увольнении работника является нарушением порядка рас-
торжения трудового договора, что влечет негативные последствия для 
нанимателя. При несоблюдении сроков уведомления профсоюза о рас-
торжении трудового договора суд изменяет дату увольнения работника 
с таким расчетом, чтобы трудовой договор был прекращен по истечении 
установленного законом срока уведомления. Соответственно работни-
ку выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула. 
Также в данном случае у работника есть право требовать возмещение 
морального вреда в соответствие со ст. 246 ТК.

Если же наниматель не получил согласие профсоюза в силу пред-
писания коллективного договора или закона, то суд восстанавливает 
работника на работе. При проверке правильности получения согласия 
профсоюза на увольнение работника суд выясняет: принято ли решение 
о согласии на увольнение правомочным составом профсоюза и в соо-
тветствии с его уставом; дано ли согласие на увольнение по тем основа-
ниям, которые были указаны нанимателем при обращении в профсоюз, 
а затем в приказе (распоряжении) об увольнении.

В заключение отметим, что в трудовом законодательстве Республики 
Беларусь следует устранить указанную выше коллизию, а профсоюзам 
необходимо тщательно проверять законность соблюдения нанимате-
лем процедуры расторжения трудового договора, а также с помощью 
коллективных договоров стремиться повышать гарантии прав работни-
ков при их увольнении.
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В сучасному розвитку світової спільноти проблема прав і свобод є 
однією з головних та актуальних. У цьому напрямку прийнято ряд між-
народних нормативно-правових актів, які визнають людину найвищою 
соціальною цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і сво-
бод – головним обов’язком демократичної держави.

Захист прав найбільш вразливих верств населення відображає не 
тільки правовий простір існування людини в сучасному суспільстві, 
але й висвітлює інші проблеми – ефективності державного управлін-
ня, рівня надання медичних послуг, ефективності системи соціально-
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го захисту, стану моральної свідомості та людяності. Дотримання прав 
людини у сфері надання психіатричних послуг є лакмусовим папірцем 
здійснення соціальних, політичних, правових, і, врешті-решт, демокра-
тичних перетворень у нашій країні й у світі загалом. Тому воно пере-
буває під постійним контролем з боку як міжнародної спільноти, так і 
громадянського суспільства [3].

Щодо порушень, які здійснюються щодо хворих, то в першу чергу це:
1) умови перебування у лікарні не відповідають гідному рівню жит-

тя пацієнтів. Перенаселення спальних приміщень із недостатньою кіль-
кістю меблів для зберігання особистих речей не дозволяє говорити про 
особистий простір. А перебування під постійним наглядом через від-
сутність дверей у більшості палат ставить під сумнів дотримання при-
ватності [2];

2) харчування пацієнтів теж викликає занепокоєння. Існує обмеже-
ний доступ до власних продуктів та страв. Прикладом є Житомирська 
психіатрична лікарня,де пацієнтів годують за 7 гривень на день;

3) здійснення гігієнічних процедур супроводжується певними об-
меженнями. Перебування відповідних кімнат під замком має наслідком 
залежність пацієнтів від персоналу [4];

4) умови для проведення дозвілля, перегляду телевізора в окремих 
відділеннях є швидше випробуванням, ніж проведенням вільного часу;

5) пацієнти практично не володіють інформацією про стан психіч-
ного здоров’я та термін лікування. Більшість із них переконані, що не 
мають на це права;

6) можна стверджувати про наявну відсутність поваги до гідності 
осіб, що проходять лікування.

У зв’язку з цим важливим є звернення до міжнародних документів, у 
яких закріплені певні стандарти захисту прав людини осіб з психічними 
розладами.

Загальна декларація прав людини (1948) є документом, у якому міс-
титься найбільш авторитетне визначення міжнародних норм щодо прав 
людини. Міжнародний білль про права людини – це неофіційна назва 
ряду міжнародних документів, до якого належать Загальна декларація 
прав людини (1948), Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права (1966), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культур-
ні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю 16 грудня 1966 року [5]. 
Згідно з базовими положеннями Міжнародного біллю про права лю-
дини, людина має право на рівність прав без дискримінації; право на 
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життя, свободу та особисту недоторканність, захист від рабства, захист 
від катування й жорстокого чи нелюдського покарання; право на визна-
ння суб’єктом права; право на рівний захист за законом; право на захист 
приватного життя та інше [1]. 

Всесвітньою психіатричною асоціацією на сьогодні прийнято низ-
ку програмних документів рекомендаційного характеру, які стосуються 
правовідносин у сфері психіатрії. Також для досягнення бажаних ре-
зультатів держава повинна застосовувати різні засоби правового й ор-
ганізаційного характеру,створювати умови для функціонування та вза-
ємодії двох систем права – міжнародної та національної [6].

Враховуючи викладене, доцільно здійснити наступне: - віднайти 
можливість забезпечити дотримання гігієнічних норм перебування па-
цієнтів в палатах спеціалізованих психіатричних установ відкритого 
типу; - забезпечити дотримання приватності пацієнтів, встановивши 
двері до їх спальних приміщень;

- припинити практику заборони вмикання світло у палатах після 22-
їгодини. Права пацієнтів повинні бути пріоритетом над правилами лі-
карні [4];

- забезпечити необмежений доступ пацієнтів до туалетних та ванних 
кімнат, знявши усі замки;

- відділення для спільного проживання чоловіків та жінок забезпечи-
ти окремими туалетними та ванними (душовими) кімнатами;

- розробити індивідуальні реабілітаційні програми для кожного ста-
ціонарного хворого;

- започаткувати тренінгові навчання з основ прав пацієнтів психіа-
тричних закладів України відповідно до національного законодавства та 
міжнародних стандартів прав людини та інше.

Отже, захист прав людини є абсолютною цінністю цивілізованого 
соціуму. Особи, які страждають на психічні розлади, мають користува-
тися тими ж правами та свободами людини, що й усі інші громадяни. 
Вони не можуть бути об’єктом дискримінації у зв’язку з наявністю у 
них психічного захворювання.
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ПРАВО НА ГІДНЕ ЖИТТЯ ЯК СКЛАДОВА ПРАВА ЛЮДИНИ 
НА ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Галушко О.І.
Аспірант кафедри соціального права юридичного факультету

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

Життя має тільки ту цінність,
якою ми хочемо його наділити.

І. Бергман

Життя людини – беззаперечно найвища соціальна цінність. Саме 
тому право людини на життя проголошується основоположним правом 
як численними нормами міжнародного, так і нормами національного за-
конодавства не лише України, а й інших держав.

Наприклад, ст. 3 Загальної Декларації прав людини встановлює, що 
кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторка-
ність [1]. Відповідно до ч. 1 ст. 2 Конвенції про захист прав і основопо-
ложних свобод, відповідно до якої право кожного на життя охороняється 
законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на 
виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його ви-
нним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання [2]. 
Згідно зі ст. 27 Конституції України ніхто не може бути свавільно по-
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збавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен 
має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей 
від протиправних посягань [3].

Аналіз низки законодавчих актів, які закріплюють право людини на 
життя свідчить про той факт, що всі вони, в основному, спрямовані на 
убезпечення особи від протиправного (насильницького, умисного) по-
збавлення її життя. Держава за допомогою правових механізмів покли-
кана захищати та гарантувати людині право на життя.

Проте, вважаємо, що життя людини знаменує собою не єдиний ста-
лий факт, а сукупність різноманітних процесів, взаємодія яких і знаме-
нує існування людини в часі та просторі.

Так, наприклад, Новий тлумачний словник української мови пропо-
нує наступні визначення терміну «життя» – існування всього живого; 
стан живого організму в стадії розвитку, зросту; період, спосіб існуван-
ня кого-небудь тощо [4, с.675-676].

Вітчизняні науковці, зокрема, П. М. Рабінович трактує права люди-
ни як певні можливості, котрі необхідні для її існування та розвитку 
в конктретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим 
рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх 
людей [5, с.5].

В контексті цього, пропонуємо звернути увагу на те, що право на 
життя полягає не лише в убезпеченні від протиправного посягання чи 
позбавлення іншої людини життя, а й в гарантуванні певного рівня/
якості життя, що полягає у забезпеченні особи всім необхідним, що га-
рантуватиме їй гідні умови її життя.

Змушені констатувати, що ні в міжнародному, ні в національному 
законодавстві не закріплено поняття «гідне життя». Як відомо, законо-
давству властиво «реагувати» на потреби людей. Вважаємо, що такі по-
треби, чи не найкраще відображаються під час вирішення судових спо-
рів, оскільки за таких умов законодавство застосовується на практиці, в 
повсякденному житті особи.

Останніми роками Європейський суд з прав людини приділяє увагу 
праву на гідний рівень життя як складовій права на життя та заборони 
нелюдського та принижуючого гідність поводження в контексті статей 2 
та 3 Конвенції про захист прав і основоположних свобод.

Зокрема, у справі «Панченко проти Латвії» заявниця, постійно про-
живаюча негромадянка Латвії скаржилася на своє скрутне становище 
та відмову у наданні їй безоплатної медичної допомоги. Суд вказав, 
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що Конвенція не гарантує соціально-економічні права як такі, зокрема, 
право на працю, на безоплатну медичну допомогу, право вимагати від 
держави підтримання певного рівня життя. Суд визнав скаргу непри-
йнятною, проте визнав, що умови життя людини можуть підпадати під 
дію статті 3 Конвенції (заборона катувань), якщо буде досягнуто міні-
мального рівня жорстокості.

Як справи з аналогічними обставинами можна розглядати справи 
«Ларьошина проти Росії», «Будіна проти Росії», а також «Нітецькі проти 
Польщі». У цих випадках Суд підкреслив, що скарга стосовно того, що 
розмір пенсії та інших соціальних виплат є недостатнім, може, в прин-
ципі, ставити питання про порушення статті 3 Конвенції. Також зробле-
но висновок, що Суд не може виключати виникнення відповідальності 
держави у випадках, коли особа повністю залежить від державної під-
тримки та опиняється у скритному становищі, несумісному з людською 
гідністю [6, с. 31-32].

Така судова практика дозволяє зробити висновок, що Європейський 
суд з прав людини поступово теоретично включає право на гідний рі-
вень життя до змісту статті 2 (право на життя) та 3 (заборона катування) 
Конвенції. Можна зробити припущення, що наступне поступове форму-
вання правової позиції Суду полягатиме у визначенні критеріїв гідного 
життя та практичних способів їх забезпечення на державному рівні.

До того ж, звертаємо увагу на судову практику національних судів та 
їх тлумачення гідного життя.

17.07.2018 р. Конституційний Суд України прийняв рішення у справі 
за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) підпунктів 2–7, 12 
та 14 пункту 4 розділу І Закону України «Про внесення змін та визна-
ння такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». 
Зокрема, Судом визначено, що пільги, компенсації і гарантії, встанов-
лені у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», є особливою фор-
мою відшкодування завданої шкоди таким особам за втрачене здоров’я, 
моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей 
та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень. Більше того, 
Конституційний Суд України зауважив, що рівень соціального захисту 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути 
таким, щоб забезпечувати їм гідне життя, і не повинен залежати від май-
нового стану їх сімей [7].
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Отже, Конституційний Суд України прямо стверджує про обов’язок 
держави забезпечити особам (в цьому випадку мова йде про тих, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) гідне життя.

Аналіз відомостей, що міститься в Єдиному державному реєстрі су-
дових рішень, на жаль, свідчить про те, що національні суди загальної 
юрисдикції не трактують право людини на гідне життя як складової пра-
ва на життя.

Станом на сьогодні, зустріти термін «гідне життя» в рішеннях націо-
нальних судів можна лише з посиланням на положення Закону України 
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», який визначає ста-
тус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів служби цивільного 
захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, визначає основні засади державної політики щодо 
соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби 
в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і під-
розділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, та членів їх сімей, гарантії, які забезпечу-
ють їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.

Узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок, що право 
людини на життя повинно тлумачитися з огляду на дві складові:

1. Право людини бути убезпеченим від протиправного посягання на 
життя;

2. Право людини на гідне життя, що полягає у гарантуванні особі 
усього необхідного, що забезпечувало б їй гідні умови існування.

Як вбачається з аналізованої судової практики – Європейський суд 
з прав людини вже акцентує на цьому увагу, проте, ще не виробив єди-
ної усталеної практики щодо критеріїв гідного життя та способів його 
забезпечення. Такої ж політики притримується і Конституційний Суд 
України, згідно з правовою позицією якого держава зобов’язана забез-
печити особі гідне життя.

Одночасно, національні суди загальної юрисдикції в цьому питанні 
притримуються позиції правозастосування та не виходять за встановле-
ні законодавством рамки тлумачення складових права на життя.

--------------------------
Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]: міжна-1. 

родний документ Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. – Ре-
жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
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Конвенція про захист прав та основоположних свобод люди-2. 
ни [Електронний ресурс]: міжнародний документ Ради Європи від 
04 листопада 1950 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_004.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР 3. 
[Текст] // ВВР. – 1996 – №30 – ст.141.

Новий тлумачний словник української мови: в трьох томах. – Том 4. 
1. Київ, «Видавництво «АКОНІТ». 2008. – 926 С.

Теория государства и права / Под ред. Г. Н. Манова. – М.: Юрист. 5. 
1996. – 485 С.

Федорова А. Л. «Захист соціальних прав в рамках Європейської 6. 
Конвенції з прав людини»: наукова доповідь. Київ. 2013. – 43 С.

Рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 р. 7. 
№6-р/2018 у справі №1-11/2018(3830/15) за конституційним поданням 
50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) підпунктів 2-7, 12 та 14 пункту 4 розділу I Закону 
України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року №76-VIII: 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v006p710-18.

ДО хАРАКТЕРИСТИКИ ЮРИДИЧНИх АКТІВ ООН У СфЕРІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИх ПРАВ ЛЮДИНИ

Головчак Я.В.
аспірант кафедри теорії та філософії права

Львівського національного університету ім. Івана Франка,
асистент кафедри медичного права ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького
м. Львів, Україна

Створена у 1945 р. Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН) запо-
чаткувала новий етап в історії розвитку прав людини. Вже наступного 
року була створена Комісія ООН щодо становища жінок. З її ініціативи 
низкою учасників ООН було ратифіковано Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. Поряд з питаннями роз-
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ширення громадянських прав, серйозну увагу в Конвенції приділено і 
таким надзвичайно важливим для жінок питанням, як їх правам в галузі 
відтворення. Коротко їх охарактеризуємо.

У преамбулі зазначеної Конвенції зазначається, що роль жінки у про-
довженні роду не повинна бути причиною дискримінації, а у ст. 5 цього 
акта вказується необхідність забезпечення правильного розуміння ма-
теринства як соціальної функції жінки. У Конвенції закріплюється пра-
во жінок на вибір в питаннях народження дитини. Слід зазначити, що 
Конвенція 1979 р. про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок є 
єдиним з договорів про права людини, в якому згадується питання пла-
нування сім’ї. Держави-учасниці Конвенції зобов’язані включати кон-
сультації про планування сім’ї в процес навчання (ст. 10 h) і розробля-
ти кодекси сім’ї, що гарантують права жінок «вільно і відповідально», 
вирішувати питання про кількість дітей і проміжки між їх народжен-
ням та доступу до інформації, освіти, а також засобів, які дозволяють 
їм здійснювати це право» [1]. Ця дефініція репродуктивних прав стала 
класичною і міцно увійшла в хрестоматійні видання з медицини, права, 
соціології.

5-13 вересня 1994 р. в Каїрі Фондом Народонаселення ООН й демо-
графічним відділом Департаменту ООН з аналізу економічної і соціаль-
ної інформації та політики була проведена міжнародна конференція з 
народонаселення та розвитку, за результатами якої було прийнято доку-
мент під назвою Каїрська Програма дій. В розділі VII цього акту особли-
ву увагу було приділено репродуктивним правам та репродуктивному 
здоров’ю. У п. 7.2. вперше було дано визначення поняттям репродуктив-
ного здоров’я та охорони репродуктивного здоров’я. Поступово ООН та 
ВООЗ зосередилися на питаннях доступу до послуг з планування сім’ї, 
статевого виховання, взаємозв’язку між репродуктивним здоров’ям та 
економічним статусом жінки.

Таким чином, репродуктивні права жінок розглядалися в контексті не 
тільки права на свободу від дискримінації, але й соціально-економічного 
становища жінок [2, с. 72]. Після цієї конференції значна частина країн 
розширила свої програми з охорони репродуктивного здоров’я шляхом 
інтеграції служби охорони здоров’я материнства й дитинства зі служба-
ми планування сім’ї.

11 листопада 1997 року, на 29-й сесії ЮНЕСКО була ухвалена За-
гальна декларація про геном людини та права людини, ухвалена, яка 
стала правовим актом в області біології, збалансованого гарантованого 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

87

дотримання прав і основних свобод і забезпечення свободи наукових 
досліджень. У цьому міжнародному документі визнається, що наукові 
дослідження генома людини і практичне застосування їх результатів 
відкривають безмежні перспективи для поліпшення здоров’я окремих 
людей і всього людства, в той же час підкреслюючи, що такі досліджен-
ня повинні ґрунтуватися на всебічній повазі гідності, свобод і прав лю-
дини. Ст. 1 містить концептуальну за своєю значимістю норму, згідно з 
якою «геном людини знаменує собою надбання людства». Ст. 4 цієї Де-
кларації містить положення, відповідно до якого «геном людини в його 
природному стані не повинен служити джерелом отримання доходів». 
Ст. 1 Декларації встановлює, що «не допускається практика, що супер-
ечить людській гідності, така, як репродуктивне клонування людини» 
[3]. У контексті допоміжних репродуктивних технологій має значення 
положення ст. 7 Загальної декларації якою закріплюється конфіденцій-
ність генетичних даних, які стосуються людини, особа якої може бути 
встановлена, і які зберігаються чи піддаються обробці в наукових або 
будь яких інших цілях, повинна охоронятися у відповідності із зако-
ном.

Ще одним юридичним актом, дотичним до гарантування репродук-
тивних прав людини є Декларація тисячоліття ООН, прийнята 8 вересня 
2000 р. У тексті цього документу визначено, що до 2015 року домогтися 
зниження материнської смертності на три чверті і смертності серед ді-
тей віком до 5-ти років на дві третини у порівнянні з їхніми нинішніми 
рівнями (п. 19). За даними ООН, опублікованими у 2015 р. у Звіті щодо 
Цілей Розвитку Тисячоліття, з 1990 по 2015 р. вдалося зменшити смерт-
ність дітей до 5 років більше, ніж на половину – з 90 до 43 випадків 
смерті на 1000 осіб. В регіоні Африки південніше Сахари рівень що-
річного скорочення смертності серед дітей віком до 5 років був у п’ять 
разів швидшим у 2005-2013 рр., ніж у 1990-1995 рр. У період з 1990 р. 
рівень смертності матерів упав на 45%, при чому найбільше скорочення 
почалося у 2000-х рр. У Південній Азії рівень смертності матерів скоро-
тився на 64% у період між 1990 і 2013 рр. У регіоні Африки південніше 
Сахари він впав на 49% [4, с. 51]. Отже, дані свідчать про певний по-
зитивний прогрес у сфері розвитку репродуктивних прав людини, вод-
ночас сучасним державам є ще куди рухатись у напрямку гарантування 
цього виду прав людини.

У Декларації про прихильність боротьби з ВІЛ/СНІДом, яка була 
прийнятою резолюцією S-26/2 спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 
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ООН від 27 червня 2001 року встановлено розробити і зміцнити стра-
тегії, політику і програми, в рамках яких визнається значення сім’ї в 
зниженні уразливості, і які мають на меті зниження уразливості моло-
ді за допомогою зміцнення охорони репродуктивного та сексуального 
здоров’я [5].

У вересні 2015 р. ООН прийняла 17 Цілей Сталого Розвитку – По-
рядок денний до 2030 р., а також оновлену Стратегію ООН охорони 
здоров’я жінок, дітей і підлітків на 2016-2030 рр. Третя, Четверта та 
П’ята цілі безпосередньо стосуються репродуктивних прав людини. 
Ціль 3, зокрема, передбачає зменшення рівня дитячої та материнської 
смертності, а до 2030 р. забезпечити всесвітній доступ до послуг із за-
хисту сексуального та репродуктивного здоров’я. Ціль 4, серед іншого, 
передбачає надання рівного доступу до якісної освіти для чоловіків та 
жінок. Ціль 5 «Статева рівність» передбачає ліквідацію всіх форм стате-
вої дискримінації, відміну всіх форм жорстокості та шкідливих практик 
таких як дитячі, ранні та примусові шлюби і жіноче обрізання. Крім 
того, вона передбачає забезпечення загального доступу до статевого та 
репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав [4, с. 52].

Таким чином, ООН бере активну участь у розвитку репродуктивних 
прав, зокрема організовує міжнародні конференції з питань народона-
селення, ухвалює відповідні юридичні акти та сприяє їх забезпеченню. 
Серед юридичних актів ООН у сфері репродуктивних прав людини най-
важливішими є наступні: Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації щодо жінок 1979 р., Каїрська Програма дій щодо народонаселення 
та розвитку 1994 р., Загальна декларація про геном людини та права 
людини 1997 р., Декларація тисячоліття ООН 2000 р., Декларація про 
прихильність боротьби з ВІЛ/СНІДом 2001 р., Стратегія ООН охорони 
здоров’я жінок, дітей і підлітків на 2016-2030 рр. Ці акти спрямовують 
політичні курси багатьох держав на ефективний розвиток репродуктив-
них прав людини.

--------------------------
Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-1. 

нок від 18.12.1979 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
Штогрин О. Формування концепції репродуктивного здоров’я 2. 

в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-
управлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядуван-
ня. 2015. Вип. 2. С. 69-80.

Загальна декларація про геном людини та права людини: прийня-3. 
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міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав лю-
дини. Дисертація …канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.11. Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. 
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Декларація про прихильність боротьби з ВІЛ/СНІДом: при-5. 
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ДОГОВОРИ У СфЕРІ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Гузик І.М.
студентка II курсу ОКР «Магістр», Юридичного факультету 
Львівського національного Університету імені Івана Франка

м. Львів, Україна

Розмноження або відтворення – це невід’ємна риса всього живого. 
Цим живі організми відрізняються від неорганічної (неживої) природи. 
У людей відтворення є також важливою складовою життя. Рідко можна 
зустріти людину, яка б не цікавилась відтворенням. Загальноприйнятим 
є погляд, що продовження роду надає сенс життю. Здатність мати дітей 
розглядається, як одна з ознак повноцінності людини. З іншого боку, не-
плідність завжди вважалась великим нещастям.

Людство намагалося вплинути на природній процес репродукції у 
всі часи. Сьогодні завдяки стрімкому прогресу медичної науки та вико-
ристанню наукових досягнень у лікувальній практиці, значно розшири-
лися можливості подолання безпліддя. До засобів медичного втручання, 
які стимулюють репродуктивні процеси, окрім усім відомого штучного 
запліднення, відноситься й такий спосіб, при якому ембріон, що був 
запліднений у пробірці, переноситься в організм так званої сурогатної 
матері для виношування та народження дитини з наступною передачею 
її заказникам (генетичним батькам). Роль сурогатної матері полягає в 
тому, щоб виносити та народити дитину особам, які на неї чекають.
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З огляду на зазначене є потреба у виокремленні видів договорів про 
застосування допоміжних репродуктивних технологій. Зокрема, за від-
сутності системи договорів про ДРТ варто виходити з положень затвер-
дженого наказом Міністерства охорони здоров’я Порядку застосування 
допоміжних репродуктивних технологій в Україні, яким визначені такі 
форми лікування безпліддя: 1) внутрішньоматкова інсемінація спермою 
чоловіка або спермою донора, яка є однією з форм лікування безпліддя 
та може бути проведена шляхом введення підготовлених (капацитова-
них) сперміїв у порожнину матки в період овуляції; 2) донація гамет та 
ембріонів – процедура, за якою донори за письмово оформленою добро-
вільною згодою надають свої статеві клітини-гамети (сперму, ооцити) 
або ембріони для використання в інших осіб під час лікування безплід-
дя; 3) сурогатне (замінне) материнство – метод лікування безпліддя, за 
яким сурогатна мати, не пов’язана генетично з ембріоном, перенесеним 
до її організму, виношує та народжує дитину в інтересах подружжя (або 
одного з майбутніх батьків).

З огляду на зазначене та особливості кожного з наведених методів 
лікування безпліддя є необхідність укладати такі види договорів відпо-
відно до специфіки обраного виду послуги, що надається для лікуван-
ня безпліддя методом застосування ДРТ, тобто залежно від предмета 
договору: а) договір про внутрішньоматкову інсемінацію; б) договір 
про донацію гамет та ембріонів; в) договір сурогатного (замінного) 
материнства[1].

У науці існують різні підходи до визначення співвідношення дого-
вірних форм надання медичних послуг та застосування ДРТ.

Я, б хотіла, більш детально зупинитись на договорі сурогатного (за-
мінного) материнства. Сучасна медична наука виділяє два види сурогат-
ного материнства: – повна, або гестаційна, сурогатність – перенесення 
в організм сурогатної матері ембріона людини, зачатого подружжям, 
дружиною та донором, донорами. При цьому сурогатна мати не має 
генетичного зв’язку з дитиною; – часткова, або гендерна, сурогатність 
передбачає генетичний зв’язок з дитиною, оскільки використовується 
яйцеклітина сурогатної матері [2, c. 27].

Договір про сурогатне материнство має ризиковий характер і спря-
мований не на гарантоване, а лише на можливе досягнення результату 
медичного втручання, що зумовлено як об’єктивними чинниками, так і 
ймовірнісним характером біологічних параметрів функціонування орга-
нізму сурогатної матері, ембріона і дитини. Тому до договору про суро-
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гатне материнство необхідно також включити особливі умови, від яких 
ніхто не застрахований [5, c. 106].

Предметом договору сурогатного материнства, як зазначає Ю. В. 
Коренга, є дії сурогатної матері щодо виношування та народження ди-
тини, тобто надання послуги, що має результат – народження дитини 
сурогатною матір’ю і згода сурогатної матері на реєстрацію дитини 
батьками (батьком або матір’ю) [3, с. 10]. Водночас доцільно наголо-
сити, що результатом надання послуги сурогатного материнства є саме 
народження дитини, а не дитина як така. Адже можливі ситуації смерті 
дитини під час полог з причин, що не залежать від сурогатної матері. 
Але у цьому разі смерть дитини неможливо визнати неналежним ви-
конанням договору з боку сурогатної матері, оскільки вона належним 
чином виконала свої зобов’язання за договором, виносила та народила 
дитину, тому цілком має право на отримання передбаченої договором 
винагороди. Розглядаючи предмет договору про сурогатне материнство, 
Р. А. Майданик вказує, що в юридичній літературі і правозастосовній 
практиці неоднозначно вирішено питання щодо предмета договору 
про сурогатне материнство. За своїм предметом цей договір є догово-
ром про надання послуги сурогатного материнства, яка споживається 
в процесі вчинення відповідних фактичних і юридичних дій сурогатної 
матері. Ембріон і дитину, народжену сурогатною матір’ю, можна роз-
глядати як своєрідний об’єкт договору [4, c. 24]. Вбачається, що вчений 
наділяє ембріон та дитину ознаками саме об’єкта, а не суб’єкта права. 
Також справедливим є твердження щодо споживання послуги в проце-
сі вчинення фактичних та юридичних дій з боку не тільки сурогатної 
матері, але й батьків. Також до переліку істотних умов договору суро-
гатного материнства пропонуємо віднести: а) зобов’язання сурогатної 
матері виконувати всі приписи лікаря та надавати всю інформацію щодо 
власного стану здоров’я та здоров’я плоду; б) місце проживання су-
рогатної матері у період вагітності; в) отримання згоди щодо передачі 
дитини батькам-замовникам після її народження у строк, визначений у 
договорі; г) зобов’язання батьків-замовників прийняти дитину після її 
народження у строк, вказаний у договорі; д) ціна договору, витрати на 
медичне обслуговування, харчування, проживання сурогатної матері у 
період вагітності.

Підсумовуючи вище викладене, слід вказати на необхідність закрі-
плення в законодавстві норм, які б регулювали загальні вимоги укладен-
ня, зміни та розірвання договору про ДРТ, основні поняття, принципи 
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в області допоміжної репродукції, встановити коло методів допоміжної 
репродукції, межі договірної ініціативи учасників даних правовідносин, 
а саме медичною організацією та особами, для лікування яких ці методи 
застосовуються, становище донорів у сфері допоміжної репродукції, на-
слідки недодержання при укладенні договору вимог закону та способи і 
форми захисту прав громадян у зазначеній сфері.

--------------------------
Біленко В. Види договорів про допоміжні репродуктивні техно-1. 

логії // Підприємництво, господарство і право / Цивільне право і процес 
№4/2018 – ст.18-20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-
journal.kiev.ua/archive/2018/4/4.pdf

Верес І. Я. Проблеми правового регулювання сурогатного мате-2. 
ринства / І. Я. Верес // Адвокат: Наука і практика. – 2013. – №3 (150). 
– С. 27–31.

Коренга Ю. В. Договір сурогатного материнства у сімейному пра-3. 
ві України: автореф. … дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне 
право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» 
/ Ю. В. Коренга. – К., 2014. – 20 с.

Майданик Р. А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство / Р. 4. 
А. Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 48 с.

Оніщенко О.В., Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: 5. 
порівняльно-правовий аспект / О. В. Оніщенко, П. Ю. Козіна // Юридич-
ний вісник. – 2015. – №3 (36). – С. 102–108.

ПАМ`ЯТКА АРхЕОЛОГІЇ ЯК ОБ`ЄКТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ

Гулкевич О.В.
аспірант кафедри соціального права

юридичного факультету
Львівського національного університету ім. Івана Франка

м. Львів, Україна

Археологічна спадщина є не лише джерелом української самобут-
ності, а й європейської колективної пам’яті, невідновлюваним джерелом 
знань про історичне минуле. Відповідно до Європейської конвенції про 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

93

охорону археологічної спадщини відповідальність за охорону археоло-
гічної спадщини має покладатися не тільки на безпосередньо заінтер-
есовану державу, а й на всі європейські країни.

На національному рівні правове регулювання охорони археологіч-
ної спа-дщини закріплено у Законі України «Про охорону культурної 
спадщини» та Законі України «Про охорону археологічної спадщини». 
Одразу постає питання у необхідності існування обидвох законів, адже 
низка положень у них дублюються, зокрема щодо повноважень органів 
охорони культурної спадщини щодо: оголошення топографічно визна-
чених територій чи водних об’єктів, в яких містяться об’єкти культурної 
спадщини або можлива їхня наявність, охоронюваними археологічними 
територіями; визначення меж територій археологічних пам’яток наці-
онального значення, затвердження зон їхньої охорони, охоронюваних 
археологічних територій, історичних ареалів населених місць та визна-
чення режиму їхнього використання тощо. Окрім того, у цих законах 
дублюються повноваження органів державної влади щодо погодження 
проектів землеустрою. Як наслідок необхідним є погодження відповід-
ної документації у двох чи трьох різних органах. Шляхом вирішення 
цих проблем є кодифікація вище згаданих законів, розмежування повно-
важень органів охорони культурної спадщини.

Необхідно визначити, що таке археологічна спадщина та як це понят-
тя ві-дрізняється від суміжних, таких як культурна спадщина, природ-
ні об’єкти ку-льтурної спадщини. Відповідно до Закону України «Про 
охорону археологічної спадщини» археологічна спадщина України – це 
сукупність об’єктів археологічної спадщини, що перебувають під охо-
роною держави, та пов’язані з ними території, а також рухомі культурні 
цінності (археологічні предмети), що походять з об’єктів археологічної 
спадщини. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» 
культурна спадщина – це сукупність успадкованих людством від по-
передніх поколінь об’єктів культурної спадщини. Природну спадщину 
можна визначити як природні пам’ятки, створені фізичними й біоло-
гічними утвореннями або групами таких утворень, що мають видатну 
універсальну цінність з точки зору естетики чи науки [1, с. 29] Отож, 
складно віднайти чітку межу між культурною, археологічною та при-
родною спадщиною, обидва поняття в міжнародному або національно-
му законодавстві переплітаються. За таких умов археологічні пам’ятки 
все ще відносять то до культурної, то до природної спадщини, що, сво-
єю чергою, створює для них додаткову небезпеку. [3, с. 117]
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Об’єктом археологічної спадщини може бути місце, споруда (ви-
твір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними території чи 
водні об’єкти, створені людиною, незалежно від стану збереженості, що 
донесли до нашого часу цінності з археологічного, антропологічного та 
етнографічного погляду і повністю або частково зберегли свою автен-
тичність. Про важливість охорони археологічної спадщини згадується 
й у ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини». Там 
зазначено, що усі пам’ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться 
під водою, включаючи пов’язані з ними рухомі предмети, є державною 
власністю. Такі рухомі предмети підлягають віднесенню до державної 
частини Музейного фонду України, обліку та збереженню у порядку, 
визначеному законодавством. Землі, на яких розташовані пам’ятки ар-
хеології, перебувають у державній власності або вилучаються (викупо-
вуються) у державну власність в установленому законом порядку, за ви-
нятком земельних ділянок, на яких розташовуються пам’ятки археології 
– поля давніх битв.

Аналізуючи перелік об’єктів, що можуть бути об’єктами археологіч-
ної спадщини, можна зробити висновок, що ним може бути певне міс-
це, фактично, земельна ділянка. У такому випадку необхідна співпраця 
як органів державної влади, що займаються охороною пам’яток, так й 
охороною земель. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» землі, на яких розташовані пам’ятки, історико-
культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоро-
нювані археологічні території, належать до земель історико-культурного 
призначення. Статтею 54 Земельного кодексу України передбачено, що 
землі історико-культурного призначення можуть перебувати у держав-
ній, комунальній та приватній власності. І досі існує проблема охоро-
ни курганів на сході України. Надважливі археологічні об’єкти можуть 
бути втрачені через розорювання курганів, наприклад, у Черкаській об-
ласті було розорано 10 насипів скіфських курганів. Непоодинокими є 
випадки, коли під час обстеження земельних ділянок або проведення 
історичних експедицій виявляються нові об’єкти культурної спадщини 
– кургани – на земельних ділянках, які вже передано у власність грома-
дянам. У цьому випадку необхідно або вилучати у власника земельну 
ділянку, на якій розташовано курган, а отже, компенсувати її вартість, на 
що у бюджетах кошти не передбачаються, або надавати іншу зе-мельну 
ділянку взамін вилученої. І навіть якщо земельна ділянка історико-
культурного призначення залишається у власності громадянина, з ним 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

95

необхідно підписати охоронний договір та зобов’язати дотримуватися 
режиму обмеженої господарської діяльності, щоб не пошкодити об’єкт 
культурної спадщини. [2, с. 33] Фактично, кургани слід визначати 
об’єктами археологічної спадщини, а вони можуть перебувати лише у 
власності держави. Процес їх вилучення у державну власність є доволі 
тривалим та фінансово витратним. Тож такі об’єкти охороняються як 
об’єкти культурної спадщини, через що не отримують усього спектру 
правової охорони.

Окрім того, об’єктом археологічної спадщини може бути й споруда 
чи комплекс, які, водночас можуть мати статус об’єкта культурної спад-
щини (пам’ятки архітектури). Своєю чергою, необхідним є чітке визна-
чення статусу такого об’єкту, адже об’єкти археологічної спадщини по-
требують інших захо-дів щодо збереження та реставрації аніж пам’ятки 
архітектури.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону археологічної 
спадщи-ни» пам’ятка археології (далі – археологічна пам’ятка) – ар-
хеологічний об’єкт національного або місцевого значення, занесений 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Фактично, така 
пам’ятка є різновидом пам’ятки культурного значення. Особливістю 
правого регулювання археологічної пам’ятки є перебування її та земель, 
на яких вона розташовується, у державній власності.

Також варто звернути увагу на таке поняття як охоронювані архе-
ологічні території. Відповідно до ст. 31 Закону України «Про охорону 
археологічної спадщини» ними є топографічно визначені території чи 
водні об’єкти, в яких містяться об’єкти культурної спадщини або мож-
лива їх наявність. Правовий режим охоронюваної археологічної терито-
рії визначається центральним орга-ном виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. 
Такі території повинні відноситися до земель історико-культурного при-
значення. Діяльність у межах таких територій здійс-нюється на підставі 
дозволів відповідних органів охорони культурної спадщи-ни. На жаль, 
порядок оголошення територій чи водних об’єктів охоронюваними ар-
хеологічними територіями відсутній.

Отже, пам’ятка археології хоч і має своє законодавче визначення, 
однак відмежувати її від інших об’єктів культурної спадщини доволі 
складно. Така ситуація не дає повною мірою здійснювати правову охо-
рону археологічних пам’яток. Враховуючи цінність археологічної спад-
щини необхідно провести узгодження норм законів України «Про охо-
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рону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини». 
Більше того, необхідним є визначення чітких критеріїв та механізму від-
несення певного об’єкту до категорії пам’ятки археології.

--------------------------
Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охоро-1. 
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РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В 
МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Гуменюк О.О.
аспірант Інституту законодавства

Верховної Ради України

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну 
декларацію прав людини та структурно завершила початок формуван-
ня міжнародної системи захисту прав людини. На сучасному етапі роз-
витку, під міжнародною системою захисту прав людини слід розуміти 
систему, утворену, з одного боку, всесвітніми (універсальними) та ре-
гіональними договорами (деклараціями, конвенціями, пактами тощо) в 
рамках міжнародного права з прав людини, міжнародного гуманітарно-
го і міжнародного карного права та відповідними контрольними і право-
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захисними органами, а з іншого боку, – міжнародною політикою щодо 
прав людини, яка концентрується на правах людини в міжнародних від-
носинах та способах, якими держави та інші суб’єкти міжнародних від-
носин визначають і забезпечують права людини.2

Віднесення індивідуальних прав до об’єкту міжнародного значення 
слід вважати найпрогресивнішим кроком у розвитку людства, тому у 
концептуальному плані, прийняття Декларації було і залишається: по-
перше, всезагальним визнанням того, що основні права та основопо-
ложні свободи внутрішньо властиві всім людям, є невід’ємними для 
кожної людини та у рівному ступені застосовуються до кожної людини; 
по-друге, проголошенням зобов’язання міжнародної спільноти щодо за-
безпечення поваги гідності людини та справедливість по відношенню 
до кожного. У такий спосіб Декларація помістила питання про права 
людини у сферу міжнародного права; по-третє, будучи складовою час-
тиною Міжнародного біллю про права людини, нарівні з Міжнародним 
пактом про громадянські та політичні права, Міжнародним пактом про 
економічні, соціальні та культурні права, Декларація започаткувала най-
поширенішу систематизацію прав людини, яку перейняли більшість 
країн світу; по-четверте, фундаментальні положення Загальної декла-
рації прав людини лягли в основу більш ніж 80 міжнародних договорів 
і декларацій з прав людини; значної кількості регіональних конвенцій з 
прав людини, національних законів про права людини та конституцій 
держав3; по-п’яте, Декларація стала найбільш вагомим засобом захисту 
прав людини, забезпечуючи офіційне, повне та своєчасне тлумачення 
зобов’язань щодо забезпечення прав людини.

Загальна декларація прав людини не запровадила термін «права 
людини», який з’явився в міжнародно-правовому оберті після війни за 
незалежність США та Великої Французької революції. Вона також не 
оперує таким поняттям як «права громадянина», який вперше з’явився 
у Французькій Декларації прав людини та громадянина (1789 р.) че-
рез те, що з моменту виникнення поняття «права людини» в рамках 
міжнародно-правового співробітництва держав, склалась обґрунтована 
та об’єктивна тенденція розглядати їх як невід’ємну якість, природним 
чином набуту кожною людиною від самого факту народження. То б то 

2 Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь призму України/ М. 
Антонович//Український часопис міжнародного права. – 2004. – №3. – С. 80-86.

3 Дэвид Вэйсбродт, Джон Фитцпатрик и Фрэнк Ньюман. Права человека в между-
народном праве. Центр по правам человека Университета Миннесоты, 2003-[електроний 
ресурс], Режим доступу: http://hrlibrary.umn.edu 
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права людини гарантуються кожній особі незалежно від належності до 
громадянства будь-якої країни.4

Найбільш цінним, на наш погляд, є те, що базуючись на основних 
положеннях міжнародного права Загальна декларація прав людини про-
голошує принцип поваги до прав людини. Жодний привід або аргумент 
не може бути використаний державою для виправдання дій, пов’язаних 
з позбавленням фундаментальних прав людини і тим паче, вважати це 
виключно внутрішньою справою країни або виправдовуючи такі дії со-
ціокультурними особливостями.

В останній час деякі науковці в сфері права все більше акцентують 
увагу на тому, що через особливості окремих правових систем (моделей 
правового регулювання) в групах держав виходять з інших концепцій 
прав людини ніж у Загальній декларації прав людини, внаслідок чого 
юридичні положення про права людини мають різний соціальний зміст, 
набувають несумісний або антагоністичний, по відношенню до міжна-
родних норм, характер. Більшість таких особливостей, на їх думку, ма-
ють об’єктивний характер, що вимагає здійснити дослідження глибинної 
сутності прав людини у кожній правовій системі, і як наслідок, форму-
лювання новел у загальнотеоретичній систематизації прав людини5. Не 
заперечуючи важливість таких досліджень, ми вважаємо помилковими 
пропозиції щодо напрямків застосування їх результатів, оскільки в такий 
спосіб це сприятиме невілюванню ідеї універсальності прав людини, 
проголошених Декларацією, визнання гідності людини та її свобод як 
найважливішого досягнення цивілізації, як абсолютної величини. Нове-
лізації мають підлягати заходи втілення універсальних норм і принципів 
у різні правові системи, а уразі недостатності їх декларування – ство-
рення (формування) у суспільстві особливого розуміння та відношення 
як до самої людини, так і до її прав. Підтвердження правильності такого 
підходу є зміст Преамбули Загальної декларації прав людини, у якій Ге-
неральна Асамблея зазначила, що «проголошує цю Загальну декларацію 
прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі на-
роди і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, 
завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприя-

4 Байдельдинов Д.Л., Букенбаев Р.М.ООН и контрольные механизмы защиты прав и 
основных свобод человек: Юридический анализ основных документов/ Д.Л. Байдельди-
нов, Р.М. Букенбаев// Вестник КазНУ. – 2014. – С.14

5 Чиркин В.Е.Права человека в международном и российском праве/ В.Е. Чиркин//
Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения: материалы меж-
дународной научной конференции/ отв. ред. Т. Сошникова. – М.: Ид-во Моск.гуманит. 
ун-та, 2014. – С. 17-23 
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ти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і 
міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання 
і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед 
народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією»6

Звичайно, у сучасному світі не має суспільств, спільнот і народів з 
однаковим підходом до проблематики прав людини, їх ієрархії. Утім іс-
нування різних культур, релігій, цивілізацій – це реалії не тільки сучас-
ного світу. Такі реалії існували і під час прийняття Всесвітньої Декла-
рації прав людини. Якщо пригадати історію створення цього документу, 
підходи до формування авторського складу та виснажливу роботу як над 
самою ідеєю декларації так, і над її змістом, то стає зрозумілим не тіль-
ки цінність, а й універсальність прав людини, передбачених Загальною 
декларацією. Саме остання риса – універсальність піддається найбіль-
шій, на наш погляд, деструктивній критиці з боку прихильників концеп-
ції культурного релятивізму, які стверджують, що «універсалізація прав 
людини та приведення їх до єдиних стандартів не можлива, оскільки 
не враховуються особливості того цивілізаційного середовища, в якому 
вони формуються та реалізуються» та «в сучасну епоху глобалізму спо-
стерігаються процеси відродження самобутності народів, їх намагання 
зберегти історичний спадок, національну та релігійну самобутність», 
які вступають у протиріччя з міжнародними стандартами7. Виникає 
ряд запитань: яким чином універсальні права людини заважають від-
родженню самобутності народів? Чи не через те, що саме ці права не 
визнавались у суспільстві виникла необхідність у відродженні самобут-
ності народу? Як універсальні права людини можуть завадити збере-
женню історичного спадку? Здебільшого правова оцінка тієї чи іншої 
події (епохи) дозволяє виявити історичний спадок у дійсному значенні 
цього слова. Необхідно пам’ятати, що універсалізація не є уніфікацією 
і тим паче, насаджуванням «західних стандартів», це категорія, яка вмі-
щує міжцивілізаційні цінності, проголошує права, які не чужі будь-якій 
культурі, в тому числі і релігії, та близькі кожній людині, мають най-
сильніший об’єднувальний початок. Сьогоденні виклики міжнародним 
відносинам, а також міжнародній системі захисту прав людини як ніко-
ли актуалізують зазначені питання.

6 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Міжнародний пакт про права людини»//
RES/217 (III) [Електронний ресурс] / UN General Assembly. – Режим доступу до тексту: 
http://daccessdds.un.org/doc/ RESOLUTION /GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf?Open 
Element.

7 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы/отв. ред. Е.А.Лукашева. – М.: 
Норма, 2002. – С.353-367
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З теоретико-правових аспектів Загальна декларація прав людини 
здійснила величезний вплив на основні положення праворозуміння. 
Слід погодитись, що почався відлік часу для принципово нового ета-
пу розвитку правових систем: ідея природних прав людини перейшла 
з рівня умоглядних філософських конструкцій на рівень забезпечених 
державою та світовою спільнотою юридичних норм. Такі моральні кате-
горії «справедливість», «рівність», «свобода», «гуманізм», які є цілями 
моральної та правової систем соціального регулювання, отримали своє 
всесвітнє юридичне закріплення та юридичну конкретизацію. Право на-
було нового специфічного, кардинально відмінного від моралі змістов-
ного та ефективного засобу для досягнення вказаних цілей. Створення 
наднаціональних судових органів, до яких людина має право звернутись 
за захистом у разі порушення державою її прав, закріплених у міжна-
родних актах, є субсидіарним інструментом, оскільки вони доповнюють 
внутрішньо-національні засоби.8

Загальна декларація не є міжнародним договором, положення якого 
обов’язкові для виконання. Утім із прийняттям Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про економіч-
ні, соціальні і культурні права та набранням ними чинності переважна 
більшість її положень були підтверджені на рівні універсальних між-
народних договорів. В сучасних умовах більшість держав розглядають 
Загальну декларацію як документ, що містить звичаєві норми міжнарод-
ного права, деякі з яких ще й мають характер jus cogens.9

Особливий інтерес викликає історія та засіб формулювання положень 
щодо соціальних прав людини. Необхідність та важливість їх включення 
у Декларацію і досі викликає наукові дискусії. Деякі вважають, що 
їх проголошення переслідувало лише мету повноти прав, охоплених 
цим документом. Утім, під час роботи над змістом Декларації, автори 
намагались відійти від зведення її змісту «до найважливіших базових 
понять, таких як необхідність мати достатньо їжі, дах над головою 
та можливість працювати». Розуміючи всю складність реального 
забезпечення цих прав, їх формулювання має певні особливості: «ст. 22» 
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення 
і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного 

8 Малишев Б.В.Загальна Декларація прав людини 1948 року та сучасне право розу-
міння/ Б.В. Малишев//Вісник Віщої Ради Юстиції. – 2012. – №3(11). – С.147-159

9 Гнатовський М.М., Поєдинок О.Р. Загальна декларація прав людини як частина за-
гального звичаєвого міжнародного права/ М.М. Гнатовський, О.Р. Поєдинок//Актуальні 
проблеми міжнародних відносин – 2009. – Випуск 83 (Частина ІІ). – С. 17-26
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розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях 
за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та 
відповідно до структури і ресурсів кожної держави. Оскільки боротьба 
із бідністю визнана міжнародною проблемою, група соціальних прав є 
не тільки об’єктом, а й перспективним напрямом подальшого розвитку 
та вдосконалення міжнародної системи захисту прав.

хАРАКТЕРИСТИКА ОБСТАВИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО 

НЕПОВНОЛІТНІх

Дей А.М.
студентка Львівського національного

університету ім. Івана Франка
м. Львів, Україна

Неповнолітні є особливою та в першу чергу вразливою категорією 
громадян, чий статус потребує неабиякого захисту. Положення кримі-
нального процесу стосовно вказаної категорії повинні якомога більше 
сприяти їхньому статусу, що зумовлений віком. Актуальність цього до-
слідження полягає у суспільній значимості вивчення питань, що стосу-
ються злочинністю неповнолітніх, пріоритетом охорони їхніх прав та 
законних інтересів у кримінальному процесі та важливістю конкретиза-
ції змісту обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному про-
вадженні щодо неповнолітніх. Необхідно вказати, що від коректності 
та повноти встановлення таких обставин на пряму залежить результат 
здійснення правосуддя щодо неповнолітніх та відповідно їх подальша 
доля.

Кримінально-процесуальний кодекс України містить загальні по-
ложення, що передбачають предмет доказування у кримінальних про-
вадженнях (ст. 91 КПК) та положення ст. 485 КПК, які конкретизують 
визначені положення відносно неповнолітніх. Саме тому варто зупини-
ти увагу на розгляді положень статті, що безпосередньо стосується не-
повнолітніх.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК необхідно з’ясувати повні відо-
мості, вік, стан здоров’я та інші обставини, що передбачені цим пунк-
том.
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Законодавство визначає та деталізує процедуру встановлення пред-
мету доказування щодо першого пункту. Прикладом, може слугувати 
норма, відповідно до якої У разі відсутності можливості встановити вік 
неповнолітнього за документами призначається судово-медична експер-
тиза (п. 4 ч. 2 ст. 242 КПК).

Встановлення правильних, достовірних усіх відомостей, що вимагає 
вказаний пункт має суттєве та вагоме значення, адже допущення похиб-
ки може стати результатом незаконного притягнення неповнолітнього 
до кримінальної відповідальності. Більше того, допущення помилки на 
цій стадії може зумовити подання до суду клопотання про застосування 
не клопотання про застосування примусових заходів виховного характе-
ру до неповнолітнього, що не досяг віку, з якого може наставати кримі-
нальна відповідальність, а обвинувального акта.

Більше того, на вказаній стадії для всебічного з’ясування обставин 
вимагається для визначення стану здоров’я неповнолітнього мають бути 
допитані як свідки його батьки або особи, які їх замінюють (опікун, пі-
клувальник), про те, чи не хворів неповнолітній тяжкими хворобами, 
чи немає у нього психічних або фізичних вад, які його здібності щодо 
логічного мислення, чи не відстає він у розвитку від однолітків. Вста-
новлено, що цей важливий етап, як правило, нехтується [1, ст. 144].

Також варто звернути увагу, що за дослідження В. В. Нагаєва, по-
няття «психічний розвиток» є узагальненим терміном і має на увазі 
з’ясування інтелектуального і особистісного розвитку неповнолітнього 
[2, ст. 78].

Відповідно до з’ясування ставлення неповнолітнього до своїх дій, 
що містять ознаки кримінального правопорушення, то його досліджу-
ють у порядку допиту. Варто підкреслити важливість цієї процедури, 
яка законодавчо обґрунтована у ст. 498 КПК, яка надає можливість за-
міни обвинувального акту на клопотання про застосування примусових 
заходів виховного характеру при певних кримінальних проступках.

З’ясування умов життя і виховання неповнолітніх потребує належ-
ної уваги, адже повноцінне вивчення особистості неповнолітнього, його 
виховання та умов проживання надає можливість визначити обстави-
ни, що призвели неповнолітнього до такого несприятливого статусу та 
правильно визначити його майбутню долю задля уникнення повтору 
вчинення діянь, що мають характер кримінального правопорушення. 
Саме тому потрібно з’ясувати: склад сім’ї неповнолітнього, обстановку 
в ній, взаємини між дорослими членами сім’ї та дорослими і дітьми, 
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ставлення батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за 
його поведінкою, морально-побутові умови сім’ї; обстановку в школі 
чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де навчається або 
працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, взаємини 
з вихователями, учителями, однолітками, характер і ефективність ви-
ховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; зв’язки і поведінку 
неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та роботою тощо, 
що в свою чергу на практиці проводиться досить рідко, що також по-
стає певною проблемою, яку можна вирішити шляхом добросовісного 
ставлення працівників прокуратури до своїх обов’язків.

Останній пункт досліджуваної статті передбачає дослідження на-
явності дорослих підбурювачів та інших співучасників. Даний пункт 
передбачений недаремно, адже часто злочини неповнолітніми вчиня-
ються під безпосереднім керівництвом дорослих. Насамперед такі під-
бурювання здійснюються за допомогою використання вразливого стану 
неповнолітніх шляхом надання порад чи надзвичайно вигідних пропо-
зицій, вживання разом з ними спиртного чи наркотиків. Це питання роз-
тлумачено у Постанові ПВСУ від 27.02.2004 р. №2 «Про застосування 
судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх 
у злочинну чи іншу антигромадську діяльність».

Враховуючи вище окреслене, необхідно зробити висновок, що за-
конодавством України, окрім встановлення обставин, що необхідно до-
вести у кримінальному проваджені щодо неповнолітніх передбачається 
і певний порядок встановлення, аналізу та представлення окреслених 
обставин. Практика та ця робота зазначає певні проблемні питання 
щодо неповного з’ясування згаданих фактів. Саме тому суттєвим є чітке 
дотримання процедури встановлення, всебічне дослідження та добро-
совісне ставлення працівників прокуратури та інших посадових осіб, 
на які покладено повноваження дослідження обставин, що визначені ст. 
485 КПК.

--------------------------
Ю. В. Гошовська. Обставини, що підлягають встановленню у 1. 

кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / Ю. В. Гошовська. // 
Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – №5. – С. 
141–150

Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы: учеб. 2. 
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Актуальність даної теми пов’язана з багатьма важливими аспекта-
ми, що характеризують розвиток сучасних правових систем. Одним з 
важливих процесів сьогодення є гуманізація права, яка направлена на 
розширення сфер правового захисту, зокрема на категорії найбільш 
вразливих верств населення, якими сьогодні є діти. Зрозуміло, що це 
пов’язано зі становленням нових інститутів і галузей права, однією з 
яких є ювенальна юстиція, яка регулює суспільні відносини за участю 
дитини; відносини пов’язані зі створенням та функціонуванням юве-
нальних установ держави. Забезпечення розвитку та соціалізації дітей, 
захист прав та інтересів молодого покоління є головним завданням юве-
нального права, яке покладає на державу нові зобов’язання. Тому іншим 
актуальним питанням залишається належне виконання державами своїх 
зобов’язань у сфері захисту прав та основних свобод дітей.

Питання ювенального права у сучасній українській юриспруденції 
висвітлюють В.М. Бурдін, О.І. Вінгловська, В.В. Вітвіцька, Є.М. Гідуля-
нова, Т.О. Гончар, С.М. Зеленський, С.М. Корецький, Н.М. Крестовська, 
В.В. Лутковська та інші науковці.

Мільйони дітей притягується до суду і засуджуються таким чином, 
що порушує їх права, а також принципи міжнародно-правового захисту 
прав дітей, які визнають позбавлення волі дітей лише в якості крайнього 
заходу. Велика кількість молоді відбуває покарання у в’язницях. Діти, 
які вчиняють злочини від дрібної крадіжки до вбивства, часто стикають-
ся з жорсткими вироками та позбавленням волі в системах загального 
правосуддя. Тоді як ювенальна юстиція передбачає програми реабіліта-
ції, консультування та відновного правосуддя [2].

Ювенальна юстиція – система державних та недержавних інститу-
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тів, спрямованих на захист прав дитини, що здійснюють правовий і со-
ціальний вплив на дитину, її оточення та охоплює державні структури 
та громадські організації та об’єднання, центральним елементом якої є 
ювенальний суд, що здійснює правосуддя щодо правопорушень, скоє-
них неповнолітніми [1, с. 196].

На сьогодні єдиної моделі ювенальної юстиції не існує. Вона коре-
гується з урахуванням національних особливостей тієї чи іншої держа-
ви. У будь-якому разі кожна модель базується на загальних принципах 
і нормах міжнародного права – як універсальних, так і регіональних. 
Розрізняють три основні моделі:

• англосаксонську (Австралія, США), що передбачає обмежену пред-
метну підсудність: ювенальний суд розглядає усі види правопорушень 
неповнолітніх, окрім тяжких злочинів;

• континентальну (Німеччина, Франція) – ювенальні суди мають ши-
року предметну підсудність – всі види правопорушень неповнолітніх 
розглядаються саме там і, разом з тим, суд розглядає справи дітей, які 
потребують допомоги з боку держави;

• скандинавську (Швеція) – поєднується судова й адміністративна 
ювенальна юстиція, тобто у ній немає окремих ювенальних судів, але в 
місцевому суді працює ювенальний суддя або створюється ювенальний 
відділ суду для розгляду справ неповнолітніх [3].

Створення системи ювенальної юстиції в основному базується на 
таких правових документах як конституція (якщо вона є) та законах 
тієї чи іншої країни (цивільний та цивільно-процесуальний кодекс). А 
також, за допомогою імплементації в національну правову систему по-
ложень міжнародних договорів: Міжнародний Білль про права людини; 
Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення пра-
восуддя щодо неповнолітніх (“Пекінські правила”) 1985 р.; Конвенція 
ООН про права дитини 1989 р.; Європейська конвенція про здійснення 
прав дітей 1996 р. та інші нормативно-правові договори [7]. Основою 
цих всіх договорів є прагнення держав створити сприятливі умови жит-
тя для молоді. Однак суттєвою проблемою залишається реалізація цих 
обов’язків на практиці. Державі потрібно враховувати всі несприятливі 
умови (бідність, відсутність батьківського піклування), які призводять 
до девіантної поведінки.

На нашу думку, ювенальна юстиція має справу із двома категоріями 
дітей – діти-правопорушники та діти, які опинились у складній життє-
вій ситуації (сироти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні, 
жертви злочинів тощо). Тому ця система спрямована не тільки на при-
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тягнення до відповідальності дітей-правопорушників, а й на розв’язання 
проблем дітей, які самі стали жертвами дорослих правопорушників, або 
недбалого до них ставлення. Практика показує, що нерідко ці дві катего-
рії збігаються: на шлях правопорушення найчастіше стають якраз діти, 
що опинились у складній життєвій ситуації [4].

Ювенальна юстиція є достатньо новим інститутом у сфері правового 
регулювання, що знаходиться у стадії реформування і в функціонуванні 
якого є свої проблемні моменти, пов’язані як із специфікою учасників 
правовідносин (малолітні правопорушники), так і зі складностями за-
безпечення правового захисту на державному рівні. Зазначені обставини 
викликають критику ювенальної юстиції як з боку спеціалістів у сфері 
юридичної науки, так і з боку громадськості. Нерідко звертається увага 
на те, що ув’язнення молодих правопорушників в більшості випадків 
виявляється насправді більш небезпечними, ніж корисними. Це часто 
призводить до тяжких психологічних травм та погіршень емоційного та 
фізичного здоров’я затриманої молоді, що робить їх успішну реінтегра-
цію у суспільство ще складнішим та малоймовірним. Діти, що перебу-
вають у конфлікті з законом, і які не отримують належних програм кон-
сультування та реабілітації, вважають процес реінтеграції у суспільство 
складним і швидко повертаються до в’язничної системи [8].

Введення в дію ювенальної юстиції передбачає як покарання мало-
літніх злочинців, так і захист законних прав та інтересів дитини. Озна-
йомившись та проаналізувавши достатню кількість теоретичного мате-
ріалу та інших науково-дослідних праць кваліфікованих фахівців у цій 
галузі, на рахунок останнього, слід зазначити про існування суперечок 
щодо наслідків функціонування ювенальної юстиції, особливо для бать-
ків. Наприклад, зустрічаються твердження про те, що:

- ювенальна юстиція, як і Конвенція ООН про права дитини, узако-
нює неповагу дітей до батьків, не дозволяє застосувати примус до дити-
ни, без якого виховання неможливе. Але насправді, сучасне ювенальне 
міжнародне право та національне законодавство, створюють правові 
засади для укріплення відносин між батьками та дітьми на основі вза-
ємної поваги, любові й відповідальності дітей і батьків;

- права дитини та ювенальна юстиція сприятимуть неконтрольова-
ній поведінці, розбещенню дітей, деградації сімей та усього суспіль-
ства в цілому. Але знову ж таки, ювенальна юстиція в усіх розвинених 
моделях спрямована на справжню, а не уявну відповідальність дітей-
правопорушників [8];

- ювенальна юстиція – це узаконення доносів дітей на батьків. Це 
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твердження спростовується тим, що чинне законодавство держав, на да-
ний момент, вже забезпечує право дитини брати участь у тих справах, 
які її стосуються, зокрема сімейних справ, якщо за своїм віком і станом 
дитина в змозі це робити. Це положення закріплено в ст. 3-5 Європей-
ської Конвенції про здійснення прав дітей 1996 р.

Значної критики ювенальна юстиція зазнала з боку представників 
релігійної громадськості, які, на думку Н.М. Крестовської, розглядають 
ювенальну юстицію як систему безкарності малолітніх правопорушни-
ків та систему масового вилучення дітей з сім’ї через свавілля держав-
них чиновників [5].

Недосконалою є й політика окремих держав щодо здійснення юве-
нальної юстиції. Існують випадки, коли діти ув’язнені за помилкові або 
безпідставні звинувачення. Наприклад, в Кенії діти вулиці зазвичай за-
бираються в індивідуальному порядку представниками правоохоронних 
органів, таких як міліція, із причин безпритульності або заарештову-
ються групами тому, що в цьому районі відбулось якесь злочинне діяння 
[2]. Це яскравий приклад знехтування правоохоронними органами прав 
та свобод дитини.

Україна, яка ратифікувала Конвенцію з прав дитини (надалі – КПД)
у 1991 р., спрямовує свою правову політику на реалізацію її поло-

жень. У деяких моментах національне законодавство навіть іде вперед 
у порівнянні з КПД. Так, Закон України «Про охорону дитинства» за-
кріплює відсутні у КПД права дитини на житло, на працю, на підпри-
ємницьку діяльність та інші (ст. 18, 21, 22, 28, 29 Закону). Разом з тим, 
Комітет з прав дитини після надання Україною Другої періодичної до-
повіді у 2002 р., висловив занепокоєння щодо таких обставин: невико-
нання рекомендацій, декларативний характер національного ювеналь-
ного законодавства, не охоплення або неповне охоплення національним 
законодавством деяких прав дитини,

незадовільний стан протидії жорсткому поводженню з дітьми,
занадто репресивний характер кримінального законодавства щодо 

неповнолітніх правопорушників [6, с. 170-171].
Специфічною рисою пострадянської системи захисту прав дітей в 

Україні є, за висловом Н. М. Крестовскої, невідповідність кримінально-
правового та адміністративно-правового реагування на проступки та 
правопорушення молоді реаліям часу[5]. Покарання у вигляді позбав-
лення свободи часто застосовується несправедливо – не лише за тяжкі 
та особливо тяжкі злочини, але і за середнього ступеня важкості. Строки 
позбавлення свободи нерідко вище ніж у європейських країнах. Приму-
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сові заходи виховного характеру, наприклад у вигляді повернення дити-
ни під нагляд батьків, тобто осіб, що не впоралися з вихованням дитини, 
часто мають слабку силу.

Узагальнюючи вищесказане, необхідно зазначити, що проблема за-
хисту дітей є вкрай важливим питанням. Держава повинна розуміти, що 
дитина – це майбутній громадянин, платник податків, член суспільства, 
і в її ж інтересах розробити таку систему органів та служб у справах 
неповнолітніх, яка б сприяла всебічному розвитку дитини та могла б 
впоратися з ювенальною злочинністю та з численними актами девіант-
ної поведінки та стала дієвим фактором у захисті прав неповнолітніх. 
Тож держава має подбати, щоб соціальні інспектори мали якісну під-
готовку, тобто вміли розпізнавати та вирішувати проблеми в сім’ї, знали 
алгоритм дій у різних небезпечних для дитини ситуаціях. А професій-
ні юристи приділяли більшої уваги правовому вихованню широких кіл 
суспільства.

Отже, державам потрібно запровадити «гуманну, індивідуальну та 
досконалу» систему ювенальної юстиції. Це повинні бути механізми 
правосуддя для дітей і сімей, а особливо механізми допомоги дітям, 
у тому числі й тим, що вчинили правопорушення чи стали його жерт-
вою. Причому найважливішим завданням цього державного інституту 
має стати саме захист, допомога і підтримка дітей, визнання цінності та 
унікальності кожної дитини. Державна політика у сфері розвитку юве-
нальної юстиції повинна включати й розробку загальнонаціональних 
програм, що сприятимуть підтримці родин з дітьми, збереженню тради-
ційних сімейних цінностей, розвитку дитячої соціальної інфраструкту-
ри тощо. Ефективним результатом такого напряму діяльності держави 
має стати створення дієвої системи співпраці всіх органів і служб, які 
працюють із дітьми.

--------------------------
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ВІДПОВІДНІСТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 
УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ПРАВОСУДДЯ

Живчук Ю.В.
студентка юридичного факультету

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

3 жовтня 2018 року Верховна Рада України відхилила законопроект 
№2292 від 03.03.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м’яким 
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покаранням», яким по суті було заблоковано внесення змін до чинного 
Кримінального кодексу України (далі – КК України) стосовно передба-
чення можливості умовно-дострокового звільнення для осіб, які відбу-
вають довічне позбавлення волі. У зв’язку з цим виникає потреба про-
аналізувати передумови появи даного законопроекту і його доцільності 
на сучасному етапі розвитку України з погляду міжнародних стандартів 
у сфері захисту прав людини.

Як відомо, наразі українське законодавство не передбачає для за-
суджених до довічного позбавлення волі можливості бути звільненим 
іншим чином, аніж шляхом застосування інституту помилування. В кра-
їнах Європи до цього питання підійшли по-різному. Так, на сьогодні у 
дев’яти країнах не існує довічного позбавлення волі: Андорра, Боснія і 
Герцеговина, хорватія, Чорногорія, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, 
Сербія та Іспанія.

У більшості країн, де покарання у виді довічного позбавлення життя 
може бути призначене, існує механізм перегляду покарання після того, 
як засуджений відбуде певний мінімальний термін, встановлений зако-
ном. Такий механізм передбачений в законодавстві тридцяти двох кра-
їн: Албанія, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Кіпр, 
Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, 
Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, 
Монако, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Швейцарія, колишня 
Югославська Республіка Македонія та Туреччина.

Також у законодавстві п’яти країн не передбачено умовно-
дострокового звільнення для ув’язнених: Ісландія, Литва, Мальта, Ні-
дерланди та Україна. Натомість в нашому законодавстві передбачена 
можливість помилування засудженої до довічного позбавлення волі 
особи після відбуття 25 років ув’язнення.

Наскільки достатнім для забезпечення прав засудженого є засто-
сування інституту помилування і відсутність можливості умовно-
дострокового звільнення вважаємо за потрібне з’ясувати шляхом ана-
лізу міжнародних актів в межах регіонального режиму, а саме в рамках 
Ради Європи.

Так, в Резолюції Комітету Міністрів 76 (2) від 17 лютого 1976 року, 
урядам державам-членам рекомендується з-поміж іншого: надавати 
ув’язненим умовне звільнення з дотриманням передбачених законом ви-
мог щодо тривалості відбутого терміну покарання, як тільки з’являється 
можливість прогнозу позитивної поведінки ув’язненого; міркування за-
гального попередження злочинності не повинні служити виправданням 
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відмови в умовному звільненні; а також забезпечити, щоб перегляд, як 
про це йдеться в пункті 9, вироків до довічного тюремного ув’язнення, 
якщо це не було зроблено раніше, проводився після 8-14 років утриман-
ня під вартою і потім повторювався через регулярні інтервали [1].

В доповіді до Рекомендації N Rec (2003) 23 Комітету міністрів Ради 
Європи державам-членам «Про здійснення виконання покарання у ви-
гляді довічного ув’язнення та інших тривалих термінів ув’язнення ад-
міністраціями місць позбавлення волі» зазначено, що Рекомендація Rec 
(2003) 23 містить принцип, що умовно-дострокове звільнення має бути 
можливим для всіх ув’язнених, за винятком тих, які відбувають дуже 
короткі терміни покарання. Цей принцип застосовується, відповідно до 
умов Рекомендації, навіть до довічно ув’язнених [2].

Однак враховуючи рекомендаційний характер даних актів, пропо-
ную звернутись до практики Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ), оскільки відповідно до Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди за-
стосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело 
права. Важливо зазначити, що дане питання розглядалось ЄСПЛ в кон-
тексті порушення статті 3 Конвенції, а саме таке поводження, що при-
нижує гідність людини. Аналогічна право вперше було закріплено ще в 
Загальній декларації прав людини, а саме в статті 5.

Так, у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (п.108-
109) ЄСПЛ визначив, що, по-перше, довічне ув’язнення не стає не змен-
шуваним вже в силу того, що на практиці воно може відбуватися по-
вністю. Жодне питання не виникає відповідно до статті 3, якщо довічне 
ув’язнення dejure і defacto підлягає скороченню. По-друге, при визна-
ченні того, чи можна в даному випадку розглядати довічне ув’язнення 
як таке, що підлягає скороченню, Суд прагне встановити, чи можна ска-
зати довічно ув’язненому, що у нього немає ніякої перспективи звіль-
нення. Якщо національне законодавство дає можливість перегляду до-
вічного ув’язнення з метою його заміни, пом’якшення, припинення або 
про умовне звільнення від нього ув’язненого, цього буде достатньо, щоб 
задовольнити вимоги статті 3 Конвенції.

І врешті зазначається (п.110), що є ряд причин, за якими для того, 
щоб довічне ув’язнення зберігало сумісність зі статтею 3, повинні бути 
і перспективи звільнення, і можливість перегляду [3].

Висловлену практику Європейський суд з прав людини підтвердив 
також в справі «Кафкаріс проти Кіпру», «харакчієв та Талумов проти 
Болгарії» та інших.
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Тобто виникає питання чи наш інститут покарання у виді довічного 
позбавлення волі відповідає Конвенції, тобто чи можна вважати його 
таким, що підлягає скороченню, що по суті дає засудженому так зване 
«право на надію» і чи можна його розглядати таким через наявність у 
нашому законодавстві права на помилування.

В справі «László Magyar проти Угорщини» за статтею 3 Конвенції 
засуджується підхід до дострокового звільнення від довічного позбав-
лення волі, який схожий, як дві краплі води, з українським. Так само за-
суджений мав єдину примарну можливість звернутись за помилуванням 
та отримати заміну довічного позбавлення волі через такий самий строк 
– 20 років. Так само Президент (а також у цій справі і Міністр юстиції, 
який мав погоджувати помилування) не повинен був обґрунтовувати 
підстави відмови у помилуванні; процедура та результат не були таки-
ми, що мали належний ступінь передбачуваності. Тобто по суті ЄСПЛ 
визначив, що процедура помилування передбачена в Угорщині не ви-
конує стандарт ст. 3 Конвенції, а тому, хоч наша процедура помилування 
ще не була предметом розгляду в ЄСПЛ, але зробивши порівняльний 
аналіз, можна передбачити, що вона так само як і в Угорщині буде ви-
знаною такою, що не робить довічне позбавлення волі таким, що підля-
гає скороченню, а відповідно права засуджених осіб будуть порушені.

У вищезгаданому рішенні вказується: «Було б дивним вимагати ви-
правлення (rehabilitation) від засудженого, не даючи йому інформації 
щодо того, чи буде у майбутньому із невизначеною датою встановлений 
механізм, який дозволить розглянути питання про можливе достроко-
ве звільнення. Довічно ув’язнений має право знати на самому почат-
ку свого строку, що він має робити для того, щоб стосовно нього було 
розглянуто питання про дострокове звільнення, за яких умов такий 
перегляд має бути здійснений, включаючи, коли він буде чи може бути 
здійснений... Справа розкриває системну проблему, яка може призвес-
ти до подібних позовів. характер порушення входить до сфери статті 
3 Конвенції, що означає, що для належного виконання цього рішення 
держава-відповідач повинна буде провести реформи, переважно законо-
давчі, механізму перегляду покарання у виді довічного ув’язнення. Цей 
механізм повинен гарантувати оцінку в кожному конкретному випадку 
того, чи є утримання під вартою виправданим на обґрунтованих підста-
вах, і надати довічникам можливість передбачити, з певним ступенем 
точності, що вони повинні робити, щоб стосовно них було розглянуто 
питання звільнення і за яких умов...» [4].
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Отже, на підставі аналізу вищезазначених міжнародних актів, а та-
кож практики ЄСПЛ виникає цілком логічна думка, що наш інститут до-
вічного позбавлення волі наразі суперечить ст. 3 Конвенції, а отже існує 
об’єктивна потреба у внесення змін у КК України стосовно передбачен-
ня можливості умовно-достроково звільнення для осіб, які засуджені до 
довічного позбавлення волі.

--------------------------
Резолюція Комітету Міністрів 76 (2) від 17 лютого 1976 року 1. 

«Про поводження з засудженими до тривалого терміну ув’язнення» 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://docs.cntd.ru/
document/90199526.

Рекомендації N Rec (2003) 23 Комітету міністрів Ради Європи 2. 
державам-членам «Про здійснення виконання покарання у вигляді дові-
чного ув’язнення та інших тривалих термінів ув’язнення адміністрація-
ми місць позбавлення волі» [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_848.

Справа “Вінтер та інші проти Сполученого Королівства” [Елек-3. 
тронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://khpg.org/index.
php?id=1408522184.

Засуджені до довічного позбавлення волі мають знати, як отри-4. 
мати дострокове звільнення [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: https://zib.com.ua/ua/print/91010-zasudzheni_do_dovichnogo_
pozbavlennya_voli_mayut_znati_yak_o.html.
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Відповідно до статті 49 Конституції України «кожен має право на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охо-
рона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних 
соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 
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програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закла-
дах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно…» [1].

З метою виконання основоположних прав і свобод людини та гро-
мадянина, закріплених в Основному Законі, держава шляхом прийняття 
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів більш деталь-
но регламентує принципи, форми та методи надання медичних послуг, 
порядок та критерії розрахунку їх вартості, а також порядок та джерела 
їх фінансування. Оскільки сфера охорони здоров’я, починаючи із часів 
проголошення незалежності України, не зазнавала суттєвих капітало-
вкладень, модернізацій чи реформувань, а рівень фінансового забезпе-
чення медичних працівників та матеріально-технічного забезпечення 
закладів охорони здоров’я, забезпечення незахищених верств населення 
необхідними лікарськими засобами з кожним роком знижується та до-
сягнув критичної точки, тому постала проблема щодо необхідності тер-
мінового переформатування принципів фінансування системи охорони 
здоров’я.

Для вирішення зазначених проблем Верховною Радою України при-
йнято Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслу-
говування населення» №2168-VIII від 19 жовтня 2017 року (далі – Закон 
України №2168-VIII), відповідно до якого передбачено затвердження у 
складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік про-
грами державних гарантій медичного обслуговування населення, що 
визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні виро-
би) та лікарських засобів, повну оплату надання яких держава гарантує 
за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для 
профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворо-
бами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку 
з вагітністю та пологами [2].

Як вбачається із зазначеного вище, змінюються основоположні за-
сади фінансування сфери охорони здоров’я: перше – затверджується 
програма державних гарантій, у якій визначається перелік медичних 
послуг, вартість яких компенсується державою, тобто решта медичних 
послуг, які не ввійдуть до списку, мають стати платними; друге – розра-
хунок вартості визначених програмою послуг здійснюється на підставі 
затвердженого тарифу.

Відповідно до положень п. 6 ч. 1 статті 2 вищезгаданого Закону та-
риф – ставка, що визначає розмір повної оплати за передбачені програ-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

115

мою медичних гарантій медичні послуги та лікарські засоби [2]. Цим же 
нормативно-правовим актом визначається, що встановлюються єдині 
тарифи на всю територію України, розрахунок вартості наданих медич-
них послуг та їх оплата здійснюється на підставі цих тарифів.

Частиною 2 статті 10 Закону від 19.10.2017 №2168-VIII встановлено 
види ставок тарифів на медичні послуги, а саме: глобальні ставки (фік-
сована сума за певну кількість послуг чи відповідний період); капітацій-
ні (фіксована сума за пацієнта); на пролікований випадок; на медичну 
послугу; за результатами виконання договорів про медичне обслугову-
вання [2]. Крім того, не виключається одночасне застосування декількох 
ставок.

Станом на сьогодні в Україні чинною є Постанова Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гаран-
тій медичного обслуговування населення за програмою медичних гаран-
тій для первинної медичної допомоги на 2018 рік» №407 від 25 квітня 
2018 року, якою визначено встановлення тарифів на надання медичних 
послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, як капітаційної 
ставки (тобто з розрахунку на одного пацієнта) та застосування корегу-
вальних коефіцієнтів в залежності від віку пацієнта [3].

Загалом же сутність поняття «тариф на медичні послуги» та поря-
док розрахунків за нього відрізняється від усталеного розуміння сут-
ності цього поняття, оскільки як економічна категорія тариф – це від-
повідний розрахунок вартості. Обчислення ставки тарифу здійснюється 
спеціально уповноваженим органом на підставі затвердженої методики 
та включення до ставки тарифу вартості покриття визначеного кола ви-
трат. У свою чергу, як правову категорію ми його маємо розглядати як 
підставу виникнення суспільних відносин між суб’єктами. Суб’єктний 
склад суспільних відносин, що виникають при обчисленні, нарахуванні 
та сплаті вартості наданих медичних послуг, є трьохелементним. По-
перше, це Національна служба здоров’я України (НСЗУ), яка є відпо-
відальним виконавцем бюджетної програми, відповідає за своєчасні та 
в повному обсязі розрахунки за надані послуги, по-друге, це надавачі 
медичних послуг, тобто заклади охорони здоров’я, які уклали договір 
із НСЗУ, і нарешті, по-третє, це пацієнт, тобто особа, потреби якої за-
доволені надавачем послуг. Об’єктом зазначених суспільних відносин 
варто зазначити медичну послугу, з метою отримання якої звертаєть-
ся пацієнт, щодо надання якої звітує надавач послуг перед НСЗУ, та за 
надання якої НСЗУ здійснює розрахунки з надавачем цієї послуги. Ви-
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значальною особливістю медичної послуги є нормативне закріплення, 
обов’язкове внесення до переліку гарантованих державою послуг, а 
отже, визнання її об’єктом зазначених суспільних відносин. Змістом за-
значених відносин є права та обов’язки суб’єктів, які закріплені в Законі 
України №2168-VIII та в нормативних актах, які спрямовані на правове 
регулювання відносин у сфері охорони здоров’я.

Крім того, НСЗУ здійснює розрахунки із надавачами послуг за ра-
хунок коштів Державного бюджету України, тому ці відносини варто є 
бюджетними.

На підставі зазначеного вище, фінансування у сфері охорони здоров’я 
– це бюджетні правовідносини, які виникають, змінюються та припиня-
ються між суб’єктами цих відносин, спрямовані на забезпечення потреб 
пацієнта, об’єктом яких є медична послуга, щодо надання якої звернув-
ся пацієнт, та розрахунки за надання яких здійснюються відповідно до 
затвердженого тарифу.

--------------------------
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Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи 
проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, на-
бувала релігійно-етичного, філософського звучання.

Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло 
тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя держави, по-
ширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин 
між ними. Часто саме боротьба за права людини, за нові й нові ступені 
свободи ставала каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-
політичному житті тієї чи іншої країни, вела до нового осмислення ролі 
людини в її відносинах з суспільством та державою.

Говорячи про генезис прав і свобод людини на землях України, їх 
обсяг, рівень забезпеченості і захищеності з боку держави, слід зверну-
тись до вітчизняного минулого. Такий історично-правовий екскурс свід-
чить, що український народ зробив свій гідний внесок у становлення 
прогресивних уявлень про права людини, створив низку яскравих взі-
рців витонченої правової думки і нормотворення, які й донині вражають 
дослідників. Об’єктивні факти рішуче спростовують неправдиві міфи, 
які подекуди насаджуються, що українці не здатні до демократизму, не 
мають власного обличчя у державотворенні, вирізняються провінціаліз-
мом і схильністю до авторитарної влади.

Пригадаймо могутню Київську Русь (IX–XII ст.), досить знану на 
той час у світі державу, яка мала розвинуті і багатогранні міжнародні 
стосунки, високий рівень суспільного, економічного і політичного роз-
витку і з якою вважали за честь поріднитися монархи Візантії, Польщі, 



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
118

--------------------------

--------------------------

Франції, Швеції, Угорщини. Зазначимо, що внаслідок збігу ряду істо-
ричних обставин Русь не знала нелюдського у своєму ставленні до осо-
бистої свободи рабовласницького ладу, хоча окремі його риси у вигляді 
холопства і мали місце. Давнє звичаєве право – Закон руський створю-
вало певні правові гарантії, закріплювало поступову відмову від вар-
варських принципів кривавої помсти і таліону, обмежувало сваволю і 
врегульовувало повсякденний побут населення Київської Русі. Ознакою 
реального демократизму були «ряди» – договори, які укладали жителі зі 
своїми князями. А договори з Візантією х ст. засвідчили і помітну ві-
ротерпимість наших предків.

Правову основу Київської Русі становила «Руська правда» (1036–
1037 рр.) – перший писаний кодифікаційний акт руського феодального 
права, авторство якого пов’язують з іменами Ярослава Мудрого та його 
нащадків. «Руська правда» в багатьох аспектах вигідно відрізнялася 
своїм відносним гуманізмом і юридичною технікою від аналогічних єв-
ропейських «варварських правд». Кодексом урегульовувався широкий 
спектр суспільних відносин і в тому числі в ньому містилися норми, що 
безпосередньо стосуються особи, її прав і свобод. Зокрема, широко вре-
гульовувалися відносини власності і спадкові відносини. Низка норм за-
кріплювала відсутність смертної кари, мученицьких покарань або кату-
вання під час допиту, обмеження, а згодом і заборону кривавої помсти, 
різноманітні правові механізми захисту життя, честі і гідності особи.

Зібрані у ній норми свідчать про те, що вони мали суто практичні 
цілі, а саме: дати можливість суддям «справедливо» вирішувати справи 
на підставі чинного права, а сторонам – обороняти свої права на суді. А 
про те, що «Руська правда» активно використовувалась у судочинстві, 
свідчить велика кількість її списків [1, с.24].

Норми і принципи «Руської правди» зберегли своє значення і в часи 
феодальної роздробленості, в тому числі на землях могутньої Галицько-
Волинської держави (1199–1340 рр.). Згодом, однак, внаслідок ордин-
ської навали та експансії ряду сусідніх держав на українських землях 
настали важкі часи.

Вся подальша багатовікова історія нашого народу є яскравим при-
кладом самовідданої боротьби української нації за самовизначення, 
створення власної незалежної держави. В історії людства, мабуть, не 
знайти аналогів української державності, яка періодично роздиралася 
на шматки могутніми сусідами і яка щоразу відроджувалася і поставала 
з попелу. Нема, мабуть, і такого народу, який би пройшов такий важкий 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

119

і страшний шлях знущань, принижень, асиміляції, фізичного знищення і 
який, попри все, зберіг свою високу духовність, волелюбність, незалеж-
ність, національну самобутність, мову, культуру, психологію.

Починаючи з хІV ст. більша частина українських земель перебува-
ла у складі Великого князівства Литовського. У цій багатонаціональній 
державі, як свідчить історія, литовські князі поступово підкорилися 
слов’янському культурному впливові, засвоїли давньоруську писем-
ність. «Базою формування литовської правової системи на українських 
землях стали норми «Руської правди» та українського звичаєвого права» 
[2, с.52]. Згодом власні акти великокнязівської влади теж спиралися на 
давні руські правові джерела. У цьому періоді основна частина насе-
лення – селянство підпала під владу земельних власників, а у розшаро-
ваному на окремі стани суспільстві на перший план вийшла боротьба 
за станові права, вольності та привілеї. В результаті Литовські статути 
(1529, 1566, 1588 рр.), особливо останній з них, який багатьма сучасни-
ками вважався найдосконалішою книгою законів у Європі, закріпили 
ряд принципово нових підходів до статусу особи.

Встановлювалась єдність законодавства для всіх підданих держави і 
їх рівність перед законом, хоча ці положення значною мірою були лише 
декларацією. Проголошувалась обмежена віротерпимість (лише для 
християнських релігій). Заборонялося перетворювати вільну людину 
на невільника і видавати жінку заміж проти її волі. Проголошувалися 
недопустимість арешту без законних підстав і покарання без суду, пра-
во на адвокатську допомогу. Значно раніше, ніж в інших країнах, було 
закріплено виборність суддів і відокремлення суду від адміністрації. 
Оскільки руське право було одним з основних джерел Статутів, остан-
ні ніколи не розглядалися українським населенням як прояви іноземної 
правової культури, а лише як власне «старе право». Цей акт, який став 
перехідним документом від Середньовіччя до Нового часу, своєрідним 
маніфестом правової держави у феодальному розумінні, діяв в Україні 
аж до 1840–1842 рр.

Паралельно з Литовськими статутами в українських містах дедалі 
більшої ваги набувало магдебурзьке право, яке стало основою їх само-
управління і судового імунітету, своєрідним гарантом проти феодальної 
сваволі.
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Протягом останніх років в Україні активно проводиться процес ре-
формування у галузі медицини. Цей процес є дуже важливим, оскільки 
відносини, які регулюються за допомогою норм медичного права, досі 
не були належним чином регламентовані в законодавстві, що спричиняє 
значну кількість проблемних питань у цьому аспекті. Особисті немай-
нові права в сфері охорони здоров’я є невід’ємною складовою право-
відносин в сфері медичного права, а тому визначення їхньої сутності та 
особливостей займає вагоме місце для правильного розуміння, а також 
удосконалення цих відносин у цілому.

У статті 49 Конституції України закріплено положення відповідно 
до якого кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фі-
нансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних програм. [1] Дане конституційне положення 
ілюструє те, що особисті немайнові права в сфері охорони здоров’я є 
одними з тих фундаментальних прав, захист яких здійснюється на най-
вищому рівні.

У літературі особисті немайнові права в сфері охорони здоров’я при-
йнято розглядати на декількох рівнях, а саме: загальнотеоретичному, 
правовому і галузевому.

Відповідно до загальнотеоретичного підходу під правами фізичних 
осіб в сфері охорони здоров’я прийнято розуміти певну гарантовану за-
коном міру свободи (можливості) особи, яка відповідно до досягнуто-
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го рівня еволюції людства в змозі забезпечити її існування і розвиток 
та закріплена у вигляді міжнародного стандарту як загальна і рівна для 
всіх людей [2]. Ці права являють собою сукупність фундаментальних, 
невід’ємних, природних прав, що мають індивідуальний характер та на-
дають особі можливість використовувати визначені законом способи за-
для забезпечення нормального функціонування її організму в цілому.

На правовому рівні необхідними є дві умови для того, щоб суспільні 
відносини у сфері охорони здоров’я були врегульовані правом, а саме: 
вольовий характер таких відносин та можливість бути опосередковани-
ми за допомогою специфічних юридичних засобів. Особисті немайнові 
права фізичних осіб в сфері охорони здоров’я відповідають обом цим 
умовам.

І нарешті, на галузевому рівні, дані відносини можна віднести до 
таких, які мають цивілістичну природу, оскільки вони відповідають за-
гальним засадам цивільного права та саме за допомогою норм цивіль-
ного права можлива їх реалізація, охорона та захист. Вони визначаються 
як природні права людини, що закріплені в законодавстві та надають 
кожній людині можливість використовувати всі дозволені засоби задля 
збереження, розвитку, зміцнення та відновлення у разі порушення стану 
свого організму, не обмежуючи при цьому права інших осіб. [3]

Особисті немайнові права фізичних осіб у сфері охорони здоров’я є 
суб’єктивними цивільними правами, що за походженням є природними. 
У Цивільному кодексі України особисті немайнові права фізичних осіб 
в сфері охорони здоров’я містяться в главі 21 розділу «Особисті немай-
нові права фізичної особи» [4]. Так, у даній главі розміщені такі права 
особи, як: право на життя; усунення небезпеки, яка загрожує життю та 
здоров’ю; право на охорону здоров’я; право на медичну допомогу та 
ряд інших прав. Одне лише право на медичну допомогу включає в себе 
низку інших немайнових прав: вісім стосовно пацієнтів (право фізичної 
особи на надання їй медичної допомоги; право на звернення за надан-
ням медичної допомоги, право на вибір лікаря та лікувального закладу, 
право на вибір методів лікування; право на згоду на медичне втручання; 
право на відмову від медичного втручання; право на достовірну і по-
вну інформацію про стан свого здоров’я; право на таємницю про стан 
свого здоров’я і факт звернення за медичною допомогою) і два стосовно 
лікаря (право на надання рекомендацій щодо методів лікування, право 
надавати медичну допомогу без згоди пацієнта). Ці права стосуються 
відповідних благ, які охороняються засобами цивільно-правового регу-
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лювання – здоров’я, життя, медичної допомоги, автономії вибору, не-
доторканності, приватності тощо. Відповідно, більшість особистих не-
майнових прав фізичних осіб, зокрема, вищезгаданих прав на медичну 
допомогу, можна віднести до спеціальної групи особистих немайнових 
прав, беручи до уваги критерій особливої уразливості приватного ін-
тересу у вигляді підвищеного ризику для неправомірного вторгнення в 
сферу приватності фізичної особи. Така уразливість пов’язана як з осо-
бливою властивістю об’єкта особистих немайнових відносин – інтим-
ністю людського організму, так із особливим контактним впливом на 
цей об’єкт шляхом втручання засобами медицини у тілесну (соматичну) 
та психічну сфери людського організму. [5]

Стосовно проблемних аспектів реалізації особистих немайнових 
прав фізичних осіб у сфері охорони здоров’я можна зазначити, що на 
практиці прослідковуються різного роду порушення зазначених прав. 
Зокрема, можна виділити такі з них, як: необґрунтована відмова у на-
данні медичної допомоги особам у закладах охорони здоров’я через 
неплатоспроможність; проведення медичних оглядів в умовах, які не 
забезпечують конфіденційності; загальнодоступність медичної доку-
ментації особи для усіх працівників закладу охорони здоров’я, у тому 
числі для тих, хто не залучений до процесу надання медичної допомоги; 
ненадання медичними працівниками особі інформацію про стан його 
здоров’я у доступній формі, а також інформації про альтернативні мож-
ливості лікування, про потенційні переваги та недоліки кожного виду 
лікування. [6] Цей список є невичерпним і у разі, коли справа доходить 
до суду, вирішення таких спорів в кожному конкретному випадку зале-
жить від обставин за яких відбулося порушення і є дуже складними по 
своїй суті, оскільки не завжди можна свої доводи підкріпити належними 
доказами.

Багато дискусій також виникало в літературі з приводу евтаназії, вра-
ховуючи правові та моральні аспекти цього питання. Як відомо, евта-
назія є забороненою в Україні. Стаття 52 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я містить положення містить положення, відповід-
но до якого медичним працівникам забороняється здійснення еутаназії 
– навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з 
метою припинення його страждань. [7] Незважаючи на це, у ряді країн 
(Нідерланди, Бельгія, Швейцарія) евтаназію обґрунтовують правом на 
смерть і свободою вибору людини.

Таким чином, особисті немайнові права фізичних осіб у сфері охо-
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рони здоров’я можна визначити як суб’єктивні цивільні права, що за по-
ходженням є природними. їх зміст складають можливості використання 
певних засобів задля збереження, розвитку, зміцнення та відновлення у 
разі порушення стану організму людини, за умови, що таке використан-
ня не порушує права інших осіб.
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У наш час домашнє насильство вважається міжнародним співтова-
риством одним з найпоширеніших і грубих порушень основоположних 
прав і свобод людини – жінок, дітей, людей похилого віку, чоловіків. 
Практично у всіх країнах світу громадські організації і органи держав-
ної влади займаються цією проблемою, виявляючи її латентність і склад-
ність, застарілу вкоріненість у глибинних пластах масових уявлень про 
взаємини людей в сім’ї. Відзначається також недосконалість законодав-
ства, покликаного регулювати ці взаємини.

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталіза-
ції, 30 тисяч звернень до відділів травматології. Розрахунки, проведені 
Інститутом демографії і соціальних досліджень говорять про те, що що-
річно 1,1 млн українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією 
в сім’ї і більшість з них мовчать. За статистикою. Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я, 38 відсотків вбивств жінок у світі – справа рук їх 
партнерів. [1, с. 5].

7 січня 2018 року набув чинності Закон України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству» [2, с. 35]. Закон визначає 
організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому на-
сильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запо-
бігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав 
та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Насильство в сім’ї безсумнівно є грубим порушенням прав людини, 
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що підтверджено як у міжнародних правових актах, так і у рішеннях 
міжнародних інституцій, однією з яких є Європейський суд з прав люди-
ни (далі – Європейський суд). У даній статті буде розглянуто проблему 
домашнього насильства у рішеннях Європейського суду, зокрема через 
порушення основоположних прав, зазначених у Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, що і є метою роботи.

Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі – Європейська конвенція) 17 липня 1997 р. [3], 
таким чином взявши на себе зобов’язання дотримуватись та неухиль-
но виконувати положення даного міжнародно-правового договору, а 
також визнавши компетенцію Європейського суду щодо забезпечення 
дотримання цих зобов’язань. У 2006 р. Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського суду з прав людини» [4, с. 260], яким встановлено 
обов’язковість виконання Україною рішень Європейського суду. Стат-
тя 17 цього закону визначає, що суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію та практику Суду як джерело права. Це означає, що навіть 
за відсутності рішень щодо ситуації насильства в сім’ї проти України, 
суди можуть застосовувати наявні рішення з цього питання проти інших 
країн при розгляді справ про насильство в сім’ї у національних судах.

У практиці Європейського суду налічується декілька справ, що сто-
суються порушення прав людини, зазначених у Європейській конвенції 
в ситуаціях насильства в сім’ї. Це, зокрема, Контрова проти Словаччи-
ни (2007), Беваква та С. проти Болгарії (2008), Бранко Томашич та інші 
проти хорватії (2009).

Вважаємо за доцільне зробити огляд кожного з наведених рішень з 
метою визначення прав та свобод, які порушуються у ситуаціях насиль-
ства в сім’ї.

Справа «Контрова проти Словаччини» стосується фізичного та пси-
хологічного насильства в сім’ї відносно жінки та її дітей з боку її чолові-
ка [5]. 2 листопада 2002 року заявниця вимагала порушити кримінальну 
справу проти свого чоловіка за напад на неї і побиття електричним дро-
том. Пізніше, повернувшись до відділення разом з чоловіком, за спри-
яння поліції вона відкликала свою заяву. 31 грудня 2002 року її чоловік 
застрелив їхню дочку та сина 1997 і 2001 років народження. Заявниця 
не отримала ніякої компенсації. Європейський суд знайшов порушення 
статті 2 Європейської конвенції з огляду на те, що влада не захистила 
життя дітей, і порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з тим, що їх мати 
не могла отримати компенсацію.
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Справа «Беваква та С. проти Болгарії» стосується насильства в сім’ї 
відносно жінки і її дитини та затягування вирішення питання визначен-
ня місця проживання дитини [6]. Заявниця стверджувала, що чоловік 
постійно її бив. Вона покинула його, забравши з собою трирічного сина 
(другий заявник), і подала на розлучення. За її словами, чоловік не при-
пинив побиття. Вона і син провели чотири дні в притулку для жінок, які 
зазнали насильства. За однією з версій, поліція попередила її, що за ви-
крадення дитини проти неї може бути порушена карна справа. У резуль-
таті суд затвердив угоду між заявницею та її чоловіком про почергове 
виховання дитини. Зі слів заявниці, чоловік не дотримувався умов цієї 
угоди. Звинувачення чоловіка в побитті, за її твердженням, спровокува-
ло подальше насильство. її клопотання про тимчасову передачу дитини 
їй на виховання не було розглянуто в пріоритетному порядку. Тільки 
через рік після розлучення було прийнято офіційне рішення про те, що 
дитина буде проживати з нею. У наступному році вона знову була поби-
та своїм колишнім чоловіком. їй відмовляли в порушенні кримінальної 
справи на тій підставі, що мова йшла про «приватну справу», яка ви-
магала приватного розгляду. Суд знайшов порушення статті 8 у зв’язку 
з тим, що болгарська влада не вжила необхідних заходів для покаран-
ня чоловіка заявниці і для встановлення контролю над ним. Суд також 
підкреслив, що, розглядаючи конфлікт між заявницею та її чоловіком в 
якості «приватної справи», влада не впоралася зі своїм обов’язком за-
хистити сімейне життя заявників.

Справа «Бранко Томашич та інші проти хорватії» стосується вбив-
ства чоловіком своєї дружини та спільної дитини [7]. Батько сімейства 
убив свою дружину і їх спільну дитину, а потім і самого себе. Інцидент 
стався через місяць після його звільнення з в’язниці, де він відбував по-
карання за погрози вбивством на адресу своєї дружини і дитини. Від 
самого початку було вирішено, що перебуваючи у в’язниці, а в разі по-
треби і після звільнення, ця людина повинна була проходити курси при-
мусового психіатричного лікування. Однак суд апеляційної інстанції 
ухвалив, що після звільнення таке лікування слід припинити. Заявника-
ми у справі виступали родичі загиблих матері та дитини. Суд знайшов 
порушення статті 2 щодо загибелі матері і дитини. Влада хорватії не 
виконали на практиці приписи постанови про постійне психіатричне лі-
кування; держава-відповідач довела, що, таке лікування проводилося у 
в’язниці і що перед звільненням чоловік і батько жертв був оглянутий 
психіатром.
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Підсумовуючи проаналізовані рішення, можна зробити висновок, 
що насильство в сім’ї розглядається Європейським судом як порушення 
права на життя (стаття 2); права на повагу до приватного та сімейного 
життя (стаття 8); права на ефективний засіб юридичного захисту (стат-
тя 13). Держава визнається винною за допущення порушень фундамен-
тальних прав людини з боку фізичних осіб, за нездатність виконати свої 
позитивні зобов’язання по забезпеченню цих прав та нездатність діяти 
з належною турботою по відношенню до осіб, які перебувають під її 
юрисдикцією, з метою недопущення проявів насильства в сім’ї.

Проаналізовані вище рішення також демонструють формування 
ставлення Європейського суду до проблеми насильства в сім’ї, посту-
пове визнання цієї проблеми як такої, що зачіпає публічні інтереси, а не 
тільки окремо взяту родину. Сьогодні проблема домашнього насильства 
визнана грубим порушенням прав людини і держави мають створити 
ефективні механізми захисту і допомоги жертвам такого насильства. Се-
ред цих держав і Україна, у якій на сьогодні, на жаль, відсутня ефектив-
на система захисту та надання допомоги жертвам насильства в сім’ї.

--------------------------
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що у сучасному світі ви-
никла необхідність у створенні універсальних міжнародно-правових 
стандартів, які також визнаються як основні права людини. Захист прав 
людини в умовах збройного конфлікту – тема надзвичайно актуальна в 
Україні, і з царини суто теоретичних дискусій вона перейшла у площи-
ну пошуку практичних механізмів захисту прав людини. Важливим є 
питання відповідальності держав та індивідуальної відповідальності за 
порушення прав людини, котрі неминуче супроводжують війни.

Міжнародне право передбачає особливі заходи захисту індивіда в пе-
ріод збройних конфліктів. Женевські конвенції про захист жертв війни 
1949 р. і Додаткові протоколи 1977 р. надають захист:

• військовополоненим;
• пораненим і хворих у діючих арміях;
• пораненим, хворим і особам, які потерпіли корабельну аварію, зі 

складу збройних сил на морі;
• цивільного населенню [3].
В умовах агресії Російської Федерації проти України, а також тимча-

сової окупації нею 7% території Луганської і Донецької областей, анек-
сії АР Крим, окремим напрямком аналізу стає оцінка дотримання прав 
людини в рамках міжнародного гуманітарного права. Основу його, як ві-
домо, складають чотири Женевські конвенції (1949 р.) і два Додаткових 
протоколи до них (1977 р.), ратифіковані Україною. За даними Управлін-
ня ООН з координації гуманітарних питань, за період з середини квітня 
2014 р. до 27 липня 2015 р. в ході збройного конфлікту на сході України 
загинуло 6 тис. 832 людини, більше 17 тисяч було поранено,близько 2,3 
млн. залишили домівки [4].
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Незалежно від, події в АР Крим та Донбасі кваліфікуються як зброй-
ний конфлікт міжнародного або не міжнародного характеру, протягом 
2015 р. провідні міжнародні організації прийняли відповідні рішення 
щодо засудження актів агресії Російської Федерації проти України та не-
обхідності вирішення численних практичних проблем для забезпечен-
ня прав людини в умовах збройного конфлікту і окупації. Забезпечення 
прав людини в Україні стало одним з наріжних каменів резолюцій Ради 
Безпеки ООН, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, ПАРЄ, присвячених гу-
манітарній ситуації з біженцями і вимушеними переселенцями, викра-
деним і незаконно затримуваним в РФ громадянам України, порушень 
Мінських домовленостей щодо припинення вогню [5].

Розглядаючи усе різноманіття перелічених нормативно-правових ак-
тів необхідно зазначити що всі вони спрямовують свою юридичну силу 
на захист населення країн, що перебувають у стані збройного проти-
стояння, або населення яке стало учасником збройного конфлікту поза 
власною волею.

Міжнародно-правові документи визначили той універсальний комп-
лекс основних прав та свобод, який у єдності з конституційними пра-
вами повинен забезпечити нормальну життєдіяльність індивіда. Якщо 
певне право людини не отримало конституційного закріплення з боку 
держави, воно визнається таким на основі міжнародних актів, оскіль-
ки пріоритет міжнародного права щодо внутрішньодержавного у сфері 
прав людини є загальновизнаним принципом міжнародного співтовари-
ства [1]

Після приєднання України до Міжнародної Конвенції, захист прав 
та основоположних свобод громадян підвищився. Цивільне населення й 
окремі цивільні особи користуються загальним захистом від небезпек, 
що виникають у зв’язку з воєнними операціями. З метою здійснення 
цього захисту за всіх обставин додержують таких норм. Цивільне насе-
лення як таке, а також окремі цивільні особи не повинні бути об’єктом 
нападу. Забороняються акти насильства або погрози насильством, що 
мають на меті тероризувати цивільне населення [4]. Зокрема під за-
хистом зазначеної Конвенції підлягають особи, які в який-небудь мо-
мент і яким-небудь чином знаходяться в зоні конфлікту або окупації під 
владою сторони, що перебувають у конфлікті, або держави-окупанта, 
громадянами якої вони не є. Громадяни будь-якої держави, не зв’язаної 
даною Конвенцією, не знаходяться під її захистом [3].

Отже, міжнародно-правова регламентація збройного конфлікту є не 
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стільки метою, скільки засобом досягнення мети – збереження людя-
ності перед обличчям суворої реальності війни. З цією реальністю люд-
ство зустрічається щоденно, тому і засіб цей залишається необхідним.

Питання міжнародно-правової регламентації конфлікту, якими б різ-
нобічними вони не були, можуть бути зведені до двох основних проблем: 
проблеми рівноваги між вимогами гуманності і воєнної необхідності і 
проблеми подолання перешкод, які виникають у зв’язку з бажанням дер-
жав зберегти свій суверенітет.

Необхідно зазначити, що від прийняття текстів угод до їх практич-
ного застосування – велика відстань. Дотримання домовленості, що об-
межують ворогуючі сторони у веденні ними воєнних дій, нечасто здій-
снюється само по собі: значно частіше за це треба боротися, наступаючи 
крок за кроком, з тією метою, щоб попередити переростання збройного 
конфлікту у хаос безглуздого знищення і руйнування тотальної війни. 
Ця боротьба за збереження людяності не завжди закінчується перемо-
гою. Тим не менше кожний навіть частковий успіх означає, що десь вій-
ськовополоненого не будуть катувати або не вб’ють, десь не кинуть у 
натовп гранату, бомбардуванням не зітруть з лиця землі мирне селище: 
одним словом, людина буде позбавлена безглуздих страждань, виклика-
них війною. Назване вище завдання міжнародно-правової регламентації 
збройного конфлікту, зокрема збереження людяності перед обличчям 
суворої реальності війни, є другорядним: першочерговим завданням по-
винно бути попередження збройних конфліктів. 

--------------------------
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ЗАхИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАКИ 
ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Канюка А.М.
студент 6 курсу наукової магістратури
Львівського національного університету

імені Івана Франка м. Львів, Україна

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
передбачає спеціальні способи захисту для торговельних марок (знаків 
для товарів і послуг), які зумовлені їх правовою природою. Відповідно 
до ч. 2 ст. 20 цього Закону власник свідоцтва на знак для товарів і послуг 
може вимагати: усунення з товару, його упаковки незаконно використа-
ного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплу-
тати; знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого 
з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його 
упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним 
настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної 
шкоди самому товару, то, як наголошує ВГС України у п. 72 Постанови 
Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 
захистом прав інтелектуальної власності», суд згідно з п. 3 ч. 2 ст. 432 
ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного 
обороту.10

Способом захисту прав на знак є заборона використання знака інши-
ми особами. При цьому власник прав на знак для товарів і послуг має 
право забороняти іншим особам використовувати не тільки тотожне, але 
і схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення. Однак такі ви-
моги можуть бути лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей 
знак зареєстровано, чи щодо споріднених з ними товарів і послуг. Тому 
у спорі про припинення порушення прав інтелектуальної власності на 
знаки для товарів і послуг суд повинен:

– з’ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареє-
стровано;

– встановлювати фактичні обставини використання спірних позна-
чень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та 
переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються. Окрім того, 

10 Кашинцева О. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. Кашинцева. – К., 2000. – 16 с.
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використанням знака визнається застосування його в діловій докумен-
тації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Для адресації комп’ютерів і 
ресурсів в Інтернеті використовують доменне ім’я. Тому порушенням 
прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди 
в доменних іменах знаків для товарів і послуг, на які видано Свідоцтво. 
В науковій літературі наголошують, що способами захисту прав на тор-
говельну марку у доменних спорах є:

– визнання дій особи з використання доменних імен такими, що 
порушують право інтелектуальної власності на знаки для товарів і по-
слуг;

– припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно ви-
користані знаки для товарів і послуг;

– вживання заходів щодо передання доменного імені;
– зобов’язання припинити технічне обслуговування домену;
– зобов’язання відповідачів утриматися від делегування та технічно-

го обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які 
будь-як схожі зі знаками позивача, без отримання попереднього дозволу 
останнього.11

Необхідно погодитися із запропонованими способами захисту прав 
на знаки для товарів і послуг у доменних спорах, оскільки зазвичай у 
цій категорії справ позивач вимагає припинення порушення свого права 
та вживання заходів щодо переделегування доменного імені (яке містить 
торговельну марку позивача) на користь позивача. Зокрема, у судовій 
справі позивач звернувся до суду з позовом до особи х та ТзОВ «хостінг 
Україна», в якому просив зобов’язати особу х припинити використання 
позначень у будь-який спосіб, що порушує виключне майнове право по-
зивача на зареєстровані за ним торговельні марки, зобов’язати особу х 
припинити використання цього позначення в доменному імені (в назві 
сайту), зобов’язати ТзОВ «хостінг Україна» здійснити переделегування 
цього доменного імені на користь позивача. При розгляді цієї справи су-
дом було встановлено, що позивач є власником Свідоцтв на торговельні 
марки, які видані в порядку, передбаченому Мадридською угодою про 
міжнародну реєстрацію знаків. Складову торговельної марки позивача 
було використано при реєстрації доменного імені особою х. При цьо-
му така складова торговельної марки позивача була використана при 
реєстрації в мережі Інтернет доменного імені відповідача особи х, яке 

11 Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обо-
роту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія – К.: ВПЦ «Київський 
університет»,2007. – 312 с.
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використовується для надання доступу до онлайн магазину відповіда-
ча. Позивач жодного дозволу відповідачу особі х на використання своїх 
знаків для товарів і послуг не надавав. Суд позов задоволив. Отже, суд 
цілком законно зобов’язав відповідача (ТзОВ) переделегувати оскаржу-
ване доменне ім’я на користь позивача і зобов’язав особу х припини-
ти використання позначень у будь-який спосіб, що порушує виняткове 
майнове право позивача на зареєстровані за ним торговельні марки. До 
способів захисту прав на знак належить визнання недійсним Свідоцтва 
на знак, який виданий іншій особі. Підставою недійсності свідоцтва на 
знаки для товарів і послуг є невідповідність зареєстрованих знаків умо-
вам надання правової охорони. Для з’ясування цього питання потрібні 
спеціальні знання, якими суд не володіє. Зокрема, потребують спеціаль-
них знань дослідження таких питань: чи займає певний елемент доміну-
юче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може 
вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, 
позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим 
зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати та 
ін. Якщо схожість не є очевидною, у справі доцільно призначати судову 
експертизу. Суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів 
і послуг на власний розсуд, перебираючи на себе функції експерта, які 
суду не притаманні. Разом із вимогою про визнання недійсним Свідо-
цтва на знак позивачі застосовують такий додатковий спосіб захисту, як 
скасування реєстрації знака. Відтак відповідач у спорах про визнання 
свідоцтва на зареєстрований знак недійсним та скасування його реєстра-
ції повинен залучати Державну службу інтелектуальної власності Укра-
їни як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв 
на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивач з таких справ 
у позовній заяві названу Службу не зазначив як відповідача, суд має за 
клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до 
участі у справі як іншого відповідача. Спеціальним способом захисту 
може бути вимога про зобов’язання Державної служби інтелектуальної 
власності України направити до Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності повідомлення про припинення чинності міжнародної реєстра-
ції на знак для товарів і послуг в Україні та опублікування відомостей 
про припинення чинності міжнародної реєстрації в офіційному бюлете-
ні «Промислова власність».12

12 Кудрицька Т. Доменні спори в Україні: останні тенденції та перспективи засто-
сування альтернативних способів вирішення / Т. Кудрицька // Інтелектуальна власність 
України.– 2012. – №10. – С. 25–33.
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У судовій справі за позовом ТзОВ «Фармюніон БСВ Девелопмент» 
до Компанії DBOUK Khalil та Державної служби інтелектуальної влас-
ності України про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації 
знака для товарів і послуг суд встановив наступне. Позивач здійснює 
господарську діяльність з виробництва продукції, яка відноситься до 05 
класу Міжнародної кваліфікації товарів і послуг, та має намір зареєстру-
вати в Україні позначення на знаки для товарів і послуг «MAMALAC». 
У зв’язку з наявністю в Україні міжнародної реєстрації на цей знак по-
зивач позбавлений права на реєстрацію та використання у своїй діяль-
ності на територій України знака «MAMALAC». Ні відповідач-1, ні інші 
особи під його контролем не здійснювали жодної з дій, які визнаються 
використанням знаку для товарів та послуг «MAMALAC» на терито-
рії України протягом більш ніж трьох років. Відповідно до довідки ДП 
«МОНІТОРИНГ ЗМІ» товари та послуги під позначенням «MAMALAC» 
на телебаченні, радіо та у друкованих засобах інформації не рекламува-
лись. Відтак суд позов задоволив.13 Вважаю, що враховуючи міжнарод-
ний характер реєстрації прав на знак, суд прийняв правильне рішення. 
Способом захисту прав особи, яка бажає використовувати знак для то-
варів і послуг, який не використовується, є вимога про дострокове при-
пинення дії свідоцтва на знак. Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України 
«Про охорону прав на знак для товарів і послуг», якщо знак не викорис-
товується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві 
товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про 
видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка осо-
ба має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення 
дії свідоцтва повністю або частково. У таких спорах судам необхідно 
з’ясовувати: з яких причин знак не використовував власник; строк неви-
користання знака; чи не обумовлено його невикористання незалежними 
від власника свідоцтва причинами. Дія свідоцтва може бути припинена 
повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не вкаже 
поважних причин такого невикористання. Такими поважними причина-
ми, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака не-
залежно від волі власника свідоцтва (обмеження імпорту чи інші вимоги 
до товарів і послуг, встановлені законодавством); можливість введення 
в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час 

13 Рішення Соломянського районного суду м. Києва від 09.10.2015. Справа 
№760/9904/15-ц [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – 
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52544723 Л. Тарасенко ISSN 0136-8168. 
Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. Випуск 62 97
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використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою 
щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинен-
ня дії свідоцтва. Використанням знака власником свідоцтва вважаєть-
ся також використання його іншою особою за умови контролю з боку 
власника свідоцтва. Якщо знак без поважних причин безперервно не ви-
користовується протягом трьох років, то це є достатньою підставою для 
дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак 
повністю або частково.

Так, у судовій справі за позовом ПП Науково-виробничого підпри-
ємства «харчові продукти «Мультимікс» до ТзОВ Дистриб’юторська 
компанія «Еллада» та Державної служби інтелектуальної власності 
України про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для 
товарів і послуг суд встановив наступне. Відповідач є власником Сві-
доцтва на знак для товарів і послуг «Изюминка», для товарів 29 класу 
Міжнародної класифікації товарів і послуг, однак не використовує цей 
знак понад 5 років. Позивач довів факт невикористання знака відпові-
дачем наступними доказами: виписка з Державного реєстру свідоцтв 
України на знаки для товарів і послуг, з якої вбачається, що до реєстру 
не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знака 
відповідача; відповідь Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 
України» про відсутність в реєстрі асоціації записів про відповідача по 
справі про будь-які товарні позиції цього суб’єкта господарювання, що 
свідчить про неприсвоювання ідентифікаційного номеру GSI товарним 
позиціям за заявками відповідача; відповідь підприємства «Моніторинг 
ЗМІ України», згідно з якою за даними проведеного моніторингу на те-
лебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 
01.01.2010 р. по 04.04.2014 р., товари під торговельною маркою «Изю-
минка» не рекламувались. Відтак суд позов задоволив. Було прийняте 
рішення про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів 
і послуг «Изюминка» щодо товарів 29 класу Міжнародної класифікації 
товарів і послуг, а також зобов’язати Державну службу інтелектуальної 
власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв Укра-
їни на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення 
дії свідоцтва відповідача та здійснити публікацію про це в офіційному 
бюлетені «Промислова власність». У цій справі суд прийняв обґрунто-
ване рішення, зважаючи на невикористання знака власником Свідоцтва 
протягом тривалого строку, що свідчить про втрату інтересу, неактуаль-
ність дії правової охорони на знак для відповідача. Водночас не підлягає 
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достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання 
знака розпочалося або відновилося до подання позову. Спеціальним 
способом захисту є також визнання знака добре відомим. У спорах про 
визнання знака добре відомим залежно від конкретних обставин справи 
Державна служба інтелектуальної власності України повинна залучати-
ся до участі у справі як відповідач або третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог на предмет спору. Позивач, пред’являючи вказану вимогу 
про визнання знака добре відомим повинен довести:

– ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі сус-
пільства;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання 
знака;

– тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування 
знака, у тім числі рекламування чи оприлюднення та представлення на 
ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосо-
вують;

– тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або за-
явок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є ви-
знаним;

– свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема терито-
рія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

– цінність, що асоціюється зі знаком.14

Так, в судовій справі за позовом Компанії «Тойота Джідошя Кабуші-
кі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн)» до Державного департаменту 
інтелектуальної власності МОН України та особи_х про визнання зна-
ка «LEXUS» добре відомим в Україні, визнання недійсним свідоцтва 
України на знак для товарів і послуг «LEXUS» суд встановив наступне.15 
Держдепартамент зареєстрував знак для товарів і послуг «LEXUS» та 
видав на ім’я відповідача-2 особи_х свідоцтво на знак. Висновком су-
дової експертизи було встановлено, що: позначення «LEXUS» станом 
на травень 2004 року мало високий ступінь відомості та визнання його 
у відповідному секторі суспільства для товарів 12 класу МКТП «ав-
томобілі та деталі до них, що належать до 12 класу»; цінність знака, 

14 Рішення господарського суду м. Києва від 03.11.2014 р. Справа №910/780/14 [Елек-
тронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/41319248

15 Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 01.11.2010 р. Справа 
№2-704/10 [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим 
доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/12177933
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яка асоціювалася з позначенням «LEXUS», була високою та визнаною 
у суспільстві; використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом 
відповідача-2 може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє 
товар. Також згідно Звіту про соціологічне дослідження «Визначення 
рівня відомості знаку «LEXUS» в Україні» серед дорослого дієздатного 
населення міст України населенням 100 тис. і більше, було встановле-
но, що: обізнаність населення великих міст України про існування знака 
«LEXUS» є досить високою; мешканці великих міст України достатньо 
добре проінформовані про власника та виробника продукції під знаком 
«LEXUS» («Тойота Мотор Корпорейшн»). На підставі вищенаведеного 
суд позов задоволив: визнав добре відомим в Україні знак «LEXUS» на 
ім’я Компанії «Тойота Кабушікі Кайшя (Тойота Мотор Корпорейшн)» 
щодо товарів 12 класу МКТП «автомобілі та деталі до них, що належать 
до 12 класу» з 24 травня 2004 року; зобов’язати Державний департамент 
інтелектуальної власності МОН України внести відомості про добре ві-
домий знак до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та 
здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова влас-
ність»; визнав недійсним свідоцтво України на знак для товарів і по-
слуг «LEXUS», належне відповідачу-2 особі_х. Рішення суду у вказаній 
справі є законним, оскільки позивач довів, що знак «LEXUS» є добре 
відомим в Україні для більшості населення та асоціюється для спожива-
чів саме з ім’ям позивача.16

Визнання знака добре відомим може бути як способом захисту права, 
так і способом надання знаку правової охорони. Зокрема, заявник може 
звернутися до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної 
власності України про визнання знака для товарів і послуг добре відомим 
в Україні. Апеляційна палата розглядає таке звернення відповідно до 
Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою 
Державної служби інтелектуальної власності України, що затверджене 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 року, і може 
прийняти рішення про визнання знака заявника добре відомим. Відмо-
ва у визнанні знака добре відомим може бути оскаржена до суду. Спо-
собом захисту, спрямованим на відновлення ділової репутації суб’єкта 
підприємницької діяльності, права якого порушено внаслідок посягання 
на знак для товарів і послуг, є опублікування судового рішення в засо-
бах масової інформації. У вирішенні відповідних спорів суди повинні 

16 Рішення господарського суду м. Києва від 02.10.2014. Справа №910/13729/14 
[Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40841291



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
138

--------------------------

--------------------------

керуватися принципами розумності та достатності, зобов’язуючи відпо-
відача опубліковувати судове рішення тільки в тому конкретному дру-
кованому засобі масової інформації, в якому відповідачем у будь-якій 
формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням 
знака, а не у кількох ЗМІ.17 До способів захисту прав на торговельну 
марку не належить зобов’язання відповідного державного органу зареє-
струвати відповідну торговельну марку. Як наголошує ВГС України у п. 
56 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики вирішення спорів, 
пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності», суду не надано 
повноважень зобов’язувати відповідний державний орган зареєструвати 
знак для товарів і послуг. Цілком слушно, оскільки цей орган, реєстру-
ючи, обов’язково перевіряє також відповідність позначення вимогам 
чинного законодавства. Водночас суд може зобов’язати уповноважений 
орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реє-
страцію знака, що і вважатиметься відповідним способом захисту для 
позивача. Варто зауважити, що поки Свідоцтво на знак є чинним (за на-
явності судового спору про визнання його недійсним), володільцю Сві-
доцтва не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, 
якщо до суду подають докази неправомірності реєстрації знака). Однак, 
як вказує ВГС України, з урахуванням обставин конкретної справи суд 
може відмовити особі в захисті права на знак для товарів і послуг, якщо 
її дії, вчинені на час подання відповідного позову, кваліфікуються як 
зловживання правом (ч. 3 ст. 13 ЦК України).18

Наявність спеціальних способів захисту прав на знак для товарів і 
послуг зумовлені правовою природою торговельної марки. До спеці-
альних способів захисту прав на знак належать усунення з товару, його 
упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним 
настільки, що їх можна сплутати; знищення виготовлених зображень 
знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. 
Способом захисту прав на знак є також заборона використання знака 
або схожого до ступеня змішування з цим знаком позначення іншими 
особами. У доменних спорах права на знак захищають іншими спосо-
бами, до яких належать: визнання дій особи з використання доменних 

17 Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 01.11.2010 р. Справа 
№2-704/10 [Електронний ресурс]. – Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим 
доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/12177933

18 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав ін-
телектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 
17.10.2012 р. №12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.-gov.ua/laws/
show/v0012600-12
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імен такими, що порушують право на знаки для товарів і послуг; при-
пинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані 
знаки для товарів і послуг; вживання заходів щодо переделегування до-
менного імені на ім’я позивача та інші. До способів захисту прав на знак 
також належить визнання недійсним Свідоцтва на знак, який виданий 
іншій особі на підставі невідповідності зареєстрованого знаку умовам 
надання правової охорони. Разом із цією вимогою позивачі застосову-
ють такий додатковий спосіб захисту як скасування реєстрації знака. 
Способом захисту прав особи, яка бажає використовувати знак для то-
варів і послуг, який не використовується протягом трьох років, є вимога 
про дострокове припинення дії свідоцтва на знак. Натомість визнання 
знака добре відомим може бути як способом захисту права, так і спосо-
бом надання знаку правової охорони (шляхом звернення до Апеляційної 
палати Державної служби інтелектуальної власності України).

--------------------------
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Актуальність проблеми полягає у тому, що на сучасному етапі на те-
ренах України існує таке явище, як українофобія. Найбільш це питання 
актуальне для тимчасово окупованих територій – АРК, Донецької та Лу-
ганської областей. Страх та агресивне несприйняття існування України, 
її суверенітету та української нації, форма зверхності, ірраціональна і 
злісна ворожість до українців як народу, їхньої культури, мови та істо-
рії, традицій та менталітету або до України, як держави, ненависть до 
всього українського та всіх виявів української національно-культурної 
самобутності, заперечення існування української нації.

Міжнароне право прав людин своєю метою має забезпечення осно-
воположних прав і свобод людини. Сучасні демократичні держави 
беруть на себе зобов’язання гарантувати права і свободи та сприяти 
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їхній реалізації. Тому дедалі більшої ваги і в міжнародному праві, і в 
національних правових системах набуває заборона дискримінації, яка 
окреслює не лише дії, що розглядаються в суспільстві як недопустимі 
у ставленні до певних суб’єктів, але й передбачає конкретні обов’язки 
держави, спрямовані на забезпечення юридичної рівності. Тому показ-
ник заборони дискримінації в тій чи іншій державі є певним критерієм 
розвиненості правопорядку та відповідних суспільств.

Аналіз історії становлення поняття дискримінації продемонстрував 
те, що забезпечення недискримінації безпосередньо пов’язане з дотри-
манням принципу юридичної рівності. “Расова дискримінація’’ означає 
будь-які розрізнення, обмеження або перевагу, основані на ознаках раси, 
кольору шкіри, родового, національного або етнічного походження, що 
має на меті або наслідком знищення або применшення визнання, вико-
ристання або здійснення на рівних засадах прав людини і основних сво-
бод. Заборона расової дискримінації вважається однією з найважливіших 
норм міжнародного права прав людини, вона має загальнообов’язковий 
характер норм міжнародного права, відступ від яких не допускається [3, 
c. 213].

Норми міжнародного права, що встановлюють заборону першої, 
міжнародної категорії злочинів, вчинених на ґрунті ненависті, таких як 
расова дискримінація, геноцид, апартеїд і рабство, мають відносно не-
щодавню історію прийняття і визнання суб’єктами міжнародного права. 
Тільки після шокуючих наслідків Другої світової війни та Голокосту, 
міжнародна спільнота вирішила змінити ставлення до теорії класичного 
міжнародного права щодо абсолютності державного суверенітету. При-
йняття Статуту Організації Об’єднаних Націй у 1945 році стало момен-
том народження сучасного міжнародно-правового механізму реагуван-
ня та протидії дискримінаційним злочинам і нової концепції пріоритету 
загальної поваги до фундаментальних прав людини, без будь-якої дис-
кримінації, над правом реалізовувати внутрішньодержавний суверені-
тет шляхом агресії та зневаги до загальнолюдських цінностей [2, c. 70].

7 квітня 1994 року в Руанді розпочався наймасштабніший геноцид 
з часів Другої світової війни. Представники народу хуту влаштували 
криваву розправу над іншим народом, який населяв Руанду, – тутсі. І 
якщо за масштабом злодіянь геноцид в Руанді поступився голокосту, то 
за своєю “ефективністю” перевершив всі відомі до цього випадки гено-
циду. Всього за півтора місяці найбільш активної фази геноциду було 
знищено, за різними оцінками, від 500 тисяч до мільйона жителів Ру-
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анди. Жахлива бійня відбувалася прямо на очах у різних міжнародних 
організацій і миротворчого контингенту ООН, який фактично залишив-
ся байдужим. Криваві події в Руанді стали одним з головних провалів 
міжнародного співтовариства, яке не змогло перешкодити цієї жахливої 
розправи [4].

Непряма заборона дискримінації у Статуті ООН стала потужним 
імпульсом для прийняття значного числа міжнародно-правових актів 
на універсальному і регіональному рівнях, які не тільки засудили дис-
кримінацію, а й поклали на державу зобов’язання вжити дієвих заходів 
по боротьбі з нею. Норми, що забороняють дискримінацію, закріплені 
в загальних багатосторонніх договорах, в яких бере участь переважна 
більшість держав.

У рамках ООН були розроблені такі документи, які закріпили забо-
рону дискримінації, як: Загальна декларація прав людини 1948 р., Де-
кларація ООН про ліквідацію всіх видів расової дискримінації 1963 р., 
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 
1965 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. Зо-
крема, Загальна декларація прав людини 1948 р. закріпила положення 
про те, що передбачені в ній права і свободи повинні належати кожній 
людині незалежно від кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи 
інших переконань, національного і соціального походження, майнового, 
станового та будь-якого іншого становища [1, c. 115].

Отже, можна дійти висновку, що дискримiнацiя за рaсовою oзнакою 
– вид поділу та несправедливого ставлeння до людeй, які нaлежать до 
пeвних етнічних чи нaціональних груп. Незважаючи на значну практи-
ку та велику кількість міжнародних механізмів, які мають своєю метою 
протидію цьому явищу, проблема расової диcкримінації й доcі залиша-
ється актуальною. В Україні за останнє десятиріччя значно збільшилась 
кількість злочинів скоєних на ґрунтi расoвої ненaвисті та нетерпимoсті. 
Тому вивчення питaння заборони дискримiнації, становлення історич-
них передумов та нормативне закріплення засобів протидії расовій 
дискримiнації й на далі залишається актуальним питанням для вітчиз-
няної науки та міжнародної спільноти.

--------------------------
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ОБОВ’ЯЗОК БАТЬКІВ ЩОДО УТРИМАННЯ ДІТЕЙ:  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кобрин А.Т.
Студент 2 курсу ОКР “ Магістр “

Юридичного факультету
Львівського національного університету іменні Івана Франка

м.Львів, Україна

У системі прав людини захист дітей слід розглядати як важливу скла-
дову, а права та свободи самої дитини як специфічний об`єкт правового 
захисту з боку держави. Як на національному, так і на міжнародному 
рівні закріплене одне з основних прав дитини – право на утримання. 
Конвенція ООН про права дитини 1989 року закріплює право кожної 
дитини на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового, духо-
вного, морального та соціального розвитку. В контексті цієї статті до-
сліджується питання забезпечення батьками, або іншими особами, які 
виховують дитину, у межах своїх фінансових можливостей умов життя, 
необхідних для розвитку дитини.

Забезпечення даного обов’язку в Україні має певні свої особливос-
ті, що зумовлені розвитком законодавства, правової теорії та практики. 
Відсутність єдиних підходів до його розуміння та належного механізму 
забезпечення його виконання обумовлює актуальність досліджуваної 
теми.

Підставою виникнення обов’язку по утриманню батьками дітей є 
походження дітей від батьків, засвідчене органом державної реєстрації 
актів цивільного стану у встановленому законом порядку.

Як зазначає 3. В. Ромовська, зобов’язання – це не тільки обов’язок 
однієї сторони. Це насамперед правовідносини, в яких обов’язку однієї 
сторони кореспондує право іншої. Отже, зобов’язання можуть бути ви-
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значені як правовідносини, в яких одна сторона зобов’язана за наявності 
умов, передбачених законом, утримувати іншу сторону – в даному ви-
падку, дитину, а остання може вимагати виконання даного обов’язку [1, 
с. 74].

Відповідно до п.1 ст. 180 СК України, батьки зобов`язанні утримува-
ти дитину до досягнення нею повноліття.

Моральним обов’язком батьків є турбота про свою дитину, її вихо-
вання, розвиток та становлення як особистості. Цей процес нерозривно 
пов’язаний з наданням матеріальної допомоги дітям, що не досягли по-
вноліття, повнолітнім непрацездатним дітям та повнолітнім дітям, які 
продовжують навчання.

Покладений законом обов`язок щодо надання утримання виникає 
з моменту народження та зберігається до досягнення 18 років. Також 
варто зазначити що даний обов`язок, не припиняється навіть в тих ви-
падках, коли діти набувають повну дієздатність до досягнення ними по-
вноліття ( наприклад у випадку заниження шлюбного віку ), право на 
утримання припиняється тільки з досягненням повноліття. Обов’язок 
утримувати дитину є рівною мірою обов’язком як матері, так і батька, 
причому, обов’язком особистим, індивідуальним, а не солідарним. Бать-
ки зобов’язані утримувати свою дитину незалежно від того, одружені 
вони чи ні (у випадку народження дитини під час фактичних шлюбних 
відносин), або при розірваному шлюбі. Обов’язок по утриманню збе-
рігається і тоді, коли дитина народилася у шлюбі, який пізніше було 
визнано недійсним, а також і у випадку позбавлення батьківських прав 
батьків ( ч. 2 ст. 166 СК).

Відповідно до п.1 ст. 181 СК – способи виконання батьками свого 
обов`язку утримувати дитину визначаються за домовленістю сторін і 
той факт, що батьки при здійсненні утримання дітей використовують 
свої методи виховання, які залежать від рівня їх педагогічної культури, 
традицій, що склалися в сім’ї та багатьох інших обставин, призводить 
до неоднозначності тлумачення обов`язку утримання дітей, яке на да-
ний час досліджується у сімейно-правовій літературі під різним кутом 
зору та має характерні розбіжності. [2, с.128 ]

Як свідчить практика, саме право дитини на утримання досить часто 
порушується як батьками, так і іншими особами, що зобов’язані утри-
мувати дитину згідно з чинним законодавством.

У ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства» зазначається, що 
кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, 
інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального 
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розвитку. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність 
за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відпо-
відно до законів України.

У випадку невиконання батьками обов’язку утримувати неповноліт-
ню дитину, за рішенням суду можуть стягуватися аліменти. При злісно-
му ухиленні батьків від сплати аліментів вони можуть бути притягнені 
до кримінальної відповідальності, відповідно до ст. 164 КК України.

Визнання батьків, або одного із них недієздатними не припиняє їх 
обов’язку утримувати свою неповнолітню дитину. У такому випадку 
аліменти стягуються з їхньої пенсії або іншого доходу на загальних під-
ставах. Припиняє обов’язок по утриманню дитини смерть матері або 
батька чи оголошення їх померлими. У випадку смерті дитини, або ого-
лошення її померлою аліментні обов’язки батьків припиняються, а у 
випадку визнання дитини безвісно відсутньою виконання рішення про 
стягнення аліментів повинно бути зупинене. Законом передбачені ви-
нятки із норми, яка закріплена у законі, за якими батьки можуть бути 
звільнені від обов’язку утримувати дитину ( ст. 188 СК), або навпаки 
утримувати свою повнолітню дитину ( ст. ст. 198, 199 СК).

Доцільним, на наш погляд, є дослідження поглядів фахівців-
науковців, які розглядають даний обов’язок батьків з позиції цивільного 
права.

Так, Б.К. Левківський розглядає дане положення на основі дослі-
дження чинного законодавства України та правового механізму цих 
правовідносин, яке, на його думку, є неефективним. Вчений стверджує, 
що на практиці існує проблема щодо удосконалення існуючого порядку 
примусового стягнення утримання на дитину із зобов’язаної особи. За-
безпечення своєчасного стягнення аліментів на дитину полягають у по-
всякденній його необхідності харчуватися на достатньому рівні, забез-
печувати дитину одягом, кожного дня створювати всі належні умови для 
життя, виховання та розвитку дитини. Недосконалість процесуальних 
механізмів захисту прав дитини на утримання створює умови для зло-
вживання зобов’язаними особами своїми суб’єктивними правами з ме-
тою завдання шкоди і дитині, і тому з батьків, хто виконує зобов’язання 
з її утримання одноособово [3, с. 56-57].

Одним з способів вирішення проблеми, примусового стягнення алі-
ментів, на мою думку, є сплата аліментів на утримання дитини без втру-
чання суду шляхом укладання договору про сплату аліментів ( право на 
укладення якого закріплене у ст. 189 СК ), в якому встановлюється роз-
мір (визначається самими сторонами, проте він не може бути нижче за 
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розмір аліментів, які неповнолітні діти могли б отримати при стягненні 
аліментів у судовому порядку) та строки виплати. Договір укладається 
у письмовій формі та нотаріально посвідчується, так що у разі неви-
конання одним із батьків свого обов’язку за договором аліменти з нього 
можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Отже, одним із завдань сімейного законодавства є забезпечення кож-
ної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного 
розвитку. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини 
(ст. 5 СК України). Так як діти ще не мають достатнього соціального 
досвіду, тому саме батьківське утримання та виховання, повинно ство-
рити можливість забезпечити їх нормальний фізичний, моральний, інте-
лектуальний та соціальний розвиток, та дати змогу стати повноцінним 
членом суспільства.

--------------------------
Ромовська З. В. Права та обов’язки батьків і дітей / З. В. Ромов-1. 

ська. – Львів: Видавниче об’єднання «Вища школа», 2005. – 146 с.
Синєгубов О. В. Здійснення особистого немайнового права на на-2. 

лежне батьківське виховання та його захист / Синєгубов О. В.// Наше 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ О 
ТРУДЕ МИГРАНТОВ

Ковалёва Е.А.
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического 
факультета Гомельского государственного университета  

им. Ф. Скорины
г. Гомель, Республика Беларусь

Мировой экономический кризис, различия в социально-экономичес-
ком развитии государств, иные факторы влекут за собой перераспреде-
ление населения, в том числе для поиска работы. Трудящиеся-мигранты 
одни из самых уязвимых групп работающих, наиболее подвержены дис-
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криминации по признакам расы, цвета кожи, пола, национального про-
исхождения, гражданства. Именно поэтому они нуждаются в правовой 
защите. Такая защита сформировалась прежде всего на универсальном 
международном уровне в рамках межправительственных организаций, 
таких как Организация Объединенных Наций (ООН) и Международная 
организация труда (МОТ).

Одним из первых международных документов о защите прав челове-
ка является Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. в качестве задачи, к выполнению 
которой должны стремиться все народы и все государства, с тем, что-
бы каждый человек и каждый орган общества содействовали уважению 
прав и свобод и их обеспечению как среди народов государств-членов 
ООН, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдик-
цией [1].

Все права человека, провозглашенные Декларацией, можно в пол-
ной мере отнести и к трудящимся-мигрантам. В частности, как и все 
человечество, мигранты имеют право на свободу и личную неприкос-
новенность, свободно передвигаться и выбирать себе местожительство 
в пределах каждого государства, на эффективное восстановление в пра-
вах компетентными национальными судами в случаях нарушения их 
основных прав, не должны содержаться в рабстве или в подневольном 
состоянии.

Одним из основных актов о правовом положении мигрантов в рам-
ках ООН является Конвенция 1990 г. «О защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей» (Конвенция 1990 г.), которая вступила 
в силу 1 июля 2003 г. Большинство стран ее так и не ратифицировало. 
Согласно ст. 1 указанной Конвенции она применяется ко всем трудя-
щимся-мигрантам и членам их семей без какого бы то ни было разли-
чия: по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии или убежде-
ний, политических или иных взглядов, национального, этнического или 
социального происхождения, гражданства, возраста, экономического, 
имущественного, семейного и сословного положения или по любому 
другому признаку. Конвенция применяется в течение всего процесса 
миграции, который включает подготовительный период, выезд, транзит 
и все время пребывания и оплачиваемой деятельности в государстве ра-
боты по найму, а также возвращения в государство происхождения или 
проживания [2].

Перечисленные в Конвенции 1990 г. права разбиты на три группы, 
первая из которых применима ко всем трудящимся-мигрантам и содер-
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жит гражданские, политические, экономические, социальные, культур-
ные права человека, специальные нормы, касающиеся прав женщин, де-
тей. Это право на жизнь (ст. 9), свобода от рабства или принудительного 
труда (ст. 11), запрет тюремного заключения на основании невыполне-
ния договорного обязательства (ст. 20) и др.

Вторая группа содержит другие права трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей, имеющих документы и постоянный статус. Это право на 
участие в профсоюзах (ст. 26), равный доступ к социальному обеспече-
нию (ст. 27), право на получение срочной медицинской помощи (ст. 28), 
равенство доступа к государственному образованию (ст. 30) и др. Так, 
в частности, в соответствии со ст. 43 трудящиеся-мигранты пользуют-
ся равным режимом с гражданами государства работы по найму в от-
ношении: доступа к учебным заведениям, службам профессиональной 
ориентации и трудоустройства; социальному и медицинскому обслужи-
ванию; к культурной жизни и участия в ней; обеспечения жильем и др. 
Третья группа прав содержит положения, применяемые к конкретным 
категориям трудящихся-мигрантов и членам их семей. Это пригранич-
ные, сезонные трудящиеся-мигранты и др.

Одним из первых актов МОТ о регулировании правового положения 
трудящихся-мигрантов можно назвать Конвенцию №97 «О трудящих-
ся-мигрантах» 1939 г., пересмотренную в 1949 г. Данный акт регламен-
тирует обязанности стран, участвующих в международной трудовой 
миграции, призывает к недопущению неравенства между мигрантами 
и коренными жителями при найме на работу, содержит рекомендации 
по обеспечению социальных гарантий трудящимся-мигрантам при за-
ключении международных двусторонних договоров об использовании 
рабочей силы и индивидуальных трудовых контрактов [3].

Положения Конвенции не теряют своей актуальности и представляют 
собой всесторонний механизм регулирования миграции рабочей силы. 
Конвенция обязывает государства предоставлять без дискриминации по 
различным признакам не менее благоприятные условия по сравнению с 
гражданами страны; учреждать компетентную и бесплатную консульта-
ционную службу помощи; предусматривать специальные медицинские 
службы по организации медицинского контроля перед отъездом и по 
приезду мигрантов и членов их семей; разрешать вывоз валюты – зара-
ботка и сбережений; предоставлять бесплатно услуги в связи с вербов-
кой, оформлением его отъезда и определением на работу; брать на себя 
расходы по возвращению мигранта и членов его семьи в случае потери 
работы трудящимся по независящим от него причинам.



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

149

Основным международным договором в области регулирования 
правового положения трудящихся-мигрантов в МОТ в настоящее вре-
мя является Конвенция №143 «О злоупотреблениях в области мигра-
ции и обеспечения трудящимся-мигрантам равенства возможностей и 
обращения» 1975 г., которая вступила в силу 9 декабря 1978 г. Конвен-
ция провозглашает, что государства-члены имеют общее обязательство 
в отношении соблюдения основных прав человека. В ней указывается, 
что трудящиеся-мигранты не только должны обладать правом на равное 
обращение, но и на равенство возможностей, т.е. равенство в отноше-
нии доступа к занятости, профсоюзным, культурным правам, личным и 
коллективным свободам [4].

Раздел I Конвенции №143, касающийся злоупотреблений в области 
миграции, налагает на государства обязательство соблюдать основные 
права человека; предусматривает некоторые меры защиты трудящихся-
мигрантов, потерявших свою занятость, а также тех мигрантов, кто ока-
зался в незапланированной ситуации.

В разделе II Конвенции, предусматривающем равенство возможнос-
тей и обращения, закрепляется, что каждое государство, ратифицирую-
щее Конвенцию, обязуется разработать и осуществлять национальную 
политику, имеющую целью содействовать и гарантировать равенство 
возможностей и обращения в отношении труда и занятий, социального 
обеспечения, профсоюзных и культурных прав, индивидуальных и кол-
лективных свобод, однако Конвенция не содержит перечня этих основ-
ных прав. В то же время Конвенция предусматривает право государств 
устанавливать ограничения в отношении доступа к определенным ви-
дам работ или функций, когда это необходимо в интересах государства.

Дальнейшее развитие актов МОТ о защите прав трудящихся-мигран-
тов связано с принятием в 2004 г. Международной программы МОТ по 
миграции, которая является руководящими принципами по миграции 
рабочей силы, основанной на соблюдении прав человека. Многосторон-
ние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы рассматривают 
основные проблемы, возникающие при выработке миграционной поли-
тики на национальном, региональном и международном уровнях; пред-
ставляют комплекс принципов и примеров практики в области миграции 
рабочей силы, взятых из международных документов; рассматривают 
важные вопросы: достойный труд, регулирование миграции, защита 
трудящихся-мигрантов, содействие связям миграции и развития, рас-
ширение международного сотрудничества, гендерные факторы мигра-
ционной политики; признают решающую роль социальных партнеров, 
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социального диалога и трехсторонней структуры в политике в области 
миграции рабочей силы [5, с. 5–6].

Таким образом, рассмотрев основные универсальные международ-
ные правовые акты, принятые под эгидой ООН и МОТ, можно сделать 
вывод о том, что развитие регулирования правового положения и защи-
ты прав трудящихся-мигрантов с течением времени более детально про-
писывалось в каждом из последующих документов. Миграция в целях 
трудоустройства в настоящее время представляет собой серьезную гло-
бальную проблему, затрагивающую большинство стран мира. В резуль-
тате в международных актах произошло смещение акцента с оказания 
содействия процессу миграции избыточной рабочей силы на установле-
ние контроля за миграционными потоками.

--------------------------
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫх ПРАВ ПРИ ДИСЦИПЛИНАРНЫх 
УВОЛЬНЕНИЯх В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ковалёва Т.В.
магистр юридических наук,

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
юридического факультета

Учреждения образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины»

г. Гомель, Республика Беларусь

Права человека составляют ядро права современных государств, в том 
числе республики Беларусь, основные принципы которых закреплены во 
Всеобщей декларация прав человека, принятой Генеральной Ассамблей 
ООН 10 декабря 1948 года и являющейся мировым глобальным опред-
елением прав, которыми обладают все члены современного общества.

Одним из основополагающих прав человека и гражданина является 
право на судебную защиту. Согласно ст. 8 Всеобщей декларация прав 
человека каждый человек имеет право на эффективное восстановление 
в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения 
его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом 
[1].

Данное положение нашло свое развитие в Конституции Республики 
Беларусь, согласно ст. 60 которой каждому гарантируется защита его 
прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом 
в определенные законом сроки [2]. А согласно п. 9 ч. 1 ст. 11 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) судебная защита трудовых 
прав является основным правом работника [3].

Судебная защита трудовых прав осуществляется в соответствии с 
основами гражданского процессуального законодательства, учитывая 
специфику регулируемых отношений. Такие принципы гражданского 
судопроизводства как принцип объективной истины, равенство сто-
рон, состязательность, гласность, независимость судей и подчинение 
их только закону, доступность обращения в суд и другие обеспечивают 
преимущество судебного порядка защиты прав. Сроки рассмотрения 
трудовых споров определены законом и являются достаточно сжатыми, 
что позволяет сторонам наиболее быстро добиваться защиты своих прав 
и интересов.
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За нарушение трудовой дисциплины работники привлекаются к дис-
циплинарной ответственности. За отдельные грубые нарушения к работ-
никам применяется такая мера ответственности как увольнение. Дис-
циплинарное увольнение – крайняя мера дисциплинарного взыскания 
в виде расторжения трудового договора, применяемая нанимателем за 
виновные действия (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42, пункты 1 и 5-1 статьи 
47 ТК).

В случае незаконного и необоснованного применение указанной 
меры реализовать свое право на судебную защиту работник может в ре-
зультате обжалования действий нанимателя (ст. 202 ТК).

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 241 ТК непосредственно в суде рассматрива-
ются трудовые споры по заявлениям работников о восстановлении на 
работе независимо от оснований прекращения трудового договора, в 
том числе при дисциплинарных увольнениях, об изменении даты и фор-
мулировки причины увольнения.

Роль судов при рассмотрении споров о дисциплинарных увольнени-
ях заключается в том, что, с одной стороны, они должны гарантировать 
эффективную защиту прав и законных интересов работников, необосно-
ванно привлеченных к дисциплинарной ответственности, недопущение 
административного произвола нанимателя при реализации его права 
на привлечение работника к такой ответственности, а с другой – за-
щиту интересов нанимателей, правомерно привлекающих работников 
к ответственности с целью обеспечения порядка и организованности в 
трудовых коллективах [4, с. 49].

При рассмотрении трудового спора необходимо учитывать степень 
вины работника, соответствие дисциплинарного взыскания тяжести 
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых проступок 
совершен, предшествующее поведение работника на производстве и его 
отношение к труду (ч. 2 ст. 202 ТК). При несоответствии названных кри-
териев дисциплинарному увольнению, суд вправе отменить наложенное 
взыскание. Полномочия по изменению меры взыскания на более мяг-
кую у суда отсутствуют, так как это может сделать только наниматель в 
установленном законом порядке.

Конституционной проблемой является узаконенное неравенство ра-
ботника и нанимателя по вопросам защиты своих прав и законных инте-
ресов. В ст. 22 Конституции Республики Беларусь провозглашена равная 
защита прав и законных интересов, что соответствует международным 
стандартам. В то же время ст. 242 ТК устанавливает для нанимателя 
по вопросам возмещения ему ущерба, причиненного работником, срок 
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для принудительной защиты продолжительностью один год, а для ра-
ботника по всем вопросам (кроме дел об увольнении) – три месяца. 
Повышенные возможности защиты прав нанимателя противоречат 
социально-защитной функции трудового права, принципу равенства 
перед законом и судом и усугубляются нерешенными вопросами [5, с. 
60].

С другой стороны, предусмотренные положения для обращения в 
суд по делам об увольнении в месячный срок направлены на быстрое 
и эффективное восстановление нарушенных прав работника, включая 
право на труд и право на защиту от безработицы, в случаях незакон-
ного расторжения нанимателем трудового договора. Установив имен-
но месячный, а не более продолжительный срок для обращения в суд 
в подобных случаях, законодатель учитывал как интерес нанимателя, 
связанный с необходимостью укомплектовать штат работников, так и 
интересы нового работника, занявшего спорную должность и подлежа-
щего увольнению в случае удовлетворения иска прежнего работника о 
восстановлении на работе [6].

При рассмотрении споров в судах также следует учитывать воз-
можность злоупотребления работником своими правами, в том числе 
процессуальными:

– затягивание судебного процесса (неявка в судебное заседание без 
уважительной причины; ходатайство об отложении судебного заседания 
в связи с болезнью работника, занятостью его адвоката);

– предоставление в суд не соответствующих действительности до-
казательств;

– несвоевременное обращение работником за исполнением решения 
суда (несвоевременное получение работником исполнительного листа о 
немедленном восстановлении на работе) и др.

Все подобные злоупотребления работник может осуществлять ради 
материальной выгоды для увеличения размера компенсации, которая 
рассчитывается за все время вынужденного прогула [7].

Таким образом, в случае несогласия с привлечением к дисциплинар-
ной ответственности в виде увольнения работник имеет право обжало-
вать наложение дисциплинарной ответственности в установленном по-
рядке в суд. При этом суд должен рассмотреть спор опираясь на принцип 
полного, всестороннего, объективного рассмотрения дела, с исследова-
нием всех обстоятельств, а также оценивая имеющиеся доказательства 
в каждом конкретном случае в совокупности.
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАхИСТ 
ДІТЕЙ В ххI СТОЛІТТІ

Колос Ю.С
магістр другого року навчання.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
м.Київ, Україна

Повний і всебічний розвиток дітей та молоді, створення необхідних 
умов для реалізації та захисту її прав і свобод – пріоритетне завдання 
будь-якої сучасної демократичної та правової держави. Законодавством 
України захист прав дітей, їх благополуччя визнаються загальнодер-
жавними стратегічними пріоритетами, що пояснюється визначальною 
роллю молодого покоління у гарантуванні життєздатності суспільства 
та прогнозуванні його розвитку. Як визначають науковці, соціальна 
сфера була і залишається на сьогодні однією із пріоритетних, зважаючи 
на те, що протягом усіх років незалежності владі не вдалось досягти 
належного рівня інтеграції європейських принципів та стандартів у ві-
тчизняне законодавство, у тому числі й соціальне, а сама сфера соціаль-
ного захисту громадян до сьогодні характеризується низкою проблем 
і недосконалістю, не зважаючи на ухвалені рішення та задекларовані 
принципи[1,35].

Українська держава, з перших років своєї незалежності, активно бу-
дувала власну правову систему, поступово відмовляючись від союзного 
законодавства та формуючи національне законодавство, яке б відповіда-
ло не лише сучасному стану політичного, соціально-економічного роз-
витку суспільства, а й враховувало міжнародний досвід правотворення 
та правозастосування. Активний розвиток правового захисту дітей і мо-
лоді розпочався в ххІ столітті. Період становлення законодавства пра-
вового захисту дітей і молоді розпочався прийняттям Конвенції ООН 
“Про права дитини” 1991 року, з чим пов’язане зростання уваги з до 
проблем захисту прав та свобод дитини. Розвиток цієї сфери регулюван-
ня на міжнародному рівні дав поштовх до відповідних змін у національ-
ному законодавстві.

Метою даної наукової роботи є аналіз становлення і розвиток зако-
нодавства про соціальний захист дітей і молоді в Україні ххІ столітті, 
виокремлення його особливостей та проблематики.

З початку ххІ століття розпочинається етап становлення законодав-
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ства правового захисту дітей і молоді. Він ознаменований прийняттям 
Закону України “Про охорону дитинства”. Цей Закон визначив охорону 
дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, 
що має важливе значення для забезпечення національної безпеки Украї-
ни, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою забезпечення 
реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний 
захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встанов-
лює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на 
забезпеченні найкращих інтересів дитини. У цей період прийнято Закон 
України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”.

У 2005 році прийнято Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування”, який визначив правові, організаційні, соці-
альні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа [2].

В Україні 2006 рік було проголошено роком захисту прав дитини. 
Відповідно в цьому напрямку зроблено значні кроки [3]. Зокрема, важ-
ливе значення у цей період має ратифікація низки міжнародних до-
говорів у сфері сімейного права, розроблених в рамках Ради Європи і 
Гаазької конференції з міжнародного приватного права, що дозволяють 
вирішувати практичні питання, які стосуються здійснення прав дітей, 
регулюють відносини батьків і дітей, як матеріальні, так і особисті. Дея-
кі з цих договорів були підписані Україною ще в 2002 – 2003 роках.

Так, у 2006 році було ратифіковано: Конвенцію про цивільно-правові 
аспекти міжнародного викрадення дітей, 1980 року; Європейську кон-
венцію про здійснення прав дітей, 1996 року; Конвенцію про юрисдик-
цію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво 
щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, 1996 року; 
Конвенцію про контакт з дітьми, 2003 року; Конвенцію про стягнення 
аліментів за кордоном, 1956 року та Конвенцію про визнання і виконан-
ня рішень стосовно зобов’язань про утримання, 1973 року.

У 2008 році ратифіковано Європейську конвенцію про визнання та 
виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки 
над дітьми, 1980 року. У січні 2009 року Верховна Рада України ратифі-
кувала Європейську конвенцію про правовий статус дітей, народжених 
поза шлюбом, 1975 року [4].

Окремо слід зазначити важливість прийняття і набуття чинності но-
вим Сімейним кодексом України, який на національному рівні забезпе-
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чує регулювання всіх шлюбних та сімейних правовідносин особистого 
майнового і особистого характеру [5]. Окремі розділи Сімейного кодек-
су України присвячені регулюванню відносин між батьками та дітьми. У 
свою чергу, чинні міжнародні договори дозволяють вирішувати на між-
державному рівні питання, пов’язані з правовідносинами батьків і дітей, 
батьківською відповідальністю, опікою, піклуванням та аналогічними 
інститутами, а також питання визнання і виконання судових рішень.

Були здійснені також інституційні зміни в цій галузі. 25 березня 2006 
року Постановою Кабінету Міністрів України був утворений Держав-
ний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у складі Мі-
ністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. 10 травня 2006 року була 
прийнята Державна програма подолання дитячої безпритульності та 
бездоглядності на 2006– 2010 роки, а також Концепція реформування 
інтернатних закладів всіх форм власності.

Варто звернути увагу на активну підзаконну нормотворчість Кабі-
нету Міністрів України у цій сфері. Були прийняті такі постанови, які 
сформували значну частину нормативної бази в цій сфері: “Про затвер-
дження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям” від 24 лютого 2003 року №250 та “Про за-
твердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям 
з дітьми” від 27 грудня 2001 р. N 1751.

Крім того, у серпні 2011 року в Україні засновано інститут дитячо-
го омбудсмена. Указом Президента України «Питання Уповноваженого 
Президента України з прав дитини», затверджено і відповідне Положен-
ня, яке закріплює першочерговим завданням українського омбудсмена 
розроблення концепції діяльності у сфері захисту прав дітей. Місією 
омбудсмена визначено забезпечення здійснення Президентом України 
конституційних повноважень щодо додержання конституційних прав 
дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері. Се-
ред інших концептуальних засад діяльності омбудсмена були: почути 
кожну дитину, права якої порушено, зробити все необхідне для їх понов-
лення; ведення моніторингу усіх дій та рішень центральних і місцевих 
органів влади, які стосуються прав дитини, їх аналіз на відповідність 
законодавству з питань захисту прав дітей; внесення всіма без винятку 
органами влади необхідних змін до законодавства щодо забезпечення 
прав та інтересів дітей.

Таким чином, аналіз дає підстави робити висновок про те, що в Укра-
їні значна увага приділяється становищу дітей, їхньому соціальному та 
правовому захисту, а також створенню умов для фізичного, інтелекту-
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ального й духовного розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльнос-
ті. Нормативно-правове та інституційне забезпечення цієї галузі відбу-
валось в ххІ столітті досить інтенсивно. Проте, становище у правовій 
сфері охорони дитинства в Україні досі потребує вдосконалення не лише 
в аспекті дотримання міжнародних конвенцій, а й у напрямі загального 
поліпшення становища дітей, захисту їхніх інтересів, охорони здоров’я, 
розвитку, навчання.

--------------------------
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СфЕРЕ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ

Копыткова Н.В.
кандидат юридических наук,доцент

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

г. Гомель, Беларусь.

Политика демократического государства в сфере миграции 
основывается на принципах гуманизма, уважения прав человека и со-
блюдения законности. Только в совокупности с международными прин-
ципами национальное право дает представление об общем направлении 
политики белорусского государства по регулированию миграции.



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

159

Одним из важнейших принципов юридического статуса иностранцев 
является принцип равенства иностранных граждан перед законом и не-
дискриминации. Статья 26 Пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. закрепляет равенство всех перед законом и право на равную за-
щиту закона без всякой дискриминации. Данный принцип в Республике 
Беларусь является конституционным, о чем свидетельствует содержа-
ние ст.ст. 11, 22, 60 Конституции.

Ряд международных соглашений, участницей которых является 
Республика Беларусь, закрепляет принцип равенства прав мужчины 
и женщины, например, Пакт о гражданских и политических правах, 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин 1979 г., Конвенция о политических правах женщин 1952 г. и др. 
Конституция Беларуси напрямую не закрепляет принципа равенства в 
правах мужчины и женщины, однако определенным образом фиксирует 
гендерное равенство в ст. 32: «Женщинам обеспечивается предостав-
ление равных с мужчинами возможностей…». Данная формулировка 
представляется некорректной, так как мужчина рассматриваться как 
титульный обладатель прав, а женщина – как вторичный субъект.

Более развернутая норма, относительно равенства мужчин и женщин, 
содержится в ч. 3 ст.24 Конституции Украины: «Равенство прав женщины 
и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с муж-
чинами возможностей в общественно-политической и культурной дея-
тельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в 
труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда 
и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием усло-
вий, дающих женщинам возможность сочетать работу с материнством; 
правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материн-
ства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и иных 
льгот беременным женщинам и матерям» [1]. Конституция Республики 
Украина не только указывается на равенство прав мужчин и женщин, но 
и на конкретные сферы их реализации.

Основополагающим принципом международной миграции являет-
ся право на свободу передвижения, которое нашло общее закрепление 
в универсальных международных документах, и конкретизируется в 
специальных соглашениях, в частности в конвенциях: «О статусе бе-
женцев» 1951 г. и «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей» 1990 г. В ст. 8. Закона Республики Беларусь «О правовом по-
ложении иностранных граждан и лиц без гражданства» 2010 г. это право 
нашло свое прямое закрепление: «иностранцы имеют право свободно 
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передвигаться и выбирать место пребывания (место жительства) в пред-
елах территории Республики Беларусь» [2].

Статья 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. 
установила, что ни одно государство «не должно высылать, возвращать 
(«refouler») или выдавать какое-либо лицо другому государству, если су-
ществуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там 
применение пыток» [3]. Конвенция о статусе беженцев устанавливает за-
прет на возвращение беженцев и лиц, ищущих убежища, туда, где им бу-
дут угрожать преследования. Таким образом, на международном уровне 
закрепляется принцип отказа от обратно высылки («non-refoulment»).

Республика Беларусь имплементировала данный принцип в Законы: 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» 
2010 г. и «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и времен-
ной защиты в Республике Беларусь» 2008 г.

Принципы «целостности семьи», «воссоединения семьи» являют-
ся основополагающими принципами международного миграционного 
права, которые провозглашаются конвенциями «О статусе беженцев», 
«О защите трудящихся-мигрантов и членов их семей» и др. В них со-
держится требование к государствам принимать надлежащие меры для 
обеспечения защиты единства семей мигрантов и содействовать их вос-
соединению. В ст. 55 Закона Республики Беларусь «О правовом поло-
жении иностранных граждан и лиц без гражданства» также нашел свое 
закрепление данный принцип.

Институт воссоединения семей как важнейший фактор интеграции 
мигрантов в принимающее общество имеет значение для национальных 
миграционных политик. Так, согласно специальной системе оценки 
успешности интеграционной политики государств Европейского Союза, 
состояние внутреннего законодательства в области воссоединения семей 
иностранных граждан является одним из индикаторов, учитываемых 
при определении конечного показателя индекса интеграции иммигран-
тов (MIPEX) [4].

Таким образом, можно констатировать, что сложившееся в Респу-
блике Беларусь правовое поле содержит ряд принципов международ-
ного миграционного права, совокупность которых позволяет говорить о 
положительной динамике в развитии миграционных норм и в формиро-
вании миграционного правового порядка, направленного на реализацию 
прав и свобод человека в Республике Беларусь.
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ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ОхОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Корнілова О.В.
аспірант кафедри трудового права
та права соціального забезпечення

Національного університету «Одеська юридична академія»
м. Одеса, Україна

Згідно зі статтею 3 Конституції України життя і здоров’я людини ви-
знаються найвищою соціальною цінністю. У статті 49 Основного закону 
закріплюється право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу 
та медичне страхування.

Категорія «кожен», про яку зазначається у ст. 49 Конституції Украї-
ни, передбачає, що норми Основного закону стосуються всіх осіб неза-
лежно від їх громадянства. З огляду на це держава має зосередити свою 
діяльність на забезпеченні життя і здоров’я абсолютно кожної людини, 
яка проживає на її території.

Право на охорону здоров’я закріплене в інших законах України. Вод-
ночас у ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 
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листопада 1992 року №2801-XII закріплено право кожного громадянина 
України на охорону здоров’я. Слід звернути увагу на невідповідність 
норми статті 6 Основ статті 49 Конституції України щодо закріплен-
ня суб’єктів права на охорону здоров’я. У ст. 49 Конституції України 
суб’єктами даного права визначено людину (кожного), а у ст. 6 Основ 
ідеться тільки про громадян України. У зв’язку з цим необхідним є вне-
сення відповідних змін до ст. 6 Основ. Складовими частинами цього 
права є: життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд 
і соціальне обслуговування і забезпечення, необхідні для підтримки 
здоров’я; безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище; без-
печні і здорові умови праці, навчання, побуту і відпочинку, кваліфікована 
медико-санітарна допомога, включаючи вільний вибір лікаря і лікуваль-
ної установи; достовірна і своєчасна інформація про стан свого здоров’я, 
здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику і їхній 
ступінь; правовий захист від незаконних форм дискримінації, пов’язаних 
зі станом здоров’я; відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди й інші [1].

Право на охорону здоров’я передбачене у ст. 283 Цивільного кодексу 
України від 16 січня 2003 року №2505-VIII [2], але визначення зазначе-
ного права у даній статті відсутнє.

Проблеми юридичного забезпечення права на охорону здоров’я до-
сліджуються у наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних уче-
них, як: А.В. Абрамов, М.М. Білинська, О.А. Грондо, М.Л. Захаров, В.В. 
Лещенко, М.С. Малеїн, х.В. Майкут, О.Є. Мачульска, Я.Ф. Рашид, І.Я. 
Сенюта, З.С. Скалецька, С.Г. Стеценко та ін.

У науковій літературі сформульовані різні визначення поняття права 
на охорону здоров’я. На думку В.В. Лещенко та Я.Ф. Рашид, зазначене 
право передбачає передусім забезпечення відповідного життєвого рівня. 
Крім того, це право передбачає також наявність безпечного для життя та 
здоров’я людини навколишнього природного середовища [3, с. 78].

Ю.П. Швець визначає у широкому розумінні право на охорону 
здоров’я як сукупність заходів політичного, економічного, правового, 
соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного 
та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження і зміц-
нення фізичного та психічного здоров’я кожної людини, підтримання 
її довголітнього активного життя, надання їй медичної допомоги в разі 
втрати здоров’я. У вузькому значенні право на охорону здоров’я роз-
глядається як система правових, соціально-економічних та лікувально-
профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я 
людини [4, с. 137].
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Вузький підхід переважно був притаманний радянській правовій 
доктрині та передбачав, що право на охорону здоров’я – це забезпечена 
(гарантована) державою можливість особи отримати медичну допомо-
гу або за допомогою інших медичних заходів забезпечити підтримання 
свого здоров’я на належному рівні або його відновлення у разі необхід-
ності [5, с.135].

Комітет з економічних, соціальних і культурних прав зазначає, що 
право на охорону здоров’я включає в себе широкий спектр як соціально-
економічних факторів, що створюють умови, які дозволяють людям 
вести здоровий спосіб життя, так і основних складових збереження 
здоров’я, таких, як їжа та режим харчування, житлові умови, доступ до 
придатної для пиття води й адекватних санітарних умов, безпечні й не-
шкідливі умови праці та сприятливе для здоров’я людини довкілля [6, 
с. 5].

На нашу думку, право на охорону здоров’я слід визначити як гаран-
товані державою можливості особи на підтримання, збереження та роз-
виток фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездат-
ності та соціальної активності при максимальній біологічно можливій 
індивідуальній тривалості життя.

Важливе значення має поінформованість людини про такі компонен-
ти, як режим харчування та режим сну, санітарні умови проживання, що 
дозволить попередити та уникнути різного роду захворювання. Розви-
ток діяльності консультативних центрів у сфері охорони здоров’я спри-
ятиме поліпшенню стану здоров’я людей у суспільстві.

Охорона здоров’я і права людини є потужними, сучасними підходами 
до визначення і забезпечення благополуччя людини. Увага до взаємодії 
охорони здоров’я і прав людини може забезпечити практичну користь 
для тих, хто працює у сфері охорони здоров’я або прав людини, може 
допомогти переорієнтувати мислення про основні глобальні проблеми 
охорони здоров’я і може сприяти розширенню людського мислення і 
практики стосовно прав людини[7].

Отже, підсумовуючи, слід відзначити, що держава насамперед пови-
нна створювати умови для ефективної і доступної для кожного можли-
вості здійснити право на охорону здоров’я. В Україні з січня 2018 року 
стартувала медична реформа, що передбачає також невідкладного за-
безпечення конституційного права кожного на охорону здоров’я. Одним 
із кроків на цьому шляху має бути законодавче закріплення визначення 
поняття права на охорону здоров’я у ст. 1 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я,
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Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон Укра-1. 
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ПРАВО КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ І УхВАЛ  
ТА ПОРЯДОК ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Корнута А.Р.
студент-магістр юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Проведена судова реформа в Україні, а саме прийняття Закону Украї-
ни від 02.06.2016 року «Про судоустрій і статус суддів» суттєво вплину-
ла на всі види судочинства, а тому числі і на цивільне судочинство. Від 
так, 15 грудня 2017 року почала діяти нова редакція Цивільного проце-
суального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 389 ЦПК України, право на касаційне оскарження 
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мають учасники справи, а також особи, які не брали участь у справі, якщо 
суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки.

Право на касаційне оскарження судового рішення можна визначи-
ти як гарантовану державою можливість сторонам та іншим учасникам 
справи, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участь у 
справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та 
(або) обов’язки, звернутися до суду касаційної інстанції з метою пере-
вірки законності рішень суду першої інстанції після їх перегляду в апе-
ляційному порядку, постанови суду апеляційної інстанції, ухвалені за 
результатами апеляційного розгляду, що набрали законної сили, ухвал 
суду першої інстанції суду, після їх перегляду в апеляційному порядку і 
ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому про-
вадженню у справі.

Право касаційного оскарження реалізується шляхом подання у пись-
мовій формі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Учасники справи, а також особи, які не брали участь у справі, 
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки, мають право оскаржити у касаційному порядку: 1) рішення 
суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову 
суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у ч. 3 ст. 
389 ЦПК України; 2) ухвали суду першої інстанції, вказані у п.п. 3, 6-8, 
15, 16, 22, 23, 27, 28, 30, 32 ч. 1 ст. 353 ЦПК України, а саме забезпечення 
позову, заміни заходу забезпечення позову; 15 повернення заяви позива-
чеві (заявникові); відмови у відкритті провадження у справі; відкриття 
провадження у справі з порушенням правил підсудності; закриття про-
вадження у справі; залишення позову (заяви) без розгляду; повернення 
заяви про перегляд заочного рішення; відмови у відкритті провадження 
за нововиявленими або виключними обставинами; розгляду скарг на дії 
(бездіяльність) органів державної виконавчої служби, приватного вико-
навця; заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або 
сторони виконавчого провадження; звернення стягнення на грошові ко-
шти, що належать іншим особам, чи нерухоме майно, право власності 
на яке не зареєстровано в установленому законом порядку; визначення 
частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими осо-
бами, після їх перегляду в апеляційному порядку; 3) ухвали суду апе-
ляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного 
провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення прова-
дження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, 
щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішен-
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ня, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про вне-
сення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення за-
яви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 
обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими 
або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накла-
дення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали.

Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування 
судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального 
права.

Згідно з ч. 4 ст.389 ЦПК України, особа, яка не брала участі у спра-
ві, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише 
після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скар-
гою. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою 
особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її пра-
ва, свободи, інтереси та (або) обов’язки, така особа користується проце-
суальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи.

Учасники справи, а також особи, які не брали участь у справі, якщо 
суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, 
мають право протягом 30 днів з дня його проголошення подати касацій-
ну скаргу на судове рішення.

Існують випадки, якщо в судовому засіданні було оголошено лише 
вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгля-
ду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників 
справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судо-
вого рішення. Учасник справи, якому повне судове рішення не було вру-
чено у день його проголошення або складення, має право на поновлення 
пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга 
подана протягом 30 днів з дня вручення йому такого судового рішення. 
Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі про-
пуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч. 3 ст. 394 
ЦПК України.

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстан-
ції, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня пе-
редається судді-доповідачу, який перевіряє її на відповідність вимогам 
законодавства. Якщо касаційну скаргу було подано з порушенням вимог 
законодавства, які передбачені ст. 392 ЦПК України, суддя-доповідач по-
становляє відповідну ухвалу та надає строк для виправлення помилок.

Ухвалу про відкриття провадження у справі або про відмову у від-
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критті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє 
не пізніше ніж через 10 днів з дня надходження касаційної скарги або з 
дня закінчення строку на усунення недоліків. За відсутності підстав для 
залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи 
відмови у відкритті касаційного провадження суддя-доповідач поста-
новляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій 
вирішує питання про витребування матеріалів справи. Вказана ухвала 
надсилається скаржнику та учасникам справи, яким додаються копії ка-
саційної скарги та доданих до неї документів.

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначається строк 
для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу. Якщо ра-
зом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про 
відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого 
учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи 
клопотань, якщо інше не передбачено законодавством.

--------------------------
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 1. 

року №1618-IV // Офіційний вісник України: офіційне видання. – 2004. 
– №16. – Ст. 1088.

Водов’ян Т.В. Відмова у відкритті провадження у справі та 2. 
касаційного провадження: проблемні питання цивільного судочин-
ства. [Електронний ресурс] / Водоп’ян Т.В. – Режим доступу: http://
molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5.1/3.pdf

ЗАхИСНИК В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИх  
АКТІВ ООН

Косило А.Б.
доцент Кафедри кримінології та кримінальної політики

Варшавського університету
м. Варшава, Польща

Ґенеза міжнародних актів прав людини полягала у прагненні людей 
захистити жертви жорстоких злочинів, скоєних під час або у зв’язку зі 
збройними конфліктами. Вони повинні були захищати передусім потер-
пілих від злочинів, поранених, підданих тортурам, військовополонених, 
заарештованих тощо. Особа не мала з самого початку статусу суб’єкту, 
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а була швидше об’єктом міжнародного права. З часом розвиток гумані-
тарного права еволюціонував в напрямку забезпечення універсальних 
гарантій захисту прав і свобод для всіх: жертв, підозрюваних, обви-
нувачених, засуджених, свідків. В даний час ці акти передбачають як 
можливість захисту в цілому, так і певні основні методи захисту, які 
повинні бути гарантовані в будь-якій демократичній правовій системі. 
Гіркий досвід другої світової війни і неефективність дій Ліги Націй при-
вели до створення Організації Об’єднаних Націй і до нового погляду на 
права людини. Першим матеріальним формулюванням створення нової 
доктрини прав людини була Загальна декларація прав людини прийнята 
резолюцією №217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 
року (надалі – Загальна декларація) [3, c. 124].

Право на захист від кримінального переслідування, а також, роль яку 
в реалізації цього права відіграє захисник закріплені в фундаменталь-
них актах Організації Об’єднаних Націй [2, c. 595]. Основні з них, це:

• Загальна декларація прав людини прийнята резолюцією №217 А 
(III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року (надалі – За-
гальна декларація);

• Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий 
резолюцією №2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї від 16 грудня 1966 
року (надалі – Міжнародний пакт про громадянські і політичні права);

• Основні положення про роль адвокатів, прийняті восьмим Конгре-
сом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушни-
ками (Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року) (надалі – Основні 
положення про роль адвокатів);

• Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи 
ув’язненню будь-яким чином, прийнятий резолюцією №43/173 Гене-
ральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року (надалі – Звід принципів 
захисту);

• Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допомо-
ги у системі кримінального правосуддя, прийняті резолюцією Генераль-
ної Асамблеї від 20 грудня 2012 року (надалі – Принципи ООН щодо 
доступу до правової допомоги у системі кримінального правосуддя).

В даній статті буде представлено аналіз основних положень наве-
дених вище актів міжнародного права в сфері реалізації права на за-
хист в кримінальному провадженні і на цій основі буде сформульовано 
стандарти ООН щодо позиції захисника в системі кримінального право-
суддя.
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Право на незалежну правову допомогу в формі надання захис-
ту у кримінальних справах є одним з основоположних прав людини, 
яке гарантується системою міжнародно-правових актів Організації 
Об’єднаних Націй. Згідно ч. 1 ст. 11 Загальної декларації, кожна людина 
обвинувачена у вчиненнi злочину, має право вважатися невинною доти, 
поки її виннiсть не буде встановлена в законному порядку шляхом при-
людного судового розгляду, при якому їй забезпечують усi можливостi 
для захисту. Крім ч. 1 ст. 11 Загальної декларації, особливе значення для 
захисту прав підозрюваних і обвинувачених у кримінальних справах ма-
ють принципи передбачені в цьому документі, зокрема:

• принцип неприпустимості катування, жорстокого і такого, що при-
нижує людську гідність, поводження і покарання (ст. 5);

• принцип рівності перед законом (ст. 7);
• право на ефективне поновлення у правах компетентними 

нацiональними судами (ст. 8);
• заборона безпiдставного арешту, затримання або вигнання (ст. 9);
• право на розгляд справи прилюдно i з додержанням усiх вимог 

справедливостi незалежним i безстороннiм судом (ст. 10);
• принцип презумпції невинуватості (ст. 11).

Також принципи захисту підозрюваних /обвинувачених в криміналь-
ному процесі передбачено в Міжнародному пакті про громадянські і по-
літичні права, зокрема в ст. ст. 3, 7, 9, 14 і 17.

Згідно п. 3 ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується за-
безпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьому Пакті, по-
рушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли це порушення 
було вчинене особами, що діяли як особи офіційні.

Відповідно до п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і по-
літичні права, кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого 
йому кримінального обвинувачення, як мінімум, на такі гарантії на 
основі

цілковитої рівності: бути судженим в його присутності і захищати 
себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника; якщо він 
не має захисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного 
йому захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вима-
гають, безплатно для нього в усякому такому випадку, коли у нього не-
має достатньо коштів для оплати цього захисника; допитувати свідків, 
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які дають проти нього показання, або мати право на те, щоб цих свідків 
було допитано, і мати право на виклик і допит його свідків на тих самих 
умовах, які існують для свідків, що дають показання проти нього.

Черговим документом ООН в якому більш докладно сформульовано 
принципи здійснення професії адвоката-захисника та надання право-
вої допомоги під час кримінального провадження є Основні положен-
ня про роль адвокатів. Відповідно до п. 1 цього акту, будь-яка людина 
вправі звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для під-
твердження своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної процедури. 
Уряди мають забезпечити необхідне фінансування та інші ресурси для 
юридичної допомоги бідним та іншим незаможнім людям. Професій-
ні асоціації адвокатів мають співробітничати в організації та створенні 
умов подання такої допомоги. Уряди забезпечують можливість кожному 
бути поінформованим компетентними владами про право одержати до-
помогу адвоката за його вибором при арешті, затриманні або поміщенні 
у тюрму, або обвинуваченні у кримінальному злочині. Будь-яка вище-
зазначена особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси право-
суддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката, 
котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення таких справ, щоб 
забезпечити її ефективну допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає 
необхідних коштів (п. 1-6).

Згідно п. 7 Основних положень про роль адвокатів, уряди повинні за-
безпечити людині, підданій затриманню, арешту або поміщеній у тюрму 
з пред’явленням або без пред’явлення обвинувачення у вчиненні кримі-
нального злочину, швидкий допуск до адвоката, у будь-якому випадку 
не пізніше ніж через 48 годин з моменту затримання або арешту.

Затриманій, заарештованій або поміщеній в тюрму особі мають бути 
забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій й 
консультацій з адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх 
конфіденційністю. Такі консультації можуть бути в полі зору, проте, за 
межами чутності уповноважених посадових осіб (п. 8).

Відповідно до п. 16 Основних положень про роль адвокатів, уряди 
мають забезпечити адвокатам:

• можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, 
перешкод, завдання турботи й недоречного втручання;

• можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у своїй 
крїні та за кордоном;

• виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати 
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його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністративних, 
економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визна-
них професійних обов’язків, стандартів та етичних норм.

Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з вико-
нанням професійних обов’язків, вони мають бути адекватно захищені 
властями (п. 17).

Згідно п. 24 Основних положень про роль адвокатів, адвокатам має 
бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва 
їх інтересів, постійного навчання, перепідготовки й підтримування їх 
професійного рівня. Виконавчі органи професійних асоціацій обирають-
ся їх членами і здійснюють свої функції без зовнішнього втручання.

Професійні асоціації мають кооперуватися з урядами для забезпе-
чення права кожного на рівний та ефективний доступ до юридичної 
допомоги, з тим, щоб адвокати були здатні за відсутності недоречного 
стороннього втручання давати поради і допомагати своїм клієнтам згід-
но із законом та визнаними професійними стандартами й етичними пра-
вилами (п. 25). Дисциплінарні справи стосовно адвокатів розглядаються 
незалежним дисциплінарним комітетом, який створюється адвокатами 
відповідно до закону або в судовому порядку та підлягають незалежно-
му судовому контролю (п. 28).

Наступним актом ООН присвяченим проблемам надання правової 
допомоги і, зокрема, захисту в кримінальних справах є Звід принципів 
захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь-яким 
чином, прийнятий резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 
грудня 1988 року (надалі – Звід принципів захисту).

Згідно принципу 11 Зводу принципів захисту, особа не може пере-
бувати в затриманні без надання ефективної можливості бути в терміно-
вому порядку заслуханою судовим або іншим органом. Затримана особа 
має право сама виступати на свій захист або користуватися допомогою 
адвоката, як це передбачено законом. До відома затриманої особи або 
її адвоката, якщо такий є, без зволікань доводиться повна інформація 
щодо будь-якої постанови про затримання, а також про причини затри-
мання. Судовий або інший орган повинен мати повноваження для роз-
гляду, у разі потреби, підстави для продовження затримання.

Затримана особа має право на одержання юридичної допомоги з боку 
адвоката. Вона невдовзі після арешту інформується компетентним орга-
ном про своє право, і їй надаються розумні можливості для здійснення 
цього права. Якщо затримана особа не має адвоката за своїм вибором, 
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вона у всіх випадках, коли цього вимагають інтереси правосуддя, має 
право скористатися послугами адвоката, призначеного для неї судовим 
або іншим органом, без оплати його послуг, якщо ця особа не має до-
статніх коштів (Принцип 17).

Затримана особа або особа, яка перебуває в ув’язненні, має право 
зв’язуватися і консультуватися з адвокатом. Затриманій особі або особі, 
яка перебуває в ув’язненні, надаються необхідний час і умови для про-
ведення консультацій зі своїм адвокатом.

Право затриманої особи або особи, яка перебуває в ув’язненні, на 
її відвідування адвокатом, на консультації та на зв’язок з ним, без за-
тримки або цензури та в умовах повної конфіденційності, не може бути 
тимчасово скасовано або обмежено, крім виняткових обставин, що ви-
значаються законом або встановленими відповідно до закону правила-
ми, коли, на думку судового чи іншого органу, це необхідно для підтри-
мання безпеки та порядку. (Принцип 18).

Відповідно до ч. 4 та 5 принципу 18 Зводу принципів захисту, по-
бачення затриманої особи або особи, яка перебуває в ув’язненні, з її 
адвокатом можуть мати місце в умовах, що дозволяють посадовій осо-
бі правоохоронних органів бачити їх, але не чути. Зв’язок затриманої 
особи або особи, яка перебуває в ув’язненні, з її адвокатом не може ви-
користовуватися як свідчення проти обвинувачуваної особи або особи, 
яка перебуває в ув’язненні, якщо він не має відношення до злочину, що 
вчинюється або замишляється.

Затримана особа або її адвокат мають право в будь-який час поруши-
ти, відповідно до внутрішнього законодавства, розгляд перед судовим 
чи іншим органом оскарження законності затримання цієї особи з ме-
тою досягнення негайного її звільнення, якщо таке затримання є неза-
конним. Розгляд має бути простим, швидким і безкоштовним для осіб, 
які не мають відповідних коштів. Органи, що здійснюють затримання, 
повинні без невиправданих затримок доставити затриману особу до ор-
гану, що розглядає її справу (Принцип 32).

Затриманий, ув’язнений, чи його адвокат мають право направити в 
органи, відповідальні за управління місцем затримання або ув’язнення, 
і в більш високі інстанції, а в разі потреби – відповідним органам, упо-
вноваженим розглядати скарги або надавати засоби захисту, – прохання 
або скаргу щодо поводження з цією особою, зокрема в разі тортур або 
іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гід-
ність виду поводження (ч. 1 принципу 33). Кожне прохання або скарга 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

173

без зволікання розглядається, і відповідь надається без невиправданої 
затримки. У разі відхилення цього прохання або скарги або в разі неви-
правданої затримки особа, що подала прохання чи скаргу може напра-
вити її в судовий чи інший орган. Затримана або така, що знаходиться 
під вартою, особа, та будь-яка особа, що подала прохання чи скаргу не 
можуть піддаватися переслідуванням за подачу прохання або скарги (ч. 
4 принципу 33).

В свою чергу, принципи та керівні настанови щодо доступу до право-
вої допомоги у системі кримінального правосуддя, прийняті резолюцією 
Генеральної Асамблеї від 20 грудня 2012 року (далі – Принципи ООН 
щодо доступу до правової допомоги у системі кримінального правосуд-
дя), є найбільш повним нормативним актом ООН в сфері надання право-
вої допомоги у кримінальних справах. Він містить як загальні стандарти 
надання правової допомоги, її інституційних основ, так і більш докладні 
врегулювання, що стосуються безпосередньо ролі захисника в кримі-
нальному судочинстві.

Згідно п.п. 27 – 28 Принципів ООН щодо доступу до правової допо-
моги у системі кримінального правосуддя, ефективна юридична допомо-
га включає, але не обмежується наданням безперешкодного доступу до 
послуг адвокатів затриманим особам, забезпеченням конфіденційності 
комунікацій, доступу до матеріалів справи, а також надання достатнього 
часу і можливостей для підготовки свого захисту. Державам слід забез-
печувати своєчасне та ефективне надання юридичної допомоги на всіх 
етапах процесу кримінального правосуддя.

Згідно п. 16 Принципів ООН щодо доступу до правової допомоги у 
системі кримінального правосуддя, державі не слід втручатися в орга-
нізацію захисту одержувача юридичної допомоги або в незалежне здій-
снення функцій його адвоката.

Державам слід забезпечувати, щоб адвокати мали можливість ефек-
тивно, вільно і незалежно виконувати свою роботу. Зокрема, державам 
слід забезпечувати, щоб вони мали можливість виконувати всі свої 
професійні обов’язки в обстановці, вільної від залякування, перешкод, 
переслідування або невиправданого втручання (п.36). Держави пови-
нні створити механізми, що гарантують, щоб всі адвокати мали освіту, 
професійну підготовку, навички і досвід, які відповідають характеру їх 
роботи (п. 37).

Дисциплінарні скарги на адвокатів слід негайно розглядати, і рішен-
ня по ним слід виносити незалежному органові відповідно до профе-
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сійних кодексів етики та з можливістю перегляду справи в судовому по-
рядку (п. 38).

Згідно п. 21 Принципів ООН щодо доступу до правової допомоги у 
системі кримінального правосуддя, юридичну допомогу слід також на-
давати незалежно від наявності у особи необхідних коштів, якщо цього 
вимагають інтереси правосуддя, наприклад, з урахуванням терміновості 
або складності справи, або суворості можливого покарання.

Наведені вище положення актів ООН мають здебільшого деклара-
тивний та рекомендаційний характер. Разом з тим, на їхніх основі можна 
сформулювати певні стандарти щодо позиції захисника в національних 
правових системах держав-членів ООН, до яких зокрема слід віднести:

1. Професіоналізм: вимоги щодо освіти та досвіду особи, яка здій-
снює функції захисника і, відповідно, здійснення функцій захисника 
особами яких рівень освіти та професійний досвід перевірено незалеж-
ним органом оцінювання [1, c. 5-7].

2. Незалежність захисника, яка зокрема забезпечується:
• забороною втручання державних органів в діяльність адвокатів,
• створенням системи професійного самоуправління адвокатів,
• створенням незалежного органу оцінювання кандидатів на адво-

ката,
• створенням незалежних дисциплінарних органів адвокатури.
3. Ефективність, що забезпечується: наявністю правових механізмів, 

які дають можливість адвокатові збирати і подавати докази (на етапі 
слідства і судового розгляду), користуватись такими ж правами як ті що 
має сторона обвинувачення; негайним та необмеженим в часі доступі 
до захисника; гарантуванням конфіденційності обміну інформацією між 
захисником та підзахисним.

4. Доступність, яка забезпечується шляхом створення системи безко-
штовної правової допомоги в кримінальних справах для найбільш враз-
ливих категорій осіб (неповнолітніх, інвалідів, малозабезпечених).

--------------------------
Korybski A., Kosyło A. Model pomocy prawnej w demokratycznym 1. 

państwie prawnym // Актуальні питання реформування правової систе-
ми України. Збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної 
науково-практичної конференції, Луцьк, 2007. – c. 5-8

Косыло А., Проблемы независимости и эффективности защиты 2. 
в уголовном процессе Узбекистана // Azjatyckie systemy ochrony praw 
człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery 
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realizacyjne, red. naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Sobczak, Toruń 2016: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 594-617

Wiliński P., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, 3. 
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006, s. 124

Загальна декларація прав людини прийнята резолюцією №217 А 4. 
(III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року; http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/995_015

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийня-5. 
тий резолюцією №2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї від 16 грудня 
1966 року; http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи 6. 
ув’язненню будь-яким чином, прийнятий резолюцією №43/173 Гене-
ральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року; http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_206

Основные принципы, касающиеся роли юристов, приняты 7. 
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 
1990 года) // Источник: A/CONF.144/28/Rev.1, стр.122–129 http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml

Принципи та керівні настанови щодо доступу до правової допо-8. 
моги у системі кримінального правосуддя, прийняті резолюцією Гене-
ральної Асамблеї від 20 грудня 2012 року – https://minjust.gov.ua/files/ge
neral/2013/01/09/201301090000006605.pdf

ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИх СПОРІВ ЧЕРЕЗ СПРОЩЕНЕ 
ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Кохан Н.В.
к.ю.н., доц. кафедри трудового, екологічного та аграрного права

НН Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесу-
ального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих 
актів» від 03 жовтня 2017 року №2147-8,[2] введено нову категорію 
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справ у цивільному провадженні, а саме категорію малозначних справ, 
які підлягають розгляду у спрощеному позовному провадженні.

Як вбачається, спрощене провадження виступає різновидом позо-
вного провадження. Здійснюється воно судом за правилами встановле-
ними ЦПК України, з особливостями передбаченими Главою 10 Розділу 
3 ЦПК України.

За правилами спрощеного позовного провадження, відповідно п.4 
ст.19 ЦПК України [1], розглядаються малозначні справи, справи, що 
виникають з трудових правовідносин, справи незначної складності та 
інші справи де пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які 
через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спро-
щеному позовному провадженні. Тому, відповідно до ч.4 ст.274 ЦПК 
України [1], в порядку спрощеного позовного провадження не можуть 
розглядатися справи у спорах, що виникають з сімейних відносин, крім 
спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя; щодо спадку-
вання; щодо приватизації державного житлового фонду; щодо визнання 
необґрунтованими активів та їх витребування; спори в яких ціна позову 
перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб; та інші вимоги, об’єднані з вищезазначеними вимогами.

Отож, слід зауважити, що спори, які виникають з трудових правовід-
носин і малозначні справи це не тотожні поняття. Це спори, які випли-
вають з різних правовідносин, і які розглядаються спільно за правилами 
спрощеного судочинства. До цієї групи справ, відносять ще справи не-
значної складності. Такі справи об’єднує спільна ознака, як пріоритет-
не, швидке вирішення справи.

Так, згідно п.6 ст.19 ЦПК України до малозначних справ 
відносять[1]:

а) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб;

б) справи незначної складності, визнані судом малозначними.
Відповідно до ч.9 ст.19 ЦПК України [1], розмір прожиткового міні-

муму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календар-
ного року, в якому подається заява, скарга, вчиняється процесуальна дія 
чи ухвалюється судове рішення.

Так, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2018 
рік» [3] станом на 01.01.2018рік прожитковий мінімум для працездат-
них осіб становив – 1762грн.



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

177

Таким чином:
100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб становить – 

176200грн.;
500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб становить – 

881000грн.
Слід зазначити про те, що в окремих випадках, ціна позову в тру-

дових спорах може не перевищувати 100 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб, тоді трудовий спір може носити ознаку малозначної 
справи. Однак, не слід забувати, що всерівно це інший вид справ, які 
об’єднані спільним порядком їх розгляду.

Отож, до малозначних справ не відносяться справи, які виникають з 
трудових правовідносин і, які підлягають розгляду лише за правилами 
загального позовного провадження та справи, де ціна позову перевищує 
500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Залишається відкритим питання, які справи можна віднести до справ 
незначної складності?

Звертаючись до Закону України «Про внесення змін до Господар-
ського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та ін-
ших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року №2147-8 [2], а саме 
до ст.12 Господарського процесуального кодексу України та ст.19 ЦПК 
України, які в ідентичному порядку зазначають, що справи незначної 
складності це справи, які в судовому порядку визнані малозначними 
справами.

Дещо інше визначення поняттю «справи незначної складності» за-
значене у цьому ж Законі, в змінах, які вносяться до Кодексу адміні-
стративного судочинства України. Так, ст.4 змін до КАСУ зазначає, що 
адміністративна справа незначної складності (малозначна справа) – ад-
міністративна справа, у якій характер спірних правовідносин, предмет 
доказування та склад учасників тощо не вимагають проведення підго-
товчого провадження та (або) судового засідання для повного та всебіч-
ного встановлення її обставин.

Згідно поданого визначення можемо робити висновок про те, що в 
адміністративному судочинстві справи незначної складності та мало-
значні справи це тотожні поняття.

Так, відповідно до ч.6 ст.12 КАСУ до справ незначної складності від-
носять справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її прохо-
дження, звільнення з публічної служби.



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
178

--------------------------

Отож, за нормами адміністративного судочинства справи щодо при-
йняття на публічну службу, звільнення з публічної служби є справами 
незначної складності. Проте, за нормами цивільного судочинства, спра-
ви що виникають з трудових спорів, становлять окрему групу справ, які 
розглядаються спрощеним позовним провадженням та не є тотожним 
поняттям з поняттями малозначні справи чи справи незначної складнос-
ті. (хоча предметом у відносинах в обидвох випадках є найм та звіль-
нення особи).

Таким чином, на даний момент, у цивільному судочинстві потребує 
законодавчого визначення термін «справи незначної складності».

--------------------------
Цивільно-процесуальний кодекс України1. 
Закон України «Про внесення змін до Господарського процесу-2. 

ального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих 
актів» від 03 жовтня 2017 року №2147-8.// Відомості Верховної Ради 
України. 2017. №48. С.436.

Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік».// Відомості 3. 
Верховної Ради України. 2018. №3-4. С.26.

НЕРІВНІСТЬ ЗАРПЛАТ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Лавренюк О.В.
адвокат, самозайнята особа

м. Дніпро, Україна

Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну опла-
ту за рівну працю – проголошує 23 стаття Загальної декларації прав лю-
дини.

Проте, не дивлячись на те, що принципи вище наведеної Декларації 
були проголошені 70 років тому, деякі з них так і не вдалося втілити у 
життя.

У сукупному розподілі заробітної плати спостерігаються відмінності 
між різними категоріями працівників. Одна з них являє собою гендер-
ний розрив в оплаті праці – від’ємну процентну різницю в середній за-
робітні платі між жінками і чоловіками. Як показують різні досліджен-
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ня, з часом цей розрив в цілому скоротився в більшості країн, по яких є 
відповідні дані, але не зник. У доповіді Міжнародної організації праці 
за 2016-2017 роки наводяться оцінки гендерного розриву в погодинній 
оплаті праці в ряді країн, які вказують на його величезну варіативність 
– від приблизно нуля до майже 45% [1].

В європейських країнах частка жінок в трьох найменш оплачува-
них групах становить в середньому 50-60%, то в найбільш високоопла-
чуваних – їх частка скорочується до приблизно 35%, а серед тих, хто 
отримують максимальну оплату праці – до 20%. У ряді країн з пере-
хідною економікою та економікою, що розвивається цей контраст ще 
виразніше[1].

Раніш цей розрив пояснювали тим, що серед працівників з високим 
кваліфікаційним рівнем відсоток жінок значно менший ніж серед пра-
цівників із середнім рівнем та не кваліфікованими працівниками. Жін-
ки, здебільшого, не мали достатнього рівня освіти та/або високого рівня 
кваліфікації через значні перериви у роботі/навчанні, пов’язані з поло-
гами та вихованням дітей. Проте, з роками рівень висококваліфікованих 
працівників-жінок зростав, на відміну від розміру їх заробітної плати.

У 2005 року в Україні було підписано Закон «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків». Відповідно до статті 17 
вищенаведеного закону роботодавець зобов’язаний здійснювати рівну 
оплату праці жінок і чоловіків за однакової кваліфікації та однакових 
умов праці. Однак, незважаючи на вимоги до рівної оплати праці, відпо-
відний принцип рівності працює далеко не завжди.

За даними Міжнародного економічного форуму у рейтингу із 144 
країн Україна посідає 61-е місце за гендерним розривом у оплаті праці. 
За даними Державної служби статистики України у 2017 року жінки в 
Україні в середньому отримували на 22,5 % меншу заробітну плату ніж 
чоловіки; станом на третій квартал 2017 року чоловіки в середньому 
отримували зарплату на рівні 8271 гривня, натомість жінки – 6414 гри-
вень.

У першому кварталі 2018 році цей розрив скоротився і становить 
близько 22 %, при чому один із найбільших розривів в оплаті праці спо-
стерігається у фінансовому секторі (35%), в той час як в державному 
секторі різниця є набагато меншою (8%). [2]

Причинами нерівності між жінками і чоловіками, які створюють 
різні кар’єрні перспективи і соціальні можливості є вертикальна і го-
ризонтальна гендерна сегрегація ринку зайнятості. Ці механізми струк-
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турують ринок праці так, що жінки й чоловіки займають у ньому різні 
поверхи і ніші, формуючи так звану гендерну піраміду[5].

Горизонтальна сегрегація − це поділ ринку праці на так звані «жіно-
чі» та «чоловічі» професії або спеціалізації, які оплачуються по-різному. 
Причому традиційно «жіночі» сфери зайнятості мають найнижчий се-
редній рівень зарплат, а найвищий − ті, де зайняті переважно чоловіки.

Вертикальна сегрегація − це коли жінки і чоловіки нерівномірно роз-
поділені за посадами та статусами всередині певної галузі або установи, 
наслідком чого знову ж таки стає економічна нерівність.

Подолання проблеми різниці в оплаті праці буде можливим, коли жін-
ки матимуть більше доступу до сфер, які приносять більше матеріальної 
винагороди, виконуватимуть той самий обсяг роботи, що потребує тієї ж 
кваліфікації і сплачуватиметься на однаковому з чоловіками рівні.

Необхідною умовою цього є подолання причин, які на пряму не 
пов’язані з професійними здобутками жінок. Найчастіше це упереджен-
ня, наприклад, що жінка не може бути надійним працівником, адже в 
перспективі піде в декретну відпустку та буде постійно брати лікарняні, 
через, що замість неї підвищення пропонуватиметься «більш надійно-
му» працівнику чоловічої статі.

Жінкам необхідно мати більше часу, який вони зможуть витратити 
на додаткову освіту, стажування або особистісний розвиток. Цей час 
можна отримати розділивши домашні справи з чоловіками, дискриміна-
ція яких, спостерігається у вихованні дітей [3].

Трудова дискримінація жінок, що проявляється у меншому заробіт-
ку, останнім часом привертає багато уваги. В свою чергу це служить 
поштовхом для прийняття законів та відповідних програм, які будуть 
сприяти забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
Так у квітні 2018 року в Україні була затверджена Державна соціальна 
програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2021 року, яка містить детальний перелік завдань і заходів для 
виконання програми.

Результати цих заходів та програм не будуть помітні одразу через 
рік-два, проте їх впровадження та застосування мають величезне зна-
чення у подоланні нерівності зарплат жінок і чоловіків.

--------------------------
Доповідь Міжнародної організації праці «Заробітна плата і світі 1. 

у 2016–2017 рр.», онлайн;
Дані Державної служби статистики України, онлайн;2. 
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Women’s International League for Peace and Freedom. The Effects 3. 
of Intervention by International Financial Institutions on Women’s Human 
Rights in Ukraine, онлайн;

Щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини за 2017 та 4. 
2018 рр.;

The Point, онлайн-журнал сайта rabota.ua «Про стереотипи на 5. 
ринку праці, самодискримінацію, як виховати жінок-лідерів та чому 
чоловікам платять більше: інтерв’ю з соціологинею Тамарою Марце-
нюк».

ОБ’ЄКТИВНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ 
УМОВ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАЦЮ, ЯКІ ПОГІРШУЮТЬ 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРАЦІВНИКІВ

Лепех А.М.
магістр 2-го року навчання юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Визнання недійсними умов договорів про працю, які погіршують 
правове становище працівників, стає важливою гарантією їхніх трудо-
вих прав, яка захищає їх від свавілля роботодавця на законодавчому рів-
ні. Ці гарантії в галузі регулювання трудових правовідносин, які вста-
новлені державою, за ніяких обставин не повинні погіршуватись при 
встановленні умов праці на галузевому, регіональному і локальному 
рівнях.

На законодавчому рівні ця гарантія закріплена у статті 9 Кодексу 
законів про працю (далі – КЗпП), де передбачено, що будь-які умови 
договорів про працю, які погіршують становище працівників порівня-
но з законодавством України про працю, є недійсними [1]. Таке ж за-
конодавче положення дублюються у статті 16 КЗпП щодо колективних 
договорів. Поняття «договори про працю» застосовується законодавцем 
в широкому розумінні: це можуть бути як договори у прямому значенні 
(наприклад, трудовий договір), так і угоди, які стосуються умов праці 
(наприклад, колективні договори). Важливо зазначити те, що це правило 
поширюється не тільки на договори, а й на акти локальної нормотвор-
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чості, які ухвалюються за погодженням між роботодавцем і профспіл-
ковим комітетом, чи іншим уповноваженим найманими працівниками 
органом. Більше того, очевидно, що і акти локального характеру, які 
приймаються роботодавцем одноособово або ж затверджуються трудо-
вим колективом, так само повинні визнаватися незаконними у тій своїй 
частині, яка містить норми, що погіршують становище працівників у 
порівнянні із законодавством України.

На даний час чинний КЗпП не містить конкретних підстав недій-
сності трудового договору в цілому чи окремих його умов. Тому часто 
порушені трудові права захистити не вдається, і лише у випадку звер-
нення до комісії по трудових спорах (далі – КТС) чи суду працівника, 
який вважає, що існує таке порушення з боку роботодавця, створюють-
ся умови для оцінки такого трудового договору та визнання недійсним 
тих його умов, які погіршують права працівника як учасника трудових 
правовідносин.

Щодо проекту нового Трудового кодексу України (далі – ТКУ), то 
там це питання отримало більш детальне правове регулювання, ніж у 
КЗпП [2]. Норма статті 9 КЗпП перейшла до проекту і процитована у 
статті 45 повністю. У статті 10 ТКУ встановлено, що умови колективних 
договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством 
становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до 
договорів і угод, а також забороняється включати до трудових договорів 
умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним за-
конодавством, колективними договорами та угодами.

Стаття 46 ТКУ встановлює випадки, коли трудовий договір є недій-
сним у разі його укладення. Такими випадками укладення трудового до-
говору є: 1) з особами без дотримання вимог, передбачених частинами 
третьою, четвертою та п’ятою статті 18 ТКУ; 2) з особою, визнаною у 
встановленому порядку недієздатною; 3) у разі його укладення з непо-
внолітніми особами без дотримання певних вимог; 4) в інших випадках, 
встановлених ТКУ та законами.

Трудовий договір може бути визнаний недійсним за рішенням суду, 
якщо його укладено: 1) під впливом обману, погрози, примушення; 2) 
без наміру створити юридичні наслідки (удаваний трудовий договір); 3) 
в інших випадках, встановлених ТКУ та законами. Окремі умови трудо-
вого договору є недійсними, якщо вони: 1) погіршують становище пра-
цівника порівняно з трудовим законодавством і колективним договором; 
2) мають дискримінаційний характер.



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

183

У статті 47 ТКУ передбачені правові наслідки визнання трудового 
договору або його окремих положень недійсними. Недійсність окремих 
умов трудового договору не тягне за собою визнання недійсним трудо-
вого договору в цілому. Тоді роботодавець зобов’язаний, за згодою пра-
цівника, здійснити зміни у такому трудовому договорі. Якщо сторони 
не дійшли згоди щодо зміни умов трудового договору, тоді мають засто-
совуються норми трудового законодавства або колективного договору. 
Недійсність трудового договору може бути підставою для припинення 
трудових відносин відповідно до статті 87 ТКУ, якщо неможливо усуну-
ти умови, що спричинили недійсність трудового договору, та далі про-
довжити трудові правовідносини згідно з вимогами закону. Недійсність 
трудового договору або окремих його умов не тягне за собою обов’язок 
працівника повернути роботодавцеві отримані працівником зарплату чи 
інші матеріальні блага.

Цей спосіб захисту також розкривається в міжнародно-правових 
актах, наприклад, у Директиві 2003/88/ЄС від 4.11.2003року про деякі 
аспекти організації робочого часу [3]. Вона встановлює мінімальні ви-
моги до безпеки і охорони здоров’я в сфері організації робочого часу. 
Вона встановлює ті основні засади трудових правовідносин, які не мо-
жуть бути порушені роботодавцем при укладенні трудового договору і 
тим самим охороняється правове становище працівника, його життя та 
здоров’я.

В судовій практиці є багато справ про визнання недійсними умов 
трудового договору, однак, суди не завжди задовольняють такі позови.

Так, рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 9.11.2017 
року за №761/34161/17 за результатами розгляду цивільної справи за 
позовом ОСОБИ_1 до ДК «Укроборонпром», третя особа – первинна 
профспілкова організація «Укроборонпром» про визнання частково не-
дійсним колективного договору було встановлено, що 09.08.2017 року 
позивач був прийнятий на посаду провідного юрисконсульта відділу 
правової підтримки підприємств юридичного департаменту ДК «Укро-
боронпром» та в цей же день його було ознайомлено із положеннями 
колективного договору на 2012-2015 роки між адміністрацією та тру-
довим колективом концерну, схваленого загальними зборами трудового 
колективу. Під час ознайомлення із положеннями колективного догово-
ру позивач звернув увагу на пункти 5.2. та 5.8., якими регламентовано 
питання ненормованого робочого дня та зазначено про перелік профе-
сій та посад концерну, для яких застосовується ненормований робочий 
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день, а також питання надання додаткової відпустки 7 календарних днів 
працівникам концерну з ненормованим робочим днем.

Згідно із додатком №1 до колективного договору, посаду позива-
ча віднесено до посад, до яких застосовується ненормований робочий 
день, а тому він вважав, що умовами колективного договору фактично 
погіршується його становище як працівника, порівняно з правами та га-
рантіями, встановленими законодавством. Позивач вважав, що п.п. 5.2. 
та 5.8. колективного договору є недійсними, оскільки законодавством 
поняття ненормованого робочого дня не визначається, а також оскільки 
законодавством встановлена максимальна тривалість робочого часу, то 
вказівка на ненормований робочий день в колективному договорі є фак-
тично збільшенням такого часу, а тому є незаконним.

ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом, вважаючи, що укладенням 
колективного договору порушені його особисті трудові права.Але при 
цьому, він не поставив перед судом питання про нерозповсюдження осо-
бисто на нього нікчемних положень колективного договору, а просить 
визнати недійсним окремі пункти договору, при цьому не маючи повно-
важень, в даному випадку, представляти інтереси усього трудового ко-
лективу, яким було схвалено відповідний колективний договір.

У результаті розгляду справи суд дійшов висновку, що відсутні пра-
вові підстави для задоволення позовних вимог щодо встановлення ні-
кчемності та визнання недійсними частин колективного договору між 
адміністрацією та трудовим колективом ДК «Укроборонпром» на 2012-
2015 роки з моменту укладання договору [4].

Ті чи інші умови договорів про працю можна вважати недійсними 
лише на підставі відповідного рішення КТС або суду. Але стаття 9 та 
стаття 16 КЗпП передбачає, що умови договорів про працю, які погір-
шують правове становище працівників, треба вважати безумовно не-
дійсними, незалежно від того, чи ставиться або не ставиться питання 
про їх недійсність, без потреби дотримання спеціальної процедури й 
наявності відповідного рішення компетентного органу задля визнання 
їх недійсними.

У трудовому законодавстві не було розглянуте питання про способи 
захисту трудових прав. І все ж на підставі ст. 55 Конституції України 
(права і свободи людини і громадянина захищаються судом) можливе 
пред’явлення позову про визнання тієї чи іншої умови договору про 
працю такою, що погіршує правове становище працівника, тобто ви-
знання недійсним або встановлення нікчемності договору в цілому або 
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окремих його умов. Також за рішенням суду можуть бути застосовані 
правові наслідки недійсності.

Недійсними визнаються умови колективних договорів, які виходять 
за межі повноважень сторін, хоч б вони й поліпшували становище пра-
цівників. Застосуванню при вирішенні колективних та індивідуальних 
трудових спорів вони не підлягають, так як є нікчемними. Включення до 
колективного договору умов, що поліпшують становище працівників, 
можливе лише в межах повноважень сторін колективного договору.

Отже, підсумовуючи все вище сказане, варто наголосити на тому, що 
визнання недійсними умов договорів про працю, які погіршують право-
ве становище працівників у трудових правовідносинах, є однією із най-
важливіших і фундаментальних гарантій трудових прав працівників.

--------------------------
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971року1. 
Проект Трудового кодексу України, внесений у Верховну Раду 2. 

України народними депутатами України М.М. Папієвим та С.І. Кубівим 
за №1658 від 27.12.2014року, допрацьований 20.05.2015року

Директива №2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3. 
04 листопада 2003 року про деякі аспекти організації робочого часу

Справа №761/34161/17: http://reyestr.court.gov.ua4. 

ДІЯЛЬНІСТЬ фОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАхУВАННЯ 
УКРАЇНИ ЩОДО ПРОфІЛАКТИКИ НЕЩАСНИх ВИПАДКІВ 
НА ВИРОБНИЦТВІ ЯК ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАхИСТУ

Лічко А.І.
аспірант кафедри соціального права

Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Впродовж 2017 р. на території Львівської області України зареєстро-
вано 265 нещасних випадків на виробництві (травмовано 312 осіб, 34 із 
смертельним наслідком). Аналіз матеріалів розслідування цих випадків 
підтверджує той факт, що однією з причин настання цих подій є по-
рушення охорони праці з причин організаційного, технічного чи пси-
хофізичного характеру (пропорції вищезгаданих причин орієнтовно 
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4:2:2). А відтак, особливої актуальності набуває здійснення різних за 
природою та видами заходів щодо профілактики нещасних випадків на 
виробництві.

Відповідно до ст. 50 Закону України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування” одним із елементів системи соціального 
захисту від нещасних випадків є профілактика цих випадків на вироб-
ництві.

Профілактика як комплекс заходів, спрямованих на запобігання не-
щасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної 
умовами праці є законодавчим повноваженням Фонду соціального стра-
хування України (ч.1 ст.50 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування”). А статтею 51 (ч.1) визначено, що 
виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального страху-
вання України щодо запобігання нещасним випадкам покладається на 
страхових експертів з охорони праці. Правовою основою здійснення 
ними своїх повноважень є Положення про службу страхових експертів 
з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань.

Частиною 3 ст. 51 Закону України законодавчо закріплено обсяг по-
вноважень страхових експертів у сфері профілактики нещасних випад-
ків на виробництві. Варто наголосити, що зазначена стаття містить пере-
лік прав страхових експертів. Вважаємо, що зазначений вид діяльності 
страхових експертів з охорони праці є їх обов’язком у сфері соціального 
захисту громадян від нещасних випадків на виробництві, оскільки, від-
повідно до основ загальної теорії права, є необхідною, а не можливою 
поведінкою цих осіб.

Видами законодавчих повноважень страхових експертів з охорони 
праці є:

по-перше, безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприєм-
ства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілак-
тичної роботи з цих питань.

Найбільш дієвим заходом такої профілактики є планові перевірки 
страховими експертами з охорони праці, які проводяться згідно із за-
твердженим керівником відділення Фонду щоквартальним планом-
графіком. Страхові експерти під час перевірок розглядають:

стан виконання вимог Закону України “Про охорону праці” щодо 
створення на підприємстві служби охорони праці, виконання нею своїх 
основних завдань, обов’язків і ведення необхідної документації; органі-
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зацію, своєчасність та якість проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці; проведення інструктажів з питань охорони праці; 
проходження медоглядів найманими працівниками, виконання вимог 
заключного акта за результатами медогляду; виконання профілактичних 
та інших заходів з охорони праці на підставі планів робіт, приписів, на-
казів, розпоряджень, колдоговору; усунення причин нещасних випадків 
на виробництві, профзахворювань, здійснення профілактичних заходів 
за підсумками розслідування цих причин; наявність і роботу комісії з 
питань охорони праці та уповноважених найманими працівниками осіб 
з питань охорони праці; проведення атестації робочих місць за умова-
ми праці та виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією; 
виконання подань страхового експерта під час проведення попередніх 
перевірок; забезпеченість підприємства та найманих працівників ін-
струкціями з охорони праці, законодавчими та іншими нормативно-
правовими актами з охорони праці, наочною агітацією безпечних 
методів роботи; порядок допуску до виконання робіт з підвищеною не-
безпекою та інше.

Відповідно до норм Положення про службу страхових експертів з 
охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань України від 20.12.2011 №63, позапланові перевірки 
стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи підприємства про-
водяться у разі: 1) аварії, нещасного випадку на виробництві або профе-
сійного захворювання; 2) прохання суб’єкта господарювання здійснити 
перевірку або надати допомогу чи консультацію з питань охорони праці, 
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання; 3) необхідності перевірки виконання внесе-
них страховим експертом подань про усунення порушень законодавства 
з охорони праці.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним 
випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умова-
ми праці, страховими експертами з охорони праці робочих органів ви-
конавчої дирекції Фонду За 9 місяців 2018 року таких перевірок було 
здійснено на 6 668 підприємствах щодо стану профілактичної роботи 
із створення здорових та безпечних умов праці. Найбільше таких пере-
вірок було здійснено у: Дніпропетровській (760), Луганській (483), Ві-
нницькій (413), Черкаській областях (383);
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по-друге, у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а та-
кож у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств. В серед-
ньому таких розслідувань по два на одного експерта щомісячно;

по-третє, одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, у 
тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійсню-
ваної діяльності;

по-четверте, брати участь у роботі комісій з питань охорони праці 
підприємств та у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці;

по-п’яте, вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання 
про порушення законодавства про охорону праці, а центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 
– подання про застосування адміністративних стягнень або притягнен-
ня до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а 
також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і 
цехів, робота на яких загрожує здоров’ю або життю працівників.

Страховими експертами з охорони праці під час проведення переві-
рок виявлено 46 783 порушень законодавства про охорону праці. Вне-
сено 6 642 подання роботодавцям про порушення законодавства про 
охорону праці та отримано 5 942 відповіді на ці подання, на 688 подань 
термін надання відповіді не настав;

Вимоги страхового експерта щодо дотримання вимог законодавства з 
охорони праці є обов’язковими для виконання роботодавцями. Саме пе-
ревірки є законодавчо визначеним інструментом впливу на роботодавця 
з метою проведення профілактичної роботи, спрямованої на усунення 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 
випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим ви-
падкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці. 
Добросовісне виконання роботодавцем подань страхових експертів з 
охорони праці дозволяє усунути та/або зменшити небезпечні та шкідли-
ві виробничі фактори, які є причинами настання нещасних випадків;

по-шосте, складати протоколи про адміністративні правопорушення 
щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до від-
повідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства 
про охорону праці. Таке повноваження визнано одним із дієвих. За на-
слідками розгляду подання страхового експерта з охорони праці орган 
виконавчої влади з нагляду за охороною праці має право заборонити по-
дальшу експлуатацію робочих місць, дільниць та цехів, робота на яких 
загрожує здоров’ю або життю найманих працівників.
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До органів Державної служби України з питань праці внесено 14 по-
дань щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до 
відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодав-
ства про охорону праці.

Протягом 9 місяців 2018 року страховими експертами з охорони 
праці складено 302 протоколи про адміністративні правопорушення за 
несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві, роз-
глянуто 152 скарги та заяви застрахованих осіб.

МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА  
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Мазаракі Н.А.
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного 

приватного, комерційного та цивільного права Київського 
національного торговельно-економічного університету

м.Київ, Україна

Права людини є найвищою цінністю для держави, влади та грома-
дянського суспільства, а функціонування права направлено передусім 
на забезпечення цих прав. Саме тому правові держави мають спрямо-
вувати свій механізм на створення умов для реалізації, охорони та за-
хисту прав людини. У ході реалізації права на справедливий суд лю-
дина поновлює порушені права і свободи, при цьому держава повинна 
забезпечити не тільки ефективну систему правосуддя, але й належним 
чином забезпечений, доступний та широкий спектр методів вирішення 
правових спорів.

Сутність правової системи України як феномена базується на кон-
ституційних положеннях відповідно до концепції природних прав, по-
літичного плюралізму, пріоритету прав людини, відповідальності дер-
жави перед особою, на забезпеченні гармонізації політико-правових 
процесів [1].

Утвердження верховенства права у суспільстві і забезпечення кож-
ному права на справедливий судовий розгляд відносяться до першочер-
гових завдань сучасної держави.

Сутність верховенства права полягає в тому, що права людини та 
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основоположні свободи є тими цінностями, що формують зміст і спря-
мованість діяльності держави. Однак верховенство права так і залиша-
тиметься доктриною, позбавленою практичного значення, допоки судді 
не керуватимуться у своїй професійній діяльності принципом верховен-
ства права. Дальший розвиток правосуддя в Україні має бути спрямова-
ний на утвердження верховенства права через забезпечення:

- доступності правосуддя;
- справедливої судової процедури;
- незалежності, безсторонності та професіоналізму суддів;
- юридичної визначеності, однаковості судової практики і відкритос-

ті судових рішень;
- ефективності судового захисту.
Водночас доступність до правосуддя не виключає можливості для 

особи вирішити свій спір у позасудовому порядку. Держава повинна 
сприяти розвитку таких недержавних інституцій, як третейські суди, 
посередники (медіатори) тощо, які допомагають залагодити спір, не до-
водячи його до суду.

Повноцінна судова реформа неможлива без реформування та розви-
тку інститутів, які безпосередньо пов’язані з реалізацією права на судо-
вий захист.

З метою розвантаження судів потрібно розвивати альтернативні (по-
засудові) способи врегулювання спорів, а також створювати умови для 
стимулювання дешевших і менш формалізованих способів їх врегулю-
вання. Наукового обгрунтування і практичного втілення потребує меді-
ація – діяльність професійних посередників, які спрямовують учасників 
юридичного спору до компромісу і врегулювання спору самостійно са-
мими учасниками. Необхідно інформувати громадськість про переваги 
цих способів захисту прав порівняно з судовим механізмом. Звернення 
до суду бажано використовувати як винятковий спосіб врегулювання 
юридичного спору.

Одним із ключових питань щодо запровадження інституту медіації 
залишається забезпечення саме справедливого вирішення правового 
спору на засадах верховенства права. На вказаному аспекті наголошує 
Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015-2020 роки, затверджена Указом Президента України 
від 20 травня 2015 р. №276.

Вказаний документ стверджує, що метою судової реформи є утвер-
дження такого правопорядку, який грунтується на високому рівні пра-
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вової культури в суспільстві, діяльності всіх суб’єктів суспільних від-
носин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, 
а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в розумні строки. 
Судова система України та суміжні правові інститути існують для за-
хисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав 
та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави шляхом сво-
єчасного, ефективного і справедливого вирішення правових спорів на 
засадах верховенства права.

Зауважимо, що реформування вітчизняної судової системи відпові-
дає загальносвітовим тенденціям, у тому числі щодо визнання та спри-
яння альтернативним методам вирішення спорів, зокрема, медіації.

Альтернативне вирішення спорів визнано необхідною складовою 
доступності правосуддя на міжнародному, наднаціональному та націо-
нальному рівнях. Так, Рада ЄС вважає принцип доступу до правосуддя 
фундаментальним принципом права ЄС та з метою забезпечення кращо-
го доступу до правосуддя закликала держави-члени створювати альтер-
нативні позасудові процедури. У травні 2000 р. Рада затвердила висно-
вки щодо альтернативних способів вирішення спорів у цивільному та 
комерційному праві та заявила, що встановлення в цій сфері основних 
принципів – необхідний крок на шляху до розвитку та нормальному 
функціонуванню позасудових процедур урегулювання спорів у цивіль-
них та комерційних справах, що спрощують та полегшують доступ до 
правосуддя.

Альтернативне вирішення спорів досить бурхливо розвивається у 
США, і якраз здебільшого американський досвід став основою для все 
більш широкого запровадження позасудового вирішення спорів в ін-
ших державах яе на приватному (практика включення медіаційних та 
арбітражних застережень у договірну практику) та державному рівнях 
(інституалізація певних методів альтернативного вирішення спорів, зо-
крема, медіації).

Передумовами до розвитку та популяризації альтернативних мето-
дів вирішення спорів перш за все стали проблемні аспекти, притаманні 
функціонуванню державної судової системи будь-якої країни та, як на-
слідок, реалізації права на справедливий суд: значні фінансові та часові 
витрати, пов’язані із необхідністю оплати судових зборів, послуг юрис-
тів, завантаженістю судів та заформалізованістю судового процесу,

Більше того, сучасне життя зумовлює значну кількість спорів, різних 
за своює суттю, предметом, сферою суспільних відносин, які однознач-
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но не можуть бути вирішені у рамках судового розгляду з об’єктивних 
та суб’єктивних причин.

Можна стверджувати, що сучасна концепція доступності правосуддя 
включає державну судову систему та суміжні правові інститути – а саме, 
альтернативне вирішення спорів. Альтернативні методи вирішення спо-
рів як складова забезпечення доступу до правосуддя мають відповідати 
сукупності критеріїв, дотримання яких забезпечуватиме можливість для 
сторін спору вирішіти спір: у розумні строки, у межах розумних витрат, 
у рамках прозорої та честної процедури та досягти справедливого рі-
шення.

Потенційна можливість досягти справедливого рішення у правовому 
спорі у результаті процедури медіації дає місце останній в державній 
системі вирішення спорів та статус складової у реалізації права на до-
ступ до правосуддя.

Справедливість є базисною категорією медіації, адже такий метод 
вирішення спорів життєздатний виключно у разі забезпечення справед-
ливого рішення спору, а завданням медіаторської спільноти, законодав-
ця та суспільства у цілому є запровадження та практичне застосування 
таких правил, норм медіаційної процедури, які унеможливлять неспра-
ведливість процедури та результату медіації. хоча поняття справедли-
вості завжди індивідуально для сторін спору, відкидати моральні устої 
та традиції суспільства неможливо, і тільки тоді можна буде говорити 
про утвердження справедливості та верховенства права завдяки меді-
ації, коли ідеї соціальної справедливості, свободи, рівності, норми мо-
ралі, традиції та звичаї, легітимовані суспільством, знайдуть своє відо-
браження у медіаційних угодах.

--------------------------
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ЗДІЙСНЕННЯ РОЗПОРЯДЧИх ПРАВ СТОРІН У СПРАВІ 
ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Максимець Б.А.
студент 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету
Львівського національного університету ім. Івана Франка

м. Львів, Україна

Суттєві зміни, яких зазнало цивільно-процесуальне законодавство 
України за останні роки, а зокрема, прийняття ЗУ “Про внесення змін 
до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуально-
го кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів” сприяють постійному їх вивченню і уза-
гальненню. Розпорядчі права сторін є однією з найважливіших складо-
вих ЦПК України, належний рівень реалізації цих прав залежить від їх 
регламентації в законодавстві. Саме тому ця тема є досить актуальною 
і потребує детального вивчення. Пропонуємо розглянути деякі з таких 
розпорядчих прав.

Відповідно до статті 49 ЦПК України позивач вправі відмовитись від 
позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, змінити пред-
мет або підставу позову, а відповідач має право визнати позов та подати 
зустрічний позов[1]. Спільним правом сторін є право укласти мирову 
угоду, а також право на передачу спору на розгляд до третейського суду 
за угодою сторін. Для кращого розуміння суті цих прав вважаю за необ-
хідне розглянути кожне з них окремо.

Позивач може здійснити своє право щодо відмови від позову на будь-
якій стадії цивільного процесу. Наслідками відмови позивача від позову 
є закриття провадження у справі та неможливість повторного звернення 
до суду з приводу спору з тих самих підстав, про той самий предмет та 
між тими самими сторонами. Позивач повинен зазначити про відмову 
від позову в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Право на відмову від позову має також третя особа, яка заявляє са-
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мостійні вимоги на предмет спору, – стосовно пред’явлених нею вимог, 
кожний зі співпозивачів – відносно своєї вимоги. Фактично відмова по-
зивача від позову є актом розпорядження процесуальним правом, тобто 
правом на судовий захист.

Право позивача на зміну предмета або підстави позову закріплено в 
ст. 49 ЦПК України. Змінити предмет або підставу позову позивач може 
до закінчення підготовчого засідання шляхом подання письмової заяви, 
а у справі спрощеного позовного провадження не пізніше ніж за п’ять 
днів до початку першого судового засідання у справі. Законодавець чіт-
ко зазначив, що змінити можна предмет або підставу позову, одночасно 
змінити предмет і підставу позову забороняється.

У науці цивільного процесуального права під предметом позову ро-
зуміють матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, щодо якої 
суд має ухвалити рішення[2, с.517; 3, с.142]. Під підставами розуміють 
обставини, якими позивач обгрунтовує свою вимогу, а також факти, що 
підтверджують ці обставини. Вони лише підтверджують наявність або 
відсутність юридичних фактів, які входять у підставу позову [2, c.518].

Крім того у ЦПК України передбачено, що у разі направлення справи 
на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позо-
ву не допускаються, крім випадку якщо це необхідно для захисту прав 
позивача у зв’язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася 
після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася 
за правилами спрощеного позовного провадження, – після початку пер-
шого судового засідання при первісному розгляді справи. На мою думку, 
передбачений виняток є досить вдалим і буде сприяти захисту прав по-
зивача, однак постає питання реалізації його на практиці.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.49 ЦПК України позивач вправі збільшити 
або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засі-
дання або до початку першого судового засідання, якщо справа розгля-
дається в порядку спрощеного позовного провадження.

Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог варто ро-
зуміти зміну кількісних показників, у яких виражається позовна вимога. 
Збільшення або зменшення розміру позовних вимог може стосувати-
ся лише вимог майнового характеру. Якщо ж позивач збільшує розмір 
немайнових вимог, це має розцінюватись як одночасна зміна предмета 
й підстав позову (адже додається ще одна вимога, яка обґрунтовується 
новими обставинами)[4, с.12].

Цікавим є те, що, якщо позивач подав заяву про зміну предмета або 
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підстави позову, заяву про збільшення або зменшення позовних вимог 
він повинен подати до суду докази направлення копії такої заяви та до-
даних до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання та-
ких доказів позивачем суд не приймає до розгляду та повертає відповід-
ну заяву, про що зазначає у рішенні суду.

Одним із розпорядчих прав відповідача, яке надає змогу захистити 
себе від первісного позову, є зустрічний позов. Науковці сходяться на 
думці, що зустрічний позов виконує функцію захисту від первісного 
позову лише у разі, коли відповідно до вимог ст. 193 ЦПК України за-
доволення зустрічного позову може виключити повністю або частково 
задоволення первісного позову. В інших випадках зустрічний позов є 
самостійною вимогою відповідача до позивача[5, c.179].

Відповідно до ст. 193 ЦПК України відповідач має право пред’явити 
зустрічний позов у строк для подання відзиву. В ч.7 ст. 178 ЦПК України 
передбачено, що відзив подається в строк, встановлений судом, який не 
може бути меншим п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про від-
криття провадження у справі. Суд на власний розсуд в межах загально-
го строку для розгляду цивільної справи встановлює строк для подання 
відзиву, а, отже і строк для подання зустрічного позову. Це дозволить 
обмежити зловживання своїм процесуальним правом відповідачем.

О.С. Пепеляшков виділяє два аспекти зловживання правом на 
пред’явлення зустрічного позову, що суперечать принципу процесу-
альної економії. Першим аспектом є подання зустрічного позову, що не 
пов’язаний з первісним позовом. У такому разі заходом реагування суду 
є відмова у прийнятті зустрічного позову до спільного розгляду. Другий 
аспект полягає у пред’явленні необгрунтованого чи безпідставного зу-
стрічного позову, під час вирішення питання про прийняття якого суддя 
перевіряє лише пов’язаність останнього з первісним позовом та відпо-
відність умовам щодо форми та змісту. У відповідача з’являються багато 
способів затягування розгляду справи і як наслідок стає неможливим 
розглянути справу у розумний строк [6, с.24-25].

Важливим також є право відповідача на визнання позову. На відміну 
від відмови від позову, визнання відповідачем позову не є підставою для 
закриття провадження у справі, а навпаки, є результатом вирішення спра-
ви по суті з ухваленням рішення суду про задоволення позову. Мотивами 
визнання позову можуть бути необґрунтованість заперечень відповідача 
та переконання в справедливості вимоги позивача, повна або часткова 
добровільна відмова відповідача від належного йому суб’єктивного пра-
ва на користь позивача, небажання продовжувати спір.
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Відповідно до п.1 ч.2 ст. 49 ЦПК України відповідач має право ви-
знати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судово-
го процесу. Якщо таке визнання суперечить закону або порушує права, 
свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову в 
прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Отже, розпорядчі права сторін в позовному провадженні є тією осно-
вою, завдяки якій сторони захищають свої порушені права та інтереси в 
суді. Оновлення цивільного процесуального законодавства України ви-
магає постійного доктринального аналізу цих прав та виявленню про-
блем щодо практики застосування даного процесуального інституту, 
адже суспільство знаходиться в постійному розвитку і законодавство 
повинне йому відповідати.

--------------------------
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ЗАКОН «ПРО ВІДПУСТКИ» ТА ЙОГО РОЛЬ У ЮРИДИЧНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК В УКРАЇНІ

Маланчук О.О.
Аспірант кафедри соціального права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

м. Львів, Україна

Законодавство про відпустки, яке перейшло у спадщину Україні з 
радянських часів, було застарілим та не відповідало прогресивним по-
ложенням міжнародно-правових актів. У зв’язку з цим 15 листопада 
1996 року в Україні було прийнято Закон “Про відпустки”19 (далі – За-
кон №504), основою для якого послужили Конвенції Міжнародної ор-
ганізації праці і акти Європейського Союзу у сфері прав на відпочинок. 
Зокрема, серед конвенцій МОП слід назвати Конвенцію МОП №52 про 
щорічні оплачувані відпустки 1936 р.20, Конвенцію МОП №132 про 
оплачувані відпустки (переглянута) 1970 р.21, Конвенцію МОП №140 
про оплачувані учбові відпустки 1974 року22. Це основні джерела права 
на які орієнтуються держави при встановленні мінімальних стандартів 
гарантій права працівників на відпочинок.

Закон №504 визначає коло осіб, які мають право на відпустки, зо-
крема, громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з під-
приємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 
виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим 
договором у фізичної особи. Також у Законі закріплюється важливе по-
ложення щодо рівності між іноземцями та особами без громадянства, 
які працюють в Україні, та громадянами України в їхньому праві на від-
пустку.

Закон передбачає, що право на відпустку забезпечується гаранто-

19 Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р., №504/96-ВР // ВВР України. – 
1997. – №2. – Ст.4.

20 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №52 про щорічні опла-
чувані відпустки 1936 р.: Закон України від 06.07.1956 року. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_003

21 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №132 (переглянутої) 
1970 року про оплачувані відпустки: Закон України від 29 травня 2001 року №2481-III // 
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №31. – Ст. 156.

22 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про оплачувані учбові 
відпустки 1974 року №140: Закон України від 26 вересня 2002 року №174-ІV [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/174-15.
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ваним наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її 
період місця роботи (посади) та заробітної плати (допомоги). Зокрема, 
тривалість щорічної основної відпустки, що надається працівникам по-
винна становити не менш як 24 календарних дні за відпрацьований ро-
бочий рік, який обчислюється з дня укладення трудового договору.

Це правило відповідає Конвенції МОП №132 про оплачувані від-
пустки (переглянутій) 1970 р., згідно з якою відпустка в жодному разі не 
може становити менше трьох робочих тижнів за один рік роботи, проте 
суперечить ст.2 Європейської соціальної хартії (переглянутої), яка пе-
редбачає встановлення щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не 
менше чотирьох тижнів.

Цікавим, у частині визначення строку тривалості відпустки є досвід 
Франції, де встановлено мінімальну щорічну відпустку більшої трива-
лості, ніж в Україні. При цьому тут законодавство передбачає диферен-
ційований підхід до визначення тривалості відпустки в залежності від 
стажу роботи та віку працівника. Зокрема, за один місяць роботи пра-
цівник отримує відпустку – 2,5 дні, але загальна тривалість такої від-
пустки не повинна перевищувати 30 робочих днів23.

Автори підручника з трудового права за редакцією П.Д. Пилипен-
ка також вважають, що тривалість щорічної відпустки мала б залежати 
від тривалості стажу роботи працівника. Адже законодавством багатьох 
європейських держав встановлено, що тривалість основної щорічної 
відпустки залежить від тривалості трудових відносин кожного праців-
ника. їм гарантується відпустка мінімальної тривалості, незалежно від 
трудового стажу, але у подальшому, чим довше працює особа на під-
приємстві, тим більшої тривалості надається їй щорічна відпустка. При 
цьому відпустка виконує також своєрідну функцію стимулювання три-
валої роботи на одного роботодавця24.

У ч. 3 ст. 2 Закону «Про відпустки» передбачений ще один спосіб за-
безпечення права на відпочинок шляхом заборони заміни відпустки гро-
шовою компенсацією. Проте існують винятки з цього правила, а саме у 
разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за 
всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової від-
пустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з 
інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

23 Гаращенко Л.П. Правове регулювання відпусток за законодавством України: Моно-
графія. – К.: Павлім, 2003.

24 Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. 
закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.-544с.
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Також у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-
педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до 
звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація 
виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розра-
хунку повної їх тривалості. У разі переведення працівника на роботу на 
інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні що-
річних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на раху-
нок підприємства, на яке перейшов працівник. За бажанням працівника 
частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При 
цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпус-
ток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні. Особам віком до 
вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією 
не допускається.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним 
дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які 
мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям.

Не зважаючи на сформованість законодавства у сфері забезпечення 
права на відпочинок, судова практики свідчить про те, що виникає чи-
мало порушень, які пов’язані з виплатою компенсації за невикористану 
відпустку.

Підтвердженням цього є, зокрема, ухвала Колегії суддів Вищого ад-
міністративного суду України, яка розглянула у судовому засіданні спра-
ву №816/957/15-а25 за позовом працівника до Міністерства внутрішніх 
справ України в Полтавській області про зобов’язання нарахувати та ви-
платити грошову компенсацію за невикористані відпустки за 2013-2014 
роки. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що з березня 
1994 року проходив службу в органах внутрішніх справ, з яких звіль-
нився 28 лютого 2015 року у запас за підпунктом «б» пункту 64 (через 
хворобу) Положення про проходження служби рядовим і начальниць-
ким складом органів внутрішніх справ №114.

Суд першої інстанції вирішив спір на користь працівника, проте апе-
ляційний суд скасував це рішення і відмовив у позові виходячи з того, 
що позивач не має права на отримання такої компенсації за приписами 
пункту 56 Положення №114, які передбачають надання чергової від-
пустки особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, 
звільненим із органів внутрішніх справ за віком, через хворобу, обме-

25 Ухвала Колегії суддів Вищого адміністративного суду України від 11.02.2016 р. – 
Архів Верховного Суду України. – Ухвали, 2016, справа №816/957/15-а.
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жений стан здоров’я чи скорочення штатів, у році звільнення, за їх ба-
жанням. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються з 
органів внутрішніх справ, за невикористану в році звільнення відпустку 
виплачується грошова компенсація відповідно до законодавства. Разом 
з тим, питання щодо виплати компенсації за всі невикористані дні що-
річної основної відпустки цим Положенням не врегульовані.

Остаточне рішення прийняв Вищий адміністративний суд та поста-
новив задовольнити вимоги позивача, враховуючи те, що Верховний 
Суд України у постанові від 14 жовтня 2010 року (справа №21-413а14) 
висловив правову позицію, щодо приписів пункту 56 Положення №114, 
які, на його думку, є юридично недосконалими, а тому при застосуванні 
законодавства його тлумачення має здійснюватися з урахуванням змісту 
норм, що мають вищу юридичну силу. Також передбачено, що особи 
начальницького складу органів внутрішніх справ, у випадку звільнення 
із органів внутрішніх справ, мають право на отримання грошової ком-
пенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки.

Щодо законодавства, яке має вищу юридичну силу, то у частині пер-
шій статті 24 Закону «Про відпустки» працівнику також передбачена 
грошова компенсація за всі невикористані працівником дні щорічної 
відпустки. Зазначене положення дублюється у частині першій статті 83 
КЗпП.

Аналогічне рішення прийняла Колегія суддів Судової палати у ци-
вільних справах Верховного Суду України, розглянувши в судовому за-
сіданні цивільну справу №6-13058св08 щодо виплатити компенсації за 
дні невикористаної відпустки26.

Ці та деякі інші порушення законодавства про відпустки дали під-
ставу для висновку деяким науковцям, що для недопущення порушення 
права на відпочинок, повинен існувати чіткий механізм реалізації цих 
прав, а отже, і відповідні санкції за його порушення27.

Отже, Закон «Про відпустки» відображає прогресивні положення 
щодо забезпечення права на відпочинок та відповідає міжнародним 
правовим актам. Більше того, деякі його норми містять кращі умови 
для працівників, ніж у ратифікованих Україною Конвенціях. А, що сто-
сується тривалості щорічної відпустки, яка не ставиться у залежність 

26 Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду від 17.11.2008р. – 4 лю-
того 2015 року. – Архів Верховного Суду України. – Ухвали, 2008, справа №6-13058св08

27 Готра В. В. Нормативно-правове забезпечення часу відпочинку працівників в Укра-
їні / В. В. Готра // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2010. – №18. – С. 277-
285. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_39.
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від тривалості стажу роботи працівника, то на майбутнє, очевидно, слід 
скористатись позитивною практикою розвинених європейських країн, 
особливо з огляду на вступ України до Європейського Союзу.

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО acquIS commuNautaIre: 
СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

Малюга Л.Ю.
кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м.Київ, Україна

Імплементація досвіду Європейського Союзу на терени України 
потребує додаткового дослідження та розробки певних рекомендацій 
для забезпечення ефективного функціонування моделі інституту соці-
альної політики в Україні [1, с. 268]. Актуальність дослідження інсти-
туційних засад адаптації соціального законодавства України до acquis 
communautaire полягає у тому, що ефективність реалізації євроінте-
граційних прагнень значною мірою залежить від виконання Україною 
зобов’язань щодо планомірного узгодження, зближення та пристосуван-
ня нормативно-правових актів з європейськими стандартами правового 
регулювання окремих видів суспільних відносин та правової регламен-
тації пріоритетних сфер, до яких, безумовно, належить і соціальна.

Нормативно-правову засаду становить Закон України «Про Загаль-
нодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» від 18.03.2004 №1629-IV, численні підзаконні 
нормативно-правові акти, прийняті для його виконання, міжнародні до-
говори та угоди України і Європейського Союзу, у тому числі, Угода 
про асоціацію. При цьому, відзначимо, що законодавство про адаптацію 
вітчизняного соціального законодавства до acquis communautaire має за-
гальний характер. Тобто, відповідні нормативно-правові акти прийма-
ються не лише із метою вдосконалення соціальної сфери. В даному кон-
тексті соціальна сфера є однією із тих, які вдосконалюються на основі 
права Європейського Союзу.

Щодо державних органів, які здійснюють та координують функці-
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онування механізму адаптації соціального законодавства України до 
acquis communautaire, відзначимо роль Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства со-
ціальної політики України.

Так, Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в 
Україні, а отже, саме вона уповноважена забезпечувати ухвалення за-
конів на виконання зобов’язань України у сфері адаптації соціального 
законодавства, а також здійснювати правову експертизу внесених за-
конопроектів на відповідність acquis communautaire. Звернемо увагу на 
те, що координацію діяльності у сфері адаптації законодавства здійснює 
профільний Комітет Верховної Ради України з питань європейської ін-
теграції. Інструментом реалізації її повноважень у сфері адаптації со-
ціального законодавства України до acquis communautaire є законодавча 
діяльність, а саме, прийняття таких актів соціального законодавства, які 
відповідають положенням acquis communautaire.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів вико-
навчої влади, тому роль даного органу полягає у забезпеченні виконан-
ня державних програм адаптації соціального законодавства України до 
acquis communautaire. Інструментом реалізації його повноважень у сфе-
рі адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire 
є прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які передбачають 
створення спеціальних інституцій для здійснення такої діяльності (Між-
відомча координаційна рада з адаптації законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу, Урядовий офіс координації європей-
ської та євроатлантичної інтеграції тощо), а також, визначення порядку 
їх функціонування із метою досягнення кінцевої мети адаптації.

Міністерство юстиції України, згідно до чинного законодавства є 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу. Тож, на сьогодні даний орган фактично забезпечує реалізацію 
політики у сфері адаптації соціального законодавства України до acquis 
communautaire, а також здійснює інші передбачені чинним законодав-
ством функції. У його складі функціонує Департамент міжнародного 
права Міністерства юстиції України, до завдань якого серед іншого від-
несено здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових 
актів щодо відповідності Конституції, законам та іншим нормативно-
правовим актам України, а також міжнародним договорам України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; забезпечення 
співробітництва з міжнародними організаціями, членом яких є Україна 
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та відповідальність за виконання зобов’язань перед якими покладено 
на Мін’юст; здійснення експертизи щодо відповідності зобов’язанням 
України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Со-
юзу відомчих нормативно-правових актів тощо. Логічним є висновок, 
що усі перераховані повноваження стосуються і адаптації соціального 
законодавства України до acquis communautaire. Отже, інструментами 
реалізації повноважень Міністерства юстиції України у сфері адаптації 
соціального законодавства України до acquis communautaire на сьогодні 
є правова експертиза актів соціального законодавства України на пред-
мет їх відповідності положенням європейського законодавства, а також 
співробітництво із міжнародними організаціями у питаннях соціально-
го законодавства.

Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу забезпечує взаємодію органів державної вла-
ди та недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної про-
грами адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу, а також формулює пропозиції щодо розвитку співробітництва з 
Європейським Союзом у сфері адаптації соціального законодавства. Всі 
її функції випливають фактично із назви даного органу – він здійснює 
координацію процедур адаптації соціального законодавства України до 
acquis communautaire. Із координацією пов’язані і усі інструменти реа-
лізації повноважень Ради у даній сфері – утворення консультаційних та 
експертних комісій, робочих груп; отримання інформації, документів та 
матеріалів; аналітична діяльність на основі такої інформації тощо.

Міністерство соціальної політики України, згідно із відповідним По-
ложенням, є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у соціальній сфері. У частині 
4 Положення встановлено, що до компетенції даного органу відноситься 
участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до за-
конодавства ЄС в межах повноважень. Втім, у порівнянні із попередні-
ми виділеними органами, такі повноваження є у більшій мірі консуль-
тативними. Даний орган бере участь, втім не здійснює безпосередньо 
адаптацію соціального законодавства України до acquis communautaire. 
Тобто, інструмент реалізації його повноважень у сфері адаптації соці-
ального законодавства України до acquis communautaire – це консульта-
тивна участь, яка втім не є ключовою для даного механізму.

На думку О.С. Проневича, незважаючи на збереження чинності за-
кону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодав-
ства України до законодавства Європейського Союзу», упродовж 2014 
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– 2016 років національний інституційний механізм адаптації законо-
давства було суттєво скориговано [2, с. 71]. Чинні інституційні засади 
адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire 
були фактично сформовані станом на 2004 рік. Тож на сьогодні, усі по-
ложення соціального законодавства України приймають у відповідності 
до європейського законодавства. З метою удосконалення інституційного 
механізму необхідно активно залучати недержавні інституції та наукові 
колективи до реалізації адаптаційних заходів.

--------------------------
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Конституцією України в ч. 3. ст. 49 задекларовані положення, що 
стосуються, зокрема, гарантій створення державою умов для ефектив-
ного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а також 
надання безоплатної медичної допомоги у державних та комунальних 
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закладах охорони здоров’я. А отже, громадяни мають невід’ємні права, 
що випливають з вищезазначеного, реалізація яких повинна безпере-
шкодно здійснюватись по всій території України.

У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична до-
помога надається безоплатно – дані положення задекларовані в ч. 3. ст. 
49 Конституції України – нормативно-правовому акті, який має найви-
щу юридичну силу та є обов’язковим для виконання на всій території 
нашої Держави [1].

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 
положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних 
і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 
безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002

№10-рп/2002 (далі – Рішення) було визначено, що положення части-
ни третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» 
треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони 
здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її 
обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за 
надання такої допомоги [2].

Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що кожен, хто 
звертається за медичною допомогою до закладу охорони здоров’я неза-
лежно від форми власності має гарантоване право отримати її безоплат-
но. Проте, гарантоване право не у всіх випадках знаходить своє втілення 
в реальному житті.

Водночас у Рішенні зазначається, що порядок надання медичних 
послуг, які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі у 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я та перелік таких 
послуг мають бути визначені законом.

Що ж входить до переліку медичної допомоги, яка повинна бути на-
дана безоплатно?

Відповідаючи на дане запитання, Слід зауважити на тому, що в умо-
вах ринкової моделі економіки «безоплатність медичної допомоги» 
взагалі не може мати достатнього обґрунтування, аде видатки на «без-
оплатну медичну допомогу» завжди оплачуються до чи після самим па-
цієнтом шляхом відрахувань від заробітної плати чи інших доходів до 
бюджетів.

Саме тому, погоджуємось з думкою Міністерства економіки та з 



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
206

--------------------------

питань європейської інтеграції України, яке стверджує, що положення 
частини третьої статті 49 Конституції України про безоплатність є од-
ним з рецидивів планової економіки та зовсім не враховує ринкових 
принципів. На думку Міністерства, «безоплатну медичну допомогу» 
доцільніше розглядати як благодійну, що оплачується іншими членами 
суспільства.

Саме тому державні гарантії в сфері надання медичних послуг по-
винні бути приведені у відповідність з економічними можливостями 
суспільства шляхом визначення державного гарантованого пакета ме-
дичної допомоги, що базується на пріоритетах охорони здоров’я, врахо-
вує поточний економічний стан і можливості держави та фінансується з 
урахуванням положень статті 95 Конституції України.

30.01.2018 набрав чинності Закон України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення». Стаття 4 вищезазначе-
ного Закону гарантує, зокрема, повну оплату за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських за-
собів, пов’язаних з наданням: екстреної медичної допомоги; первинної 
медичної допомоги; вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; паліативної ме-
дичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 
років; медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами [3].

На сьогодні майже по всій Україні заклади охорони здоров’я, що 
надають первинну медико-санітарну допомогу, були реорганізовані у 
комунальні некомерційні підприємства, наслідком чого стала зміна са-
мої суті фінансування даних закладів. Якщо раніше це були кошти Дер-
жавної медичної субвенції, то сьогодні – це кошти Національної служби 
здоров’я України, основною функцією якої бути розпорядником бю-
джетних коштів, призначених для покриття витрат на надання медичної 
допомоги для всіх громадян України в межах державного гарантованого 
пакету медичної допомоги. Вищезазначена служба була створена в по-
точному році з метою бути єдиним національним замовником медичних 
послуг, та відшкодовувати кошти за фактично надані послуги.

Підсумовуючи вищевказане, вважаємо, що саме з початком впрова-
дження реформи, дійсно розпочалась реалізація принципу безоплатнос-
ті медичної допомоги. Проте, вважаємо все ж за доцільне внести зміни 
до статті 49 Конституції України з метою приведення даних положень 
до сучасних реалій та у відповідність до економічних можливостей сус-
пільства.
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу-2. 

ційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлу-
мачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 
надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 
29 травня 2002 року N 10-рп/2002: [Електронний ресурс] // – Режим до-
ступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02#n54.

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного об-3. 
слуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII: [Електронний ре-
сурс] // – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19.

ОСОБЛИВОСТІ фУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАхУВАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Михайлова І.Ю.
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри трудового, земельного
та господарського права

Хмельницького університету управління та права,
доцент

м. Хмельницький, Україна

3 жовтня 2017 року Верховною Радою України був прийнятий За-
кон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо підвищення пенсій» №2148-VIII [4], яким передбачено зміни 
до пункту 9 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [5], де зазнача-
ється, що перерахування страхових внесків до накопичувальної системи 
пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року, хоча на-
разі достеменно невідомо коли ж розпочне своє функціонування другий 
рівень пенсійної системи України.

Варто зазначити, що будь-хто не зможе брати участь в накопичуваль-
ній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
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Отже, для того, щоб стати учасником накопичувальної системи, слід 
дотримуватися трьох умов. По-перше, особа має бути застрахованою 
в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
Так, в пункті 9 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбаче-
но, що учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування є 
особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному 
страхуванню згідно з цим Законом (стаття 11).

Якщо проаналізувати статтю 11 Закону, де визначені категорії осіб, які 
підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню, то можна 
відокремити тих, за яких, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі 
категорії застрахованих осіб» від 2 березня 2011 року №178, сплата єди-
ного внеску здійснюється в межах та за рахунок загального обсягу ви-
датків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік 
для Пенсійного фонду України [2]. До таких людей, наприклад можна 
віднести осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, 
при усиновленні дитини; одного з непрацюючих працездатних батьків, 
усиновителів, опікуна, піклувальника, які фактично здійснюють догляд 
за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які 
здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка 
досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та за висновком 
закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, 
якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбав-
ку або компенсацію відповідно до законодавства.

Отож, виникає питання, яким чином і за який рахунок будуть здій-
снюватись виплати до накопичувальної системи для таких осіб. Чи 
готова держава брати на себе такі фінансові зобов’язання, адже, якщо 
солідарна пенсійна система носить розподільний характер і виконує на-
самперед соціальну функцію, то внески до накопичувальної системи 
будуть мати персоніфікований характер і акумулюватися на індивіду-
альних пенсійних рахунках.

Другою умовою участі є вимога до віку. Зокрема, не зможуть бути 
платниками страхових внесків особи, які досягли пенсійного віку ви-
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значеного законодавством. На сьогодні, враховуючи приписи статті 26 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» пенсійний вік залежить від наявного в особи страхового стажу: 
60 років за наявності 25 років страхового стажу або ж 63 роки, якщо за-
гальна тривалість страхового стажу становить від 15 до 25 років. Також 
залежно від віку допускається можливість сплати страхових внесків не 
на загальнообов’язкових засадах, а на добровільних. Так, застраховані 
особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досяг-
нення пенсійного віку, мають право прийняти рішення не сплачувати 
страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.

Третьою умовою участі у накопичувальній системі є сплата страхо-
вих внесків. Відповідно до частини 3 статті 1 Закону України «Про захо-
ди щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 
від 08 липня 2011 року №3668-17 [3] страхові внески сплачуватимуться 
у таких розмірах: у рік запровадження перерахування – 2 відсотки бази 
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування, встановленого для таких учасників, кожного наступного 
року – у розмірі, збільшеному на 1 відсоток, до досягнення 7 відсотків і 
подальшої сплати у зазначеному розмірі.

Наразі не з’ясовано, яка саме модель функціонування накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування буде діяти: централізована (шля-
хом створення цільового позабюджетного Накопичувального фонду) чи 
децентралізована (шляхом обрання недержавних пенсійних фондів, в 
яких застраховані особи бажають формувати свої обов’язкові пенсійні 
накопичення). хоча, на наш погляд, варто запроваджувати децентралі-
зовану модель, так як система недержавного пенсійного забезпечення 
діє в Україні вже 14 років і за своїми принципами – це добровільна на-
копичувальна складова пенсійної системи. Діяльність суб’єктів цієї сис-
теми спрямована на накопичення коштів на майбутню пенсію шляхом 
акумулювання, збереження та інвестування коштів учасників. Законо-
давча збалансованість та урегульованість забезпечує системі рівновагу 
та стабільність на тривалу перспективу, так як відповідно до частини 12 
статті 6 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [6] 
недержавний пенсійний фонд не може бути оголошеним банкрутом і 
ліквідований за чинним законодавством України про банкрутство.

Враховуючи це, саме на недержавні пенсійні фонди необхідно по-
класти функції акумулювання, збереження та інвестування пенсійних 
коштів у накопичувальній системі пенсійного страхування. Таке рішен-
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ня не потребуватиме додаткових коштів на створення інституційних 
компонентів накопичувальної системи [5, с. 25]. Однак, необхідно дуже 
відповідально підійти до питання визначення критеріїв відбору таких 
недержавних пенсійних фондів та на загальнодержавному рівні закрі-
пити їх перелік для того, щоб особи, які стануть учасниками накопичу-
вальної пенсійної системи, могли, за допомогою таких фондів, вдало та 
успішно інвестувати свої накопичення, щоб отримати додатковий дохід 
з мінімальним ризиком.

--------------------------
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, 
міжнародної інформації та безпеки.

Одним з основних напрямів державної політики України, як і біль-
шості країн світу, є забезпечення прав і свобод людини та громадянина. 
Сьогодні реалізація та належний захист цих прав і свобод неможливі 
без дотримання всіх встановлених міжнародним правом стандартів у 
цій сфері. Одним з завдань кожної демократичної держави на шляху за-
хисту прав людини є «утвердити віру (...) у рівноправність чоловіків та 
жінок» [7]. Забезпечення цієї міжнародно-правової норми є важливим 
не тільки в сфері сімейних та трудових відносин, але й під час несення 
військової служби.

Мета цієї статті полягає у визначенні правового статусу 
військовослужбовців-жінок, а також особливостей законодавчого закрі-
плення та реалізації їх прав під час несення військової служби в Укра-
їні.

Конституція України передбачає забезпечення надання жінкам рів-
них можливостей з чоловіками (ст. 24) [4]. Україна, як демократична 
держава, є учасницею багатьох міжнародних договорів, наприклад, Же-
невська конвенція про поводження з військовополоненими 1949 р., Кон-
венція про політичні права жінок 1954 р., Конвенція про громадянство 
заміжньої жінки 1957 р., Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок 1979 р. тощо. Ці універсальні механізми вста-
новлюють зобов’язання забезпечити рівноправність чоловіків і жінок, 
усунути будь-які прояви дискримінації за статевою ознакою, надати 
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жінці більше можливостей для фактичної реалізації своїх прав і свобод. 
Зокрема, служба в армії, можливість обіймати високі посади на рівні 
з чоловіками, безпосередньо брати участь у військових діях сьогодні є 
не поодиноким привілеєм, а правом кожної українки реалізувати свої 
громадянські свободи. Так, за даними Генштабу, на липень 2018 р. жін-
ки склали 22,4% від загальної кількості військовослужбовців Збройних 
Сил України (далі по тексту – ЗСУ). Виконують вони завдання і на Дон-
басі – близько 7 тисяч жінок з Міністерство оборони України та ЗСУ є 
учасниками бойових дій [6].

Слід зазначити, що спираючись на європейську практику, вищезаз-
начені показники залучення осіб жіночої статі до військової служби 
вважаються високими, тому удосконалення військового законодавства 
з урахуванням цих умов є необхідним. Така тенденція розвитку укра-
їнського законодавства відповідає гендерній політиці держави, що обу-
мовлена реформуванням системи оборони та військовою стратегією на-
ціональної безпеки України.

Інтенсифікація закріплення у нормативно-правових актах України 
положень щодо рівноправності осіб обох статей в різних сферах сус-
пільного життя пов’язане з процесом її інтеграції до європейського 
правового простору. Вперше формулювання «рівноправність» та за-
клик до неї було проголошено в Статуті ООН ще в 1945 р., а у 1954 р. 
Конвенція про політичні права жінок остаточно закріпила право жінки 
брати активну участь в житті держави і суспільства та повноцінно ре-
алізовувати свої громадянські права та обов’язки. Згодом норма щодо 
ліквідації дискримінації жінок в суспільстві, що з плином часу стала 
загальнообов’язковою для всіх демократичних держав, була закріплена 
в універсальних міжнародних договорах, що сприяли розширенню гро-
мадянських прав жінок, серед яких особливо важливою, на нашу думку, 
є Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
1979 р., яка містить стандарт, що виражається в ідеї «зміни традиційної 
ролі чоловіка та жінки в суспільстві і сім’ї» та «забезпечення за допомо-
гою закону й інших відповідних заходів практичного здійснення цього 
принципу» [3].

Слід зазначити, що правовий статус військовослужбовців включає 
в себе як загальні права і свободи людини, закріплені в Конституції та 
законах України, а також міжнародно-правових актах, так і права та 
обов’язки, безпосередньо пов’язані з проходженням військової служби. 
Так, серед спеціальних нормативно-правових актів України, що регу-
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люють проходження військової служби та встановлюють особливе по-
ложення військовослужбовців слід виокремити Закони України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» 1992 р., «Про Статут внутріш-
ньої служби Збройних Сил України» 1999 р. та інші.

Але не зважаючи на такий потужний комплекс національних і 
міжнародно-правових механізмів, направлених на регулювання військо-
вої діяльності держави та суспільних відносин, що виникають під час 
її здійснення, а також на державну політику України, що тяжіє до за-
лучення європейської практики та розширення прав людини, проблема 
відсутності рівноправності у військовій сфері все ще гостро поставала 
перед українками до недавнього часу. Обмеження у віці, у можливості 
отримувати високі військові звання, виконувати певні завдання, авто-
матичне зарахування до другої категорії запасу, а також деякі звуження 
можливостей щодо відправлення у військове відрядження робили служ-
бу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях для жі-
нок неперспективною, а для командирів підрозділів прийняття великої 
кількості жінок на службу – непривабливим. Такі положення україн-
ських законів, що перешкоджають несенню жінками військової служби 
в повному обсязі та ті проблеми, що вони за собою тягнуть, стали осо-
бливо несвоєчасними в 2014 р., коли перед Україною постала потреба у 
великій кількості кваліфікованих військовослужбовців.

Тут доречним буде зауважити, що активізація участі жінок в сфері 
захисту інтересів України розпочалася з Революції Гідності в 2014 р. 
Саме тоді стали утворюватися так звані жіночі сотні. Це були формальні 
об’єднання, на зразок 39 Жіночої сотні Самооборони, Сестринської со-
тні (м. Дніпро), Жіночої сотні Запоріжжя [1, с. 10]. Така тенденція до 
надання патріотичній громадянській діяльності мілітаристських рис зу-
мовила різке зростання інтересу жінок до військової оборони держави. 
Чимало активісток Майдану продовжили свою волонтерську діяльність 
або взяли участь у воєнних діях на Сході України під час проведення 
антитерористичної операції (Операції Об’єднаних сил) [1, с. 10].

У вересні 2018 р. був прийнятий Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в Збройних 
Силах України та інших військових формуваннях» (далі по тексту – За-
кон про зміни). Цей акт є принципово важливим для українського зако-
нодавства, оскільки дає поштовх для запуску процесу забезпечення рів-
ноправності прав жінок в нормативних актах військового спрямування.
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Вище зазначений закон вносить деякі зміни щодо формулювання по-
ложень та власне змісту відповідних нормативно-правових актів Украї-
ни, чим приводить законодавчу базу у відповідність до вимог щодо лік-
відації дискримінації відносно жінок, зокрема у військовій сфері. Так, 
Закон про зміни модифікує певні положення Статуту внутрішньої служ-
би Збройних Сил України 1999 р. та Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» 1992 р.

Аналізуючи більш ретельно, слід вказати, що Закон про зміни закрі-
пив норму про те, що «жінки виконують військовий обов’язок на рівних 
засадах із чоловіками». Це включає можливість прийняття в добровіль-
ному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, прохо-
дження військової служби, проходження служби у військовому резерві, 
виконання військового обов’язку в запасі і дотримання правил військо-
вого обліку [5].

Тепер жінки-військовослужбовці отримають рівний з чоловіками до-
ступ до посад та військових звань і рівний обсяг відповідальності. Та-
кож Закон про зміни зрівнює граничний термін можливості укладення 
контракту для жінок. Це означає, що вони будуть встигати отримувати 
вищі офіцерські посади. Нововведення скасовує обмеження під час при-
значення військовослужбовців-жінок у добовий наряд, відправлення у 
відрядження і звільнення від проходження служби [6].

Отже, варто зазначити, що Закон про зміни направлений на усунення 
гендерної нерівноправності та подолання суперечностей між національ-
ним законодавством та міжнародно-правовими актами в сфері захисту 
прав людини. Так, ми можемо стверджувати, що норми, встановлені цим 
правовим актом покликані модернізувати законодавство України та на-
близити його до міжнародно-правових стандартів, що є необхідним для 
нашої держави, спираючись на активізацію її військової діяльності та 
розвитку стратегії у військовій сфері в цілому. Зокрема, особливо важ-
ливим постає питання гендерної рівності в контексті інтеграції України 
до НАТО, що є її фундаментальним інтересом.

Важливо також зауважити, що встановлення абсолютної рівноправ-
ності між військовослужбовцями обох статей неможливе. Наприклад, 
Закон робить виняток щодо виконання свого військового обов’язку на 
рівні з чоловіками у випадках, «передбачених законодавством з питань 
охорони материнства та дитинства» [5]. Міжнародне право також не в 
змозі подолати певну розбіжність між обсягом прав жінок і чоловіків 
при несенні ними військової служби. Так, Женевська конвенція про по-
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водження з військовополоненими 1949 р. та Протокол І до ней передба-
чають спеціальні вимоги до умов та тримання жінок-полонених, а також 
встановлюють спеціальний статус для вагітних жінок, що передбачає 
можливість користування «особливими пільгами та особливим захис-
том»; забороняється виконувати смертний вирок по відношенню до та-
ких жінок [2]. Отже, можна стверджувати про існування певної «пози-
тивної дискримінації жінок», що є об’єктивним, оскільки жінки мають 
здатність перебувати в специфічному фізичному стані, обумовленому 
вагітністю.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що Укра-
їна стрімко наближається до позитивної міжнародної практики, приво-
дячи своє національне законодавство до вимог міжнародного права в 
сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, збільшуючи кіль-
кість жінок в особовому складі своїх Збройних Сил, надаючи їм рівні 
можливості для реалізації своїх прав та професійного розвитку. Беручи 
до уваги те, що перед Україною стоїть завдання відновити свою терито-
ріальну цілісність і не дати порушити свій суверенітет, держава потре-
бує великої кількості військовослужбовців належної кваліфікації. Тому 
із зростанням чисельності жінок у Збройних Силах України винила по-
треба в системних заходах щодо вирішення питань проходження ними 
служби, проблем визначення та реа-лізації їхнього правового статусу. 
Отже, удосконалення нормативної бази, що регулює військову сферу, є 
необхідним для підвищення ефективності залучення кадрів до військо-
вої служби та нарощування оборонної спроможності нашої держави. 
Модернізація військового законодавства 2018 р. створює сприятливі 
умови для реалізації конституційних прав і свобод людини і громадяни-
на на засадах рівноправності і недискримінації за ознакою статі, а отже 
є ще одним кроком України до утвердження європейських цінностей.
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ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ОБМЕЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Міщенко А.В.
аспірантка кафедри конституційного права і прав людини

Національної академії внутрішніх справ
м. Київ, Україна

Глибокі економічні, соціальні та політико-правові реформи, що від-
буваються в Україні, у зв’язку із асоціацією з Європейським Союзом, 
безпосередньо стосуються змін в реалізації і захисті прав людини. 
Такі реформи, також пов’язані із змінами в порядку здійснення соці-
альних прав та їх обмежень. Законодавець, вносячи зміни до чинних 
нормативно-правових актів, повинен керуватись положеннями ч.2 ст.29 
Загальної декларації прав людини 1948 р., в якій зазначається: «При 
здiйсненнi своїх прав i свобод кожна людина повинна зазнавати тiльки 
таких обмежень, якi встановленi законом виключно з метою забезпечен-
ня належного визнання i поваги прав i свобод iнших та забезпечення 
справедливих вимог моралi, громадського порядку i загального добро-
буту в демократичному суспiльствi» [1].
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Також, здійснюючи конституційно-правове обмеження соціальних 
прав, слід першочергово з’ясувати природу соціальних прав.

Соціальні права – це можливості людини в соціальній сфері, які 
реалізуються під час задоволення законних інтересів і потреб в галузі 
трудової діяльності, соціального захисту та охорони здоров’я. Тому, мо-
жемо зробити висновок, про необхідність чіткої регламентації підстав 
та меж обмежень соціальних прав, задля уникнення зловживань орга-
нів державної влади. Так як, саме існування цих прав не можливе без 
активних дій з боку державних інституцій. В цьому і полягає особлива 
природа даної групи прав, вони є позитивними. Доречно буде згадати 
роботу Л. Дюгі «Конституційне право. Загальна теорія держави», в якій 
наголошується, що: «Держава не може вчинювати певних дій і є дії, які 
вона повинна вчиняти; є позитивні зобов’язання, які покладаються на 
неї; є закони, які вона повинна видавати… Передовсім держава має на-
дати всім безкоштовно мінімум освіти… Держава має видавати зако-
ни, які спряють праці; має забезпечити лікування хворим; засоби для 
існування особам похилого віку, слабим та невиліковно хворим; і всім, 
зрештою, мінімум розумової культури, оскільки це виступає першою 
умовою можливості для кожного розвивати свою розумову та моральну 
діяльність» [2].

Одна з підстав обмеження соціальних прав людини, пов’язана 
фінансово-економічною ситуацією в країні. Виникає питання: «Як дов-
го триватиме така ситуація? І чи можна взагалі приймати подібні закони 
з такої підстави?» В рішенні Конституційного Суду України у справі 
№5-р/2018 за конституційним поданням 49 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 
розділу I Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 
2014 року №76-VIII від 22 травня 2018 року, встановлюється, що держа-
ва має право вирішувати соціальні питання на власний розсуд. Тобто, у 
разі значного погіршення фінансово-економічної ситуації, виникнення 
умов воєнного або надзвичайного стану, необхідності забезпечення на-
ціональної безпеки України, модернізації системи соціального захисту 
тощо держава може здійснити відповідний перерозподіл своїх видатків 
з метою збереження справедливого балансу між інтересами особи та 
суспільства. Проте держава не може вдаватися до обмежень, що пору-
шують сутність конституційних соціальних прав осіб, яка безпосеред-
ньо пов’язана з обов’язком держави за будь-яких обставин забезпечува-
ти достатні умови життя, сумісні з людською гідністю [3].
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Це означає, що перед тим, як вносити такі зміни у чинне законодав-
ство, що безпосередньо пов’язані з обмеженням соціальних прав люди-
ни, Верховна Рада повинна всебічно та повно дослідити та обґрунтувати 
реальні фінансово-економічні можливості держави. В іншому випадку 
такі обмеження можна вважати неправомірними та порушенням поло-
жень статті 22 Конституції України, де забороняється звуження змісту 
чи обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини, яке призво-
дить до порушення їх сутності [4].

Подібні зміни в обмеженні соціальних прав можуть не забезпечити 
достатні умови життя людини, які сумісні з людською гідністю і якщо 
це буде реально доведено, то тоді можна стверджувати про порушення 
ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 
Конвенція) «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському 
чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».[5]

Адже, в одному з рішень Європейського суду з прав людини у справі 
Ларіошіна проти Росії, де заявницею була жінка похилого віку, що отри-
мувала пенсію за віком та соціальні виплати, Суд встановив, що умови 
життя людини можуть підпадати під дію ст.3 Конвенції і мати ознаки не-
людського або такого, що принижує людську гідність, поводження [6].

Наступні проблеми, що можуть виникати під час обмеження соці-
альних прав, пов’язані з метою такого обмеження – збереження справед-
ливого балансу між інтересами особи та суспільства. А саме: « Чи буде 
збережено справедливий баланс, здійснюючи обмеження соціальних 
прав? І що таке справедливий баланс? І чи можна в питаннях виключ-
ного характеру застосовувати оціночне поняття? Адже саме цією метою 
законодавець обґрунтовує дії, що мають тонку межу з протиправними 
діями. При вирішенні цієї проблеми, слід пам’ятати, що обмеження кон-
ституційних прав є винятковим. Зокрема, в ст. 18 «Про межі застосуван-
ня обмежень» Конвенції зазначається: «Обмеження дозволені згідно з 
цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для 
інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені»[5].

Отже, слід дійти висновку, що в сучасній демократично-правовій 
державі, якою є Україна, будь-які прояви неправомірного обмеження со-
ціальних прав, вважатимуться грубим та неприпустимим порушенням 
норм Конституції України. Саме тому в Конституції України мають бути 
чітко прописані межі та підстави обмеження соціальних прав.

--------------------------
Загальна декларація прав людини 1948 р. ///[Електронний ре-1. 

сурс]//Режим доступу/https://www.irs.in.ua
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ У 
ПРАВОВІДНОСИНАх СОЦІАЛЬНОГО СТРАхУВАННЯ ВІД 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

Мошук О.Р.
студентка 2 курсу ОКР «Магістр»

Юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

м. Львів, Україна

Страхування від нещасного випадку на виробництві є видом 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомо-
гою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я 
громадян у процесі їх трудової діяльності. Досліджуючи дану тему, 
необхідно з’ясувати сутність страхування від нещасного випадку на ви-
робництві, гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від 
нещасного випадку на виробництві.

У свою чергу, Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання» викладено в новій редакції, а саме, в редакції 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
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вання» від 23.09.1999 р. №1105 яким врегульовується з 01.01.2015 р. пи-
тання загальнообов’язкового державного соціального страхування від 
нещасного випадку на виробництві.

Уваги заслуговує питання про правовий статус роботодавця в право-
відносинах з обов’язкового соціального страхування. У цих правовід-
носинах підприємства є страхувальниками. Є.Б. хохлов справедливо 
зазначав, що для працівника, як і для роботодавця основне значення має 
можливість бути суб’єктом трудових правовідносин [1, 121]. З цього пи-
тання Л.Я. Гінцбург підкреслював, що потрібно бути суб’єктом трудово-
го права, щоб потім придбати конкретні трудові права й стати суб’єктом 
трудових обов’язків [2, 186]. М.Г. Александров визнає, що підприємство 
отримує правовий статус суб’єкта трудових правовідносин у тому разі, 
якщо підприємство наділене правом прийняття на роботу, має відокрем-
лений фонд заробітної плати, окремий рахунок в банку й знаходиться на 
самостійному балансі [3, 169]. Правовий статус роботодавця відповідно 
до чинного законодавства можна розглядати як його становище в сус-
пільстві, певній системі соціальних зв’язків, взаємовідносин з держав-
ними органами, трудовим колективом (уповноваженими ним органами), 
які базуються на законодавчих нормах, підзаконних актах і нормах ло-
кального характеру [4, 282].

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомо-
гою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я 
громадян у процесі їх трудової діяльності.

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані гро-
мадяни, а в окремих випадках – члени їх сімей та інші особи, страху-
вальники та страховик. Застрахованою є фізична особа, на користь 
якої здійснюється страхування (тобто найманий працівник). Страховик 
– Фонд соціального страхування. Об’єктом страхування від нещасно-
го випадку є життя застрахованого, його здоров’я та працездатність. 
Одним із суб’єктів страхування є страхувальники. Страхувальник 
це роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” сплачують стра-
хові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
Страхувальник – роботодавець несе відповідальність за ухилення від 
реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та не-
повну сплату страхових внесків, а також за порушення порядку вико-
ристання страхових коштів.
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Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається:
• власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична 

особа, яка використовує найману працю;
• власник розташованого в Україні іноземного підприємства, уста-

нови, організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, 
який використовує найману працю, якщо інше не передбачено міжна-
родним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Ра-
дою України (ст. 7).

Страхувальник (роботодавець) має право: брати участь у керуванні 
страхуванням від нещасних випадків (на виборній основі); вимагати від 
Фонду виконання його обов’язків з організації профілактики нещасно-
го випадку чи профзахворювань, а також соціального захисту потерпі-
лих. Страхувальник, у разі незгоди з рішеннями працівників Фонду, має 
право на їх оскарження у спеціальних комісіях з спірних питань, що 
створюються при виконавчій дирекції Фонду і її робочих органів. При 
визначенні величини надбавок або зниження страхового тарифу страху-
вальник має право брати участь у встановленні їхніх розмірів. Він може 
захищати свої права, а також застрахованих їм осіб, як в організаціях 
Фонду, так і в суді.

Страхувальник зобов’язаний вчасно реєструватися у Фонді, вчасно 
й повністю оплачувати страхові внески, а також інформувати робочий 
орган виконавчої дирекції Фонду про кожний нещасний випадок або 
профзахворювання, що мали місце на підприємстві, про зміну техноло-
гії робіт або виду діяльності підприємства, що може призвести до зміни 
групи тарифів небезпеки; про ліквідацію підприємства (не пізніше, ніж 
за два місяці)[5].

Роботодавець щорічно зобов’язаний надавати робочому органу ви-
конавчої дирекції Фонду дані про чисельність працівників, річну суму 
зарплати, річний (фактичний) обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), 
кількість нещасних випадків і профзахворювань за минулий рік. Крім 
того, може безкоштовно створювати необхідні умови для роботи пред-
ставників Фонду на підприємстві.

Роботодавець зобов’язаний повідомити застрахованим їм праців-
никам адреси і номери телефонів робочого органа виконавчої дирекції 
Фонду, лікувально-профілактичних установ і медичних працівників (лі-
карів), які обслуговують дане підприємство за договором з Фондом. По-
рядок і терміни подання цих даних визначаються Фондом.
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ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕхНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА 
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Науковий керівник: 
Широкова-Мурараш О.Г.

к.і.н., доцент

Актуальність даної теми полягає в тому, що реалізація та забезпечен-
ня прав і свобод людини слугує еталоном, за яким будується правова де-
мократична держава з високорозвиненим громадянським суспільством. 
Даний критерій характеризує державу як таку, що створила сприятливі 
умови та можливості реалізувати потреби та інтереси не лише суспіль-
ства в цілому, а й окремого індивіда та груп осіб тощо. Розширення сфе-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

223

ри прав людини та основних свобод, ступінь гарантованості та ефектив-
ність механізму правозастосування та правореалізації згідно з вимогами 
сучасності має для держави епохальне значення як у внутрішньої так і 
зовнішньої політики і визначає цивілізаційний шлях її розвитку.

Актуальність даної теми підсилюється й тим, що автор досліджує 
еволюцію інституту прав людини під впливом соціально-економічних 
процесів та викликів двадцять першого століття, зокрема, науково-
технічної революції, інтернаціоналізації та глобалізації.

Як факт, суспільні відносини виникають, змінюються й припиняють-
ся внаслідок заданих їм тенденцій, що спричинені науково-технічним 
процесом, останній з яких розпочався у 40-х роках хх ст. й активно 
триває до сьогодення. Індивід зіштовхнувся з незчисленою низкою 
можливостей – таких як Інтернет, віртуальна реальність, наномедицина, 
трансплантація органів, стать х і т.д. Усе це призводить до формування 
нових інтересів та потреб індивіда у вигляді нової гілки прав та свобод 
і вимагає правового закріплення. З боку держав й світового співтова-
риства існує нагальна потреба у створенні універсальних механізмів 
міжнародно-правового регулювання з імперативним характером, де 
будуть доповнюватись й тлумачитись права вже четвертого покоління 
прав людини.

Слід зазначити, що питанням захисту прав людини в сфері четвер-
того покоління прав присвячено ретельну увагу з боку вітчизняних до-
слідників. В українькій правовій літературі увагу проблемі прав людини 
приділяють К.Ксьондзик, М. Медведєва, П. Рабінович, О. Калініченко, 
О. Скакун, І. Ільченко та ін.

Щодо визначення прав людини П. Рабінович висловлює такий варі-
ант: права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, 
самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення 
своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користуван-
ня певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими 
актами [8].

Після епохи Відродження відбуваються безповоротні події, що про-
кладають шлях до формування майбутнього інституту прав людини. 
Американська і французька революції, створення американської Кон-
ституції, звільнення від рабства – усі вони є віхами у встановленні прав 
людини.

Після Другої світової війни в 1948 році новоствореною Організацією 
Об’єднаних Націй було прийнято Загальну декларацію прав людини. Це 
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найважливіший крок, коли-небудь зроблений для підтримки стабільного 
життя і забезпечення природних свобод людей. Сучасна епоха прав лю-
дини простежується в боротьбі за припинення рабства, геноциду, дис-
кримінації та державного гноблення. Декларація, що складається з 30 
статей, закріпила принципи рівності та свободи людини, рівність усіх 
перед законом і право кожного на захист, свободу від катувань, свободу 
від довільного арешту, право на справедливий суд, свободу думок, пере-
конань, віросповідання і свободу слова, право на освіту та ін.

Загальна декларація, сформульована, як декларативна модель в об-
ласті прав людини, стала реалізуватися як правова модель та міжна-
родний стандарт для прийняття основоположних універсальних і регі-
ональних міжнародно-правових документів у сфері захисту основних 
прав і свобод людини. Зокрема таких як «Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права 1966 р., «Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 р..». Багато положень Декларації до-
слівно були включені в названі Пакти, а також Європейську Конвенцію 
про права людини і основних свобод 1950 р. і в інші міжнародно правові 
документи [2].

Права і свободи традиційно у правовій літературі ділять на чотири 
покоління: перше покоління – громадянські та політичні права; друге 
покоління – це соціально-економічні права; третє покоління виникло у 
другій половині хх ст. Це, так звані «колективні права» (право народів, 
право національних меншин, право трудящих, права жінок, біженців, 
інвалідів і т. д.); права людини четвертого покоління – це права, необ-
хідність захисту яких виявилася в умовах науково-технічного процесу 
(біомедицини, комунікації, промислової технології, право на сприятли-
ве довкілля, право на захист персональних даних при автоматичній об-
робці і т. д.) [3].

Науково-технічний прогрес, зокрема досягнення медицини, генети-
ки, хімії тощо, надав людині нові можливості, а саме впливати й змі-
нювати людське тіло. Людина отримала «право» припиняти своє життя, 
життя своїх родичів – право на евтаназію, змінювати власну стать й орі-
єнтацію. З’явилася здатність підтримувати життєво важливі механізми 
й поновлювати пошкоджені зони організму – право на трансплатанцію 
органів. Такі явища породжують в суспільстві нові моральні, правові, 
юридичні, соціальні норми. Тому науковці виділяють нову категорію 
прав людини – соматичні права, тобто право людини самостійно розпо-
ряджатися своїм тілом, де ставлять її в один на рівні ряд з громадянськи-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

225

ми, політичними, економічними, культурними правами. Ці права дають 
можливість підтвердити появу четвертого покоління прав людини.

На думку О. Аврамової та О. Жидкової до четвертого покоління прав 
людини слід зараховувати право на зміну статі, трансплантацію органів, 
клонування, використання віртуальної реальності, одностатеві шлюби, 
штучне запліднення, евтаназію, вільну від дитини сім’ю та, незалежне 
від державного втручання, життя за релігійними, моральними погляда-
ми [1, c. 104].

Говорячи про постійну взаємодію біоетики і права, М. Медведєва за-
значає, що біоетика вивчає морально-етичні проблеми, пов’язані з роз-
витком біомедичних наук, зокрема медицини і генетики, та їх впливом 
на суспільство і право, а право намагається знайти оптимальні моделі 
вирішення біоетичних проблем.

Питання евтаназії поставали в таких справах, як Haas v. Switzerland 
(2011), Koch v. Germany (2012), Alda Gross v. Switzerland (2014). У спра-
вах про евтаназію критика зводиться до такого: 1) прослідковується 
тенденція надання переваги Європейським судом з прав людини інди-
відуальній автономії особи вирішувати про методи і час власної смерті 
над позитивним зобов’язанням держави охороняти життя і, відповідно, 
цінністю людського життя та інтересом суспільства у його всебічній 
охороні; 2) визнання Судом “права індивіда вирішувати, за допомогою 
яких засобів та в який момент його чи її життя припиниться” одним із 
аспектів права на повагу до приватного життя в сенсі ст. 8 містить в собі 
загрози для здатності держави самостійно вирішувати на законодавчому 
рівні питання біоетики загалом та питання евтаназії зокрема; 3) помі-
щення евтаназії під протекторат права, загрожує численними зловжи-
ваннями; 8) Суд констатував відсутність “Європейського консенсусу” в 
питанні легалізації евтаназії [6, c. 1].

Ще один процес, який з’явився за допомогою технологій є віртуаль-
на реальність. Термін «віртуальна реальність» використовується для 
опису певних процесів, які відбуваються в глобальній мережі Інтернет, 
що привертають увагу науковців. Це відносно нове явище, створене у 
зв‘язку з використанням комп‘ютерних мереж, яке знаходиться на стадії 
правового регулювання.

Суддя із США Ф. Істербрук, виступаючи на конференції з проблем 
кіберправа в Чиказькому університеті у 1996 році, рішуче відкидав 
можливість застосування права до кіберпростору і висловив думку про 
необхідність застосування вже існуючих загальних правил та методик 
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до його регулювання. В той же час, сучасні дослідники вважають, що 
питання про те, чи регулюється кіберпростір правом, для законодавців 
залишилося в минулому, а на сьогодні основна проблема полягає в тому, 
як створити максимально ефективне законодавство в цій сфері з дотри-
манням принципу верховенства права.

Однак, науковці не поспішають занести у загальну класифікацію 
четверте покоління прав людини, тим самим наголосивши про прогре-
сивність людства у вірному напрямку. Однією з причин є те, що про-
аналізувавши головні три покоління, які мали всеохоплюючий вплив 
на затвердження основних базових стандартів у галузі прав людини, де 
одразу помітно імперативний характер, що охороняє права й природ-
ні можливості усього людства. В свою чергу, четверте покоління прав 
людини характеризуються індивідуальним характером, у зв’язку з тим, 
що права залежать від внутрішніх побажань одного індивіда. Другою 
причиною є формування й реалізація прав четвертого покоління лише у 
рамках національних систем, а не на міжнародному рівні, що лише під-
креслює перше твердження.

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити що у цю категорію 
включені так звані “права, пов’язані з генетичною інженерією”, що зна-
ходяться у центрі доктринальних дискусій, пов’язаних щодо їх визнання 
або, навпаки, про заборону певних видів діяльності. Вивчення людини, 
генетичних маніпуляцій, штучного запліднення, досліди з людськими 
зародками, евтаназією та євгенікою може породжувати складні правові 
питання, етичні, моральні і навіть релігійні. З іншого боку, беручи до 
уваги принципи недоторканності людини, не можливо не наголосити, 
що з розвитком нових медичних технологій можна використати їх з лі-
карськими цілями для того, щоб обробити і виключити генетичне захво-
рювання та інші проблемні аспекти в даній сфері. Враховуючи важли-
вість генної інженерії для збереження та розвитку людини, Європейська 
Рада рекомендує державам-членам прийняти принципи, які регулюва-
тимуть відносини між генною інженерією та правами людини таким 
чином, щоб право на життя і гідність розумілося як право на генетичні 
первісні характеристики людини, відповідно документа, прийнятого Ко-
мітетом міністрів Ради Європи «Рекомендація 934/1982» [13]. Таким чи-
ном, ми спостерігаємо про наявність правових прецедентів у цій сфері, 
що свідчить про наявний інтерес та увагу з боку уряду Європейського 
Союзу, щодо регулювання цієї сфери.

Дискусійний характер питання про виділення четвертого покоління 
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прав людини показує що міжнародна спільнота спостерігає за проце-
сом змін та виникненням нових явищ у сфері прав людини, які мають 
суперечливі наслідки для розвитку людства та вимагають міжнародно-
правового регулювання.
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В останні чотири роки в Україні до вразливих груп населення дода-
лася група внутрішньо переміщених осіб (далі –ВПО), захист прав яких 
має бути одним із пріоритетів державної політики. Державою прийнято 
низку нормативно-законодавчі актів, де визначаються права ВПО, зокре-
ма і на соціальну підтримку у різних її формах, і деякі механізми їхньої 
реалізації, основними з яких є два Закони України – «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [1] і «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб» [2]. Проте становище вимушених пе-
реселенців з прийняттям цих законів суттєво не покращилось, якщо зва-
жити на такі проблеми, як житло, медичне обслуговування, психологічні 
проблеми. А у царині зайнятості та доходів становище ВПО з початком 
2018 року стало погіршуватися, на що вказують дані моніторингового 
дослідження Міжнародної організації з міграції [3, с. 6]. Виключенням 
є ситуація із залученням абітурієнтів з непідконтрольних українській 
владі територій до навчання у закладах вищої освіти переважно на бю-
джетній основі через центри «Донбас – Україна» та «Крим –Україна».

Для того, щоб покращити ситуацію з реалізацією прав ВПО, слід до-
слідити основні проблеми, які цьому заважають. У сучасній науковій лі-
тературі аналізуються переважно труднощі життєдіяльності переселен-
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ців після їхнього вимушеного переміщення, нормативно-законодавче 
забезпечення їхніх прав, а проблемам реалізації проголошених у ново-
прийнятих документах прав приділяється значно менше уваги. Тому 
мета цієї роботи – узагальнити існуючі проблеми, що є перешкодою для 
реалізації прав на соціальну підтримку вимушених внутрішніх пересе-
ленців зі східних регіонів України і АР Крим. Джерельною базою такого 
узагальнення є щорічні доповіді Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод люди-
ни і громадянина в Україні, звіти десяти раундів національної системи 
моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами, проведених 
за підтримки Міжнародної організації з міграції, низка аналітичних, на-
укових і публіцистичних матеріалів.

Виявлені проблеми можна згрупувати таким чином:
- проблеми інституційно-організаційного характеру;
- проблеми, що стосуються нормативно-законодавчого забезпечення 

прав вимушених переселенців на соціальну підтримку;
- проблеми, пов’язані із фінансуванням заходів на підтримку ВПО, 

які передбачено у нормативно-правових актах;
Проблеми реалізації прав вимушених переселенців, що мають 

інституційно-організаційний характер, полягають у відсутності вио-
кремлення вимушених переселенців у цільову групу, на яку спрямовано 
профінансовані спеціальні програми з соціальної підтримки, і єдиного 
центру визначення змісту й координації такої підтримки, а також наяв-
ності рис бюрократизму надання такої підтримки й непідготовленості 
кадрового складу до роботи з новою для них групою клієнтів.

Фактичне «розчинення» вимушених переселенців серед інших 
верств населення, які також потребують соціального захисту, послаблю-
ють ефективність їхньої соціальної підтримки. Так, на 100 млн грн, які 
було виділено у державному бюджеті 2018 року на реалізацію програ-
ми «Доступне житло», окрім 900 тисяч переселенців, за повідомленням 
голови Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівни-
цтву С. Кімнатного, претендують близько дев’яти тисяч ветеранів АТО 
і більше від шестисот тисяч українців, що перебувають у черзі на по-
кращення житлових умов [4].

Здавалося б, що виключенням мала стати Комплексна державна про-
грама щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян 
України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України 
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на період до 2017 року [5], цільовою групою якої були лише вимуше-
ні переселенці. Проте вона здебільшого мала декларативний характер, 
адже її реалізація не була забезпечена належним фінансуванням і не на-
була системного характеру.

Бюрократизація пронизує процес здійснення соціальної підтрим-
ки ВПО з боку державних структур зверху донизу. Навіть міністр ре-
гіонального розвитку Г. Зубко запропонував змінити процес реалізації 
програми «Доступне житло» задля більш ефективного використання 
виділених грошей таким чином, щоб прибрати чиновників із ланцюга 
ухвалення рішень [4].

Бюрократизм виявляється у вигляді неуважного ставлення працівни-
ків державних установ до проблем ВПО, і це інколи відбувається на-
віть під час надання їм соціальних послуг. Така неуважність може про-
являтися не лише під час особистого спілкування, що можна пояснити 
перевантаженістю соціальних працівників, адже з початку масового 
переміщення кількість працівників соціальних служб майже не зміни-
лась. Така неуважність виявлялась, зокрема, в тому, що, отримуючи в 
автоматичному режимі дані системи «Аркан» про відсутність ВПО-
отримувачів пенсій протягом більше 60 днів на підконтрольній Україні 
території, співробітники окремих територіальних управлінь Пенсійного 
фонду України не пересилали їх в районні управління праці та соціаль-
ного захисту населення для перевірки шляхом відвідування місця про-
живання переселенців, а просто призупиняли пенсійні виплати [6], що 
значно погіршувало стан матеріальної забезпеченості цих осіб і ставило 
декотрих з них на межу виживання.

Частково бюрократизм і неуважність до проблем ВПО має однією з 
причин непідготовленість кадрового складу державних установ, у тому 
числі і соціального спрямування, до роботи з новою для них групою 
клієнтів. Ця непідготовленість виявляється у відсутності знань щодо 
особливостей психології людей, які перебувають у стані вимушеного 
переміщення і які пережили бомбардування, втрату усталеного спосо-
бу життя й усталених, роками вибудованих соціальних зв’язків, інколи 
родичів і друзів, та специфіки застосування технологій і методик ро-
боти із ними, а також відсутності вмінь психологічно налаштовуватися 
на роботу з цією групою клієнтів. Короткострокові семінари проблему 
суттєвого підвищення рівня кваліфікації працівників державних уста-
нов у галузі надання соціальної підтримки вимушеним переселенцям 
вирішити не можуть.
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Друга група проблем юридично-правового характеру досить доклад-
но і конкретно аналізується у наукових розвідках українських фахівців-
правознавців. Але звернемо увагу на те, що загальними проблемами 
є неповнота врахування в юридичних документах труднощів, з якими 
стикаються переселенці, і неузгодженість нормативно-законодавчих 
актів між собою та з низкою міжнародних стандартів у сфері захисту 
прав людини. Це стосується, зокрема, унормування механізму отриман-
ня пенсій вимушеними переселенцями, який фактично прив’язує їх до 
певного місця перебування на підконтрольній території, позбавляючи 
права на вільне пересування навіть контрольованою територією Украї-
ни. Не відповідає реальним потребам ВПО і сума щомісячної адресної 
грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг.

Щодо неузгодженості нормативно-законодавчих актів між собою 
яскравим прикладом є невідповідність зазначеної вище Комплексної 
програми вимогам Закону України «Про державні цільові програми», 
де вказується на необхідність реального ресурсного забезпечення ви-
конання прийнятої програми і визначення джерел фінансування з роз-
бивкою по роках [7]. Міжнародними експертами докладно проаналізо-
вано нормативно-законодавчу базу щодо ВПО з відзначенням існуючих 
юридичних неузгодженостей і невідповідності її окремих положень 
міжнародним стандартам у сфері прав людини у звіті дослідження, про-
веденого в межах Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав лю-
дини внутрішньо переміщених осіб в Україні» у грудні 2015 р. – травні 
2016 р. [8]. Рекомендації, які було зроблено експертами, зокрема, щодо 
відмови від пов’язання офіційного отримання статусу ВПО з доступом 
до основоположних прав і пільг (наприклад, пенсії), передбачених за-
коном, й досі потребують своєї реалізації.

Проблеми, пов’язані з фінансуванням заходів на підтримку ВПО, які 
передбачено у нормативно-правових актах, мають декілька складників. 
По-перше, це відсутність запланованого фінансування у нормативно-
законодавчих документах, у тому числі і у державному бюджеті Украї-
ни. Так, наприклад, у Комплексній державній програмі щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися 
з тимчасово окупованої території України та районів проведення анти-
терористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року 
[5] було повністю відсутнє визначення обсягів фінансування. Внаслідок 
цього у 2016 році ні державним, ні місцевими бюджетами не було пе-
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редбачено фінансування виконання цієї програми [9, с. 433], а у 2017 
році передбачене фінансування в державному та в місцевих бюджетах 
було замалим [10, с. 354]. Також до 2017 року у державному бюджеті 
не було закладено грошей на фінансування безкоштовного проживання 
студентів-переселенців до 18 років у гуртожитках за умови неотримання 
ними щомісячної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних 
послуги, яке передбачалося Законом України від 14.05.2015 р. №425-
VIII [11].

По-друге, це нераціональне використання виділених на підтримку 
ВПО коштів. Так, за словами народного депутата І. Шурми, у 2017 році 
було не використано або використано не за призначенням бюджетні 
асигнування, виділені на адресну грошову допомогу вимушеним пере-
селенцям в обсязі 465,5 млн грн, 449,2 млн грн з них перерозподілено 
Мінсоцполітики на інші бюджетні програми, а 15,6 млн грн узагалі не 
розподілено за призначенням і 0,7 млн грн повернено у кінці року до 
державного бюджету [12].

По-третє, заплановані обсяги фінансування програм підтримки ВПО 
не відповідають їхнім потребам. Наприклад, за програмою «Доступне 
житло» вимушеним переселенцям пропонується 50% компенсації ку-
пленого ними житла. Але мало хто з них може знайти навіть половину 
суми вартості житла, яка нараховує тисячі, а то й десятки тисяч доларів. 
Причому скористатися програмою мають право понад півтора мільйона 
українців. А грошей у бюджеті 2018 року вистачить на придбання лише 
трьохсот квартир [6].

Таким чином, реалізації прав ВПО на соціальну підтримку, яка й досі 
не має системного характеру, заважають перш за все проблеми інститу-
ційного (організаційного й нормотворчого) і фінансового характеру. По-
шуки ефективних шляхів їхнього розв’язання – це завдання подальших 
розвідок.

--------------------------
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 1. 

[Електронний ресурс]: Закон України від 20.10.2014 р. №1706-VII; 
ред. від 27.03.2018 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/1706-18

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 2. 
гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Елек-
тронний ресурс]: Закон України від 24.12.2015 р. №921-VIII. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/921-19/paran8#n8
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Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо пе-3. 
реміщеними особами. Червень 2018 р. [Електронний ресурс] / Міжна-
родна організація з міграції (МОМ). – 74 c. – Режим доступу: http://iom.
org.ua/sites/default/files/nms_round_10_ukr_press.pdf

Тарасов Р. В Україні запрацювала програма «Доступне житло». 4. 
Чи зробила вона житло доступнішим? [Електронний ресурс] / Р. Тара-
сов, О. Гриценко / Радіо «Свобода»; 06.09.2018. – Режим доступу: https://
www.radiosvoboda.org/a/28989171.html

Про затвердження Комплексної державної програми щодо під-5. 
тримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які пе-
реселилися з тимчасово окупованої території України та районів про-
ведення антитерористичної операції в інші регіони України на період до 
2017 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України 
від 16.12.2015 р. №1094; ред. від 12.01.2018. – Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF

Новые старые проблемы переселенцев: «Списки СБУ» сменили 6. 
«списки из Аркана» [Электронный ресурс] / Донецкие новости: регі-
он. портал Донбасса; 31.01.2018. – Режим доступа: https://dnews.dn.ua/
news/665123

Про державні цільові програми [Електронний ресурс]: Закон 7. 
України від 18.03.2004 р. №1621-I; ред. від 12.04.2018 р. – Режим до-
ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

Вдосконалення національного законодавства України стосовно 8. 
захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб: аналіз дослідження 
(грудень 2015 р. – травень 2016 р.) / авт. кол.: Е. Муні, Є. Герасименко, 
О. Моркова та ін.; підг. звіту до публ.: Л. Гретасдоттір, А. Вихрест, Г. 
христова; Проект Ради Європи «Посилення захисту прав людини вну-
трішньо переміщених осіб в Україні» в межах Плану дій Ради Європи 
для України 2015 – 2017. – К.: ТОВ «К.І.С.», 2016. – 231 с.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з 9. 
прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і 
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Розглядаючи Міжнародний пакт про економічні, соціальні та куль-
турні права можна відзначити основну ідею, яка передбачає насамперед 
міжнародний захист на світовому рівні індивідуальних прав і свобод 
громадянина у сфері соціально-економічних та культурних відносин.

Економічними, соціальними і культурними правами є: право на пра-
цю та її гідну винагороду; на захист від безробіття; на житло та його 
недоторканість; на відпустку; на певні життєві стандарти; на гідне іс-
нування родини; на покращення життя; на освіту; на захист наукової, 
літературної і художньої творчості; на вільний вибір професії, на ство-
рення асоціацій; на страйк. Інколи до них додають ще й таке специфічне 
право – на соціальну безпеку. Щоправда, саме поняття «соціальна без-
пека» є сукупним визначенням стану, коли ми засвідчуємо гарантування 
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і захист не якогось одного, а цілої низки прав людини й громадянина [1, 
c. 42-49].

Однак закріплення економічних прав та свобод людини й громадяни-
на у законодавстві будь-якої держави не є показником реальності їхньо-
го захисту. Як відомо, у конституціях держав із тоталітарним режимом 
правління також проголошувалися широкі права й свободи, проте вони 
були лише задекларовані. Велике значення мають якраз практичне за-
безпечення та захист прав та свобод, у тому числі й економічних, що є 
однією з найважливіших ознак демократичної та правової держави [2, 
с. 110].

Визначенню захисту економічних прав об’єктивно має передувати 
усвідомлення загального поняття захисту прав людини й громадянина. 
Останнє в юридичній літературі визначають зазвичай по-різному. Кон-
ституційне законодавство нашої держави, як і переважної більшості ін-
ших демократичних країн, передбачає не тільки визнання за суб’єктами 
певних конституційних прав, а й їх забезпечення надійною правовою 
охороною.

Згідно з висновком відомого фахівця з проблем прав людини й гро-
мадянина П. Рабіновича, забезпечення прав і свобод людини передбачає 
три елементи (напрями) державної діяльності щодо створення умов для 
здійснення прав і свобод людини: 1) сприяння реалізації прав і свобод 
(шляхом позитивного впливу формування їх загально-соціальних гаран-
тій); 2) охорону прав і свобод (шляхом уживання заходів, зокрема юри-
дичних, для профілактики порушень прав і свобод); 3) захист прав і сво-
бод людини (відновлення порушення правомірного стану, притягнення 
порушників до юридичної відповідальності) [3, с. 16–23].

У цьому контексті варто, на нашу думку, навести визначення поняття 
захисту деяких цивілістів у зв’язку з найкращою, на нашу думку, роз-
робкою зазначених питань. Так, на думку Г. Стоякіна, поняття захисту в 
цивільному праві містить: 1) правоохоронну діяльність держави – при-
йняття норм права, які закріплюють суспільні відносини, встановлюють 
права й обов’язки сторін, визначають порядок здійснення та захисту 
прав і загрожують застосуванням санкцій; 2) діяльність суб’єктів право-
відносин щодо здійснення своїх прав та їх захисту; 3) діяльність дер-
жавних і громадських органів із попередження можливих порушень, а 
також щодо реалізації правових санкцій у разі звернення заінтересова-
них осіб про захист порушеного суб’єктивного права [4, с. 34].

Один із шляхів подолання проблеми, пов’язаної з порушенням еко-
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номічних, соціальних та культурних прав, є міжнародна співпраця. 
Прикладом такої співпраці є активна діяльність у цьому напрямку Ради 
Європи, яка з метою неухильного дотримання законності поступово 
сформувала механізми захисту прав і свобод, а також Європейського 
суду, який втілює в свою діяльність вище вказані механізми та діяль-
ність інших міжнародних організацій [5].

Розглядаючи порушення саме соціальних прав людини науковець 
І.М.Ласько, аналізуючи практику, Суду зазначає, що, незважаючи на те, 
що Конвенція не містить положення, яке передбачає захист права осо-
би на соціальне забезпечення, Судом ухвалено велику кількість справ 
у сфері соціального забезпечення. Тож громадяни України отримали 
широкий спектр підстав звертатися за захистом своїх порушених прав. 
Зокрема, ненадання або неналежне надання соціального забезпечення 
може спричинити порушення положень Конвенції про охорону життя 
(§1 ст.2), про заборону катування(ст.3), про дискримінацію (ст.14), про 
захист власності (ст.1 Протоколу 1), а також про право на справедливий 
суд (§1 ст.1). У такий спосіб громадяни України мають достатньо мож-
ливостей для забезпечення своїх прав у сфері соціального забезпечення 
відповідно до європейських стандартів [6].

Левова частка судових рішень, що не виконуються Українською дер-
жавою, припадає на так звані соціальні справи, коли громадяни нама-
гаються домогтися належних їм соціальних виплат. Як приклад, можна 
навести рішення ЄСПЛ у справах «Півень проти України», «Кечко про-
ти України», «Коваль та Пацьора проти України», «Батрак проти Укра-
їни» та інші. Посилаючись на порушення частини 1 статті 6 Конвенції, 
заявники скаржаться на невиконання рішень національних судів щодо 
виплати належних їм розміру соціальної допомоги та надання соціаль-
них пільг.

Виходячи з даних справ Суд неодноразово наголошував на тому, що 
право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції, також за-
хищає і виконання остаточних та обов’язкових судових рішень, які у 
країні, яка поважає верховенство права, не можуть залишатися невико-
наними, завдаючи шкоди одній із сторін [7].

Звертаючи увагу на справи, в яких заявники скаржились, що невико-
нання або тривале виконання рішень національних судів щодо виплати 
заборгованості з соціальних виплат позбавило їх можливості реально-
го володіння їх майном, Судом ухвалено рішення на користь заявників. 
Так Суд, створив прецедент, зміст якого полягає у тому, що неможли-
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вість для заявника домогтись виконання судового рішення, винесеного 
на його чи її користь, становить втручання у право на мирне володіння 
майном, передбачене у першому реченні п.1 Протоколу №14. Цей пре-
цедент Суд використав у таких справах, як «Олександр Булинко проти 
України», «Божко проти України», «Сивокоз проти України», «Астанков 
проти України» та інші [8].

Отже хотілося б наголосити на тому, що становленню України як 
європейської правової держави могло б також сприяти визнання усіх 
рішень Європейського суду з прав людини джерелом права, а не тільки 
тих, які винесені щодо України, тобто надати їм статусу – преюдицій.

Щодо особливостей захисту економічних, соціальних та культурних 
прав, громадяни України звертаючись до ЄСПЛ отримують широкий 
спектр надійного захисту своїх порушених прав. Зокрема ненадання або 
неналежного надання захисту цих прав на національному рівні може 
спричинити порушення Конвенції про охорону життя, про захист влас-
ності, а також про право на справедливий суд.

Україна знаходиться на початковому етапі інтеграції національної 
правової системи у загальноєвропейську систему цінностей та підходів 
до розуміння права.

--------------------------
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Загальна декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 року, є 
основоположними документом, що гарантує права та свободи кожному. 
Стаття 20 цієї декларації гарантує кожному право на свободу мирних 
зібрань та асоціацій [1]. Право на свободу мирних зібрань є фундамен-
тальним, особливо в демократичному суспільстві, адже гарантує кожно-
му право на вираження своєї думки. Демократія живе там і тоді, де рі-
шення, прийняті сьогодні, завтра можуть стати предметом обговорення 
і сумнівів [2; с. 71].

Окрім Декларації, право закріплено в ряді інших міжнародних доку-
ментів, серед них Європейська конвенція з прав людини, Міжнародний 
пакт про громадянські та політичні права, Сіракузькі принципи тлу-
мачення обмежень та відступів від положень Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, Керівні принципи зі свободи мирних 
зібрань, розроблені ОБСЄ, а також у ряді рішень Європейського суду з 
прав людини (далі – ЄСПЛ).

В Україні це питання постає особливо гостро після подій минулих 
років та з огляду на те, що досі не існує окремого закону, який би регу-
лював це питання. З цього приводу не існує єдиної думки щодо необ-
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хідності прийняття такого закону в Україні, але ЄСПЛ при винесенні 
рішення стосовно України не раз наголошував на необхідності прийнят-
тя такого закону. В своїй сутті право має надати можливість приватним 
особам публічно обговорювати питання, які їх турбують і таким чином 
забезпечувати діалог між суспільством та державою.

Місце проведення зібрання є важливим елементом самого права, а 
особливо тоді, коли право може обмежуватися, тому що зібрання про-
водиться в тому чи іншому місці. Зокрема, мирні зібрання, а саме мирне 
зібрання підпадає під захист правових актів, а також ст. 39 Конституції 
України, можуть проводитися в будь-якому публічному місці за бажан-
ням учасників зібрання [3]. Вищий адміністративний суд України за-
значив, що право обрати місце проведення зборів належить особам, які 
мають намір реалізувати своє право на мирне зібрання [4].

Так як дозволяється вільне обрання місце проведення зборів, Кон-
ституція передбачає як допустиме соціально-пропорційне обмеження 
прав інших осіб, яке може настати, наприклад, в разі проведення зібран-
ня на дорозі, що перешкоджає руху інших автомобілів [2; с. 105]. Зага-
лом, забезпечення права одного не може обмежувати права інших осіб, 
але в цьому випадку таке обмеження допустиме з декількох причин. 
По-перше, з однієї точки зору, заборона проведення мирного зібрання 
на автомобільній дорозі означатиме обмеження права на свободу мир-
них зборів. По-друге, проведення мирних зібрань може заважати іншим 
людям (наприклад, шум від демонстрації чи неможливість пройти зви-
чайним маршрутом). По-третє, таке обмеження тимчасове і не має на 
меті саме обмеження прав інших осіб. Така вимога до мирних зібрань 
як завчасне сповіщення якраз і дозволяє максимально уникнути незруч-
ностей для інших осіб.

ЄСПЛ у своїх рішеннях зазначає, що блокування автостради [5], так 
як і блокування входу до приміщення суду не дає підстав автоматично 
вважати таке зібрання немирним та забороняти його проведення [6; с. 
291-303].

Право на свободу обрання місця зібрання не означає, що організа-
тор має право вимагати від держави виділити йому під зібрання ділянку, 
щодо якої він не наділений правом вимоги [2; с. 153]. В цьому випадку 
при оцінці умов проведення зібрання суд має враховувати інтереси як 
організаторів та учасників зібрання, так і інших людей. Так, може бути 
заборонено проведення зібрання в «годину пік» невеликою групою гро-
мадян.
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Рішення суду про обмеження право на свободу мирних зібрань буде 
правомірним, якщо воно спрямоване на перешкоджання учасникам по-
вного блокування автомобільної дороги державного чи міждержавного 
значення. Проте і в цьому випадку суд має розглянути можливість об-
рання альтернативного місця проведення мирного зібрання.

Так само потребує уточнення проведення мирних зібрань на приват-
ній території. ЄСПЛ в цьому випадку виходить з того, що такі зібрання, 
що проводиться на приватній території не підпадають під поняття мир-
не. Суд зазначає, що право на свободу мирних зібрань не означає виник-
нення права на доступ до приватної території. Тобто загальне правило 
забороняє проведення мирних зібрань на приватній території інших осіб 
без їх на те згоди. У справі «Appleby and Others v. the United Kingdom» 
ЄСПЛ зазначив, що ст. 11 Конвенції не поширюється на осіб, які бажали 
роздавати листівки у торговому центрі. Водночас, вказується, що ефек-
тивна реалізація цього права може потребувати захисту навіть у сфері 
відносин між приватними особами [7].

Така судова практика виходить з того, що такі ділянки, які знаходять-
ся у приватній власності чи у власності юридичних осіб публічного пра-
ва можуть використовуватися для проведення мирного зібрання лише, 
якщо таким чином задовольняється суспільні потреби, тобто потреби у 
комунікації.

Якщо особи бажають провести зібрання на приватній території, що 
не використовується для задоволення публічних потреб, то мають залу-
чатися цивільно-правові механізми, тобто укладатися договір між орга-
нізатором зібрання та власником ділянки [2; с. 79].

Проведення мирного зібрання на приватній території з дозволу влас-
ника не має бути обмежено, якщо відсутні інші можливості проведення 
зібрання. В іншому випадку така заборона буде обмеженням права на 
свободу мирних зібрань.

Захист свободи зібрань в місцях, що знаходяться в приватній влас-
ності, може виявитися необхідним в разі порушення самої суті даного 
права.

З огляду на те, що найбільш активними в плані проведення зібрань 
на висловлення громадянської позиції є студентство, окремо необхідно 
зазначити про проведення мирних зібрань на території навчальних за-
кладів. Так, проведення зібрання на території, наприклад, університету, 
не може бути заборонено адміністрацією навчального закладу, навіть 
посилаючись на внутрішній розпорядок, оскільки відповідно до ст. 39 
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Конституції України такі обмеження встановлюються лише судом від-
повідно до закону та в інтересах національної безпеки та громадського 
порядку[3]. Не має значення також державний чи приватний статус на-
вчального закладу. Відповідно, якщо внутрішній розпорядок або наказ 
забороняють чи обмежують проведення мирних зібрань, то це є пору-
шенням положень Конституції України, тому ніхто не може бути приму-
шений виконувати розпорядження, що суперечать Конституції України. 
А рішення про невідповідність рішення Конституції приймає Конститу-
ційний Суд України.

Проведення зібрання в приміщенні державних органів в своїй біль-
шості забороняється, так як воно перешкоджає нормальній роботі орга-
ну.

В деяких випадках дозволяється проведення зібрання в об’єктах, бу-
дівництво яких викликає великі питання чи суспільний резонанс. Мета 
такого зібрання має полягати у приверненні уваги держави до проблеми 
та висловлення особами своєї думки щодо цієї проблеми.

Враховуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що місце 
проведення зібрань є важливим елементом забезпечення права на свобо-
ду мирних зібрань, забезпеченого Загальною декларацією прав людини 
та іншими міжнародними документами. Це право забезпечує можливість 
кожного висловлювати свої погляди, думки та спілкуватися між собою 
та з органами державної влади. Однак з іншого боку свобода обрання 
місця проведення зібрання можу бути обмежена відповідно до закону та 
лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку.
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Термін «права людини» використовується для визначення широкого 
спектру прав – від права на життя до права на культурну самобутність. 
Вони включають усі елементарні передумови існування, відповідного 
людській гідності. Права людини належать кожній людині тільки через 
її людську природу; у визначених законом межах вони є невід’ємними; 
всі можуть їх застосовувати і користуватися ними рівною мірою. По-
рушення прав людини заподіюють шкоду невід’ємним правам людини, 
властивим йому в силу факту свого існування (особистим правам).

Основні обов’язки, що випливають з прав людини, покладені на дер-
жави та їхні уряди. Зобов’язання держави в галузі прав людини – це 
невтручання держави у сферу індивідуальної свободи, повага до прав 
людини, їх забезпечення, захист та сприяння їх реалізації, а також вжи-
вання державою усіх можливих заходів для уникнення порушень прав 
людини, захист від таких порушень, застосування санкцій за їх скоєння 
та належна компенсація особам, які постраждали [9, с.260].

Наразі застосування санкцій не притаманне для класичних функцій 
національних інституцій з прав людини у світі. Тоді як у міжнародному 
праві існує чіткий механізм захисту прав людини. Так, санкції, як один 
із видів відповідальності, є системою захисту прав людини відповідно 
до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

243

свобод 1950 р. На равні національної системи держава охороняє права 
людини і накладає індивідуальну відповідальність на фізичні та юри-
дичні особи за їх порушення. На міжнародному рівні за порушення прав 
людини несе відповідальність держава, тому санкції накладаються на 
державу. У виняткових випадках міжнародну кримінальну відповідаль-
ність за злочини проти людства можуть нести фізичні особи.

Тлумачний словник визначає санкцію як заходи впливу, покарання за 
порушення закону [10, с.1103]. С.М. Братусь в свою чергу визначав санк-
ції як: 1) частину норми права, яка вказує на заходи державного примусу 
у разі її застосування; 2) заходи впливу на учасників правовідносин, як 
пов’язані, так і не пов’язані з примусовою акцією держави, але такі, які 
породжують певні невигідні для зобов’язаної особи наслідки, які виті-
кають із здійснення належних цим особам прав [8, с.165]. О.С. Іоффе та 
М.Д. Шаргородський визначали юридичну відповідальність передусім 
як санкцію за правопорушення, наслідок, передбачений нормою права 
на випадок її недотримання. Ця санкція виражається у застосуванні за-
ходів примусу до правопорушника [12, с.197]. Тобто, можна зробити ви-
сновок про те, що залежно від того, який зміст вкладається у значення 
терміну “санкція”, санкція та юридична відповідальність або співвідно-
сяться як причина та наслідок, або є поняттями тотожними.

Якщо розглядати санкції у першому із наведених значень, можна 
сказати, що юридична відповідальність та санкція співвідносяться як 
підстава та наслідок. Якщо ж розглядати санкції як заходи впливу на 
учасників правовідносин, то можна зробити висновок про тотожність 
понять відповідальності та санкції [6, с.7].

З огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що правові 
санкції – це правомірні примусові заходи, які є індивідуальними або 
колективними та вживаються проти держави-порушниці, з метою при-
пинення її неправомірного поводження (або покарання за таке пово-
дження), які займають чільне місце у механізмі правового регулювання, 
виступаючи в ньому одним із видів заходів державного примусу. Ряд 
прав і свобод (у тому числі, прав і свобод людини) взагалі не може бути 
реалізований без існування механізму примусу (наприклад, право на 
життя не може бути адекватно реалізоване без існування санкції за по-
сягання на це право).

За змістом санкцій, що можуть бути застосовані до правопорушни-
ка у сфері реалізації прав та свобод людини і громадянина, на думку 
Л.Г. Гусейнова, вирізняють дві основні групи видів юридичної відпові-



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
244

--------------------------

--------------------------

дальності. Перша – конституційна і цивільно-правова відповідальність. 
Друга група – це кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відпо-
відальність [11, с.12].

Конституційна відповідальність – це передбачена Конституцією 
України реакція відповідних державних інституцій на порушення прин-
ципів і норм Конституції України особами, на яких покладене виконання 
тих чи інших функцій держави. Для конституційної і цивільно-правової 
відповідальності характерні передусім правовідновлювальні санкції – 
це відновлення порушених прав, примусове виконання обов’язків, ска-
сування протиправних станів.

Для кримінальної, адміністративної і дисциплінарної відповідаль-
ності характерні передусім каральні (штрафні) санкції [7, с.152-153].

Будь-яка держава, яка вчиняє грубі і масові порушення прав люди-
ни, вважається порушником міжнародного права і зобов’язане понести 
відповідальність перед міжнародним співтовариством за свої діяння. Ця 
відповідальність реалізується у формі реституції, компенсації, реабілі-
тації, сатисфакції та гарантії не повторення подібних дій у майбутньому, 
які держава-правопорушник зобов’язано надати потерпілим від його по-
рушень.

Формою нематеріальної відповідальності також виступають призу-
пинення прав та привілеїв, які випливають із членства у міжнародній 
організації, або виключення з міжнародної організації. В силу існуючих 
політико-правових та соціальних реалій забезпечення в кожному такому 
випадку компенсаційної відповідальності не є імперативною вимогою, 
через що вона може бути замінена адекватними формами сатисфакції. 
характер і види санкцій, а, відповідно, і суть самої відповідальності 
залежать, насамперед, від виду порушеного зобов’язання і юридичної 
кваліфікації правопорушення.

Як правило, такі санкції покладаються на державу. Питання індиві-
дуальної відповідальності за грубі порушення прав людини залишаєть-
ся спірним у міжнародному праві. Тривалий час вважалось, що міжна-
родне право розглядає дії суверенних держав і не передбачає покарання 
індивідам та організаціям. Там, де злочинні діяння є діяннями держави, 
ті, хто вчинили їх, не відповідають особисто, а захищені доктриною су-
веренітету держави [12, с.124]. Першою спробою порушити цю неписа-
ну норму був Версальський договір 1919 p. [3], статті якого передбачали 
право притягати до відповідальності осіб, звинувачених у порушенні за-
конів та звичаїв війни. Вирішальну роль у визнанні кримінальної юрис-
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дикції над особою у міжнародному праві відіграв Нюрнберзький між-
народний військовий трибунал. Індивідуальна відповідальність також 
передбачається Конвенцією про запобігання злочинові геноциду та по-
карання за нього [1], згідно з якою особи, звинувачені у злочині геноци-
ду, повинні постати перед судом держави, на території якої було вчинено 
злочин, або перед таким міжнародним кримінальним трибуналом, який 
має юрисдикцію по відношенню до його сторін. Принцип «покарай або 
видай» використовується також в Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів пово-
дження і покарання 1985 р. [2]. Важливим кроком на шляху утверджен-
ня індивідуальної відповідальності стало прийняття Римського Статуту 
Міжнародного Карного Суду у липні 1998 p. [4], який встановлює юрис-
дикцію Суду щодо злочину геноциду, злочинів проти людства, воєнних 
злочинів та злочину агресії.

У листопаді 2018 р. Нідерланди запропонували новий режим санк-
цій ЄС проти тих, хто порушує права людини у світі. Пропоновані санк-
ції «можуть запроваджуватися проти окремих порушників прав людини 
у світі, незалежно від політичного контексту і міжурядових процесів. 
Крім того, їх можуть запроваджувати проти осіб, які не є представника-
ми держав (це стосується, наприклад, угруповань повстанців)». Проти 
осіб, відповідальних за «серйозні порушення прав людини» (позасудові 
страти, насильницькі зникнення і катування) пропонується застосовува-
ти замороження рахунків і візові обмеження [14].

В Україні у 2014 р. було прийнято Закон «Про санкції» [5], яким, зо-
крема, передбачено застосовування спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) у випадку порушення прав, свобод та 
законних інтересів громадян України, суспільства та держави. Санкції 
можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної 
держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знахо-
диться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-
нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які 
здійснюють терористичну діяльність (ст.1). У ст.4 даного Закону наве-
дено перелік видів санкцій.

Проте слід зауважити, що на сьогодні в Україні немає узгодженої 
санкційної політики щодо запровадження санкцій проти осіб, причет-
них до порушень прав людини. Немає й відповідного державного орга-
ну, який би займався і координував діяльність, збирав інформацію щодо 
порушників прав людини й ініціював би санкції проти них. Відсутній 
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моніторинг і виконання цих санкцій, а також узгодження з міжнародни-
ми партнерами.

Разом з тим, санкції проти осіб, причетних до порушення прав лю-
дини, можуть бути одними з «найдієвіших», що підтверджується сучас-
ною санкційною реакцією держав світу щодо агресивної політики РФ 
по відношенню до України.

Треба привести рівновагу між національною та міжнародною систе-
мами захисту прав людини шляхом імплементації норм міжнародного 
права. Отже, вважаємо за необхідне якнайшвидше усунути дані недо-
ліки шляхом внесення змін до зазначеного Закону України.

--------------------------
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ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ТА ОСОБИСТОЇ 
НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ 
ДАКЛАРАЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Павлюк С.В.
студент 5 курсу відділення заочної форми навчання юридичного 
факультету Хмельницького університету управління та права

м. Хмельницький, Україна

Метою сучасного розвитку суспільства є утвердження прав люди-
ни, забезпечення гідних умов життя, свободи та недоторканності особи, 
її честі та гідності. Ідеї гуманізму, пріоритети загальнолюдських цін-
ностей знаходять своє відображення в діяльності сучасних держав най-
більш розвинутих країн світу.

Загальновизнано, що для правової держави характерними є наяв-
ність високого рівня забезпеченості прав людини, верховенство загаль-
нолюдських цінностей. Ряд основних міжнародно-правових актів пе-
редбачають необхідність забезпечення основних прав людини. Одним із 
таких є право особи на свободу та особисту недоторканість особи, яке 
закріплено на конституційному рівні в статті 29 Конституції України [2], 
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де, зокрема, вказується, що ніхто не може бути заарештований або три-
матися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на 
підставах та в порядку, встановлених законом.

Реалізація конституційних прав та свобод людини є тим визна-
чальним критерієм, яким характеризується держава як демократична, 
соціальна та правова. Всебічне зміцнення законності й правопорядку 
неможливе без належного забезпечення прав та свобод людини через 
реально діючі державні та процесуальні механізми їх реалізації, охоро-
ни та захисту, адже права й свободи людини, їх гарантії складають зміст 
і цілі державної діяльності.

В цьому контексті рівень захисту свободи та особистої недоторка-
ності особи визнається найважливішим критерієм рівня розвитку сус-
пільства. Убезпечення існування людини, її розвитку у сучасному світі 
обумовлює необхідність вирішення проблеми правового закріплення та 
забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, в тому чис-
лі під час кримінального провадження.

Особливої актуальності стан наукової розробки проблем забезпе-
чення права кожного на свободу та особисту недоторканність у кри-
мінальному провадженні набуває сьогодні, коли в Україні в окремих 
регіонах оголошено воєнний стан, а на сході країни здійснюється опе-
рація об’єднаних сил у відповідь на зовнішню агресію. У зв’язку з цим 
неналежне забезпечення прав та свобод людини взагалі, та відсутність 
процесуального механізму забезпечення права кожного на свободу та 
особисту недоторканність у кримінальному провадженні зокрема, може 
призвести до небажаних наслідків і вплинути на авторитет українського 
правосуддя.

В цьому контексті слід відзначити, що система кримінального судо-
чинства нашої держави зазнає фундаментальних змін, удосконалюєть-
ся її структура, оновлюється правова база, корегуються деякі інститути 
кримінального процесу України. Разом з тим, доводиться констатувати, 
що в Україні досить часто порушується принцип забезпечення права на 
свободу та особисту недоторканість особи та багато інших прав люди-
ни, свідченням чого є велика кількість звернень громадян України до 
національних судів та Європейського суду з прав людини з метою за-
хисту порушених прав. Однією з найбільш актуальних питань сучасно-
го правового розвитку є створення реального, дієвого та ефективного 
механізму забезпечення права на свободу особисту недоторканність.

Закріплення принципу забезпечення права на свободу та особисту 
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недоторканність у ст. 12 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни 2012 року [4] (далі – КПК України) стало наслідком реформування 
системи кримінальної юстиції у напрямі подальшої демократизації, за-
безпечення верховенства права, гуманізації, посилення захисту прав і 
свобод людини. Це було обумовлено вимогами міжнародних правових 
актів і зобов’язаннями нашої держави перед європейським та світовим 
співтовариством.

Принцип забезпечення права на свободу та особисту недоторканість 
особи, насамперед, закріплено міжнародними стандартами. Так, Загаль-
на декларація прав людини [1] передбачає, що: «Кожна людина має пра-
во на життя, свободу та особисту недоторканність» (ст. 3) та «Ніхто не 
може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання» (ст. 
9). Загальна декларація прав людини у ст. 12 фіксує неприпустимість 
свавільного втручання держави та інших громадян в особисте та сімей-
не життя громадянина, зазначаючи, що кожна людина має право на за-
хист з боку закону від такого втручання або таких посягань.

У Розділі 3 та 4 Особливої частини Кримінального кодексу України 
[3] «Злочини проти волі, честі та гідності особи» та «Злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканності особи» встановлено кон-
кретні склади злочинів, загальним об’єктом посягання у яких виступає 
особиста недоторканність: незаконне позбавлення волі або викрадення 
дитини, захоплення заручників, підміна дитини, торгівля людьми або 
інша незаконна угода щодо передавання людини, експлуатація дітей, не-
законне поміщення у психіатричний заклад, зґвалтування.

В свою чергу КПК України також регулює застосування принципу 
забезпечення права на свободу та особисту недоторканість особи. Зо-
крема в ч. 1 ст. 12 КПК України вказується, що під час кримінального 
провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або 
обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб 
через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопо-
рушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим КПК 
України.

Як зазначає Маринів В.І., право на свободу й особисту недоторкан-
ність належить до особистих немайнових прав, що забезпечують при-
родне існування фізичної особи, і тому захищається нормами ЦК Укра-
їни (ст. 288, 289), КК України, КПК України та іншими законодавчими 
актами. Таким чином, як правовий інститут особиста недоторканність 
має комплексний характер, оскільки включає норми, що належать до 
різних галузей права [6, с. 167].
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Кучинською О.П. запропоновано новий концептуальний підхід до 
розуміння правового змісту принципу забезпечення права на свободу та 
особисту недоторканність та зазначено, що воно є широким правовим 
положенням, відповідно до якого учасники кримінального проваджен-
ня, незалежно від процесуального статусу, повинні мати реальну можли-
вість вільного вибору форм поведінки в межах чинного законодавства, 
бути захищеними від будь-яких незаконних обмежень їх індивідуальної 
свободи, фізичної та психічної недоторканності [5, с. 33].

Уявляється обґрунтованою позиція Сімоновича Д.В., який зазна-
чає, що право на свободу і особисту недоторканність як європейський 
стандарт забезпечення прав людини в кримінальному процесі включає: 
право на свободу від свавільного затримання та взяття під варту; право 
бути позбавленим свободи тільки «на підставі закону»; право бути не-
відкладно повідомленим про причини затримання або взяття під варту; 
право бути позбавленим свободи протягом «розумного» строку; право 
на невідкладний судовий контроль за затриманням або взяттям під вар-
ту; право бути звільненим з-під варти до судового розгляду за наявності 
гарантій явки до суду; право на можливість оскаржити законність за-
тримання або взяття під варту; право на компенсацію за незаконне за-
тримання або взяття під варту. Гарантія недоторканності особи може 
розглядатися як неприпустимість (заборона) будь-якого протиправного 
посягання на фізичну, етичну і психічну цілісність, індивідуальну сво-
боду, загальну свободу дій і особисту безпеку при здійсненні криміналь-
ного судочинства. Право на недоторканність особи – це такий гаранто-
ваний державою стан людини, при якому її психофізична цілісність і 
автономія вільні від примусу [7, с. 176].

На нашу думку, деталізація складових принципу забезпечення права 
на свободу та особисту недоторканність у національному законодавстві 
України з урахуванням положень Загальної декларації з прав людини 
сприятиме більш чіткому розумінню змісту цього правового принципу, 
а отже, і більш ефективному регулюванню можливостей учасників кри-
мінального провадження вільно і на власний розсуд визначати власну 
поведінку, здійснювати своє право, а за потребою – здійснювати його 
захист.

--------------------------
Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Бю-1. 

летень законодавства і юридичної практики України. – 2003. – №3. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ

Панова І.Ю.
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри публічного та приватного права
Факультету права та міжнародних відносин

Київського університету імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна

Частиною 2 ст. 23 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) визна-
чено, що моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкоджен-
ням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала 
у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи 
близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа за-
знала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у принижен-
ні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної 
або юридичної особи [1].

Тобто, ЦКУ встановлено, що поняття «моральна шкода» в частині 
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спричинення фізичного болю, душевних страждань, застосовується до 
фізичної особи, а в частині приниження ділової репутації, стосується 
і юридичної особи. Причому, поняття «ділової репутації» стає визна-
чальним у понятті моральної (немайнової) шкоди юридичної особи, 
адже неможливо застосовувати до такого суб’єкта права такі поняття, 
як «честь» та «гідність».

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характе-
ру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних 
явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або 
бездіяльністю інших осіб. Таке визначення зазначено в абзаці 1 пунк-
ті 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України (надалі – ВСУ) від 
31.03.1995 р. №4 «Про судову практику в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди» [2].

Причому абзац 2 пункту 3 цієї ж Постанови ВСУ визначає, що від-
повідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зо-
крема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, мо-
ральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я, у порушенні 
права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих спожи-
вачам, інших цивільних прав, у зв’язку з незаконним перебуванням під 
слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через 
неможливість продовження активного громадського життя, порушенні 
стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних на-
слідків [2].

Тобто, Постанова ВСУ робить вказівку на те, що моральна шкода 
може бути спричинена як фізичній, так і юридичній особі.

В Законі України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої гро-
мадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і 
суду» від 1 грудня 1994 року, N 266/94-ВР сформульовано також визна-
чення моральної шкоди, але з вказівкою на те, що вона може застосо-
вуватися до фізичної особи. Зокрема пунктом 6 статті 4 закріплено, що 
моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові 
внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення 
або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, по-
гіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків 
морального характеру [3].

Абзац 2 пункту 23 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду 
цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12.04.96 р. 
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№5 визначаючи моральну шкоду, робить прив’язку її до фізичної особи. 
Так, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характе-
ру, яких споживач зазнав унаслідок моральних чи фізичних страждань 
або інших негативних явищ, що настали через незаконні винні дії про-
давця, виготівника, виконавця або через їх бездіяльність [4].

На нашу думку, не доречно застосовувати формулювання «заподі-
яння моральної шкоди юридичній особі», оскільки остання не може 
фізично страждати, морально переживати у зв’язку з ушкодженням 
здоров’я, морально переживати у зв’язку з незаконним перебуванням 
під слідством і судом тощо. Всі ці зазначені страждання, переживання 
може нести лише фізична особа.

Якщо звернутися до визначення «мораль», то побачимо, що воно має 
тісний зв’язок саме з фізичною особою (людиною). Тому, коли мова йде 
про моральну шкоду, потрібно це враховувати.

Під немайновою шкодою, заподіяній юридичній особі, слід розуміти 
втрати немайнового характеру, що настали у зв’язку з приниженням її 
ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, 
виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчи-
ненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до 
її діяльності. Це визначення зазначено в абзаці 3 пункті 3 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. №4 «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» 
[2]. Причому в цій Постанові ВСУ є чітка вказівка, що така шкода запо-
діюється юридичній особі.

Слід погодитися з таким формулюванням немайнової шкоди, а саме 
з тим, що вона наноситься саме юридичній особі.

Вважаємо, що немайнова шкода наноситься як фізичній, так і юри-
дичній особі, але, визначаючи поняття «немайнової шкоди фізичної осо-
би», доцільно це поняття ототожнювати із поняттям «моральна шкода 
фізичної особи».

--------------------------
Цивільний кодекс України: станом на 04 листопада 2018 / Вер-1. 

ховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР). – 2003. – №№40-44. – Ст. 356.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної 2. 
(немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
31 березня 1995 року – №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95
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Human rights belong to everyone. But sometimes person rights may be 
contrary to the rights of others, the interests of the wider community or state. 
So person rights may have to be restricted to protect other people’s rights, the 
rights of the community or state.

Some human rights – like the rights: Not to be tortured, Freedom from 
slavery and forced labour, Right to life, The right to a fair trial, No punishment 
without law and a number of procedural rights – are set in stone. These eternal 
and immutable rights can never be interfered with in any circumstances [1].

An example of violation is the International Tribunal for the former 
Yugoslavia. The main purpose of which was to restore justice in respect of 
victims of war crimes, crimes against humanity and genocide committed 
during the wars in Yugoslavia in 1991-2001, and the punishment of the 
perpetrators of these crimess [2].
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But for most rights and freedoms restrictions are allowed. This means that 
a limitation of a human right may be considered lawful. Some are described 
as ‘limited’ which means they can be restricted in certain circumstances as 
specified in the relevant Articles of the European Convention on Human Rights 
such as (with examples): Right to life (in action lawfully taken for the purpose 
of quelling a riot or insurrection), Right to liberty and security (searching at 
airports of persons and their property), Right to respect for private and family 
life (listening to calls, browsing e-mail), Freedom of thought, conscience and 
religion (persecution of Islamic religious radical organizations), Freedom of 
expression (prohibition of slander), Freedom of assembly and association 
(prohibition of separatist formations) [3;4;5;6;7;8].

Other rights are described as ‘qualified’. Which means they can only be 
restricted in order to protect the rights of other people or if it’s in the public 
interest for specific reasons such as the prevention of crime.

If the intervention of the authorities in human rights complies with the 
norms of the law an this means that any restriction of human rights must be 
clearly stated in the law. If the law does not contain a precise indication of the 
possibility of a specific restriction, then its introduction would be a violation 
of human rights, regardless of the person or body that ordered the restriction, 
its public benefit, etc. Therefore, outside the law any restriction is illegal.

Also, the power can restrict human rights only to protect these public 
interests and only if a clearly defined public interest is protected.

National security, the country’s economic well-being, public order, human 
life and health, public health and morality can serve as generally accepted 
public interests for the observance of which human rights restrictions are 
permitted.

The circumstances in which restrictions may be impose on human rights 
are called extraordinary. These include the following: war, the threat of 
aggression, the threat of rebellion, mass movements, a state of emergency 
in a state that threatens the life of the nation and is officially announced; 
disaster or disaster threat (fire, flood, famine, earthquakes, severe epidemics 
or epizootics of invasions of harmful animals, insects or parasites of plants).

In accordance with Article 64 of the Constitution of Ukraine: 
“Constitutional human and civil rights and freedoms shall not be restricted, 
unless a restriction is stipulated by the Constitution of Ukraine. Under the 
conditions of martial law or a state of emergency, specific restrictions on 
rights and freedoms may be established with the indication of the period of 
effect for such restrictions. Under the conditions of martial law or a state of 
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emergency, specific restrictions on rights and freedoms may be established 
with the indication of the period of effect for such restrictions. The rights and 
freedoms stipulated in Articles 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62 and 63 of this Constitution shall not be restricted.” [9].

In a similar Article 19(6) of the Constitution of the Portuguese Republic 
says: “In no case may a declaration of a state of siege or a state of emergency 
affect the rights to life, personal integrity, personal identity, civil capacity and 
citizenship, the non-retroactivity of the criminal law, accused persons’ right 
to a defence, or the freedom of conscience and religion.” [10].

Also in the conditions of war or natural disaster, such an indestructible 
right as the right to life, the right of the media and individuals to publish and 
disseminate information, restrictions on movement and stay in certain areas, 
personal integrity can be violated.

Along with restrictions on rights and freedoms that apply to the entire 
population of a state, constitutions sometimes impose a personal deprivation 
of rights and freedoms as a sanction for their abuse.

An example is Article 18 of the Basic Law of the Republic of Germany 
which says: “Whoever abuses the freedom of expression, in particular the 
freedom of the press (paragraph (1) of Article 5), the freedom of teaching 
(paragraph (3) of Article 5), the freedom of assembly (Article 8), the 
freedom of association (Article 9), the privacy of correspondence, posts and 
telecommunications (Article 10), the rights of property (Article 14) or the 
right of asylum (Article 16a) in order to combat the free democratic basic 
order shall forfeit these basic rights. This forfeiture and its extent shall be 
declared by the Federal Constitutional Court.” [11].

Similar wording can be seen in Article 23 of the Constitution of Ukraine: 
“Every person shall have the right to free development of his personality, 
provided that the rights and freedoms of other persons are not thus violated, 
and shall have duties to society, in which free and comprehensive development 
of his personality shall be guaranteed.” [12].

All the abovementiond, we can conclude that restrictions are often a 
measure to prevent the violation of other rights and freedoms, and are also 
used by states to preserve the internal security, sovereignty and well-being 
of their citizens. But in any of the mentioned cases, restrictions on rights 
and freedoms must meet the criteria of legality that come from international 
conventions, treaties and international customs, and must be enshrined 
(implemented) in the constitutions of states.

--------------------------
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ МЕхАНІЗМУ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Подорожній Є.Ю.
доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри трудового та господарського права 
факультету №2 Харківського національного

університету внутрішніх справ, Україна

Механізм правового регулювання юридичної відповідальності, в 
тому числі у трудовому праві, відображає як функціонує (працює) дана 
система в цілому, а також кожна з її ланок зокрема: як вони приводяться 
у дію, яку роботу виконують та які під час неї етапи проходять, яким 
чином взаємодіють структурні елементи системи між собою. Для того, 
щоб більш змістовно окреслити сутність відповідного механізму необ-
хідно визначитись із тим, що представляє собою мета його існування. 
У найбільш загальному розумінні, мета – це ідеальне передбачення у 
свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії. Мета висту-
пає безпосереднім свідомим мотивом, що спрямовує та регулює дії [1, 
c.496]. Отже, мета виступає з одного боку орієнтуючим та мотивуючим 
фактором для діяльності механізму правового регулювання юридичної 
відповідальності – вона (мета) відображає (уособлює у собі) той резуль-
тат, якого даний механізм має досягнути у своєму функціонуванні; а з 
іншого – є важливим системоутворюючим фактором. Адже для того, 
щоб усі різноманітні за своїм характером і змістом правові засоби, що 
входять до зазначеного механізму, функціонували як єдине злагоджене 
ціле, вони повинні, окрім іншого, мати спільну мету.

Слід зазначити, що дослідники, як правило ведуть мову про мету та 
завдання правового регулювання, а не його механізму. Так, наприклад, 
О. Ф. Скакун пише, що мета правового регулювання суспільних відно-
син – отримання передбачуваних і бажаних для творця правових норм 
результатів їх здійснення (впорядкування суспільних відносин, їх закрі-
плення, охорони, захисту і розвитку) [2, c.249]. Далі науковець справед-
ливо зауважує на тому, що мета правового регулювання розкривається 
через його завдання: визначення сукупності відносин, які є предметом 
правової дії у певній сфері суспільних відносин; ідентифікація (уподі-
бнення) певної сукупності правових норм, що регулюють однорідні сус-
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пільні відносини; за допомогою правових норм прогнозування складу 
учасників суспільних відносин, компромісний характер їх комунікації, 
співвідношення поведінки; встановлення межі поведінки учасників пра-
вовідносин; передбачення ціннісно-нормативного результату правового 
регулювання (правомірну поведінку суб’єктів права; виникнення від-
носин, ситуацій, запрограмованих в нормах права та вигідних суспіль-
ству в різних сферах – економічній, політичній, культурній, екологічній 
тощо) [2, c.249].

А. Н. Соколов вбачає мету правового регулювання у наступному: 
підтримання законності і правопорядку як основи і неодмінної умови 
нормального життя цивілізованого суспільства; оптимальна побудова 
державних структур, їх результативне функціонування; реалізація прав 
і свобод людини, виконання ним своїх обов’язків, ефективна охорона 
законних інтересів і прав громадян і організацій; формування у членів 
суспільства прогресивної правосвідомості і правової культури [3, c.108]. 
З точки зору Ж. Д. Доржиєва мета правового регулювання полягає в 
тому, щоб поведінка і дії вія людей відбувалися відповідно до норм пра-
ва, щоб в суспільстві складалися відносини, ситуації, запрограмовані в 
нормах права, щоб в результаті дії норм соціальні процеси протікали 
в на-правліннях, вигідних суспільству. В результаті виникали б певні 
соціально корисні результати в самих різних сферах суспільного життя 
економічної, політичної, культурної, екологічної тощо [4 c.126].

М. І. Матузов та О. В. Малько пишуть, що мета механізму право-
вого регулювання – забезпечити впорядкування суспільних відносин, 
гарантувати справедливе задоволення інтересів суб’єктів. Це головна, 
змістовний ознака, яка пояснює значимість даної категорії і показує, що 
роль механізму правового регулювання полягає в організації соціально-
го життя, здійсненні інтересів людей. Механізм правового регулювання 
– специфічний «канал», що з’єднує інтереси суб’єктів з цінностями і 
доводить процес управління до логічного результату [5, c.470–471]. На-
уковці відмічають, що прийнято вважати, що пряма і безпосередня мета 
механізму правового регулювання – регулювати суспільні відносини, 
поведінку людей і діяльність колективів, а вже в процесі цього регулю-
вання опосередковуються (захищаються, охороняються, досягаються) 
різноманітні цілі, інтереси, потреби, які присутні скрізь, у всіх правових 
явищах [5, c.470–471].

Таким чином, розмірковуючи про мету механізму правового регулю-
вання юридичної відповідальності у трудовому праві, слід враховувати 
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те, що правове регулювання та його механізм – це, не тотожні, хоча й 
тісно пов’язані один із одним поняття. Якщо правове регулювання роз-
глядати як процес чи діяльність, то його механізм характеризує органі-
зацію, структуру цього процесу (діяльності) та порядок його руху. Саме 
тому, на наше думку, впорядкування суспільних відносин, ствердження 
режиму правозаконності та забезпечення правопорядку, хоча й є кінце-
вою метою механізму правового регулювання юридичної відповідаль-
ності у трудовому праві, втім вона має, так би мовити, опосередкова-
ний характер. Безпосередня ж мета механізму правового регулювання, 
в контексті визначеної проблематики, полягає у забезпеченні належного 
рівня якості, ефективності та дієвості правового регулювання, шляхом 
найбільш оптимального поєднання різних правових засобів. Тобто при-
значення механізму полягає у тому, щоб забезпечити логічний, послі-
довний та ефективний рух правової матерії, під час регулювання юри-
дичної відповідальності у трудовому праві.
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Частина перша статті 25 чинної Конституції України сформульована 
в такий спосіб: «Громадянин України не може бути позбавлений гро-
мадянства і права змінити громадянство». Очевидно, це положення по-
кликане відобразити зміст пункту 2 статті 15 Загальної декларації прав 
людини: «Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства 
або права змінити своє громадянство».

Незважаючи на значну подібність формулювань, між ними є істотна 
відмінність. Так, Загальна декларація прав людини забороняє безпід-
ставно позбавляти громадянства, а Українська Конституція – позбавля-
ти громадянства України за будь-яких обставин. Така абсолютна заборо-
на, встановлена Основним Законом України, історично стала наслідком 
бажання уникнути повторення радянської практики застосування при-
пинення громадянства як карального заходу для інакомислячих.

Загалом, питання позбавлення громадянства як в теорії конституцій-
ного права, так і в теорії міжнародного права є вельми дискусійним, осо-
бливо якщо йдеться про можливі підстави позбавлення громадянства. 
Наприклад, В. М. Шаповал звичайною практикою називає позбавлення 
громадянства, набутого внаслідок натуралізації, якщо особа набула його 
в результаті надання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих 
документів. Він також пише, що позбавлення громадянства завжди є не-
бажаним для особи та виступає як санкція за вчинене правопорушення 
[1, с. 177]. Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 року містить 
набуття громадянства в результаті повідомлення помилкових відомос-
тей або обману в переліку допустимих підстав для позбавлення грома-
дянства. Відповідно ж до Закону України «Про громадянство України» 
аналогічні обставини є підставами для втрати громадянства України. У 
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зв’язку з цим постає логічне запитання: чим же в цьому випадку позбав-
лення громадянства відрізняється від його втрати? Чи не є в такій ситу-
ації термін «втрата громадянства» безпечним (і не забороненим чинною 
Конституцією) синонімом «позбавлення громадянства»?

На нашу думку, ситуацію, яка склалася з термінологією, можна пояс-
нити двома причинами: неодноманітністю сутнісних підходів та вибору 
термінів на рівні національних правових систем, а також відсутністю 
уніфікованої термінології на рівні міжнародних договорів. Не маючи на 
меті проведення порівняльно-правового дослідження у сфері консти-
туційного права, зупинимося детальніше на термінах, які вживаються 
в міжнародних договорах з питань громадянства. Так, у Європейській 
конвенції про громадянство 1997 року до випадків втрати громадянства 
ex lege або на ініціативу самої держави-учасниці застосовується термін 
«втрата» (англ. – loss), у той час як для позначення такої самої ситуації 
у Конвенції про скорочення безгромадянства 1961 року вживається тер-
мін «позбавлення» (англ. – deprivation).

Україна є учасницею обох згаданих конвенцій, причому жодна з 
них не містить абсолютної заборони позбавлення громадянства чи його 
втрати в силу закону або на ініціативу держави. Така заборона існує 
лише щодо ситуацій, коли припинення громадянства зробить особу апа-
тридом, однак і з цього правила також є винятки, передусім у випадку, 
якщо громадянство було набуте в результаті шахрайських дій, подання 
неправдивих відомостей або приховування фактів. У зв’язку з цим слід 
погодитися з думкою С. В. Дрьомова про те, що формулювання прин-
ципу заборони позбавлення громадянства в Конституції України «має 
невиправдано абсолютизований характер» [2, с. 15].

У контексті заборони позбавлення громадянства важливо дослідити 
Висновок Венеціанської комісії 2016 року щодо проекту французько-
го конституційного закону «Про захист нації» [3], який передбачав по-
збавлення громадянства Франції як санкцію за тероризм для всіх фран-
цузьких громадян незалежно від способу набуття громадянства Франції 
(філіація чи натуралізація) чи кількості громадянств, які має відповідна 
особа. Серед іншого, у своїх міркуваннях щодо відповідності законо-
проекту вимогам міжнародного права взагалі та європейського права за-
хисту прав людини зокрема, Комісія зазначила, що «сам по собі він не 
суперечить міжнародному праву» (параграф 103), та нагадала, що «[в] 
принципі, міжнародне право визнає, що кожній державі належить суве-
ренне право визначати, хто є її громадянами» (параграф 39).
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Утім, далеко не всі положення вказаного Висновку Венеціанської 
комісії можуть бути застосовані до України, оскільки обсяг і зміст 
міжнародно-правових зобов’язань у сфері громадянства Франції та Укра-
їни є різними. Так, Україна, на відміну від Франції, є учасницею міжна-
родних договорів, спрямованих на боротьбу з апатризмом, – Конвенції 
про скорочення безгромадянства 1961 року та Європейської конвенції 
про громадянство 1997 року. Відповідно до них Україна може допусти-
ти втрату свого громадянства, що зробить особу апатридом, лише тоді, 
коли набуття громадянства України відбулося внаслідок шахрайських 
дій, подання неправдивих відомостей або приховування будь-якого сут-
тєвого факту, що має відношення до заявника. У решті випадків конвен-
ційні зобов’язання України вимагають щоразу отримувати беззаперечні 
докази того, що після припинення українського громадянства особа не 
стане апатридом.

Тим не менше, Висновок Венеціанської комісії щодо французького 
законопроекту є важливим для будь-якої держави, особливо члена Ради 
Європи, оскільки містить важливі умовиводи щодо міжнародних стан-
дартів, застосовних у ситуації припинення громадянства на ініціативу 
держави. Зокрема, параграф 47 цього документа містить перелік «пра-
вил і принципів міжнародного права та загальновизнаних принципів 
міжнародного права з питань громадянства». Передусім, Венеціанська 
комісія вважає, що національне право держав може містити положення 
про втрату громадянства у випадку, коли поведінка особи завдає сер-
йозної шкоди життєво важливим інтересам держави. Водночас, Комісія 
вказує, що під час запровадження таких положень слід уникати безгро-
мадянства та свавільного позбавлення громадянства.

Щодо принципу заборони свавільного (безпідставного) позбавлен-
ня громадянства Венеціанська комісія зробила ряд важливих уточнень. 
Так, позбавлення громадянства повинно ґрунтуватися на нормативно-
правовому акті, у якому чітко та недвозначно викладені підстави втрати 
громадянства. Норми, які регулюють питання втрати громадянства, не 
повинні мати зворотної сили, що означає прийнятність позбавлення гро-
мадянства лише у випадку дій, за вчинення яких законом чітко передба-
чено настання такого правового наслідку як припинення громадянства. 
Якщо позбавлення громадянства виступає як санкція, то таке покаран-
ня повинно бути пропорційним серйозності злочину, за вчинення якого 
воно призначається, та застосовуватися індивідуально після досліджен-
ня кожного конкретного випадку. У цьому ж параграфі 47 Висновку 
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Венеціанської комісії розкрито принцип недискримінації в контексті 
регулювання питань громадянства: норми щодо громадянства не пови-
нні містити розрізнень або допускати практику, що призводять до дис-
кримінації за ознакою статі, релігії, раси, кольору шкіри, національного 
чи етнічного походження, а також способу набуття громадянства. Комі-
сія також підкреслила важливість суворого дотримання процесуальних 
норм, що гарантують право особи бути почутою, її право на письмове 
та вмотивоване рішення, а також право на перегляд рішень щодо грома-
дянства в судовому порядку.

Крім того, Венеціанська комісія нагадала позицію Європейського 
суду з прав людини щодо питань громадянства: Суд визнає, що незва-
жаючи на те, що громадянство в прямий спосіб не захищається жодною 
зі статей (Європейської) Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 року, заходи, які їй суперечать, можуть бути до-
сліджені в світлі статей 8 та 14 Конвенції, зважаючи на вплив, які вони 
можуть мати на «соціальну ідентичність» індивіда. Відповідно, як сва-
вільна відмова в набутті громадянства, так і рішення про позбавлення 
громадянства, в результаті яких особа стає апатридом, можуть підпа-
дати під сферу дії статей 8 та 14 Конвенції, причому в обох випадках 
фактором, що визначає відповідність заходу зазначеним статтям, є його 
пропорційність (параграф 45).

З огляду на викладене вище слід розглянути можливість змінити час-
тину першої статті 25 чинної Конституції України («Громадянин України 
не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство») 
з урахуванням положень пункту 2 статті 15 Загальної декларації прав 
людини («Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства 
або права змінити своє громадянство») і сформулювати частину першу 
статті 25 Конституції України в такий спосіб: «Громадянин України не 
може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити 
своє громадянство». На нашу думку, таке формулювання дозволить 
уникнути підміни понять та відповідатиме нормам міжнародного права. 
Як альтернативний варіант пропонуємо звернення до Конституційного 
Суду України з метою офіційного тлумачення положення частини пер-
шої статті 25 чинної Конституції України.

--------------------------
Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Акаде-1. 

мічний курс: підручник / В. М. Шаповал. – 2-ге вид., перероб. і допов. 
– К.: Юрінком Інтер, 2011. – 464 с.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВИх ПРАВ

Пожарова О.В.
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»

м. Одеса, Україна

Сучасні трудові права, проголошені у міжнародно-правових актах, 
конституціях і законодавстві економічно розвинутих країн, є результа-
том тривалого історичного становлення і розвитку прав людини.

Розвиток трудових прав та вітчизняного трудового законодавства на 
перших своїх кроках йшло у рамках загально цивілізаційної доктрини, 
але відставання від Заходу складало півсторіччя.

Прийняття Конституції України ознаменувало зміну напрямку розви-
тку основних трудових прав у руслі загально цивілізаційних цінностей. 
Конституція проголосила свободу праці, заборону примусової праці та 
дискримінації у трудових відносинах, право на працю, право громадян 
на участь у професійних спілках, право на належні, безпечні й здорові 
умови праці, право на своєчасне одержання винагороди за працю, право 
на страйк, право на відпочинок, право на соціальний захист у разі без-
робіття [1].

Відбулося поновлення приватного права. Саме на межі хх-ххІ сто-
літь відбувається трансформація трудових прав. Вирішальний вплив 
здійснили два загально планетарних процеси: технічна революція у 
поєднанні з прискореною соціальною еволюцією і процес глобалізації 
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(зростання ролі транснаціональних корпорацій, активізацію міграції 
працівників, посилання значення міжнародних стандартів праці).

Слід звернути увагу, що у результаті наукової систематизації прав 
людини з’явилися теорія трьох поколінь прав людини. Концепцію трьох 
генерацій (поколінь) прав людини сформулював Карел Васак. Відпо-
відно до цієї концепції громадянські та політичні права належать до 
першого покоління, економічні, соціальні й культурні права складають 
друге покоління, а до третього покоління прав належать права спільнот 
(право на самовизначення та ін.). Васак вважав, що права третього по-
коління – це колективні права [2, с. 10].

У сучасний період вітчизняними та зарубіжними вченими здійснено 
чимало досліджень, присвячених соціальним та трудовим правам люди-
ни ( В. Андріїв, Н. Болотіна, Є. Краснов, В. Ротань, Г. Чанишева).

Слід погодитися з думкою Краснова Є.В., який вважає, що зараз 
можна виділити наступні основні тенденції розвитку трудових прав і 
інтересів.

Перша тенденція пов’язана з визначенням місця трудових прав у 
системі прав людини інформаційного суспільства. Відповідно до за-
гальноприйнятої у міжнародних актах та національному законодавстві 
класифікації прав людини трудові права не є окремим видом прав, вони 
належать до другого покоління прав – економічних, соціальних, куль-
турних.

Друга тенденція пов’язана із зміщенням акцентів з «економічної» 
людини на особистість, її особисті блага. Особисті права працівника 
такі, як право на професійне навчання та підвищення кваліфікації, оцін-
ку ділових досягнень, право на просування по службі, право на мораль-
не заохочення, право на недоторканність особистого життя та захист 
персональних даних, право на отримання інформації про умови праці, 
право на захист гідності у період трудової діяльності та захист від мо-
бінгу (морального переслідування на роботі), набувають особливої зна-
чимості.

Третя тенденція у розвитку трудових прав пов’язана, на думку екс-
пертів Міжнародної організації праці (далі – МОП), з поглибленням ін-
дивідуальних трудових відносин, посиленням гнучкості їхнього право-
вого регулювання. Все ширше стали застосовуватися нетипові форми 
зайнятості: праця поза основного офісу, позикова праця, неповний ро-
бочий час, гнучкий робочий графік….

Четверта тенденція пов’язана із розширенням сфери соціального 
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діалогу, адаптацією колективних трудових відносин до реалій ххІ сто-
ліття. Загальна тенденція скорочення членства в профспілках у багатьох 
країнах, організаційні труднощі, з якими стикаються спілки робото-
давців, на думку деяких дослідників, визначають занепад колективних 
трудових відносин. Втім, експерти МОП, спираючись на узагальнення 
сучасної зарубіжної практики, знаходять багато ознак того, що спілки 
роботодавців і профспілки адаптуються до сучасних реалій глобалізації 
економіки та зростаючої конкуренції. Також, практично на всіх конти-
нентах держава активніше, ніж раніше, бере участь у вирішенні соціаль-
них питань. Все це свідчить про загальну тенденцію розвитку правового 
механізму соціального діалогу, його адаптацію в сучасних умовах.

П’ята тенденція пов’язана із зростанням ролі загальновизнаних 
принципів і норм міжнародного трудового права (міжнародні стандар-
ти трудових прав) в умовах глобалізації. Найбільш повне вираження 
міжнародні стандарти трудових прав отримали у конвенціях і рекомен-
даціях МОП [3, с. 29-34]. Також формується механізм прямого забез-
печення міжнародно-правового захисту трудових прав індивідуальних 
працівників і появляються ознаки перетворення регіональних трудових 
стандартів на наднаціональне право, наприклад, у країнах Європейсько-
го Союзу.

В нових економічних умовах перед українським законодавцем стає 
непросте завдання модернізувати та підвищити ефективність національ-
них правових норм у сфері праці. Тобто дати суспільству якісні (як з 
погляду юридичної техніки, так і зміст) правові норми, які б забезпе-
чували надійним захистом права працівників, враховуючи міжнародні 
стандарти трудових прав.

Аналіз чинного законодавства дозволяє дійти висновку: в Україні на-
зріла гостра необхідність прийняття Трудового кодексу України. Націо-
нальне трудове законодавство потребує вдосконалення з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку трудових прав.

--------------------------
Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної ради 1. 
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Національного авіаційного університету
м. Київ, Україна

Право кожного на життя закріплено у Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, це право охороняється законом і нікого 
не може бути умисно позбавлення життя [4]. Держава виступає ефек-
тивним інструментом захисту кожної особи. Стаття 2 вважається одним 
із найбільш фундаментальних положень Конвенції, разом зі статтею 3 
вона закріплює одну з основних цінностей демократичних суспільств, 
що складають Раду Європи. Таким чином, ці положення повинні тлума-
читися вичерпно. Але Конвенція не дає визначення рівню цього життя 
та умов його повноцінності. Нормативно-правовий акт ставить на меті 
захист права на життя, але на ряду з цим, як показує практика Європей-
ського суду з прав люди, випливає питання щодо права на гідну смерть, 
на евтаназію. Це питання стало новим викликом для міжнародної спіль-
ноти. хоча, ЄСПЛ постановив, що право на смерть не може походити зі 
статті 2, на даний момент спостерігається тенденція узаконення евтана-
зії. Актуальність цієї проблеми підкріплюється фактом існування низки 
країн, які законодавчо закріпили легалізацію евтаназії.

Слово евтаназія походить з грецьких слів: eu (добро) і thanatosis 
(смерть).

В теорії розглядають два види евтаназії: пасивну евтаназію – навмис-
не припинення медичними працівниками терапії, що підтримує хворо-
го, та активну – введення невиліковно хворому пацієнту препарату, який 
призведе до швидкої смерті [2]. У більшості держав світу заборонена 
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та вважається вбивством як активна, так і пасивна евтаназія: Сполуче-
не Королівство, Німеччина та інші. Проте в деяких країнах це діяння в 
межах закону: Нідерланди, Люксембург, Бельгія, Швейцарія.

Генезис евтаназії як явища бере початок ще зі стародавніх часів. У 
різні часи існування людства евтаназія була то у межах закону, то поза 
ними. Вбивства з милосердя вчиняли для того, щоб позбавити страж-
дань безнадійно хворих пацієнтів. Це суспільно небезпечне винне ді-
яння у законах Спарти було легальним. Вбивство дітей з інвалідністю 
вважалось як прояв засобу захисту суспільства від непотрібного тягаря 
або як засіб позбавлення людини від тягаря життя.

Клятва Гіппократа вперше заперечила евтаназію та закріпила, що 
жоден лікар не призначить препарат, який зможе викликати смерть і не 
запропонує такої поради.

У 1933 році нацисти замінили клятву Гіппократа присягою на 
здоров’я державі. Таким чином, завдання німецького лікаря полягало у 
сприянні інтересам рейху. Будь-кого в державній установі відправляли 
до газових камер, якщо особа не могла працювати на благо рейху. Серед 
загиблих були психічно відсталі, епілептики, старі люди з хронічними 
хворобами мозку, люди з хворобою Паркінсона, діти з паралічем, люди з 
розсіяним склерозом, з пухлинами головного мозку тощо. У жовтні 1939 
року Адольф Гітлер ухвалив програму «Aktion T4» – евтаназія з метою 
ліквідації новонароджених, а потім і дорослих, які проявили симптоми 
розумової відсталості, фізичну деформацію або інші вади. Але сьогод-
ні Німеччина є країною, в якій евтаназія незаконна. Стаття 216 Кримі-
нального кодексу Німеччини передбачає відповідальність за вбивство 
на прохання невиліковно хворого пацієнта. Відповідно до законодавства 
ФРГ допомогу у здійсненні самогубства класифікується як вбивство, 
тому передбачене покарання – тюремне ув’язнення від шести місяців до 
п’яти років. Спроби також караються [5].

До ряду країн, де допомога у вчиненні самогубства вважається вбив-
ством і тягне відповідальність у всій суворості закону відноситься й 
Сполучене Королівство. Не зважаючи на те, що у 1936 році було ство-
рено Товариство добровільної евтаназії. Наступного року англійський 
парламент відхилив пропозицію легалізувати евтаназію. Багато разів 
питання легалізування евтаназії піднімалось серед представників пар-
ламенту, але й досі дискусії тривають і дозволу не надано. На 2018 рік 
ЄСПЛ розглянув лише 6 справ, щодо права на смерть, жодний позивач 
так і не отримав права на евтаназію[7].

Голландія стала першою країною світу, яка легалізувала обидва види 
евтаназії у 2001 році. Навмисне сприяння суїциду іншої особи дозволе-
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но навіть неповнолітнім особам у віці від 16 до 18 років, та за запитом 
рідних, якщо особі від 12 до 15 років [3].

Бельгійський закон про евтаназію від 28 травня 2002 року узаконив 
активну евтаназію, яка застосовувалась до повнолітніх осіб, що страж-
дають невиліковними захворюваннями [1]. У лютому 2014 року законо-
давство королівства дозволило евтаназію для всіх без винятку неповно-
літніх. Таким чином, діти за згодою батьків або, в разі недієздатності 
дитини, самі батьки отримали право подавати прохання про евтаназію. 
Дозвіл можна отримати тільки в тому випадку, якщо дитина, на думку 
лікарів, страждає невиліковним захворюванням і відчуває фізичні і ду-
шевні страждання, які ніяк не можна полегшити. Якщо психолог після 
спілкування з дитиною підтвердить, що той усвідомлює наслідки свого 
рішення, право на гідну смерть буде надано.

У Люксембурзі закон від 16 березня 2009 року про евтаназію та допо-
могу самогубству закріпив право на смерть для повнолітніх осіб. Пацієнт 
може отримати право на евтаназію при певних умовах: особа має бути сві-
домою під час запиту; запит має бути здійснений добровільно; постійні і 
нестерпні фізичні або психічні страждання без перспектив поліпшення.

De jure евтаназія в Швейцарії заборонена, але de facto дозволена. 
Відповідно до статті 115 Кримінального Кодексу Швейцарії будь-яка 
особа, яка за корисливих мотивів спонукає або допомагає здійснити са-
могубство, підлягає кримінальній відповідальності у виді позбавлення 
волі на строк до п’яти років або штрафу [6]. Проте, за умов відсутності 
особистих корисних цілей це діяння не вважається злочином. Рішення 
ЄСПЛ щодо швейцарців мають два різних висновки. В одній справі, 
«Кросс проти Швейцарії 2014 року», суд постановив, що було поруше-
но право на повагу приватного та сімейного житла(стаття 8), тому право 
на евтаназію було надано[7]. В іншій справі, «хааз проти Швейцарії», 
суд постановив що не було порушення стаття 8, відповідно дозволу на 
евтаназію не було надано. Швейцарія єдина країна, в якій евтаназія до-
зволяється громадянам інших країн. Тому до ВВП країни кожного року 
додається відсоток з так званого «туризму смерті».

Отже, у своєму ставленні до евтаназії провідні країни світу не дося-
гли консенсусу в цьому питанні. Підсумовуючи, варто все ж визнати, що 
питання евтаназії – це колізія між правом на життя та правом на смерть, 
але це особистий вибір кожної людини. Питання легалізації евтаназії 
відноситься до числа найбільш спірних питань як з точки зору моралі, 
так і з точки зору права. Дебати ніколи не зупиняться. Питання ніколи не 
буде вирішення, бо не має правильної відповіді для всіх.
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визначеною частиною (місцевий референдум) офіційних рішень загаль-
нодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, вста-
новленому законом. Процедура референдуму схожа на процедуру ви-
борів, проте головна відмінність полягає в об’єкті волевиявлення: якщо 
на виборах громадяни голосують за призначення певних кандидатур на 
посади депутатів чи президента, то на референдум виносяться питання 
– закон, законопроект, конституція або зміни до неї, внутрішньополітич-
на проблема чи проблема міжнародного статусу держави [1, с.141].

Право на референдум закріплене в низці міжнародних актів. Стаття 
21 Загальної декларації прав людини хоч і не визначає прямо поняття 
референдуму, проте вказує, що кожна людина має право брати участь 
в управлінні своєї країною безпосередньо або через вільно обраних 
представників. Референдум і є цією формою безпосередньої демо-
кратії [2, ст.21]. П. 1 резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 
№1121(1997) «Про інструменти участі громадян у представницькій 
демократії» закріплює, що дійсна демократія залежить від активного 
залучення всіх громадян, а п. 9 резолюції зазначає, що національний 
референдум є невід’ємною частиною конституцій держав, що мають 
форму представницьких демократій, проте він відрізняється в різних 
державах за об’єктами, суб’єктами та способами імплементації рішень, 
прийнятих на ньому [3]. Знаковим документом є також Керівні принци-
пи для конституційних референдумів на національному рівні, ухвалені 
Венеціанською комісією на 47-й сесії в 2001 р, де, наприклад, глава «B» 
зазначає, що головною умовою проведення референдуму є дотримання 
конституційних принципів виборчого права, а саме всезагальне, рівне, 
вільне, пряме та таємне голосування, а також право на свободу виражен-
ня поглядів, свобода зібрань та асоціацій [4].

Щодо національного закріплення права на референдум, то Україна, 
на жаль, є тією державою, яка проводить політику найменшого регу-
лювання цієї процедури. Так, ст. 38 Конституція України закріплює, що 
громадяни мають право брати участь в управлінні державними спра-
вами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і 
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого само-
врядування. Проте вже ст. 69 третього розділу Конституції про вибори 
та референдум не уточнює, які саме форми безпосередньої демократії 
надаються громадянам України. Більш того, ст. 72 та ст. 73 регулюють, 
причому достатньо поверхово, тільки всеукраїнський референдум, а 
поняття «місцевий референдум» в цьому розділі відсутнє. Той факт, 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

273

що Закон про всеукраїнські та місцеві референдуми 1991 року втратив 
чинність на підставі Закону про всеукраїнський референдум від 2012, а 
останній був визнаний неконституційним відповідно до рішення Кон-
ституційного суду від 26 квітня 2018 [5], означає, що на даний момент 
в Україні неможливо проведення ані всеукраїнського, ані місцевого 
референдуму, адже відсутній детально прописаний механізм їх прове-
дення, об’єкти, повноваження ЦВК, місцевих та обласних рад та дер-
жавних адміністрацій. Важливим наслідком відсутності референдуму 
є неможливим внесення змін до розділів І, «Загальні засади», ІІІ «Ви-
бори. Референдум» і XIII «Внесення змін до Конституції України» (ст. 
156 КУ), адже такі рішення потребують затвердження всеукраїнським 
референдумом, що призначається президентом України. Залишається 
відкритим питання, чому проект закону про всеукраїнський референ-
дум №2145а від 23.06.2015 [6] ще й досі не був винесений на порядок 
денний, хоча висновком Комітету з питань правової політики та право-
суддя від 22.02.2017 вже було рекомендовано Верховній Раді прийня-
ти дане рішення про прийняття його на порядок денний. Вважаємо, що 
така відсутність законодавчого регулювання є непрямим обмеженням 
конституційного права громадян на референдум, а відсутність вчасного 
реагування суб’єктів законодавчої ініціативи на таку прогалину в зако-
нодавстві є показником низького рівня правосвідомості законотворців 
та превалювання політики в законодавстві.

В законодавствах інших держав існує поняття як референдум, так і 
плебісцит, незважаючи на те, що суть цих двох понять одна і та сама. 
Так, наприклад в Німеччині термін «плебісцит» охоплює питання і ви-
борів, і референдумів, а у Франції існує термін «референдум плебісци-
тарного характеру», тобто референдуми, за допомогою яких громадяни 
висловлюють своє ставлення до політики глави держави. Плебісцит, 
тобто референдум надважливого характеру, був проведений у Саарській 
області у 1957 році, після якого раніше французький Саар став німець-
ким [1, с.142].

Прикладом ефективного референдуму є законодавство Швейцарії, 
адже перший у світі достовірно відомий референдум було проведено 
у 1439 році у швейцарському кантоні Берн, де вирішувалася проблема 
фінансового становища кантону. Нині відповідно до ст. 138 Конституції 
Швейцарії 100 000 громадян можуть ініціювати повний перегляд Со-
юзної Конституції (для порівняння, зміни до КУ можуть ініціювати або 
Президент України, або не менш як 150 народних депутатів) [7, ст. 138]. 
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Обов’язковим предметом референдуму є зміни Конституції, приєднан-
ня до міжнародних організацій та організацій колективної безпеки. А 
ст. 141 прописує процедуру факультативного референдуму – на вимогу 
50000 громадян і громадянок, які мають право голосу, або восьми канто-
нів передаються на голосування федеральні закони, а також міжнародні 
договори мають невизначену тривалість дії і не можуть бути денонсова-
ні. Яскравим прикладом народовладдя стало рішення народу Швейца-
рії, що їхня держава не подаватиме заявки для проведення Олімпійських 
ігор 2012, так як проти цього виступили жителі кантону Граунбюнден.

Варто врахувати також досвід Іспанії у регулюванні процесу рефе-
рендуму. Відповідно до п. 32 ст. 149 Конституції Іспанії до виключних 
повноважень відноситься дозвіл на проведення опитувань населення 
шляхом референдуму [8, ст. 149]. Саме це стало підставою для уряду Іс-
панії не признавати законним референдум Каталонії 1 жовтня 2017 року. 
Цей референдум не отримав жодної міжнародної підтримки, а Рада Єв-
ропи заявила, що референдум має бути проведений тільки відповідно до 
Конституції Іспанії. Цікаво, що так само як і з референдумом в Криму в 
2014 році, Каталонія апелювала до права нації на самовизначення. Про-
те доктрина міжнародного права стверджує, що право нації на самовиз-
начення не повинно порушувати інші принципи міжнародного права. 
Це випливає з Декларації про принципи міжнародного права 1970 року: 
«…Ніщо в наведених вище пунктах не повинно тлумачитися як таке, 
що санкціонує або заохочує будь-які дії, які вели б до розчленування 
або до часткового або повного порушення територіальної цілісності або 
політичної єдності суверенних і незалежних держав, які дотримуються 
у своїх діях принципу рівноправності і самовизначення народів…» [9, 
с.324].

Отже, референдум, як інститут прямого волевиявлення народу, є 
ефективним засобом здійснення демократії тільки тоді, коли право на 
нього, записане у конституції, також підкріплене детальним механізмом 
у законах та підзаконних актах. Україна зараз має серйозну правову про-
галину з огляду на відсутність законодавчого регулювання процесу все-
українського та місцевого референдумів. Зарубіжний досвід вказує, що 
місцеві референдуми є дієвими, якщо вони здійснюються на основі по-
ложень Основного Закону держави. Головне, щоб інститут референдуму 
був незалежним від політичного впливу та зберігав принципи неуперед-
женого, чесного, таємного, прямого голосування.

--------------------------
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Референдум є однією з форм безпосередньої демократії, способом 
здійснення влади безпосередньо народом, що полягає у прийнятті (за-
твердженні) громадянами рішень з питань загальнодержавного або міс-
цевого значення шляхом таємного голосування в порядку, встановлено-
му законом. [1]

Інститут референдуму – один із найдавніших у політико-правовій 
науці. Батьківщиною перших форм управління, які нагадували сучасні 
референдуми прийнято вважати Швейцарію, де вперше їх було прове-
дено у 1439 році. [2]

Так як референдум, як явище, сформувався доволі давно, тому його 
розглядають та трактую по різному:

• Як державно-правовий інститут безпосередньої демократії, що ре-
алізує владу народу через голосування за певні найважливіші законо-
проекти.

• Як спосіб формування державної волі громадянами, що мають право 
голосу та виявляють свою волю при вирішенні питань, що мають прин-
ципово важливе значення для держави або адміністративної одиниці.

• Як спосіб волевиявлення громадянами, які через голосування при-
ймають участь у публічно-правовому управлінні державою.

Винятковість та важливість референдуму полягає в тому, що так за-
конодавчу владу отримує не лише найвищий законодавчий орган влади 
в країні (адміністративній одиниці), а й безпосередньо народ, який за 
допомогою референдуму здійснює пряме управління державою.

На нашу думку, найбільш доцільно розглядати референдум саме через 
призму інституту безпосередньої демократії. Так, пов’язуючи рефренду-
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ми із безпосередньою демократією, Маклаков В.В. визначив референдум 
як різновид напівдемократії (проміжної між прямої і представницької).[3]

Оскільки ми не можемо повністю погодитися з таким трактуванням, 
і тому необхідно визначити місце референдуму серед різновидів демо-
кратії. Пряма або безпосередня демократія – історично перша форма 
демократії, при якій громадяни безпосередньо виявляють свою волю і 
прямо беруть участь в управлінні справами держави. Іншими словами, 
демократію можна назвати безпосередньою, «якщо немає різниці між 
керуючими і керованими». Вчені називають такі характерні риси безпо-
середній демократіі:

• пряме волевиявлення громадян, без будь-яких проміжних органів;
• співпадіння джерела волевиялення і суб’єкта його вираження.
• особливий коло суб’єктів права, що здійснюють її;
• участь громадян у здійсненні влади від свого імені;
• право на участь у референдумі дається особі тільки при дотриманні 

певних умов: правоздатності, вікового цензу, цензу осілості, наявності 
громадянства і т.д..

Жан Жак Руссо у своїх роботах говорив про те, що безпосередня 
демократія є необхідною, для підпорядкування народу законові, в ство-
ренні якого сам народ і брав участь, саме це робить спільноту політично 
вільною. [4]

У своїй монографії Комарова В.В. виділяє імперативну, консульта-
тивну та регулятивну функції безпосередньої демократії

• Імперативна – остаточне рішення певних питань;
• Консультативна – з’ясування волі народу, що не має обов’язкового 

характеру;
• Регулятивну – участь народу в системі соціального управління, що 

базується на поняттях представницького правління і народного сувере-
нітету. [6]

Необхідно також розуміти відношення конкретного суспільства в 
конкретний період розвитку до самої ідеї безпосередньої демократії, па-
нування, домінування її в цілому, так як до сих пір зберігається пробле-
ма протиставлення ідеї верховенства парламенту і верховенства народу.

Саме тому в країнах англосаксонського права референдуми проводять-
ся доволі рідко, хоча у Великобританії були поодинокі випадки проведен-
ня референдумів, так, наприклад, нещодавно шляхом референдуму уряд 
зясував питання ставлення британського суспільства щодо членства в ЄС.

У доктрині конституційного права США виражається негативне став-
лення до референдуму, оскільки організація та проведення референдуму 
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вважається дуже вартісним, недоцільним заходом, за ширмою якого про-
сто підміняються представницькі органи влади, і згодом, відповідаль-
ність за прийняті рішення розмивається. Створюється загроза прийняття 
некомпетентного рішення і підміни професіоналізму популізмом. Тож не 
дивно, в США на федеральному рівні законодавства про референдум не іс-
нує, а на рівні штатів він носить не обов’язковий, а дорадчий характер. [5]

Крім того, така не популярність референдумів у деяких країнах світу, 
багатьма вченими пояснюється технічними складнощами, адже фактич-
но складно зробити так, щоб участь у волевиявленні прийняли всі (або 
якісна більшість). Інші вчені підтримують протилежну позицію, вважа-
ючи, що з розвитком техніки, розвиваються і розширюються можливос-
ті референдуму.

Таким чином, можна дійти висновку про забезпечення інститутами 
безпосередньої демократії підконтрольності та відповідальності пред-
ставницьких органів перед своїми виборцями, а також про обмеження 
інститутами безпосередньої демократії свавілля представницької влади 
і їх тісний взаємозв’язок.
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Проблема дискримінації, зокрема й у сфері праці, є однією з най-
більш гострих соціальних проблем не лише в Україні, а й у світі. Утиск 
людей у правах за ознакою раси, статі, віку, сімейного стану, сексуальної 
орієнтації тощо – надзвичайно поширене явище, яке суперечить одві-
чному устремлінню людства до свободи, рівності і справедливості [1, 
с. 9].

Як відомо, дискримінація у трудових відносинах – це будь-які від-
мінності, обмеження, переваги в заробітній платі, умовах праці та інших 
можливостях людей на ринку праці залежно від віку, статі, соціального 
становища тощо. Розрізняють пряму й непряму дискримінацію.

Пряма дискримінація має місце тоді, коли законодавство чи засто-
сування правил, практики або політика підприємства відкрито, безпо-
середньо виключає або віддає перевагу окремим особам лише за тією 
причиною, що вони належать до певної групи (за віком, статтю, расою 
та ін.). Прикладом такої дискримінації можна назвати публікацію ого-
лошень про вакансії, в яких вказуються вимоги до віку чи статі; вста-
новлення як умови прийому на роботу для жінок вимоги відпрацювати 
протягом декількох років до вагітності [2, с. 2].

Непряма дискримінація пов’язана з правилами, які насправді мають 
негативні наслідки для невідповідно великої кількості представників 
певної групи, незалежно від того, відповідають вони вимогам даної ро-
боти чи ні [2, с. 2].

Існують різні види дискримінації у сфері праці. Зокрема, можна ви-
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ділити такі: 1) при прийомі на роботу; 2) при оплаті праці; 3) при про-
суванні по службі, в професійній кар’єрі; 4) при отриманні освіти або 
професійної підготовки тощо. У даній роботі хотілося б більш детально 
розглянути дискримінацію при прийомі на роботу, проаналізувати про-
блеми, що викликають дискримінацію, і запропонуємо можливі варіан-
ти недопущення нерівності можливостей у трудових відносинах.

Основною формою захисту від дискримінації у сфері праці є судо-
вий захист. Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації, мають 
право звернутися до суду із позовною заявою про відновлення поруше-
них прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

До юридичного складу виявлення дискримінації у трудових справах 
включається факт трудових правовідносин, тобто укладення трудового 
договору, а також факт дії чи бездіяльності роботодавця, що спричинило 
нерівне ставлення до особи [3].

Дискримінація при прийомі на роботу (або навпаки, при звільненні з 
роботи), відбувається тоді, коли ту чи іншу групу людей за інших рівних 
умов останніми беруть на роботу і першими звільняють. У таких спра-
вах особи можуть зіткнутися зі складністю доказування цих обставин, 
якщо їх прийняття на роботу не було належним чином оформлено [3].

Найчастіше дискримінація при прийнятті на роботу виникає зі сто-
рони роботодавця, який при наявності вільних вакансій відмовляє у 
прийнятті на роботу з невідомих причин і надає необґрунтовану пере-
вагу іншій особі. її ще називають дискримінація – «Закрились» вакансії. 
Яскравим прикладом цього виду дискримінації є ухвалене апеляційним 
судом Донецької області рішення від 07.09.2016 р. У ньому, зокрема, 
зазначалося, що позивач звернулася до суду з позовом до Державно-
го навчального закладу «Білицький професійний ліцей» про визнання 
відмови в прийнятті на роботу неправомірною та протиправною, укла-
дання трудового договору, стягнення моральної шкоди, що спричинило 
приниження честі, гідності та ділової репутації [4]. В обґрунтування по-
зовних вимог позивач зазначила, що у навчальному закладі були вакант-
ні посади майстра виробничого навчання та викладача спецдисциплін 
(гірничого профілю). Нею було подано заяву про прийняття на посаду 
викладача, проте керівництво навчального закладу відмовило їй, моти-
вуючи відсутністю вакантних місць. При цьому на посаду викладача, на 
яку претендувала позивач, вакансії якої ніби то не було, було призначено 
іншу особу. Вважаючи, що порушено її право на працю, передбачене ст. 
43 Конституції України та ст. 22 КЗпП України, позивач звернулася до 
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суду. Суд задовольнив позов, оскільки будь-яке пряме або непряме об-
меження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укла-
денні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової та національної належності, ста-
ті, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у про-
фесійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, 
місця проживання не допускається.

Також ще одним прикладом дискримінації може стати справа, яка 
розглядалася Лозівським міськрайонним судом харківської області, 
щодо порушення статті 184 КЗпП України, у якій ідеться про заборону 
відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну пла-
ту з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох 
років, а одиноким матерям – з наявністю дитини віком до чотирнадцяти 
років або дитини з інвалідністю. Так, особа подала позов до відповідача 
щодо визнання його дій неправомірними й незаконними, що виявили-
ся у незаконній, протиправній, необґрунтованій відмові у прийняті на 
роботу одинокій багатодітній матері, на утриманні якої двоє дітей до 
чотирнадцяти років та дитина з особливими потребами, дискримінації, 
упередженому ставленні до неї. Суд у даній справі відмовив у задово-
ленні позову у зв’язку з неналежним оформленням прийняття на роботу, 
що стало проблемою при доказуванні [5].

Отже, дискримінацію можна визначити, перш за все, як порушення 
принципу рівності, як його протилежність. Дискримінація – це заборо-
нена диференціація. Тому, на нашу думку, для того, щоб не допускати 
виникнення дискримінацій у майбутньому, такі випадки потрібно ви-
являти вже сьогодні.

Тож погоджуємося з І.В. Лагутіною щодо необхідності утворення 
дієвого органу, який буде виконувати такі функції: 1) вивчення і роз-
слідування випадків, пов’язаних з дискримінацією в різних сферах 
суспільних відносин, отримання доказів та інформації щодо індивіду-
альних скарг; 2) забезпечення допомоги і підтримки жертвам дискримі-
нації (включаючи правову допомогу), які необхідні для захисту їх прав у 
державних установах і судах; 3) пошук шляхів врегулювання існуючих 
суперечок за індивідуальними скаргами; 4) ухвалення обов’язкових до 
виконання рішень щодо дискримінаційних дій; 5) застосування санкцій 
за порушення антидискримінаційних норм (які можуть включати, на-
приклад, виплату компенсацій постраждалій особі) [6].
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СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕРЕЖІ СОЦІАЛЬНИх 
ЗАКЛАДІВ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАхИСТ

Раневич О. Ю.
асистент кафедри соціального права юридичного факультету

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

Функціонування в нашій державі спеціалізованої мережі закладів, які 
покликані забезпечити реалізацію права на соціальний захист, переду-
сім, спрямовано на організацію соціального обслуговування громадян. 
Мережа соціальних закладів є організаційною складовою такого обслу-
говування, поряд із встановленими видами, порядком та результатами 
надання соціальних заходів. За своїм функціональним призначенням 
соціальні заклади забезпечують осіб у випадках встановлених законом 
засобами, які є необхідними та співмірними для подолання негативних 
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обставин соціального характеру, що мають місце у їхньому житті.
Сьогодні на ринку соціального обслуговування варто виділити наяв-

ність декількох видів соціальних закладів. Це, ті що створені органами 
публічної влади, громадськими організаціями, благодійними фондами, 
релігійними організаціями та окремими громадянами. Поряд з цим, в 
сучасних умовах істотно змінилися засади їх функціонування, що су-
проводжується переходом від колективних до індивідуальних форм 
роботи із громадянами. Це, пояснюється, підвищенням ролі людини як 
найвищої соціальної цінності в сучасних умовах розвитку держави та 
розширенням основних напрямів її соціальної політики серед осіб, які 
зазнали соціальних ризиків.

Передусім, мережа соціальних закладів становить організаційну або 
ж як її ще називають структурну складову соціального обслуговування 
громадян, а їх діяльність ні що інше як функціональну. Тобто, з метою 
ефективної реалізації права на отримання соціальних заходів, необхід-
ним є створення певної організації інституцій, які можуть функціону-
вати як у взаємозв’язку, так і незалежно один від одного. Об’єднує такі 
інституції – їх мета та завдання, що спрямовуються на соціальний за-
хист людини і громадянина.

На організаційну або ж структурну складову соціального обслу-
говування наголошується в Європейській соціальній хартії. Зокрема, 
у ст. 14 якої закріплено право на користування послугами соціальних 
служб. Тобто, для надання певного комплексу соціальних заходів та 
ефективного здійснення права на соціальне обслуговування держава 
зобов’язується сприяти функціонуванню служб або створювати служби, 
які, завдяки використанню методів соціальної роботи, сприяли б під-
вищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб, так і груп осіб у сус-
пільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища. Крім цього, 
хартією покладається на державу заохочення до участі в створенні або 
функціонуванні соціальних служб як окремих громадян, так і недержав-
ні організації.

Не менш важливими для функціонування соціальних закладів в на-
шій державі є конституційні засади їх створення та діяльності. Зокрема, 
у ст. 46 Основного Закону проголошується створення мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Вод-
ночас, законодавець таку мережу закладів відносить до гарантій права 
на соціальний захист, що дозволяє зробити висновок про наявність пе-
реваг та недоліків формулювання вказаної конституційної норми.
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До перших варто віднести універсальність та актуальність такої нор-
ми щодо правовідносин, які регулюються тимчасовим законодавством. 
Іншими словами, зміна або ж трансформація правовідносин соціально-
го обслуговування не потребуватиме внесення змін до конституційних 
норм з огляду на їх досить загальне формулювання. Крім цього, мож-
на стверджувати про закріплення на найвищому рівні правового регу-
лювання суспільних відносини щодо створення мережі соціальних за-
кладів, форм їх власності, а також соціального призначення – догляду 
за непрацездатними. Відтак, логічним буле висновок про наявність в 
Основному Законі засад організації соціального обслуговування грома-
дян в нашій державі, а саме за допомогою створення мережі соціальних 
закладів.

Натомість, недоліками згаданих приписів буде відсутність чітко 
встановлених обов’язків держави щодо створення та забезпечення ді-
яльності таких закладів, а також можливості захисту громадянами сво-
їх соціальних прав безпосередньо на підставі конституційних норм 
у випадку невиконання державою чи неналежного виконання свої 
зобов’язань в сфері організації закладів соціального обслуговування. Як 
видається, встановлення єдиної мети діяльності соціальних закладів – 
лише догляду за непрацездатними дещо звужує сферу законодавчо ви-
значеної їх діяльності в державі, у зв’язку із чим, має місце обмеження 
конституційно-правового регулювання суспільних відносин соціально-
го обслуговування громадян.

Важливим є наголосити на тому, що попри використання у конститу-
ційних нормах припису – мережа державних, комунальних, приватних 
закладів, в науці права соціального забезпечення використовуються інші 
назви для позначення вказаних соціальних інституцій (суб’єкти надання 
певного соціального блага, надавачі соціальної послуги, тощо).

Законодавчого закріплення отримав термін “суб’єкти, що надають 
соціальні послуги”. При цьому, конституційно проголошена мережа со-
ціальних закладів не підміняється терміном “суб’єктів, що надають со-
ціальні послуги”, який за своїм змістом є значно ширшим, а належить 
до одного із його видів, поряд із підприємствами, установами, організа-
ціями незалежно від форми власності й господарювання, а також фізич-
ними особами, які надають певні соціальні заходи.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що ст. 46 Конституції 
України проголошує як гарантію права на соціальний захист, створення 
лише одного із суб’єктів, які надають соціальні послуги – соціальних за-
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кладів різних форм власності. А підміна конституційного терміну “ме-
режа…закладів для догляду за непрацездатними” такими запропонова-
ними у науці термінами як “суб’єкти, що надають соціальні послуги”, 
або “надавачі соціальних послуг” чи, навіть, “суб’єкти надання певних 
соціальних благ” не відповідає його конституційному призначенню.

З’ясовуючи сутність терміну “мережа соціальних закладів” за допо-
могою Академічного тлумачного словника української мови, то остан-
ній подається в ньому як сукупність однорідних закладів, що мають 
спільну мету, завдання та покликані забезпечити єдиний результат – ре-
алізацію громадянами права на соціальний захист. Відтак, тлумачення 
цього терміну відображає як організаційну (структурну) складову со-
ціального обслуговування громадян, так і окреслює її мету та завдання 
діяльності.

Базовий Закон України у сфері надання соціальних послуг особам, 
які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сто-
ронньої допомоги “Про соціальні послуги” не розкриває поняття закла-
ду для догляду за непрацездатними, а лише, як вже згадувалося, відно-
сить його до одного із суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Цікавим є те, що у законодавстві України, яке регулює основи ство-
рення та функціонування юридичних осіб в нашій державі, також, немає 
визначення поняття закладу в розумінні організації. Якщо ж звернутися 
до суміжних правовідносин, які регулюються соціальним правом – осві-
тянські та медичні, то тут присутні такі терміни як “заклад освіти” чи 
“заклад охорони здоров’я”, і їм спеціальне законодавство надає у кла-
сичному розумінні визначення юридичної особи.

Тому, правильним буде розгляди соціальні заклади як створені у 
встановленому законом порядку юридичні особи публічного чи приват-
ного права незалежно від форми власності чи організаційно-правової 
форми або, навіть, їх відокремлені підрозділи, основною метою діяль-
ності яких є надання соціального обслуговування особам (окремим со-
ціальним групам), які перебувають у складних життєвих обставинах і 
самостійно не взмозі їх подолати.

Якщо ж в конституційних нормах соціальним закладом є юридична 
особа, тоді що ж становить їх мережу. Відповіді на це питання у чинно-
му законодавстві про соціальне забезпечення немає. А наука права соці-
ального забезпечення розглядає останню як “систему”, що видається не 
зовсім правильним з огляду на їх види та призначення у сфері надання 
соціального обслуговування громадянам.
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Відтак, термін “мережа” за своїм значенням є сукупність однорідних 
підприємств, установ, організацій, розташованих на певній території. 
Тому, визначати мережу соціальних закладів як систему є помилкою з 
огляду на відсутність їх підпорядкованості, взаємозв’язку та підзвітнос-
ті один одному, коли вони не становлять тісно взаємопов’язаного утво-
рення, яке б мало ознаки системи.

Наприклад, у літературі існує поділ соціальних закладів на заклади, 
що уповноважені законодавством на здійснення соціального обслуго-
вування громадян (державні органи спеціальної компетенції, соціальні 
страхові фонди, спеціалізовані державні підприємства та установи) і 
тих, які надають його на добровільних засадах. Між цими двома видами 
закладів відсутня будь-яка системність, вони діють самостійно один від 
одного відповідно до своєї компетенції та закріплених завдань у сфері 
соціального обслуговування громадян. Спільним, що їх об’єднує є лише 
діяльність в сфері надання соціального обслуговування, яка здійснюєть-
ся у відповідності із законодавством про соціальне забезпечення.

Крім цього, говорити про наявність системи соціальних закладів 
можна лише в межах публічної влади, де їх засновниками виступають 
державні органи або органи місцевого самоврядування. І, публічною 
сферою тісний взаємозв’язок таких соціальних закладів обмежується, 
адже соціальні заклади приватного права, фізичні особи – підприємці, 
які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні 
послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги не підпо-
рядковуються як публічним закладам, так і один одному, коли діють на 
засадах рівності, самостійності та незалежності.

Таким чином, закріплений у ст. 46 Основного Закону термін “мере-
жа” соціальних закладів не є тотожним їх системі з огляду на різнови-
ди таких закладів, а також відсутність між ними взаємозв’язків, які б 
проявлялися у вигляді координації, підпорядкування, підзвітності. Під 
мережею соціальних закладів пропонуємо розуміти сукупність однорід-
них суб’єктів, що надають соціальне обслуговування у випадках вста-
новлених законом.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновки про те, що в 
Основному Законі фактично закріплюються засади організації соціаль-
ного обслуговування громадян нашої держави, а саме у вигляді ство-
рення мережі соціальних закладів для догляду за непрацездатними. У 
зв’язку із чим, існує об’єктивна необхідність у заміні використаних за-
конодавцем в Конституції України термінів “мережа соціальних закла-
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дів” та “непрацездатні особи” шляхом внесення змін до ст. 46 Основно-
го Закону та викладення її частини другої у новій редакції. Зокрема, це 
право гарантується…соціальним обслуговуванням громадян, яке поля-
гає у своєчасному та ефективному наданні соціальних заходів (сприян-
ня, підтримка, послуги) громадянам та створенні мережі суб’єктів, що 
надають соціальні заходи особам, які знаходяться у складних життєвих 
обставинах соціального характеру.

ВПЛИВ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ НА РОЗВИТОК 
ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Рим О.М.
кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Важливим кроком у розвитку правового регулювання у соціально-
трудовій сфері на рівні Європейського Союзу стало підписання Ліса-
бонського договору. Із набранням ним чинності пов’язують сучасний 
етап у розвитку трудового права Європейського Союзу [1, c. 24-25].

Договір про Європейський Союз (далі Договір про ЄС), а також До-
говір про функціонування Європейського Союзу (далі ДФЄС), які влас-
не і складають Лісабонський договір, сьогодні є правовими основами 
Європейського Союзу [2]. Так, Договір про ЄС містить основні та кон-
цептуальні положення щодо статусу Європейського Союзу. В той час 
як Договір про функціонування ЄС окреслює повноваження його орга-
нів та інституцій шляхом визначення сфер регулювання, розмежування 
компетенції та встановлення підстав відповідальності ЄС.

Згідно зі статтею 2 ДФЄС у сфері реалізації соціальної політики 
Європейський Союз діє спільно з державами-членами. Це означає, що 
і Союз, і держави-члени можуть здійснювати законодавчу діяльність і 
ухвалювати юридично обов’язкові акти в цій сфері. Водночас, нормот-
ворча діяльність держав-членів допускається за умови, що ЄС не ско-
ристався своєю компетенцією. Тобто в обсязі, в якому ЄС не застосовує 
свої повноваження, а також у разі якщо Союз вирішив припинити здій-
снення своїх повноважень.
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Визначаючи та реалізуючи свою соціальну політику, Європейський 
Союз повинен сприяти високому рівню зайнятості, гарантіям належно-
го соціального захисту, боротьбі проти соціального виключення та ви-
сокому рівню освіти, навчання та захисту здоров’я людей. Крім цього, 
діяльність Союзу повинна спрямовуватись на усунення нерівностей, 
боротьбі проти дискримінації на підставі статі, расового або етнічного 
походження, релігії або віри, фізичної або психічної недієздатності, віку 
або сексуальної орієнтації, а також повинна сприяти рівності жінок та 
чоловіків.

Засадничі положення сучасного трудового права Європейського Со-
юзу визначені розділом х «Зайнятість» та розділом хІ «Соціальна по-
літика» Договору про функціонування ЄС. А найбільш значимою для 
трудового права ЄС вважається стаття 153 цього Договору. Зокрема, у 
ній визначено загальні правила щодо ухвалення правових актів ЄС з 
питань найманої праці та наведено сфери гармонізації індивідуально-
го трудового законодавства країн-членів ЄС. Згідно з положеннями цієї 
статті на рівні Європейського Союзу забезпечується вирішення наступ-
них питань:

- покращення робочого середовища з метою захисту здоров’я та без-
пеки працівників;

- умови праці;
- соціальне забезпечення та соціальний захист працівників;
- захист працівників після закінчення трудового договору;
- інформування та консультація працівників;
- представництво та колективний захист інтересів працівників та 

роботодавців, включаючи право працівників брати участь у спільному 
управлінні;

- умови працевлаштування громадян третіх країн, які на законних 
підставах проживають на території Союзу;

- інтеграція осіб, виключених із ринку праці;
- рівність жінок та чоловіків щодо їхніх можливостей на ринку праці 

та ставлення на роботі;
- боротьба проти соціального виключення;
- модернізація систем соціального захисту [2].
Крім цього, стаття 153 ДФЄС передбачає окремі аспекти процеду-

ри ухвалення правових актів щодо регулювання трудових відносин. 
Зокрема, щодо окремих питань рішення ухвалюються кваліфікованою 
більшістю голосів у Раді та за згодою Європейського парламенту, інші 
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ж можуть вирішуватись одностайно Радою після консультації з Євро-
пейським Парламентом, Комітетом регіонів та Економічно-соціальним 
комітетом.

Питанням соціального партнерства присвячена самостійна стат-
тя 152 ДФЄС. Відповідно до її положень ЄС визнає та підтримує на 
своєму рівні роль соціальних партнерів, беручи до уваги розмаїття на-
ціональних систем, а також сприяє діалогу між соціальними партнера-
ми, поважаючи їхню незалежність. Цією статтею вперше легалізовано 
Тристоронні соціальні саміти заради зростання та зайнятості, які про-
водяться між органами ЄС, європейськими федераціями профспілок 
та об’єднаннями роботодавців. Щоправда значна частина колективно-
трудових відносин залишилась поза сферою регулювання ЄС. Йдеться, 
насамперед, про відсутність єдиних правил ЄС щодо реалізації права на 
об’єднання, права на страйк та права застосовувати локаут.

Важливими для регулювання трудових відносин на рівні ЄС є також 
положення статтей 45-48 ДФЄС, які стосуються реалізації свободи віль-
ного руху працівників, а також статті 157, яка закріплює принцип рівної 
оплати працівникам чоловічої та жіночої статі за однакову роботу або 
роботу, що має однакову вартість.

Крім цього, Лісабонський договір надав юридичної сили хартії осно-
воположних прав Європейського Союзу, в якій закріплюються основні 
трудові стандарти. Відтак, хартія стала частиною первинного законо-
давства ЄС, що безумовно виводить трудове право на наступний етап у 
розвитку.

Європейський Союз постійно розвивається та декларує свої наміри 
щодо наступного розширення. Вочевидь розвиток правових інтеграцій-
них основ вплине також на формування трудового права ЄС, адже увага 
європейських органів та інституцій до проблем у сфері найманої пра-
ці зростає. На жаль, поки що становлення наднаціонального трудового 
права у Європі характеризується декларативними заявами та необґрун-
товано високими амбіціями у соціальній сфері. За умов недостатньої 
економічної забезпеченості, відсутності політичної та організаційної 
єдності на рівні ЄС, неналежної координації діяльності держав-членів 
через відмінні позиції щодо вирішення соціальних питань досягнути 
високо рівня правового забезпечення у сфері найманої праці не вдасться 
[1, с. 30-31].

Разом з тим, реформування сфери найманої праці після Лісабонсько-
го договору дозволило вивести трудове право ЄС на новий рівень. Піс-
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ля Лісабону соціальні цілі ЄС стали ще більш амбітними. Адже сталий 
розвиток Європи без досягнення високого рівня зайнятості та соціаль-
ного прогресу, на думку керівників ЄС, не можливий.

--------------------------
Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союзa: учебное по-1. 

собие/ Юрий Сергеевич Кашкин. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 304 с.
Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Дого-2. 

вору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та де-
клараціями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/994_b06

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВОМ 
ПРАВЕ

Савошинская А.Н., Сакель Ю.В.
студенты факультета права Белорусского государственного 

экономического университета, Беларусь

Дискриминация, то есть ограничение в трудовых правах или полу-
чение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, нацио-
нального и социального происхождения, языка, религиозных или поли-
тических убеждений, участия или неучастия в профсоюзах или иных 
общественных объединениях, имущественного или служебного поло-
жения, возраста, места жительства, недостатков физического или психи-
ческого характера, не препятствующих исполнению соответствующих 
трудовых обязанностей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами и не обусловленных спецификой трудовой функции работ-
ника, запрещается (ст. 14 ТК РБ) [1].

Запрет дискриминации в области труда и занятий – это один из 
четырех основополагающих принципов Международной организации 
труда, соблюдение которых, согласно Декларации МОТ 1998 г., обяза-
тельно для всех государств – членов Организации вне зависимости от 
факта ратификации конкретных конвенций по этому поводу. На меж-
дународном уровне этому принципу посвящено огромное количество 
правовых актов, начиная со ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. Нет никаких сомнений, что запрет дискриминации – это один 
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из важнейших институтов современного международного трудового 
права. На национальном уровне законодательство стало регулировать 
проблемы обеспечения равенства в сфере труда начиная с 50-х годов XX 
в. В настоящее время институт обеспечения равенства в сфере труда за-
нимает центральное место среди других вопросов трудового права [2].

Как показали исследования Центра социально-трудовых прав, сами 
работодатели считают, что трудовая дискриминация – явление малора-
спространенное, не говоря уже о том, что на своем предприятии они 
его никогда не признают. хотя многие вспоминают, что когда они были 
простыми работниками, то им нередко приходилось сталкиваться с дав-
лением со стороны начальства.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки и сделать механизм борьбы с 
дискриминацией в сфере труда более эффективным можно. Но это будет 
непростой и многоступенчатый процесс, который потребует как внесе-
ния изменений в действующее законодательство, так и изменения об-
щественного сознания граждан. Среди наиболее важных шагов в этом 
направлении специалисты отметили следующие.

1. Изменение процедуры доказывания события дискриминации. 
Следует переложить бремя доказывания отсутствие дискриминации на 
работодателя как на более сильное звено. Практика показывает, что до-
казать дискриминацию при таком раскладе невозможно.

2. Создание специализированного органа по рассмотрению вопро-
сов о дискриминации. На сегодняшний день рассмотрение вопросов о 
дискриминации в сфере труда относится исключительно к прерогативе 
судов

3. Более детальный подход законодателя к дискриминации. Так, по 
мнению специалистов, можно будет гораздо эффективнее защищать 
интересы граждан в суде. Судьи не понимают, что такое состав дискри-
минации, какие признаки можно выявить, когда дискриминация есть и 
когда ее нет. Если судьи сами не могут понять, что это такое, как они 
могут объективно разрешить такой спор.

5. Усиление участия образовательных учреждений в устройстве сту-
дентов на работу. Это позволило бы бороться с дискриминацией как 
молодых специалистов, так и инвалидов, прошедших обучение в кон-
кретном учебном заведении.

6. Формирование у общества нетерпимости к дискриминации. Лю-
бая дискриминация основана на стереотипном отношении к тому или 
иному человеку. С проблемой дискриминации только силами госорга-
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нов справиться невозможно. Должно быть очень сильное участие об-
щества, гражданских организаций и активистов [3, с. 63].

--------------------------
Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой предста-1. 

вителей 8 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: текст Ко-
декса по состоянию на 16 марта 2009 г. – Минск: Амалфея, 2009. – 285 
с.

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в 2. 
сфере труда (Женева, 19 июня 1998 г.)

Дискриминация в сфере труда//Управление персоналом. – 2008. 3. 
– №6. – С. 63.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПОДАННЯ 
ПОЗОВІВ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО 

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Самбор М.А.
кандидат юридичних наук, професор РАЕ,

член-кореспондент Академії наук вищої освіти України,
начальник сектора моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області
м. Прилуки, Україна

Права і свободи людини у сучасному вимірі людського буття виріз-
няються не лише їх фундаментальністю, формальністю, змістовністю, а, 
вочевидь, першочерговості набуває наявність об’єктивних факторів, що 
впливають на їх здійснення особами. Міжнародне співтовариство, де-
мократії світу, розвинені країни демократії, пройшовши шлях визнання, 
формалізації прав і свобод людини, на сучасному етапі переймаються 
забезпеченням здійснення цих прав і свобод у правовідносинах.

Починаючи з 1948 року, коли країнами-учасницями ООН була ухва-
лена Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 року, Міжнародний пакт про гро-
мадянські і політичні права 1966 року, визнано і проголошено право 
на свободу мирних зібрань, яке не підлягає ніяким обмеженням, крім 
тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в де-
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мократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, 
громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення або 
захисту прав та свобод інших осіб. Зазначені положення знаходять свою 
імплементацію у незалежній Україні, коли, держава, виконуючи взяті 
на себе міжнародні зобов’язання у конституційних нормах прямої дії, 
а саме ст. 39 Конституції України, проголосила, що громадяни мають 
право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 
демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи ви-
конавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Поряд із формально-юридичним закріпленням права на мирні зі-
брання у міжнародних договорах, ратифікованих Україною, Конституції 
України, важливим є здійснення даного права в умовах, що не станов-
лять загрози інтересам національної безпеки та громадського порядку, 
а також досягнення певної соціально значущої мети – запобігання за-
ворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей.

Національним законодавством визначено, що питання обмеження 
щодо реалізації права на свободу мирних зібрань вирішуються у судо-
вому порядку адміністративними судами. Особливості провадження у 
справах за адміністративними позовами суб’єктів публічної адміністра-
ції про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мир-
них зібрань встановлені ст. 280 КАС України.

Однак, процесуальні норми, що містяться у ст. 280 КАС України, 
мають певні «діри», якими користуються носії суб’єктивного права на 
мирні зібрання, незважаючи на мету здійснення ними їх права на мирні 
зібрання, з метою недопущення встановлення судом обмеження на здій-
снення ними їх права.

Так, ч. 4 ст. 280 КАС України встановлено, що позовна заява суб’єкта 
публічної адміністрації, яка надійшла пізніше ніж за 24 години до часу 
проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо, залишається 
без розгляду. Однак, суб’єктові здійснення права на мирні зібрання не 
визначено строків сповіщення органів виконавчої влади чи місцевого 
самоврядування про намір здійснити його право на мирні зібрання.

Як наслідок, певні суб’єкти з метою безперешкодного здійснення їх 
права на мирні зібрання, незалежно від того, чи може таке зібрання ста-
новити загрози для охорони здоров’я населення або захисту прав і сво-
бод інших людей, завчасно подають свої сповіщення, пам’ятаючи про 
строк, зазначений у ч. 4 ст. 280 КАС України, який унеможливлює не 
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лише встановлення заборони на здійснення права на мирні зібрання в 
інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою за-
побігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення 
або захисту прав і свобод інших людей, а й його обмеження, зокрема 
встановлення певних обмежень чи заборон на використання спеціальної 
техніки (звукопідсилювальної апаратури, піротехнічних приладів тощо), 
які можуть негативно впливати на оточуючих, особливо коли місцем 
здійснення права на мирні зібрання обираються території, що перебу-
вають у безпосередній близькості із навчальними закладами (школами, 
дитячими садками), закладами охорони здоров’я (лікарнями).

Суб’єкт публічної адміністрації, звертаючись до окружного адміні-
стративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про 
заборону таких заходів чи про встановлення іншого обмеження права 
на свободу мирних зібрань (щодо місця чи часу їх проведення, заборо-
ни використання звукопідсилювальної апаратури, різних установок, що 
істотно підвищують рівень допустимого шуму у місті, призводить до 
порушення інших вимог законодавчих та інших нормативно-правових 
актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил 
додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях) або дер-
жавних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунк-
тів, правил благоустрою територій населених пунктів, отримує, по суті, 
відмову, оскільки його позовна заява залишається без розгляду.

Вказана норма, що міститься у ч. 4 ст. 280 КАС України, впливає і на 
ухвалення рішень суб’єктами публічної адміністрації щодо необхіднос-
ті запобігання зіткненням суб’єктів здійснення права на мирні зібрання 
з антагоністичними інтересами, котрі скориставшись своїм правом та 
виконавши покладений на них конституційний обов’язок подали спо-
віщення про здійснення свого права у одному й тому ж місці, у один і 
той же час. Особливо гостро вказані питання можуть поставати під час 
такого етапу виборчого процесу, як передвиборна агітація.

Переконані, що слід виважено підійти до розв’язання даного питан-
ня, аби не допустити істотного та подекуди необґрунтованого розширен-
ня прав суб’єктів публічної адміністрації щодо заборони чи обмеження 
здійснення права на мирні зібрання.

У зв’язку із цим, на наш погляд, можливо декілька шляхів вирішення 
даної проблеми: 1) ухвалення спеціального закону, у якому будуть ви-
значені права, а також додаткові обов’язки суб’єкта здійснення права 
на мирні зібрання, у тому числі й щодо конкретних строків завчасного 
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сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх ма-
совості, місця, часу проведення тощо, як це зазначено у резолютивній 
частині Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року 
№4-рп/2001 у справі 1-30/2001 за конституційним поданням Міністер-
ства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення 
частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщен-
ня органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про 
проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо за-
вчасного сповіщення про мирні зібрання); 2) внесення змін до ст. 280 
КАС України, зокрема доповнити її частиною наступного змісту: «Ад-
міністративна справа про встановлення обмеження щодо реалізації пра-
ва на свободу мирних зібрань за позовною заявою органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження 
щодо реалізації права на свободу мирних зібрань, яка надійшла пізні-
ше ніж за 24 години до часу проведення заходів, визначених частиною 
першою цієї статті, розглядається невідкладно, виключно, якщо існують 
встановлені досудовим розслідуванням чи у результаті провадження у 
справі про адміністративне правопорушення факти, що вказують на 
існування реальної загрози інтересам національної безпеки та громад-
ського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей»; 3) 
залишення вказаної проблеми на тому рівні правового регулювання, що 
існує у країні.

Ураховуючи вищевикладене, переконані, що останній варіант не 
сприятиме розвиткові національного законодавства, а от з приводу пер-
шого, зауважимо, що положення ч. 1 ст. 39 Конституції України щодо 
завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого 
самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстра-
цій треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають 
сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь, 
тобто у прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Ці стро-
ки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції України 
право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати 
можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місце-
вого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення 
громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення гро-
мадського порядку, прав і свобод інших людей (ключовим є недопущен-
ня обмеження права на мирні зібрання, а вже потім надавати можливість 
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суб’єктам публічної адміністрації вживати заходів щодо забезпечення 
безперешкодного здійснення права на мирні зібрання – зазначено нами 
М.С.) [1]. У національній правовій системі відсутність спеціального за-
конодавчого акту, відсутність норм позитивного права, про необхідність 
ухвалення якого наполягав Конституційний Суд України, вказує не на 
слабкість та безвідповідальність законодавця, а з іншого боку може бути 
унікальним механізмом, який забезпечує не просто право на мирні зі-
брання, а свободу його здійснення всіма і кожним окремо суб’єктом [2, 
с. 140-141].

--------------------------
Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року 1. 

№4-рп/2001 у справі 1-30/2001 за конституційним поданням Міністер-
ства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення 
частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення 
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про про-
ведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасно-
го сповіщення про мирні зібрання). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v004p710-01#n54. (дата звернення 27.10.2018).

Самбор М.А. Право на мирні зібрання: монографія. Прилуки: КП 2. 
«Прилуцька міська друкарня», 2018. 420 с.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРТИВНЫх СПОРОВ  
(ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Соболева Ю. В.
студентка юридического факультета

Гомельского государственного университета
им. Франциска Скорины

г. Гомель, Республика Беларусь

На современном этапе социально-экономических преобразований в 
Беларуси спорт давно стал важной и неотъемлемой частью общества 
и государства. В формировании спортивного законодательства Респу-
блика Беларусь за последние годы сделала значительный шаг вперед. 
Исследование вопросов правовой регламентации спортивных правоот-
ношений имеют важное научно-прикладное значение. Результатом этой 
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деятельности стало принятие ряда нормативных правовых актов спор-
тивного законодательства, учреждение специализированного спортив-
ного третейского суда при общественном объединении «Белорусский 
республиканский союз юристов», а также разработка проекта Спортив-
ного кодекса Республики Беларусь общественным объединением «Бело-
русский республиканский союз юристов».

По своей сущности спорт не может обойтись без конфликтов, а сло-
жившиеся объективные обстоятельства в последнее время только увели-
чивают количество и препятствуют эффективному разрешению данных 
споров.

К таким объективным обстоятельствам, в частности, можно отнести 
следующие:

1. Коммерциализация спортивных отношений. Как известно, в спорт 
инвестируются большие денежные средства, что порождает, порой, ис-
пользование запрещенных средств.

2. Политизация спортивных отношений. В последнее время спорт стал 
одним из средств политической борьбы государств. На международных 
соревнованиях (Олимпийских играх и иных состязаниях) руководство 
стран стремится доказать превосходство нации, используя, порой, 
любые методы борьбы.

Кроме того, к обстоятельствам, усложняющим разрешение 
спортивных споров, является отсутствие унифицированного спортив-
ного законодательства.

Неэффективность правовой регламентации спортивных правоот-
ношений состоит, в частности, в том, что спортивное право не явля-
ется самостоятельной отраслью, а представляет собой совокупность 
межотраслевых правовых институтов трудового, гражданского, адми-
нистративного и другого законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 48 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2014 года «О физической культуре и спорте» (далее – Закон) спортивный 
спор – это конфликт субъектов физической культуры и спорта по поводу 
взаимных прав и обязанностей в сфере спорта, а также их разногласия, 
возникающие из отношений, хотя и не являющихся отношениями в сфе-
ре спорта, но оказывающих влияние на права и обязанности этих лиц 
как субъектов физической культуры и спорта [1].

Спортивные споры в Республике Беларусь разрешаются в со-
ответствии с законодательством судами, а также с использованием 
альтернативных способов разрешения, допускаемых законодательством, 
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в том числе посредством медиации и третейского разбирательства (п. 2 
ст. 48 Закона).

В сложившейся правовой ситуации полагаем, что необходимо 
уделить должное внимание альтернативным способам разрешения 
спортивных конфликтов, поскольку они имеют существенные преиму-
щества, а именно обеспечивают: быстроту, конфиденциальность и про-
фессионализм разрешения спора и др.

Полагаем, что при возникновении спортивного спора необходи-
мо руководствоваться не только надгосударственным и национальным 
правом, а также устоявшимися в этой сфере традициями, правилами и 
обычаями в сфере спорта. Квалифицированное разрешение споров, до-
стигается посредством обладания спортивными третейскими судьями и 
спортивными медиаторами знаний этих норм. Они выражаются в опыте 
работы в сфере спорта, что вынуждает предъявлять к данным должнос-
тям особые требования.

Регламент Спортивного третейского суда Республики Беларусь 
при общественном объединении «Белорусский республиканский союз 
юристов» от 16 мая 2017г. (далее – Регламент) устанавливает требова-
ние о стаже работы в сфере спорта для судей спортивного третейско-
го суда: «Арбитр Суда, рассматривающий спор единолично, должен 
иметь высшее юридическое образование и стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет. В случае, если спор подлежит рассмотрению 
коллегиальным составом суда высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической специальности не менее трех лет должен иметь 
Председатель состава суда, а другие третейские судьи должны иметь 
любое высшее образование и стаж работы в сфере физической культуры 
и спорта не менее трех лет» (п. 13 Регламента) [2].

В данном пункте Регламента указан конкретный срок – не менее трех 
лет стажа работы в сфере физической культуры и спорта. Однако, это 
требование предъявляется только к третейским судьям (за исключением 
председателя состава суда) при коллегиальном разрешении спора. Исходя 
из содержания данной нормы, полагаем, что требования, предъявляемые 
к судьям, рассматривающим спор единолично, недостаточны. На наш 
взгляд, к ним необходимо предъявлять такой ценз, как стаж работы в 
сфере физической культуры и спорта. Такие требования известны зару-
бежному законодательству. Так, согласно ст. 6 Регламента Бельгийской 
арбитражной комиссии по спорту «членами комиссии являются лица, 
известные своей компетентностью в области спорта и, по возможности, 
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имеющие юридическое образование» [3]. Нормами иностранного за-
конодательства установлено требование об обладании компетенцией в 
сфере спорта при разрешении спортивных конфликтов, что указывает 
на компетентность арбитра на основе специальной квалификации, со-
ответствующих знаний, умений и навыков в сфере спорта.

Из содержания Регламента следует, что при рассмотрении спора еди-
нолично арбитр может разрешать дело не обладая специальными зна-
ниями в сфере спорта. Это означает, что без предъявления такого тре-
бования о профессиональных качествах в сфере физической культуры и 
спорта, не может быть должным образом обеспечена функция специа-
лизированного спортивного третейского суда.

Стаж работы в сфере физической культуры и спорта делает спор-
тивного третейского судью «спортивным», т.е. специализированным. 
Это означает, что такие лица более квалифицированы и компетентны, 
а значит, более эффективны при разрешении спортивных конфликтов. 
Лицу, не обладающему специальными знаниями и не владеющему 
обычаями и традициями, сложившимися в сфере спорта, будет сложно 
объективно оценить ситуацию и разрешить спор с учетом всех особен-
ностей спортивных отношений.

Требование о высшем образовании, предъявляемое к спортивным 
третейским судьям, на наш взгляд, не имеет необходимости, достаточно 
того чтобы они были компетентны в области спорта. Данный критерий 
ограничивает принятие спортивных специалистов в судьи спортивного 
третейского суда. Профессионал своего дела в сфере спорта, обладаю-
щий необходимой компетенцией для разрешения спортивных споров 
может так и не стать арбитром Спортивного третейского суда при отсут-
ствии «любого высшего образования», как гласит Регламент.

При предъявлении требований к Председателю состава третейского 
суда при коллегиальном разрешении споров нет необходимости уста-
навливать обязательное наличие у него опыта работы в сфере спорта, 
поскольку такой ценз уже предъявлен к иным третейским судьям расс-
матривающим дело в коллегии. В данном случае Председатель, имея 
высшее юридическое образование и опыт работы по нему не менее трех 
лет (как устанавливает Регламент) обуславливает отсутствие такого об-
разования и опыта работы иных судей коллегии.

С учетом изложенного, полагаем, что п. 13 Регламента после слов 
«Арбитр Суда, рассматривающий спор единолично, должен иметь 
высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не 
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менее трех лет» необходимо дополнить положением следующего содер-
жания: «а также опыт работы в сфере физической культуры и спорта не 
менее трех лет».

--------------------------
О физической культуре и спорте [Электронный ресурс]: Закон 1. 

Респ. Беларусь, 4 января 2014 г., №125-З // КонсультантПлюс. Беларусь 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2018.

Регламент Спортивного третейского суда при ОО «Белорусский 2. 
республиканский союз юристов» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://union.by/files/00214/obj/110/3233/doc/Регламент_2017.pdf. 
– Дата доступа: 27.02.2018.

Регламент Бельгийской арбитражной комиссии по спорту 3. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/GetText.
idc?TxtID=636. – Дата доступа: 27.10.2018.

Some PecuLIarItIeS IN tHe FuNctIoNING oF tHe 
INStItute For tHe recoGNItIoN oF LeGaL PerSoNaLItY, 

StaNDING For SeLF-DeFINItIoN

Strekotenko L.V.
Third-year student of

National Aviation University
s. Kiev, Ukraine

Educational and Scientific Institute of International Relations
Department of international law

The problem of recognizing the legal personality of the peoples struggling 
for self-determination has become a new challenge for the international 
community. Nowadays, there is a tendency of increasing separatism in states 
around the world, which leads to the appearance of new unrecognized and 
partially recognized entities. The urgency of this problem is supported by the 
existence of a number of states that have been recognized by a number of the UN 
member states. Examples are the recognition of Kosovo, Abkhazia and South 
Ossetia, the Nagorno-Karabagh republic, Pridnestrovian Moldavian Republic.

Due to the appearance on the geopolitical map of the world of so-called 
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LPR and DPR, the annexation of the Crimean peninsula by the Russian 
Federation, this problem became urgent for Ukraine too.

The Universal Declaration of Human Rights of 1948 highlights the 
issues of legal personality in art. 6: « Everyone has the right to recognition 
everywhere as a person before the law». In the Helsinki Final Act of the 
CSCE in 1975, one of the principles of international law is the equality and 
self-determination of nations and peoples. But at the same time, along with 
this principle there is also the principle of territorial integrity of states. De 
jure – all the principles of international law are equal, but de facto – the vast 
majority of states of the civilized world fix the supremacy of the principle of 
territorial integrity. First of all, this is due to the fact that the recognition of 
a separate quasi-state formation may create a dangerous precedent that will 
lead to the so-called “domino principle” around the world. Another reason 
is the lack of a political will of the states to specifically and clearly interpret 
the procedure for granting legal personality to nations and peoples struggling 
for their independence. After all, each state lobbies for the principle of self-
determination when it is beneficial to it, silently supports when it concerns 
others and always opposes it when it starts to concern itself. [4, p. 94].

The theory of public international law highlights several conditions in 
determining the legal personality of the peoples who are struggling for self-
determination. The first characteristic is the presence of a political force 
that objectively carries out political power and which represents people in 
international relations. The second is the presence of the people themselves 
who do not have their own state and are want to get it. The next characteristic 
– the territory on which people aspire to form a new state, should belong to 
another state. The fourth characteristic is the ability of the national liberation 
movement to be a party to international relations. After all, if a political 
force cannot act as a party to international relations, it is not a subject of 
international law. As a result such entities are not recognized by the UN 
member states. As examples of such non-recognized stated can be DPR and 
LPR, because no subject of international law dare to enter into international 
relations with these formations. But the most important characteristic is non-
interference in the conflict of third countries, which can be interpreted as 
aggression and violations of the principles of the integrity of the borders and 
non-interference in the internal affairs of the state.

In the work «Subject of international law: problems of modern theory» 
O.V. Tarasov notes that the right to external self-determination, which includes 
the transition to a sovereignty and independence, has only those people who 
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are under colonial, foreign or alien occupation. Only in these cases, the 
people or the nation are vested with the capacity to start the formation of 
their legitimate statehood at any time. [3, p. 254].

If we consider the process of formation of such territorial entities, we 
can clearly observe a political criterion, namely, the so-called donor state. 
For Abkhazia and North Ossetia, the Pridnestrovian Moldavian Republic, 
the LPR, the DPR and the Crimean peninsula it is the Russian Federation, 
Turkey for Northern Cyprus, and for Kosovo are the USA and Germany. 
Donors clearly control the foreign policy vector and the economic level of 
development of their satellites, thereby expanding their influence on the 
international arena and providing their own strategic interests.

Let’s consider the existence of unrecognized entities on the example of 
proclamation of independence by the Autonomous Republic of Crimea on 
March 11, 2014 by the Parlaiment of the Autonomous Republic of Crimea and 
the Sevastopol city council. First of all, it should be noted that the proclamation 
of independence was carried out in the framework of the simplification of 
the procedure for the entering of ARC into the Russian Federation and it 
had purely political nature that absolutely didn’t connect with the voluntary 
expression of the people. Moreover, according to the rules of international 
law, only the unrecognized UN people, who do not have their own region of 
compact residence, have the right to recognize legal personality. For joining 
the Russian Federation voted Russians who are recognized people, do not 
have official representative bodies in the region, and have a region of their 
compact residence and the state of the Russian nation. Thus, the change of 
territorial integrity, which is not connected with the legitimate expression 
of the will of the people, but has all the features of violent aggression with 
the purpose of joining the territory of one state to another, has no legal force 
and consequences and should be recognized as insignificant by the world 
community. [1,p.9].

The annexation of the Crimean peninsula is often compared with the so-
called “Kosovo precedent,” which later served as an example for reference 
by many territorial entities that did not receive international recognition. On 
February 17, 2008, the Kosovo Parliament declared unilateral independence. 
The International Court of Justice in a consultative opinion dated July 22, 
2010, at the request of the General Assembly of the United Nations on the 
question “Does the unilateral declaration of independence of Kosovo that was 
proclaimed by temporary institutes of this state was made in accordance with 
the norms of international law? ». The International Court of Justice concluded 
that “international law does not contain any prohibition of proclamation 
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independence. However, the advisory opinion of the UN International Court 
of Justice is not legally binding (in contrast to its decisions under Articles 59, 
60 of the Statute of the International Court of Justice on cases referred to it 
by the States) although it is taken into account by the states and influence on 
the legal regulation of international relations and may have some political 
consequences [2, p. 309].

The only common thing in this situation is that neither Ukraine nor Serbia 
recognized the legitimacy of referendums, referring to the fact that their 
constitutions do not have the possibility of holding local referendum, and 
the issue of territorial changes can be resolved exclusively at a nationwide 
referendum (Article 73 The Constitution of Ukraine of 1996, Articles 182 and 
188 of the Constitution of Serbia, 2006). Both countries are unitary republics, 
so all the issues regarding the organization and procedure of referendums 
and elections are determined only by the laws of the supreme power. The 
majority of the population In Kosovo are Albanians (92%) who have suffered 
from Yugoslav state security bodies repressions and therefore they began 
a struggle for independence and a referendum can be considered justified 
from the point of view of international law. Although it should be noted that 
the Albanians, as an ethnic race, have already self-determined through the 
establishment of the Republic of Albania, which immediately recognized the 
referendum and independence of Kosovo. But there are no facts that would 
indicate discrimination against the Russian population in Crimea and they 
fully realize their social, cultural and economic rights.

According to this items we can’t compare referendum in Kosovo and 
in Crimea because they are absolutely different in their legal and historical 
nature [5, p. 184 ].

So, very urgent problem of the issue of recognizing the legal personality 
of the peoples struggling for self-determinationis is the clear attachment 
of the norms of this international legal institution in order to prevent the 
appearance of double standards in determining the legal status of territorial 
entities that wish to obtain independence. Moreover, such a substitution of 
concepts undoubtedly leads to the erosion of such fundamental principles 
of international law as the principle of inviolability of state borders and the 
principle of territorial integrity of states.

--------------------------
Захарченко П.П. Спроба політико-правової оцінки анексії Авто-4. 

номної Республіки Крим // Адміністративне право і процес. – 2014. – 
№2.С.–8.
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вове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Укра-
їнської держави» (2011 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, Т. О. Че-
пульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин/ – К.: ІВЦ «Видавництво 
«Політехніка», 2011. – 172 с.

Тарасов О. В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної 6. 
теорії. – харків: Право, 2014. – 512 с.

Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: Навч. 7. 
посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 
– 608 c.

хоббі Ю.С. Проблеми, пов’язані з реалізацією принципу само-8. 
визначення народу в сучасному світі // Серія право. – 2014. –№3.С.– 5.

ПРО СУБ’ЄКТІВ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ НАСТАННЯМ РИЗИКУ БЕЗРОБІТТЯ

Стрепко В.Л.
кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри соціального права Львівського національного 
університету імені Івана Франка

Започатковані Україною перетворення призвели до оновлення одно-
го із найважливіших інститутів ринкової економіки – законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке передбачає 
захист від впливу на особу соціальних ризиків, у тому числі й ризи-
ку безробіття, яке призводить до матеріальної незабезпеченості особи, 
та вимагає зумовлює побудову ефективної системи захисту на випадок 
його настання.

Вперше правові засади побудови такої системи були закріплені у За-
коні України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня на випадок безробіття» [1]. Щоправда зміни, внесені до цього закону, 
і яких принагідно зазначимо було чимало, засвідчують недосконалість 
соціального захисту безробітних та зумовлюють наукові дослідження 
щодо усунення його недоліків. До таких, як видається, варто віднести 
й питання про коло суб’єктів права на соціальні послуги й допомоги у 
зв’язку із настанням ризику безробіття.

У статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне со-
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ціальне страхування на випадок безробіття» закріплений перелік 
суб’єктів права на матеріальне забезпечення та соціальні послуги на 
випадок безробіття. Такими є застраховані особи та особи, наділені 
правом на забезпечення відповідно до цього закону. Отже, вітчизняним 
законодавством передбачено дві категорії суб’єктів права на соціальне 
забезпечення у зв’язку із настанням ризику безробіття. Це – застрахо-
вані особи, а також особи, наділені правом на допомоги й соціальні по-
слуги на підставі включення їх до переліку суб’єктів права на соціальне 
забезпечення у зв’язку із безробіттям. Відтак, зважаючи на закон про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок без-
робіття, суб’єктами права на соціальних захист у зв’язку із настанням 
ризику безробіття є застраховані та деякі інші категорії громадян.

Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття не передбачає легального визначення поняття «за-
страхованої особи». Натомість таке визначення закріплене Законом Укра-
їни «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування» [2]. Застрахованою там вважається фізична 
особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за 
яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єди-
ний внесок.

Отже, вітчизняне законодавство передбачає два основні кри-
терії, які характеризують застраховану особу – це підлягання її 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплата 
страхових внесків. При цьому до осіб, які підлягають такому страхуван-
ню Основи законодавства про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування [3] у статті 7 відносять осіб, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту), забезпечують себе роботою самостій-
но, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності. Із цього 
вбачається, що страхуванню у зв’язку із безробіттям підлягають осо-
би, які провадять діяльність, яка приносить їм дохід у грошовій фор-
мі. Адже тільки з такого доходу може сплачуватись єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у тому числі й на 
випадок безробіття.

Отже, застрахованими можуть бути особи, які належать до категорії 
зайнятого населення, тобто працюють на умовах трудового договору (є 
найманими працівниками), а також особи, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність чи забезпечують себе роботою самостійно.
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Відтак, може видатись, що не має ніяких проблем із окресленням 
кола застрахованих осіб, як суб’єктів права на соціальне забезпечення у 
зв’язку із настанням ризику безробіття.

Разом з тим, у вітчизняному законодавстві поруч із термінами «фі-
зична особа-підприємець», «особа, яка забезпечує себе роботою само-
стійно» побутує доволі близьке до них за своїм значенням поняття са-
мозайнятої особи, визначення якої легалізовано у п.п. 14.1.226 п.14.1. 
статті 14 Податкового Кодексу України [4].

Там самозайнята особа визначена як платник податку, який є фізич-
ною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяль-
ність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підпри-
ємницької чи незалежної професійної діяльності.

Тут і поверхового аналізу достатньо аби переконатись, що поняття 
самозайнятої особи є доволі широким щодо кола осіб, яке воно охоплює. 
Адже самозайнятими є

• фізичні особи – підприємці;
• особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
При цьому терміну «особа, яка забезпечує себе роботою самостій-

но» у визначенні не має. Натомість у аб. 2.п. 14.1.226 п.14.1. статті 14 
Податкового Кодексу передбачений перелік видів незалежної профе-
сійної діяльності. Таким, зокрема є участь фізичної особи у науковій, 
літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяль-
ності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, 
адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих са-
нацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи 
архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, 
іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником 
або фізичною особою-підприємцем та використовує найману працю не 
більш як чотирьох фізичних осіб.

Усе це категорії самозайнятих осіб, якими є фізичні особи-підприємці 
та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, від якої 
одержують грошовий дохід та можуть сплачувати єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зважаючи на це, 
а також беручи до уваги, що такі особи, підлягають страхуванню на ви-
падок безробіття [5], не повинно виникнути сумнівів що саме особи, які 
провадять незалежну професійну діяльність і є суб’єктами застрахова-
ними у систему соціального страхування на випадок безробіття.

Отож, до числа суб’єктів, застрахованих у системі соціального стра-
хування на випадок безробіття варто віднести осіб, які працюють на 
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умовах трудового договору, а також осіб, які здійснюють незалежну 
професійну діяльність.

Окрім застрахованих у системі соціального страхування на випадок 
безробіття, допомоги та соціальні послуги надаються й деяким іншим 
категоріям осіб. Нагадаємо, що закон про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття у ст. 6 відносить до та-
ких осіб молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноос-
вітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася 
із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка 
потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі ре-
єстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних. Це 
вичерпний перелік осіб, наділених вітчизняним законодавством правом 
на допомоги та соціальні послуги у разі настання ризику безробіття.

Проте видається, що перелік цей неповний. І щоб переконатись у 
цьому варто звернутись до визначення ризику безробіття.

У законі України «Про зайнятість населення» [6] безробіття визна-
чається як соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має 
змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати 
(винагороди) як джерела існування.

Це визначення безробіття правильно називає причину його настання 
– неспроможність людини реалізувати своє право на працю. Букваль-
но, особа не може, внаслідок об’єктивних обставин, укласти трудовий 
договір і стати найманим працівником або ж реалізувати себе у сфері 
вільного підприємництва.

Разом з тим, у цьому визначенні не окреслене коло осіб, які не мо-
жуть стати найманими працівниками чи здійснювати підприємницьку 
діяльність. Може видатись, що такими можуть бути будь-які особи, не-
зважаючи на їх вік.

Однак погодитись із цим не можна. У ст.1 закону про зайнятість на-
селення встановлені вікові обмеження щодо кола безробітних. Такими 
пропонується вважати осіб від 15 до 70 років, які, як вважається, на-
лежать до економічно активного населення [7, ст. 304] та відповідно до 
методології Міжнародної організації праці повинні відповідати трьом 
основним критеріям:

• не мати роботи;
• активно шукати роботу або намагатись реалізувати власну справу 

впродовж останніх чотирьох тижнів виникнення безробіття;
• бути готовим приступити до роботи впродовж двох найближчих 

тижнів [7, ст. 173].
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Таким чином, безробіття – це такий соціальний стан непрацюючої 
людини працездатного, економічно активного віку, коли вона бажає та 
готова працювати, але не може знайти роботи.

Отже основними критеріями визначення особи безробітною є її не-
спроможність знайти роботу, коли вона бажає та готова працювати. І за 
цим критерієм до числа безробітних варто віднести усіх хто бажає пра-
цювати незалежно від часу закінчення навчання у навчальних закладах 
чи після припинення проходження військової або альтернативної невій-
ськової служби.

--------------------------
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СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАхИСТУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Тер-Нерсесян К.Н.
магістр другого року навчання,

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Будь-яке суспільство забезпечує соціальну підтримку та допомогу 
дітям в різних формах. Україна є соціальною державою, тому політика 
спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя й вільний 
розвиток людини. Однієї з найважливіших функцій соціальної держави 
є соціальна підтримка, захист соціально вразливих груп населення, в 
тому числі, до яких відносяться діти. Впродовж останнього часу у ві-
тчизняній юридичній науці питанню посилення рівня соціального за-
хисту, реформуванню та оптимізації його системи приділяється суттєва 
увага[1, 104], яка виникла на фоні економічної кризи та демографічних 
процесів і супроводжується збільшенням людей похилого віку, змен-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

309

шенням кількості працездатних осіб, недостатністю фінансування со-
ціальних заходів. Крім того, зростання в Україні кількості дітей-сиріт та 
дітей, які залишилися без батьківського піклування, призвело до того, 
що попри упровадження сімейних форм влаштування, кількість закла-
дів, які змушені займатися життєвлаштуванням таких дітей, не зменшу-
ється. З огляду на це, важливо розглянути історію розвитку соціального 
захисту дітей в Україні.

Правове регулювання в галузі захисту прав дітей здійснюється вели-
кою кількістю правових актів та має свою історію. Зокрема, виникнен-
ня нормативно-правових актів, у яких закріплювалися гарантії захисту 
прав і свобод дітей, можна розподілити на певні етапи відповідно до 
періодів становлення і розвитку української державності.

Перший етап правового закріплення прав і свобод дітей відбувся під 
час існування на території України княжої держави (Київської Русі й 
Галицько-Волинського князівства) та литовсько-польської доби. Зокре-
ма, у тексті Руської правди містились норми, що захищали права дітей 
при спадкуванні. У правових актах Великого Князівства Литовського 
особливу увагу було приділено забезпеченню спадкових прав дітей обох 
статей (Жалувана грамота короля Казимира литовському, руському і 
жмудському духовенству, дворянству, лицарям, шляхті, боярам і мести-
чам від 2 травня 1457 р., Другий Литовський Статут від 1566 р.), соці-
альні права дітей (дочок і синів) забезпечувались шляхом отримання ви-
нагороди (головщини) за вбитих батька або матір (Перший Литовський 
Статут від 1529 р.). [2]

Наступний етап розвитку гарантій прав і свобод дітей відбувався у 
часи існування козаччини і Гетьманської держави на території сучас-
ної України. Зокрема, знаходимо згадки про можливість закріплення 
гарантій прав дитини у «Пактах й Конституціях законів та вольностей 
Війська Запорозького», укладених 5 квітня 1710 р. у Бендерах. Зокрема, 
діти визнавались особливим суб’єктом права на освіту, а при православ-
них церквах мало здійснюватись навчання дітей «вільним мистецтвам». 
[3] У Козацько-Гетьманській Україні уперше створено всеохоплюючий 
акт національного права – «Права, за якими судиться малоросійський 
народ» (1743)10, де містились норми, що закріплювали права дитини 
під час здійснення правосуддя, а саме неповноліття людини визнавалося 
як пом’якшуюча обставина. [4]

Під час входження українських земель Наддніпрянщини до складу 
Російської імперії та боротьби за українське національне відродження 
особливого значення у сфері забезпечення прав і свобод дітей набуло 
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«Зібрання малоросійських прав» 1807 р., у якому було введено дефіні-
цію «неповноліття», а саме: хлопчики віком до 18 років, дівчатка – до 13 
років. Після досягнення цього віку у дітей виникала можливість реалі-
зовувати певні цивільні права, зокрема такі як успадковувати майно, ви-
ходити заміж тощо. Даним нормативно-правовим актом було визначено 
межі цивільної дієздатності особи. Відповідно до «Положення про ви-
правні притулки» 1866 р. соціальні права дітей реалізовувались шляхом 
патронату над неповнолітніми, що звільнилися з місць позбавлення волі, 
створення перших притулків та виправних закладів для неповнолітніх 
девіантів та делінквентів (бродяг, жебраків, правопорушників) [5].

За часів радянської влади відбулося становлення інституту захисту 
прав та свобод дитини в Україні. Так, Конституція УРСР 1937 р. закрі-
пила механізм реалізації широкого спектра прав та свобод, зокрема: для 
забезпечення прав дітей на освіту впроваджено загальнообов’язкову 
початкову та безоплатну вищу освіту, а також систему державних сти-
пендій. З метою забезпечення прав дітей на охорону життя і здоров’я 
впроваджено безоплатне оздоровлення та лікування дітей незалежно 
від соціального статусу. Окрім того, у зв’язку із забороною примусової 
праці дітей чинним законодавством встановлено покарання для осіб, які 
займаються примусовою експлуатацією дитячої праці.

Порівняно із попередніми радянськими конституціями, Конституція 
УРСР 20 квітня 1978 р. вирізняється обсягом закріпленого механізму 
реалізації прав та свобод. Зокрема, реалізації основних прав і свобод 
громадян присвячена ціла глава, разом із тим, не повністю враховано 
стандарти прав дитини, закріплені в міжнародно-правових актах, учас-
ницею яких на той час вже була УРСР. Цим та іншими нормативно-
правовими актами закріплено, що державою охороняється материнство 
і дитинство шляхом створення умов, які дають можливість поєднувати 
працю з материнством; правового захисту та матеріальної підтримки 
материнства й дитинства. Крім того, держава з метою забезпечення ре-
алізації прав дітей створює широку мережу дитячих закладів, виплачує 
допомогу при народженні дитини, надає допомогу і пільги багатодітним 
сім’ям, а також інші види допомоги сім’ї. [3]

Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України відкрило 
нову сторінку історії нашої держави, дало змогу розширити права й 
свободи людини та дитини зокрема, наповнити їх новим змістом і зна-
ченням. [5]

Відповідно до вимог Конституції України, Конвенції ООН про права 
дитини та інших міжнародних документів 26 квітня 2001 р. прийнято 
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Закон України «Про охорону дитинства», а також ряд інших законів, 
спрямованих на забезпечення захисту прав та інтересів дітей. При-
йняті Закони України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» та «Про основи соціального захисту бездомних громадян 
і безпритульних дітей». Соціальні права дітей реалізуються шляхом 
обов’язку держави надавати допомогу багатодітним сім’ям для забезпе-
чення дитини харчуванням, одягом та житлом, який закріплено у Законі 
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Закон України «Про 
освіту» встановлює обов’язкове шкільне навчання дітей віком від 6–7 і 
до 15 років. Сімейний кодекс України максимально розширює предмет 
свого регулювання; деталізує правове регулювання сімейних відносин у 
найрізноманітніших сферах, урегульовує не тільки сімейні, особисті й 
майнові відносини між подружжям, батьками і дітьми, усиновителями 
та усиновленими, матір’ю і батьком дитини, а й між дідом, бабою, праді-
дом, прабабою і онуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчи-
мом та пасинком, падчеркою та іншими членами сім’ї. Нове сімейне за-
конодавство дає змогу суду враховувати при вирішенні сімейних спорів 
місцеві звичаї, а також звичаї національних меншин, якщо це не супер-
ечить законодавству і моральним засадам суспільства. Положення цього 
кодексу чітко визначають, що регулювання сімейних відносин має здій-
снюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини. [5]

Аналізуючи правове регулювання соціального захисту багатодітних 
сімей, Л.Ю. Малюга вважає, що в контексті інтеграції України соціаль-
ний захист дітей повинен бути пріоритетним у соціальній сфері в умо-
вах демографічної кризи, оскільки наслідком зростання багатодітних 
сімей є зростання їх кількості, а відповідно і зростання населення Укра-
їни в цілому [6,94]. Підтримуючи точку зору науковця, вважаємо, що 
проблеми захисту прав дітей, в тому числі сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, не лише не втратили своєї актуальності, а й 
набули особливої гостроти.

Таким чином, проведений аналіз історичного розвитку формування 
системи соціального захисту дітей на території України в різні періоди 
свідчить про те, що даний процес триває вже багато століть. Проте, на 
сьогодні не має підстав стверджувати, що система повністю сформува-
лась та є остаточною, оскільки сучасні глобалізаційні процесі в світі та 
міжнародні зобовязання України щодо соіального захисту дітей, вима-
гають оновлення стратегії та тактики держави в інтересах громадян.
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ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИх ГРОМАДЯН

Ушков М. П.
здобувач кафедри кримінального процесу

та криміналістики юридичного факультету
Львівського національного університету ім. Івана Франка

м. Львів, Україна

У теперішній час в Україні та в країнах Європейського Союзу зрос-
тають процеси глобалізації, які вносять, як позитивну динаміку росту та 
розвитку суспільства, так частково і негативну, а саме: крім міжнарод-
ної, транснаціональної злочинності змінюється і склад осіб, що вчиня-
ють кримінальні правопорушення в різних країнах за такою соціально-
демографічною рисою, як громадянство.

Сьогодні є очевидним, що Україна, як і інші держави Європейського 
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Союзу, зустрілася з процесами збільшення потоку імігрування населен-
ня, що об’єктивно обумовлюється збройними конфліктами, перерозподі-
лом на світовому ринку трудових ресурсів, кліматичними катастрофами 
та ін., що в свою чергу призвело до зростання випадків кримінальних 
правопорушень вчинених з участю іноземців.

На урядовому рівні, як в Україні так і в інших країнах світу вже нео-
дноразово висловлюються серйозні занепокоєння, в ході яких розро-
бляються і впроваджуються алгоритми та механізми дій по боротьбі зі 
злочинністю іноземців та осіб без громадянства, оскільки динаміка цієї 
злочинності має чіткі тенденції до свого подальшого зростання.

Враховуючи викладене, автором аналізуються та характеризуються 
особливості складових елементів правопорушень вчинених з участю 
іноземних громадян в Україні та аналізується характеристика кримі-
нальних правопорушень, як комплексне поняття, що створює інформа-
ційну модель певного виду або групи кримінальних правопорушень. 
характерологічні елементи і показники стану скоєння правопорушень 
є взаємодоповнюючими та взаємозв’язаними поняттями, що визнача-
ють об’єм кримінологічної характеристики конкретної групи, виду та 
складу злочинів. Також досліджуються динаміка, структура, рівень та 
географічне переважання злочинності з участю іноземного елемента в 
Україні.

Криміналістична характеристика правопорушень, що вчиняються з 
участю іноземних громадян є складовою розробленої криміналістичної 
методики, в якій містяться узагальнені відомості стосовно закономір-
ностей механізму вчинення вказаної категорії злочинів, та алгоритмів 
основних дій необхідних для проведення ефективного їх розслідуван-
ня.

характеризуючи кримінальні правопорушення (злочини і криміналь-
ні проступки), що вчиняються з участю іноземних громадян необхідно 
зазначити, що їх види дуже різноманітні, наприклад такі, як хуліган-
ство, крадіжки, шахрайства, грабежі, вимагання, розбої так і такі, як за-
хоплення заручників, вчинення терористичних актів, торгівля людьми, 
торгівля зброєю, вбивства, незаконна трансплантація органів людини та 
інші.

Детально аналізуючи показники вчинення окремих видів криміналь-
них правопорушень, скоєних з участю іноземних громадян в Україні, 
автором доведено, що, будучи невід’ємною частиною злочинності вза-
галі, такі посягання містять найвищий коефіцієнт здійснення в місцях 
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найбільшої концентрації іноземців та зумовлюються підвищеним гео-
графічним розподілом останніх в регіонах України, що межують з ін-
шими державами, зоною проведення ООС, а також в столиці і крупних 
обласних центрах України та знаходяться у певній кореляційній залеж-
ності від рівнів міграційних потоків.

Такі правопорушення, як правило, мають відносну стабільність кіль-
кісних і якісних показників та є масштабним відображенням скоєння 
злочинів з участю іноземців в цілому. Загалом, по видах правопорушень 
їм властива певна взаємодоповнюваність. Необхідно зазначити, що за 
місцем скоєння правопорушень з участю іноземного елемента перева-
жають великі міста, а за кваліфікацією випереджають в основному кра-
діжки та грабежі.

Динаміка вчинення кримінальних правопорушень з участю інозем-
них громадян в Україні, вказує, що починаючи з часу здобуття Україною 
незалежності, в країні почали посилюватись міграційні процеси та, від-
повідно, почало спостерігатися зростання кількості зареєстрованих зло-
чинів за участю іноземців.

У різних частинах України рівень злочинних проявів неоднаковий, 
що зумовлюється і різним географічним розташуванням регіонів, а 
також станом їхнього економічного розвитку, щільності мешканців та 
культурологічною їх особливістю. Найбільш високі прояви криміналь-
них правопорушень з участю іноземного елементу зафіксовано в Одесь-
кій, Київській, харківській та Львівській областях, які є осередками 
найбільшої концентрації іноземців. У загальній структурі кримінальних 
правопорушень більшість становили крадіжки (ст. 185 КК України), 
грабежі (ст. 186 КК України) та розбої (ст. 187 КК України). При цьому 
більшість посягань здійснювалися в групах.

Враховуючи вищеописане, для покращення вивчення та розробки 
ряду заходів необхідних для запобігання та викриття кримінальних пра-
вопорушень, вчинених з участю іноземців, потрібно удосконалити сис-
тему статистичних звітів, ввести в них картки обліку правопорушень 
вчинених за участю іноземців. Всі дані по описаних питаннях необхідно 
вносити в створену інформаційну базу, яка буде пов’язана з інформацій-
ним центром СБУ, ІЦ МВС, базою “ГАРТ” ДПСУ, базою “Інспектор” 
ДФС та мати певний доступ до даних Інтерполу. Це допоможе не тільки 
ефективніше розслідувати кримінальні правопорушення вчиненні сто-
совно (або) іноземними громадянами, але і проводити профілактику та-
ких злочинів та запобігати їм.
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Сучасна наука трактує націю як спільноту людей, об’єднаних комп-
лексом культурно-історичних та природніх факторів. Тому цілком ло-
гічно, що порушення прав нації тягне за собою порушення прав людей, 
які до цієї нації належать. Рівень розвитку прав людини характеризує 
правове становище особи в суспільстві та особливості національного 
права. Різні суспільства мають різні соціальні можливості для забезпе-
чення прав людини. Зазвичай вони закріплені в національних законах. 
Однак реальне забезпечення цих прав залежить від рівня розвитку сус-
пільства, на нього впливають національні, релігійні та інші особливості. 
У другій половині хх ст. питання прав людини та їх захисту виходять за 
національні межі і стають об’єктом регулювання міжнародного права.

Відсутність державної незалежності актуалізувало в українській 
політико-правовій думці ідеї права на самовизначення. Правова ж сис-
тема СРСР тісно переплітала цю ідею із забезпеченням прав людини. 
І хоча стаття 17 Конституції СРСР 1936 р. та аналогічна їй стаття 72 
Конституції СРСР (7 жовтня 1977 р.) [1] зберігала за кожною радян-
ською республікою право вільного виходу з СРСР, фактичного механіз-
му виходу зі складу СРСР прописано не було. Національно-визвольна 
боротьба українців завжди мала характер боротьби за соціальні та осо-
бисті права і свободи. Саме тому її не можна розглядати як суто націо-
нальну. Однак український дисидентський рух, у порівнянні з іншими 
опозиційними рухами, якісно вирізнявся зорієнтованістю на вирішення 
національного питання. Необхідною передумовою забезпечення націо-
нальних прав, з точки зору дисидентів було набуття права на свободу 
думки, переконання. При цьому як обґрунтування прав людини, так і 
народу вони здійснювали виходячи виключно з радянського законодав-
ства, а в подальшому з міжнародних документів, які визнала СРСР. 1959 
«Група юристів» на чолі з Л. Лук’яненком розробила проект програми 
Української робітничо-селянської спілки (УРСС), в якій ішлося про за-
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конний вихід УРСР зі складу СРСР, шляхом референдуму та соціальних 
перетворень. Перша відмінна риса УРСС – чітке формулювання неза-
лежності як своєї мети, друга – мирні способи досягнення цієї мети, 
третя – використання права (міжнародного і внутрішнього) як засобу 
боротьби за незалежність [2], четверта здобуття незалежності мало про-
ходити паралельно із соціально-демократичними перетвореннями.

Приєднання СРСР до ряду міжнародних пактів, підписання Гельсін-
ської угоди створили правову базу для діяльності різних правозахисних 
організацій, служили основою для розгортання гельсінського руху, на-
ріжним каменем якого стала боротьба за досягнення політичних, еконо-
мічних, соціальних, національних, релігійних прав людини. На думку 
Л.Лук’яненка опертя на Прикінцевий акт ставило Гельсінкської нара-
ди боротьбу за українські національні інтереси на міжнародно-правову 
основу і виводило їх у контекст загальноєвропейського демократичного 
процесу [2]. Гельсінський етап дисидентства в Україні означав прийнят-
тя національним рухом правозахисних методів і форм. Ідея прав людини 
виявилася близькою українській інтелігенції, яка під впливом репресій 
зайняла дещо конформістську позицію. Водночас форма правозахисної 
ідеології, на відміну від силових методів, були зрозумілі Заходу і давали 
змогу привернути увагу до української національної проблеми й отри-
мати підтримку. Таким чином права нації у даному випадку розгляда-
лися як похідні від прав і свободи людини. Тобто повне забезпечення 
основних прав людини можливе за умови існування власної національ-
ної держави. Водночас Л.Лук’яненко відзначав, що боротьба за націо-
нальні права продовжувалася би незалежно від прийняття будь-якого 
міжнародно-правового документу, адже право нації на самостійне жит-
тя виникає з її природного права.

У написаній Миколою Руденком 8 листопада 1976 p. «Декларації 
Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод» 
відзначалося: «виходячи з переконань, що мир між народами не можна 
забезпечити без вільних контактів поміж людьми, а також без вільного 
обміну інформацією та ідеями, активно сприяти виконанню гуманітар-
них статей Прикінцевого Акту Наради з питань безпеки і співпраці в 
Європі». З цього випливає, що мирне співіснування народів є найефек-
тивніше за умови їх самовизначення. Тому що лише вільні народи мо-
жуть свобідно обмінюватися ідеями та інформацією.

Спробу надати новий поштовх ідеології УГГ зроблено влітку 1978 
р. Виявом цього стали документи «Наші завдання» (авторство М. Гори-
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ня) та «Рух за права людини на тлі національних змагань українського 
народу». З точки зору авторів особливістю правового статусу України, 
як союзної держави, є декларація та закріплення її прав законодавчо та 
відсутність механізмів реалізації практично. Національні права розгля-
даються як важлива складова загальнолюдських прав [4, с. 22], а рух за 
права людини дає можливість застосування легальних методів боротьби 
[6, с. 8]. Боротьба за права людини стає світовим процесом, а міжнарод-
на гарантія прав людини – елементом правосвідомості [4, с. 28].

Дисиденти розмежовують поняття держави та суспільства. Якщо 
перша – відносно замкнута система, то друга є відкритою системою, 
що розвивається за своїми природніми законами і переважно у бік роз-
ширення свободи [5, с. 29]. І хоча завданням держави є захист основних 
прав людини, той тип держави, який склався в СРСР, викликав критичне 
ставлення до неї та її здатності до їх забезпечення.

1979 рік виявився переломним у трактуванні співвідношення ко-
лективних (національних) і індивідуальних прав, на користь націо-
нальних вимог. Показовою можна вважати тезу Ю.Литвина: «Захист 
прав і свобод людини без захисту прав і свобод нації не має під собою 
ґрунту» [8, с. 34]. Виразно це простежується у «Зверненні Українського 
національно-визвольного руху в справі української самостійности» до 
ООН, за авторством Л.Лукяненка. Спираючись на норми міжнародно-
го права: статут ООН (ст. 1, 13, 55, 76), Декларацію про надання неза-
лежності колоніальним народам і країнам, Заключний акт Гельсінської 
наради (розділ VIII), Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права (ст. 1) наводяться аргументи, що засвідчують колоніальний статус 
України. Беручи до уваги декларацію ООН 1960 року про надання коло-
ніальним народам і країнам незалежності, дисиденти ставлять питання 
про вирішення Ґенеральною Асамблею у 1979 році українського питан-
ня, тобто надання незалежності [3].

У 1980 р. привертають увагу наступні документи: «Деколонізація 
СРСР – єдиний гарант миру в усьому світі» та «Голос з України» (січень 
1980) [8]. До радикалізму та відкритості вимог у національному питанні 
додалася анонімність, не властива попереднім документам УГГ.

Діяльність УГГ свідчила про перехід дисидентського руху в нову 
стадію, яка вирізнялася сформованістю організаційної структури й чітко 
окресленою політичною програмою, відстоюванням насамперед націо-
нальних прав. У документах Дисидентського руху все частіше зустрі-
чається вимога виходу України зі складу СРСР і створення незалежної 
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демократичної української держави [7, с. 34]. Гуманістичні політичні 
позиції руху здобули прихильне ставлення до нього як в Україні, так і в 
демократичних колах світу. Завдяки діяльності дисидентів, у правосві-
домості українського суспільства, поступово утверджувалася думка про 
можливість і потребу створення незалежної держави.

У 1988 р. Українська Гельсінська Група перейменувала себе на Укра-
їнську Гельсінкську Спілку (УГС), яка надалі залишалася правозахис-
ною організацією. Водночас процес «перебудови» та певна демократи-
зація суспільно-політичного життя дали можливість Спілці перейти від 
захисту прав поокремих осіб до українських національних прав загалом. 
Оскільки захист – це намагання добитися справедливого вирішення у 
межах загалом несправедливої системи, УГС ставила завдання ліквіда-
ції несправедливої системи і побудови нового суспільства, в якому по-
літичні права людини гарантувалися б демократією з багатопартійною 
політичною системою, а трудові – свободою економічної діяльності. 
Отже, Спілка поступово еволюціонувала від правозахисної до політич-
ної організації.

Отже, права нації на самовизначення належить до третього поколін-
ня прав людини. Йому передують перші два цивільні (особисті) і по-
літичні права соціальні, економічні, культурні права, які показують, що 
основою будь-яких колективних прав (право народу, право націй, право 
спільності, асоціації) є передусім індивідуальні права людини. Слабке 
забезпечення у СРСР другого покоління прав і заперечення реалізації 
третього стало основою діяльності українського дисидентства, яке по-
ставило завданням, через забезпечення індивідуальних прав, досягти 
визнання колективних (національних).
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У Великобританії і США при визначенні розміру компенсаційних 
виплат за заподіяння моральної шкоди діють три основні підходи: кон-
цептуальний, особистісний і функціональний. Концептуальний підхід 
передбачає проведення аналогії з майновим збитком. У зв’язку з цим 
шкода, заподіяна здоров’ю людини, розцінюється, як і будь-яка інша, 
пов’язана з посяганням на майнові цінності, тому кожна частина тіла 
людини має фіксовану цінність, і в разі заподіяння шкоди підлягає гро-
шовій компенсації.

Що стосується особистісного підходу, то в ньому на перший план 
виходять індивідуальні особливості людини. Відповідно до цього роз-
мір компенсаційних виплат в деякій мірі варіюється в залежності від 
конкретних особливостей особистості потерпілого.

При функціональному підході передбачається, що справжню вар-
тість заподіяної моральної шкоди встановити неможливо, тому суд по-
винен призначити потерпілому таку суму компенсації, яка достатня для 
його «розумної розради». При визначенні розміру компенсації в рамках 
функціонального підходу, як правило, враховуються біль і страждання, 
погіршення працездатності окремих органів і втрата загальної прива-
бливості (погіршення зовнішнього вигляду) [7, с.209].

З позиції забезпечення цілей компенсації моральної шкоди найбільш 
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підходящим вважається функціональний підхід, який націлений на за-
безпечення позивача фінансовими засобами, що дозволять змінити ко-
лишні звички, заняття, захоплення, спосіб життя, що стали неможливи-
ми після завданих йому страждань.

Найбільш радикально проблема компенсації за моральні і фізичні 
страждання, заподіяні шкідливими діями тієї чи іншої особи, виріше-
на Великобританією. Щоправда, в англосаксонській правовій системі, 
на відміну від вітчизняного законодавства, використовується поняття 
«психічна шкода», або «психіатрична шкода» (нервовий шок, нервове 
потрясіння) [1, с.88].

Британське законодавство встановлює різні підстави відповідальнос-
ті, в залежності від навмисних або необережних дій заподіювача шкоди. 
У першому випадку правова мета відшкодування заподіяної шкоди но-
сить штрафний характер, у другому – компенсаційний.

Відповідно до законодавства Великобританії, неможливо вимагати 
відшкодування моральної шкоди за відсутності страждання (переживан-
ня) або матеріального збитку. Душевні страждання, в сукупності з фізич-
ними, також підлягають грошовій оцінці і відповідно відшкодуванню.

Звертає на себе увагу проблема компенсації моральної шкоди, запо-
діяної злочином, у зв’язку з тим, що в більшості випадків потерпілий 
може не виступати з позовними вимогами в порядку цивільного судо-
чинства, а вдатися до спеціально передбаченої законом процедури. У 
разі вчинення злочинного діяння компенсація за заподіяну моральну 
шкоду, як правило, виплачується в безспірному порядку за спеціаль-
ною тарифною схемою. У Великобританії для розгляду вимог з питань 
компенсації моральної шкоди створена і функціонує комісія з питань 
компенсації шкоди, заподіяної злочином (Criminal Injuries Compensation 
Authority). В даний час Комісією за заявами про компенсацію застосо-
вується Тарифна схема 1994 року, в якій детально описані умови випла-
ти компенсації. Зокрема, виплати проводяться заявникам, яким завдано 
моральної шкоди, прямо пов’язаної з насильницьким злочином. Засто-
сування Тарифної схеми засноване на принципі розгляду кожної заяви з 
урахуванням фактичних обставин кожної конкретної справи. Слід також 
зазначити, що за Тарифної схемою компенсується не будь-яке психічне 
відхилення, а лише те, яке позбавляє «життєвої активності» потерпілого 
і триває більше 6 тижнів з того моменту, коли мала місце подія. Під втра-
тою життєвої активності законодавець розуміє зниження працездатності 
або втрату здатності до навчання, сексуальні розлади або значну втрату 
соціальних зв’язків.
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Визначення розміру компенсації в процесуальному плані здійсню-
ється не спеціально підготовленими для цього юристами, а державними 
службовцями, що тягне за собою ігнорування індивідуальних особли-
востей кожного заявника, що проходить по тій чи іншій справі. Так, за 
звітний період 2017-2018 рр. Комісією було задоволено 40 827 звернень 
щодо компенсації шкоди, заподіяної злочином. Компенсація надається 
згідно тарифам, затвердженим Міністерством юстиції Великобрита-
нії ще у 2012 році. Наприклад, опіки, що покривають понад 25% всієї 
шкіри оцінюються в 33 000 фунтів, погіршення моторної або сенсорної 
функції тіла в залежності від тяжкості оцінюється в 27 000-250 000 фун-
тів, психічні травми, підтверджені діагнозом психіатра або клінічного 
психолога оцінюються в 19 000-27 000 фунтів, і т.д. Ці цифри відобра-
жають існуючу тенденцію збільшення розмірів компенсації щодо більш 
тяжких каліцтв [7, с.209].

Деякі особливості притаманні англійському праву, в порівнянні з ві-
тчизняним законодавством, при вирішенні питання про компенсацію 
моральної шкоди, заподіяної дифамацією, тобто поширенням відомос-
тей, які принижують честь і гідність тієї чи іншої особи.

Необхідно відзначити, що відповідно до процесуальних норм англій-
ського судочинства при розгляді справи судом присяжних в компетенцію 
судді входить вирішення питань матеріального права. Стосовно позовів, 
що випливають з дифамації, суддя повинен вирішити питання про те, чи 
є висловлювання (публікація) в принципі такою, що ганьбить позивача. 
У разі негативного висновку суддя справу припиняє. В іншому випад-
ку він передає справу присяжним засідателям, які будуть вирішувати 
питання юридичного факту, тобто чи мало висловлювання (публікація) 
наклепницький характер в конкретній справі. При цьому, на відміну від 
континентального права, потерпілому немає необхідності доводити, що 
треті особи, які отримали відповідні відомості, сприйняли їх як такі, що 
порочать честь та гідність потерпілого.

Під поширенням відомостей англійське право розуміє їх повідо-
млення хоча б одній особі, не враховуючи потерпілого. У разі поширен-
ня відомостей щодо певного соціального класу, організації або певної 
категорії осіб суддя керується правилом про те, що поширені відомості 
стосуються і цієї конкретної особи, яка є позивачем у справі [1, с.88-89]. 
Це, на нашу думку, вигідно відрізняє підхід британського законодавця 
від підходу українського законодавця. Ми вважаємо, що згадане прави-
ло має бути впроваджене і у вітчизняному законодавстві.

Разом з тим, зі змісту ст. 6 Закону про дифамацію вбачається, що в 
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разі позову в зв’язку з наклепницьким повідомленням (простим і квалі-
фікованим), що містить як твердження про факти, так і вираження дум-
ки, найменша неточність у фактах виключає припущення про добро-
совісність коментаря з усіма негативними правовими наслідками, що 
випливають з цього [1, с.89].

Правовими способами захисту честі, гідності та ділової репутації є 
судова заборона і компенсація моральної шкоди. До першої суд може 
вдатися у разі, якщо наклепницька інформація ще не набула поширення, 
але існує реальна загроза її поширення.

Останнім часом англійські вчені-юристи та правознавці-практики, 
які займаються питаннями, пов’язаними із захистом честі, гідності та 
ділової репутації, розмірковують над вирішенням двох проблем: від-
мінністю в підходах до психічної (моральної) шкоди, пов’язаної і не 
пов’язаної з тілесними ушкодженнями, і визначенням критеріїв обме-
ження відповідальності правопорушника у випадках настання нервово-
го шоку, коли психічна шкода заподіяна з необережності [1, с.90].

Також варто розглянути особливості компенсації моральної шкоди 
в Сполучених Штатах Америки. Незважаючи на те, що США входять 
в англосаксонську правову систему, у них є деякі відмінності в даному 
питанні з Великобританією. У США виділяється певна група деліктів у 
справах даної категорії. До них відносяться:

- втручання в приватне життя (справи) позивача;
- опублікування відомостей, які можуть бути відомі тільки особі і 

вузькому колу осіб;
- використання в комерційних цілях зовнішності і імені особи;
- поширення відомостей, що ганьблять особу.
Такі делікти компенсуються в чистому вигляді, тобто без сполучення 

їх з матеріальними збитками або фізичними стражданнями [3, с.15].
Також в праві США передбачається компенсація моральної шкоди 

за заподіяння емоційного занепокоєння. У тому випадку, коли емоційне 
занепокоєння якось позначилося на фізичному стані особи, така шкода 
буде супроводжуватися компенсацією. Якщо ж позивач при емоційно-
му неспокої переніс виключно моральні страждання, то компенсація не 
стягується [6, с.10].

Такі злочини, як примус і залякування, мають самостійний склад. За 
них також передбачається компенсація моральної шкоди. Варто відзна-
чити, що дані злочини не потребують доказів їх навмисності.

За незаконне звільнення працівника у США компенсація моральної 
шкоди стягується тільки у випадках, якщо протиправність звільнення (в 
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тому числі спосіб звільнення) обмежила можливість працівника на по-
дальше працевлаштування [8, с.6].

У Великобританії і США термін позовної давності у справах про за-
хист честі та гідності особи встановлюється з моменту скоєння право-
порушення. У США в цьому відношенні навіть було зроблено виняток 
в інтересах потерпілого. У деяких випадках термін спливання строку 
позовної давності починається з того моменту, коли власник права при 
належній обачності дізнався або повинен був дізнатися про заподіяння 
йому моральної шкоди [5, с.10].

Варто зазначити, що захист честі гідності та ділової репутації в США 
регулюється в більшості випадків нормами кримінального права, а у Ве-
ликобританії – нормами кримінального і цивільного права.

--------------------------
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НЕЕТИЧНА ПОВЕДІНКА АДВОКАТА ЧИ ПРАВО НА СВОБОДУ 
СЛОВА? ПРАКТИКА ЄСПЛ

Фляжнікова Я.В.
аспірант кафедри організації судових,
правоохоронних органів та адвокатури

Національного університету «Одеська юридична академія
м. Одеса, Україна

Досить часто адвокати, здійснюючи свою професійну діяльність, за 
неетичні висловлювання у суді можуть бути притягнуті до дисциплі-
нарної або адміністративної відповідальності. Проте, багато із право-
захисників вважає, що така поведінка є абсолютно прийнятною та до-
пустимою, оскільки кожен має право на свободу слова. Дух Конвенції 
про захист прав і основоположних свобод (далі – Конвенція) уміщує у 
собі підвалини справедливості та миру в усьому світі, а досвід Європей-
ського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) є еталоном й орієнтиром для 
судової системи нашої країни, проте, нажаль не завжди дієвим.

На національному рівні в Україні Конституція (ст. 34) гарантує кож-
ному право на свободу вираження поглядів. У статті вказано, що кожен 
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір [1]. У 
ст. 10 Конвенції зазначено, що кожен має право на свободу вираження 
поглядів [2]. В обох законодавчих актах для здійснення таких свобод 
очевидні подібні обмеження, зокрема, якщо це встановлено законом і є 
необхідним в демократичному суспільстві. Вказані норми дають мож-
ливість захистити своє немайнове право не лише будь якій фізичній осо-
бі, а й адвокату.

Уданім випадку, заслуговує уваги позиція О. Яновської, яка вважає, 
що обмеження свободи вираження поглядів повинні зазнавати прискі-
пливого аналізу й мати переконливе обґрунтування [7].

По суті ЄСПЛ створений та функціонує з метою дотримання Висо-
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кими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань, розглядає справи, що 
порушені за статтями Конвенції.

Так як практика ЄСПЛ – є джерелом права, що складається на основі 
рішень цього органу, спрямована на захист прав і свобод людини і гро-
мадянина, Конституція України передбачає, що: «кожен має право після 
використання всіх національних засобів правового захисту звертатися 
за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна» [1, ст. 55].

Із огляду на тривалий досвід ЄСПЛ, справи, що стосуються питання 
правомірності/неправомірності притягнення адвокатів до відповідаль-
ності за неетичні висловлювання в суді у ньому наявні. Вони можуть 
бути корисними для українських судів з аналогічних справ.

Наприклад, знаковою є справа від 15 грудня 2005 року «Купріану 
проти Кіпру», де ЄСПЛ було визнано порушення ст. 10 Конвенції через 
засудження заявника, адвоката Міхалакіса Купріана, який здійснював 
представництво у кримінальній справі до позбавлення волі на п’ять днів 
за неетичну поведінку у суді.

Досліджуючи об’єктивність застосованого заходу, ЄСПЛ виокре-
мив, що проблема захисту авторитету суду є достатньою підставою для 
обмеження права адвоката на свободу слова у ході судового розгляду 
справи, а засудження адвоката до позбавлення волі може мати «стриму-
ючий ефект» [4], проте така підстава у відповідності до практики ЄСПЛ 
є достатньо рідким випадком і застосовується лише у виняткових об-
ставинах.

Однак, для того щоб суспільство було впевнене у належності запо-
біжних заходів необхідно зважати, чи не створить такий «стримуючий 
ефект» небажаних наслідків для клієнта.

В іншій справі «Чеферин проти Словенії» від 29 січня 2018 року 
ЄСПЛ в своєму рішенні визнав порушенням право на свободу виражен-
ня поглядів та встановив, що адвокат має право на критику експертів та 
прокурора під час судового засідання, але такі висловлювання мають 
стосуватися судового процесу та бути озвучені під час засідання. Заяв-
ник по цій справі був покараний національним судом за неповагу до 
суду. Адвокат здійснював представництво у кримінальній справі. У про-
цесі розгляду справи були залучені експерти, які мали оцінити ймовір-
ність злочину. Проте, адвокат назвав висновки експертів «вигаданими 
конструкціями», «професійно слабкими», а психолог у справі, за його 
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словами використовував «застарілі методи з кам’яного віку психології», 
прокурора в апеляції звинуватив у приховуванні шокуючих доказів, які 
могли б звільнити відповідача від відповідальності, а весь судовий про-
цес назвав «фарсом».

ЄСПЛ, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що «вказані 
висловлювання хоч і мали негативне, місцями вороже значення, були 
визнані оціночними судженнями, що стосувалися сертифікованих екс-
пертів та інших осіб, які не можна розцінювати як персональні атаки 
чи як такі, що спрямовані на особисту образу…». Більше того, ЄСПЛ 
акцентував, що самому адвокату не дали жодної можливості захисти-
ти свою позицію та наголосив на тому, що національний суд повинен 
здійснювати судовий розгляд у такий спосіб, щоб забезпечити справед-
ливість абсолютно для всіх, а не лише для перевірки окремих процедур 
у суді [5]. Такий підхід є показником верховенства права та гуманізму, а 
тому його доцільно застосовувати національним судам у майбутньому.

16 жовтня 2018 року ЄСПЛ дослідив матеріали справи «Шкицький 
та Водорацька проти Росії», за скаргами адвокатів, статус яких було 
припинено через критику та неповагу до суду, а також через бездоказове 
звинувачення колеги у протиправних зв’язках із суддями. Представник 
уряду, обґрунтовуючи мотив рішення вказав, що судова влада виконує 
особливу роль, тому і статус адвоката, на відміну від інших осіб при 
висловлюваннях має певні обмеження. ЄСПЛ погодився із тим, що у 
даному випадку втручання у свободу вираження поглядів спрямоване 
на підтримку авторитету судової влади, проте щодо іншого критерію – 
правомірності такого обмеження вказав, що національні органи влади 
не змогли знайти справедливий баланс між необхідністю захисту авто-
ритету судової влади і необхідністю захисту прав заявників на свободу 
вираження поглядів, а отже і ст.10 Конвенції була порушена [6].

У самих Правилах адвокатської етики про свободу слова адвоката 
безпосередньо говориться дуже мало, але прописані основні принципи 
адвокатської етики, із них доцільно звернути увагу на такі як: неприпус-
тимість конфлікту інтересів, законність, конфіденційність, компетент-
ність та добросовісність й інші [3]. Виходячи із них та усвідомлюючи 
те, що адвокатура виконує надзвичайно важливе функціональне наван-
таження, адвокатам варто їх дотримуватись та бути особливо обачними 
при публічних висловлюваннях.

Як бачимо, ЄСПЛ подібну категорію справ, щодо свободи слова, 
перш за все розглядає крізь призму суспільного інтересу та виокремив 
чіткі критерії, які необхідно враховувати органам судової влади при об-
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межені права адвоката на свободу слова, а саме: статус адвоката, права 
клієнта, мета, час, публічність тощо. Попри визначені орієнтири, ЄСПЛ 
при розгляді подібної категорії справ у більшості випадків визнає по-
рушення ст. 10 Конвенції. Визнаємо такий погляд цілком адекватним, 
оскільки право на свободу слова є ознакою розвинутого демократичного 
суспільства.

Попри те, що у наш час, серед адвокатів України негативним фено-
меном є широке розуміння меж свободи слова, вважаємо достатнім зна-
йти виважений підхід та справедливий баланс між свободою слова ад-
воката та авторитетом судової влади, що у свою чергу встановить певні 
межі щодо висловлювань адвоката, проте жодним чином не обмежить 
його право на свободу вираження поглядів. Тому, немає жодного сумні-
ву, що на сьогоднішній день, практика ЄСПЛ є суспільно необхідною та 
корисною для подальшого розвитку та функціонування адвокатури на 
високому рівні у нашій державі.
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Одним із першочергових завдань як кожної демократичної держа-
ви, так і багатьох міжнародних організацій є захист честі та гідності, 
людини як однієї з найвищих соціальних цінностей. Проте велика кіль-
кість посягань на дані цінності, зокрема фактів тортур та нелюдського 
поводження, особливо під час арештів, затримань і допитів сформували 
новий склад злочину – катування, – що тлумачиться у міжнародних нор-
мах із захисту прав людини передусім як посягання на життя та здоров’я 
особи, а не лише на її честь та гідність.

Поняття катування не має уніфікованого визначення і по-різному 
тлумачиться як суб’єктами правотворчості, так і численними дослідни-
ками, серед яких Д. Гомьєн, Ж. Пікте, Д. Руже, М. де Сальвіа, Е. Свані-
дзе та інші. Тож, на мою думку, щоб повністю розкрити зміст поняття 
«катування», варто проаналізувати його системно: у науковій літературі, 
міжнародному та національному законодавстві, в практиці Європей-
ського суду з прав людини.

У юридичному понятійному апараті термін «тортури» або «кату-
вання» мають давню історію. Є підстави стверджувати, що своїм по-
ходженням це поняття зобов’язано давнім судовим процесам, особливо 
– середньовічної інквізиції.[1, с.1] У багаточисленних нормативних та 
судових актах того часу під тортурами розумілось мучення або запо-
діяння страждань, яке зазвичай використовували судді для отримання 
визнання провини у кримінальних справах, а самі тортури (катування) 
були не просто складовою, а способом проведення процесу (або допиту) 
та отримання зізнання.[2, с.31]
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Тлумачний словник визначає тортури як фізичне насильство, кату-
вання під час допиту обвинуваченого, щоб домогтися від нього зізна-
ння. Зокрема, у словнику Даля зазначено: «Пытка – это допрос с истя-
заниями, муками; Пытать – означает истязать в допросах, или мучить, 
вынуждая силою сознание и показания.»[3]

Тобто, з точки зору мовознавців, катування трактується ширше, а 
отже і має більший спектр притаманних йому різних ознак. На мою дум-
ку, до катування все ж не слід відносити усі ті дії, що полягають у фі-
зичному насильстві, стражданні та мученні, оскільки такий підхід дещо 
обмеженим – тоді стирається межа між поняттям катування та іншими, 
близькими за зовнішнім виразом, однак не за суттю, явищами (побої, 
завдання тілесних ушкоджень, вбивство тощо). Від усіх цих дій дослі-
джуване явище відрізняється умислом, особливою метою, якою керу-
ється суб’єкт його вчинення – отримати певні свідчення від потерпілого, 
покарати його або примусити його до певних інших дій, що суперечать 
його волі.

Щодо легального визначення поняття катування, одним з положень, 
що містить його дефініцію, є ст. 127 КК України [4]. Визначення дослі-
джуваного поняття міститься і в джерелах міжнародного права. Зокрема, 
у Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984, 
ратифікованої Україною 26.01.1987 року, в статті 1 наводиться дефініція 
поняття катування.[5]

Очевидно, що з аналізу тексту зазначених документів випливає, що 
визначення цього поняття в національному законодавстві України не 
приведено у відповідність даній міжнародній нормі, так як, окрім різно-
го формулювання норм, але зі збереженням основних ознак, суттєвою 
є відмінність щодо суб’єкта вчинення злочину – за нормою ст. 127 КК 
України суб’єкт злочину загальний, тоді як виходячи тексту зазначеної 
статті Конвенції, злочин вчиняється «державними посадовими особами 
чи іншими особами, які виступають як офіційні», тобто такий суб’єкт 
повинен бути уповноваженим діяти від імені держави, і є спеціальним. 
Однак у ч. 2 ст. 1 згаданої конвенції вказано: «Ця стаття не завдає шкоди 
будь-якому міжнародному договору чи будь-якому національному за-
конодавству, в яких є або можуть бути положення про більш широке 
застосування». Оскільки наявність загального суб’єкта значно розши-
рює застосування даної норми, на мою думку, суперечності між цими 
нормами не виникає.
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Також існує неузгодженість даних двох визначень поняття катуван-
ня, пов’язана з об’єктивною ознакою, і полягає в тому, що за КК України 
цей злочин вчиняється лише шляхом дії, тоді як за нормою Конвенції, 
таке може вчинятись «за мовчазної згоди» спеціальних суб’єктів, а від-
так як шляхом дії, так і бездіяльності. Це звужує застосування даної 
норми, а отже містить певну суперечність.

Наступним міжнародним актом, що містить визначення поняття ка-
тування є Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження 
і покарання (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 9.12.1975) [6], 
де тлумачення терміну «катування» є відмінним від попереднього, дещо 
вужчим, оскільки містить інший перелік ознак, які має містити дія, щоб 
бути визнаним катуванням. Наприклад, відсутня ознака дискримінації 
як мети, яку переслідує особа, вчиняючи даний злочин, а також можли-
вість його вчинення шляхом бездіяльності (а саме мовчазної згоди).

Стаття 5 Загальної декларації прав людини встановлює заборону 
щодо чотирьох видів поведінки замість трьох: щодо катування, жорсто-
кого, нелюдського поводження або покарання та такого, що принижує 
гідність, поводження чи покарання. Очевидно, що дані поняття не є то-
тожними, однак в жодному із згаданих міжнародних актів не проводить-
ся розмежування між ними. Цю прогалину в правовому регулюванні 
усунув Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ). Розрізняють 
вказані форми поводження в першу чергу за їх градацією жорсткості.

Cтандарти для кожного з випадків були визначені Комісією та Судом 
у двох міждержавних справах. Перша – справа Данія, Франція, Нор-
вегія, Швеція та Нідерланди проти Греції (Грецька справа (1969)), яку 
було розпочато у зв’язку з численними порушеннями прав людини, ви-
падками тортур грецькою військовою хунтою після перевороту в країні, 
де Комісія визначила такі ступені забороненого поводження:

• Катування: нелюдське поводження, метою якого є одержати інфор-
мацію чи зізнання або ж здійснити покарання.

• Нелюдське поводження або покарання: таке поводження, яке на-
вмисно спричинює тяжке розумове чи фізичне страждання, що за даних 
обставин є невиправданим.

• Таке, що принижує гідність, поводження або покарання: поводжен-
ня, яке грубо принижує особу перед іншими або примушує її діяти всу-
переч власній волі чи власним переконанням.

У другій справі – Ірландія проти Сполученого Королівства (1978), 
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після якої прем’єр-міністр урочисто зобов’язався покласти край засто-
суванню п’яти методів допиту, які були визнані такими, що суперечать 
статті 3 Конвенції, Суд вніс певні зміни до визначень цих стандартів:

• Катування: нелюдське поводження, що здійснюється навмисно і 
призводить до дуже серйозних та тяжких страждань.

• Нелюдське поводження чи покарання: спричинення сильних фізич-
них та душевних страждань.

• Таке, що принижує гідність, поводження: знущання, які мають ви-
кликати у жертви почуття страху, страждання і почуття власної неповно-
цінності а також принизити її достоїнство, та, по можливості, зламати її 
фізичний і моральний опір. [7]

У наведеній вище справі Ірландія проти Сполученого Королівства 
Суд звернув увагу на те, що оскаржувані дії повинні досягти мінімаль-
ного рівня жорстокості, для того щоб можна було констатувати пору-
шення цієї статті.

При відмежуванні катування від двох інших форм поводження, 
окрім рівня жорстокості увага часто акцентується на тому, що катування 
вчиняється навмисно (в першу чергу це випливає з визначень у справі 
Ірландія проти Сполученого Королівства). На мою думку, акцентувати 
увагу саме на цій ознаці недоречно, оскільки усі форми жорстокого по-
водження, вбачається, вчиняються навмисно.

Окрім зазначених справ, що поклали початок правильного розуміння 
поняття катування та встановили факт такого, є велика кількість резо-
нансних справ проти України та інших держав, що ілюструють його спо-
соби, обставини тощо та дають можливість кращого його розуміння.

Щодо України, наприклад, це справи «Григор’єв проти України» (не-
ефективне розслідування за скаргами заявника про жорстоке поводжен-
ня зі сторони працівників міліції), «Коробов проти України» (потерпі-
лому завдані численні тілесні ушкодження та відмовлено у порушенні 
кримінальної справи за відсутності складу злочину), «Нечипорук і Йон-
кало проти України» (підвішування і застосування електричного струму, 
при цьому постраждалий чув, як в сусідньому кабінеті допитують його 
дружину), «Ошурко проти України». (заявник отримав численні тяжкі 
тілесні ушкодження, але не від правоохоронців, а від співкамерників, 
але органами влади заходів вжито не було. Відповідно). «Аксой про-
ти Туреччини» (застосовано «палестинське підвішування»), «Сьорінг 
проти Сполученого Королівства» (перебування заявника в «коридорі 
смерті», «Яллог проти Німеччини» (примушування потерпілого вжити 
блювотний засіб).
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З наведених вище проаналізованих мною справ, можна зробити ви-
сновок про те, що Європейський суд з прав людини, розробив гнучку та 
ефективну систему захисту одного з основоположних прав людини – на 
повагу до її гідності, що втілюється у забороні катування.

Отже катування є багатозначним, комплексним поняттям, і по-
різному тлумачиться представниками різних професій: правознавцями, 
лінгвістами тощо. Сучасне демократичне міжнародне товариство суво-
ро засуджує застосування катування, ухваливши з цього приводу низку 
міжнародних нормативно-правових актів, у яких містяться норми про 
його заборону.

--------------------------
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Основні права та свободи людини, які надає та реалізує для своїх 
громадян держава, є передусім Конституція України. Також вони міс-
тяться в Загальній декларації про права людини від 1948 року. Деклара-
ція стала результатом безпосереднього досвіду Другої Світової війни і 
представляє фундаментальне вираження невід’ємних прав людини.

Ст. 34 Конституції України проголошує: “Кожному гарантується 
право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань”. Зміст свободи думки і слова полягає в тому, що ніхто не 
може заборонити людині дотримуватися своїх думок, певним чином ві-
дображати об’єктивну дійсність у своїх уявленнях та публічно вислов-
лювати ці матеріалізовані в мові відображення, в тому числі, погляди та 
переконання. Останні можуть при цьому стосуватися будь-яких сфер: 
зовнішньої політики, державної влади, економічних процесів, освіти і 
культури, розвитку законодавства тощо. Свобода слова створює значну 
гарантію громадського контролю над державною владою.

Також є ряд монографій та публікацій науковців на цю тему, напри-
клад, роботи таких авторів як Л.В. Ярмол, Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчук 
що містять важливі положення щодо основних прав людини, особливо 
про свободу слова та її реалізацію.

Свобода слова є правом, що не «потребує» значних матеріальних за-
трат з боку держави для його юридичного забезпечення, однак вимагає 
ефективної системи юридичних гарантій, котра б відповідала міжнарод-
ним стандартам [1].
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Право людини на свободу слова є наріжним каменем незалежності 
членів громадянського суспільства від держави, підпорядкованості дер-
жави громадянському суспільству. Очевидно, що без цього права сус-
пільство не в змозі протистояти інформаційній експансії держави, від-
стояти власний погляд на події, які відбуваються [2, с. 136].

У більшості конституцій і законодавстві сучасних держав закріплю-
ється право на свободу слова, що є результатом тривалої еволюції ідеї 
прав і свобод індивіда.

Законодавчим актом, що гарантує та закріплює право людини і гро-
мадянина на свободу слова є також Закон України «Про друковані засо-
би масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. №2782-XII. 
Відповідно до змісту положень статті 2 цього Закону, «свобода слова і 
вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гаран-
туються Конституцією України і означають право кожного громадянина 
вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, викорис-
товувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інфор-
мацію за допомогою друкованих засобів масової інформації» [4].

Важливим нормативно-правовим актом, що закріплює та гарантує 
право на свободу думки та переконань, є Закон України «Про охоро-
ну дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-III, ст. 9 якого закріплює право 
дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації: «Кожна 
дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формуван-
ня власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання 
інформації, що відповідає її віку» [5].

Відповідно до статті 302 Цивільного кодексу України, «Фізична осо-
ба має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію. Збирання, зберігання, використання і поширення інфор-
мації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, 
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної без-
пеки, економічного добробуту та прав людини» [6].

Проаналізувавши українську нормативно-правову базу, можна зазна-
чити, що в нашій державі є велика кількість документів, в яких закріпле-
но право на свободу слова, але варто зазначити те, що воно може бути 
обмеженим в деяких випадках, що також закріплено на законодавчому 
рівні.

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідаль-
ність за окремі діяння, що посягають на свободу думки і слова, зокрема 
за: порушення таємниці голосування (ст. 159), умисне перешкоджання 
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законній професійній діяльності журналістів, переслідування журналіс-
та за виконання професійних обов’язків або за критику (ст. 171).[7]

Здійснення права на свободу думки і слова, на вільне вираження сво-
їх поглядів і переконань, на вільне збирання, зберігання, використання 
і поширення інформації, відповідно до ч. З ст. 34 Конституції України, 
може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, терито-
ріальної цілісності або громадського порядку з метою:

• запобігання заворушенням чи злочинам;
• для охорони здоров’я населення;
• для захисту репутації або прав інших людей;
• для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденцій-

но;
• для підтримки авторитету і неупередженості правосуддя [3].
Згідно зі ст. 10 Європейської конвенції про права людини, кожна лю-

дина має право на свободу вираження поглядів, яке включає свободу 
дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та 
ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів; це не перешкоджає 
державі вимагати ліцензування радіомовлення, телебачення або кіно-
підприємств [7].

Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні” (ст. 2) визначено, що свобода слова і вільне виявлення у дру-
кованій формі своїх поглядів і переконань відповідно до цього Закону 
означають право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одер-
жувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку 
інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації. Цей 
же Закон встановлює: “Друковані засоби масової інформації є вільними. 
Забороняється створення та фінансування державних органів, установ, 
організацій або посад для цензури масової інформації. Не допускається 
вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поши-
рюються друкованими засобами масової інформації” а також заборона 
поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних 
органів, підприємств, установ, організацій або громадських об’єднань, 
крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи 
дала інтерв’ю”[9]. Видно, що закон не просто наділяє громадянина пра-
вом на вільне вираження своєї думки, іншими словами свободу слова, а й 
містить конкретні обмеження та заборони відносно діяльності держави.

Отже, підсумовуючи все вище сказане важливо зазначити наступне, 
а саме те, що право на свободу слова є невід’ємним конституційним 
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правом кожного громадянина, за обмеження або позбавлення якого пе-
редбачена кримінальна відповідальність згідно чинного Кримінального 
законодавства України. Право на свободу слова реалізується за допо-
могою Конституції України, яка є головним законом держави та містить 
основні права та свободи громадянина. Також вони реалізуються та за-
хищаються за допомогою законів та підзаконних актів.

Україна також використовує міжнародні засоби захисту прав своїх 
громадян на міжнародному рівні, вона ратифікувала Загальну деклара-
цію прав людини та Конвенції, які захищають основоположні свободи 
особи. Громадяни нашої держави можуть подати позов до Європейсько-
го суду з прав людини задля захисту своїх прав.

--------------------------
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Право людини на життя вперше в історії на міжнародному рівні було 
проголошено у ст. 3 Загальної декларації прав людини [1].

Але на сьогодні внаслідок науково-технічного прогресу збільшилися 
можливості для управління процесом життя людини. На даний момент 
найбільш суперечливим питанням для юридичних наук постає право на 
клонування, оскільки клонування людини прямо стосується життя лю-
дини та прав людини, зокрема, права на життя. Тому проблема захисту 
прав людини при застосуванні новітніх технологій зумовила виникнен-
ня нагальної потреби у чіткому правовому регулюванні клонування на 
міжнародному рівні.

Питання про легалізацію або заборону клонування в універсальному 
міжнародному праві залишається відкритим. Актуальність цієї пробле-
ми підкріплюється тим фактом, що більшість європейських держав не 
тільки не закріпила в національному законодавстві право на клонуван-
ня, а навпаки заборонила поширення такого права.

Термін “клонування” походить від грецького слова klon ( паросток, 
гілка, пагін), який у загальному значенні розуміють як систему мето-
дів, які застосовують для отримання генетично ідентичних клітин або 
організмів, котрі називають клонами. Щодо видів клонування людини, 
що в науці виділяють репродуктивне і терапевтичне клонування. Репро-
дуктивне клонування є штучним відтворенням у лабораторних умовах 
генетично точної копії будь-якої живої істоти. Терапевтичне клонуван-
ня є тим самим, що й репродуктивне клонування, але з обмеженням до 
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14 днів терміном росту ембріона, після якого в ембріональних клітинах 
починає розвиватися центральна нервова система і його вже вважають 
живою істотою [2].

Про безстатеве розмноження, тобто клонування ссавців, заговорили 
ще у 90 і роки хх століття, а достовірно набуло поширення після екс-
периментів шотландських учених, які завершилися народженням в 1997 
році клону вівці Доллі в Інституті Рослінг у Великобританії. Але справа 
в тому, що далеко не з першої спроби вдалося одержати зародок клону. У 
випадку з вівцею Доллі це вийшло з 277 спроби. Нинішня технологія кло-
нування є недосконалою, ефективність клонування Доллі склала 0,1%. 
Однак вже незабаром заговорили про клонування людини [3, с. 811].

Заборона клонування набуває все більшого поширення у різних краї-
нах світу і на міжнародному рівні. До заборони репродуктивного клону-
вання людини закликають декілька міжнародних нормативно-правових 
актів.

Загальна Декларація ООН з геному людини та прав людини від 11 
листопада 1997 р. зазначає у ст. 11, що не допускається практика, що 
суперечить людській гідності, така, як практика клонування в цілях від-
творення людської особи [4].

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину від 4 квітня 
1997 р вказує щодо можливості клонування людини на правило статті 18 
“Дослідження на ембріонах іn vіtrо”. Згідно з нею, якщо закон дозволяє 
проводити дослідження на ембріонах іn vіtrо, він повинен передбачати 
і відповідний їх захист. Ця стаття містить також заборону на створення 
ембріонів людини з дослідницькою метою [5].

Додатковий протокол про заборону клонування людини до Конвен-
ції Ради Європи про права людини та біомедицину від 12 січня 1998 р. 
став першим і єдиним обов’язковим міжнародно-правовим регулятором 
у сфері клонування людини. У ст. 1 Протоколу забороняється «будь-яке 
втручання з метою створення людини, генетично ідентичної до іншої 
людини – живої чи мертвої», у той же час недоліком Додаткового про-
токолу є те, що він не розрізняє репродуктивне та терапевтичне клону-
вання [6].

хартія Європейського Союзу про основні права від 7 грудня 2000 р. 
вказує у п. 3 ч. 2 ст. 3 про заборону лише репродуктивного клонування 
людських істот, залишаючи можливості до легалізації його терапевтич-
ної форми на національному рівні європейських держав [7].

У 2005 році була прийнята Декларація ООН з клонування людини. 
Ця декларація проголошує повну заборону усіх форм клонування люд-
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ських істот. Але у її підтримку проголосувало 85 держав з 192 і лише 
50 держав-членів ввели на національному рівні заборону на клонування 
людини [8].

Застосування на законодавчому рівні заборони клонування найбільш 
поширене у законодавстві європейських країн. Ті або інші форми за-
борони клонування застосовують Німеччина, Іспанія, Данія, Велико-
британія, Італія, Франція, Швейцарія, Нідерланди, Бельгія, Словаччи-
на, Швеція та інші країни світу. Також деякі держави (Великобританія, 
Німеччина, Данія тощо), залежно від особливостей своєї правової сис-
теми, встановили кримінальну відповідальність за клонування на рівні 
спеціальних законів.

У Великобританія, “батьківщині” клонування, діє Закон «про репро-
дуктивне клонування людини» від 2001 р., який містить норми про по-
збавлення волі терміном на 10 років за репродуктивне клонування лю-
дини. Але “попередником” цього закону був Акт про людське зачаття і 
ембріологію від 1990 р., який навіть не проводив диференціацію видів 
клонування [9].

Найбільш послідовним супротивником клонування людини в Європі 
і в світі є Німеччина. Німцям, як ніякому іншому, відома практика не-
етичних експериментів над людьми, що проводилися при нацистському 
режимі, і її страхітливі наслідки. Федеральний закон ФРН про захист 
ембріонів 1990 р. називає злочином створення ембріона, генетично 
ідентичного іншому ембріонові, що походить від живої або мертвої осо-
би [10].

У Данії дослідження у сфері клонування заборонені «Актом про сис-
тему наукових комітетів з етики і управління біомедичними дослідниць-
кими проектами» 1992 р. [11].

Тож, як можна побачити, за загальною тенденцією у європейських 
країнах підтримують негативне ставлення до репродуктивного кло-
нування та прагнуть його заборонити. Однак жоден міжнародний 
нормативно-правовий акт прямо не передбачає заборону терапевтично-
го клонування, оскільки відношення до нього у різних країнах неодноз-
начне.

Щодо терапевтичного клонування, то воно у деяких країнах (Велико-
британії, США) є дозволеним. Наприклад, бостонська компанія ”Ocata 
Therapeautics” зазначає своєю метою створення терапевтичних способів 
рятування людських життів від раку, діабету, СНІД-у. Також компанія 
використовує новітні методи у генетичній діагностиці, які можна вико-
ристовувати для створення ембріональних стовбурних клітин без умерт-
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віння ембріона. Такі методи лікування можуть вирішити проблеми тран-
сплантації клітин і тканин без порушення прав людини на життя.

Отже, проблема клонування є суперечним питанням, оскільки існу-
ють два види клонування – репродуктивне та терапевтичне. Щодо ре-
продуктивного, то однозначно воно є негативним явищем та заборонене 
майже у всьому цивілізованому світі, оскільки порушує норми міжна-
родних нормативно-правових актів. Наш світ і людське сприйняття но-
вих розробок швидко змінюється, і тому практично не можливо зупини-
ти розвиток науки. Терапевтичне клонування може вдосконалити світ, 
побороти невиліковні хвороби. Однак, щоб уникнути розбіжностей, цей 
вид потребує міцної правової регламентації як на національному, так і 
міжнародному рівнях.

--------------------------
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– Режим доступу: http://www.legislation.gov.uk.)
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Embryonenschutzgesetz – ESchG [Електронний ресурс]. – Режим 10. 
доступу: http:// www.gesetze-im-internet.de

Erklaering om forsknings etiske komiteer og styring biomedicinske 11. 
forskningsprojekter [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.
retsinformation.dk.
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Важливою складовою соціального захисту населення в кожній країні 
є пенсійна система. Саме від її ефективності залежить рівень стабіль-
ності у суспільстві та добробут населення. Пенсійна система в Україні 
має деякі проблеми, які спричинені певною мірою недоліками діючої 
системи пенсійного забезпечення, недосконалістю механізму її фінансу-
вання. Саме тому необхідним є проведення пенсійних реформ, які спри-
яли б вирішенню існуючих проблемних питань у цій сфері.

Проблемам і перспективам розвитку пенсійного забезпечення в 
Україні присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних науков-
ців, серед них: Г. Мак Таггарт, П. Голиша, М.С. Шаповал, М.Д. Бойко, 
А.І. Якимов, І. Ф. Гнибіденко, О.Б. Зарудний, Б.О. Зайчук, В.В. Яценко, 
В.С. Никитенко та інші. Однак, незважаючи на безумовні досягнення 
науковців у дослідженні проблем соціальної політики, соціального за-
хисту, у їх працях недостатньо висвітлюються питання, що стосуються 
системи пенсійного забезпечення.

Метою роботи є аналіз особливостей структури системи пенсійного 
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забезпечення в Україні для визначення ключових напрямків її удоско-
налення.

Сучасна пенсійна система України є результатом еволюційної транс-
формації інституту пенсійного забезпечення, який сформувався після 
здобуття незалежності нашою державою.

Історично в Україні склалась однорівнева система пенсійного за-
безпечення, що базується на засадах солідарності поколінь, яка певним 
чином узгоджувалася з командно-адміністративною системою. З метою 
запобігання бідності за ринкових умов запроваджується трирівнева 
страхова пенсійна система, де закладено основні демократичні принци-
пи [1, с. 468].

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» [2] система пенсійного забезпечення в 
Україні складається з таких рівнів:

1) солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, яка діє на теперішній час та з якої забезпечується виплата 
пенсій понад 13 млн. пенсіонерів;

2) накопичувальна система загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування;

3) система недержавного пенсійного забезпечення.
Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового держав-

ного пенсійного страхування. Відповідно до нього виплата пенсій здій-
снюється з коштів державного Пенсійного фонду. Розмір таких виплат 
залежить від величини заробітної плати з якої сплачувалися страхові 
внески та страхового стажу. Солідарна пенсійна система передбачає га-
рантовану та мінімальну пенсію, яка забезпечується державою. її кінце-
вою метою є гарантія отримання кожним громадянином мінімального 
доходу після виходу на пенсію. Дана система належить до соціального 
захисту. Пенсійні виплати здійснюються з Пенсійного фонду України, 
який формується шляхом надходження обов’язкових відрахувань від 
заробітної плати громадян. Нарахування пенсії проводиться лише за ті 
роки або місяці, коли працівник та його роботодавець, фактично спла-
чували пенсійні внески. Розрахунок розміру пенсії проводиться за стра-
ховим стажем, тобто за період, коли працівник сплачував обов’язкові 
платежі до Пенсійного фонду. Основними проблемами даної системи 
пенсійного забезпечення є проблеми соціального характеру, зокрема те, 
що діюча солідарна система пенсійного забезпечення є соціально не-
справедливою, а саме забезпечуються лише мінімальні виплати пенсіо-
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нерам і в більшості випадків, вони досягають не більше 35% від серед-
нього доходу працівника, що він одержував працюючи.

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування. Вона ґрунтується на засадах на-
копичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді на 
індивідуальних пенсійних рахунках. Запровадження цієї системи має 
встановити необхідну залежність розміру майбутньої пенсії від розмі-
ру сплачених за трудовий стаж внесків. Це в результаті стимулювати-
ме працівників і роботодавців сплачувати внески в повному обсязі та 
легалізувати їхні доходи. Пенсійні внески громадян, протягом трудової 
діяльності, обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках, що 
є основою такої системи. Протягом трудової діяльності особа робить 
грошові внески на даний рахунок. Далі здійснюється інвестування цих 
коштів до досягнення особою пенсійного віку. Після його досягнення 
особа може використовувати заощаджені кошти разом із нарахованими 
відсотками. Вважаємо, що запровадження цієї системи є дуже важли-
вим для працівників, що мають досить значний дохід. Крім того, даний 
вид системи пенсійного забезпечення має ряд переваг, зокрема, розмір 
внесків визначає розмір майбутньої пенсії, особа може контролювати 
суму накопичень та у разі значних внесків протягом трудової діяльності 
розмір пенсії буде більшим, аніж за солідарною системою. Важливою 
особливістю є також те, що внески є власністю особи.

Третій рівень – система добровільного недержавного пенсійного за-
безпечення. Його впровадження регулюється Законом України «Про не-
державне пенсійне забезпечення» та здійснюється недержавними пен-
сійними фондами, банками, страховими компаніями. Розмір пенсійних 
виплат знаходиться в залежності від розміру пенсійних внесків, строку, 
протягом якого ці внески накопичувалися та розміру інвестиційного 
доходу, що отриманий на них. Ці виплати здійснюються незалежно від 
отримання виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним стра-
хуванням [3].

Приєднуємось до точки зору Ярошенко І.С., який вважає, що ство-
рення другого та третього рівнів пенсійної системи вимагає забезпечен-
ня надійного збереження та захисту пенсійних активів, а також здій-
снення ефективного управління ними [4].

Вважається, що одночасне функціонування трьох рівнів сприяє ста-
більності пенсійної системи, оскільки позитивно впливає на вирівню-
вання ймовірних фінансових та демографічних ризиків. Але в нашій 
державі через економічні проблеми, відсутність інфляційних індексацій 
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пенсій та заробітних плат, відсутність довіри до банківської системи, 
третій рівень системи пенсійного забезпечення рідко використовується 
громадянами на практиці, а другий не працює взагалі. Тому, із впрова-
дженням пенсійної реформи 3 жовтня 2017 року було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій» №2148-VIII. Згідно з ним починаючи з 1 січня 2019 
року має функціонувати накопичувальна система пенсійного страхуван-
ня. Кабінет Міністрів України до 1 липня 2018 року має забезпечити 
створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної 
системи пенсійного страхування.

Враховуючи вищезазначене, все ж можемо виділити ключові про-
блеми пенсійного забезпечення в Україні:

- низький рівень пенсійного забезпечення;
- несвоєчасна сплата страхових внесків до Пенсійного фонду;
- відсутність ефективних заходів уряду, спрямованих на збільшення 

власних надходжень пенсійної системи;
- соціально несправедлива, економічно необґрунтована і фінансово 

неспроможна діюча солідарна система;
- непрацююча на практиці накопичувальна система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Таким чином, проведений аналіз структури системи пенсійного за-

безпечення дозволяє сформувати висновок, що діюча в Україні пенсій-
на система в правовому, організаційному, економічному та соціальному 
відношеннях потребує принципових змін. Першочергово, необхідно 
працювати над створенням інституційних компонентів функціонування 
накопичувальної системи пенсійного страхування, необхідних для за-
провадження другого рівня пенсійної системи. Спочатку частковий, а 
потім повний перехід пенсійної системи на недержавне пенсійне забез-
печення, дасть змогу більш справедливо здійснювати пенсійні нараху-
вання, сприятиме участі у даному процесі самих громадян та буде од-
ним із шляхів вирішення сформульованих нами проблем.

--------------------------
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ПОБУТОВІ ВІДхОДИ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ВІДхОДІВ 
СПОЖИВАННЯ.

Чопко Х. І.
асистент кафедри соціального права

ЛНУ ім. Івана Франка

Значне погіршення в країні екологічної ситуації, що зумовлено не 
лише техногенними аваріями чи катастрофами, але й забрудненням від-
ходами речовинами, матеріалами та предметами, що утворюються в 
процесі людської діяльності і не мають подальшого використання. Саме 
тому вирішення проблеми по запобіганню стрімкого накопичення відхо-
дів у результаті господарської та іншої суспільної діяльності, їх подаль-
ше видалення чи утилізація стають неодмінними аспектами діяльності 
держави у забезпечені екологічної безпеки.

Відходи визнані міжнародним співтовариством однією з основних 
загроз сучасної цивілізації. Директивою Європейського Парламенту та 
Ради 75/442/EWG від 15 липня 1975 р. про відходи закріплені єдині виз-
начення термінів і понять “відходи”, “пошук”, “утилізація” тощо. Вказа-
на Директива є основним нормативно-правовим документом ЄС у сфері 
поводження й управління відходами, якою визначено правові рамки та 
основні принципи поводження ними.

В Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року28 наголошується, що антропогенне і тех-
ногенне навантаження на довкілля в Україні у кілька разів перевищує 
відповідні показники у розвинутих країнах світу. На сучасному етапі 
економічного розвитку Україна усвідомлює, що саме відходи є однією із 
причин екологічної кризи. Основними принципами державної політики 
у сфері поводження з відходами визнано пріоритетний захист довкіл-

28 Про Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період 
до 2020 року : Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI // Офіційний вісник України. 
– 2011. – № 3. – Ст. 158.
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ля та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення 
ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ре-
сурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та 
соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання від-
ходів з метою забезпечення його сталого розвитку (ст. 5 Закону України 
«Про відходи»). Водночас, визначення відходів як фактору негативного 
впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, що під-
лягають видаленню з наступною їх утилізацією, як зазначає Н. Корняко-
ва29 суперечить контексту нормам чинного законодавства – «видалення з 
метою повторного залучення у господарську діяльність як матеріально-
сировинних ресурсів», рівнозначно «видалення з метою утилізації» 
(ст. 1 Закону України «Про відходи»30). Вищенаведена дефініція не зо-
всім коректна, оскільки зміст поняття «видалення» визначається як опе-
рація, що не призводить до утилізації, що не стосується відходів, які 
можуть піддаватись як утилізації, так і видаленню.

Саме неможливість використання в подальшому речовин, матеріалів 
і предметів дає змогу відокремити відходи від інших об’єктів, які не 
належать до категорії відходів. Види відходів за галузевою ознакою, а 
також види послуг, пов’язаних з відходами закодовано в «Класифікаторі 
відходів ДК 005-96», який розроблений і зареєстрований Держстандар-
том України (надалі – Класифікатор). Класифікатор відходів забезпечує 
інформаційну підтримку у вирішенні широкого кола питань державного 
управління відходами.

Виділяють дві групи відходів: відходи виробництва та відходи спо-
живання. До відходів виробництва належать матеріали, речовини, виро-
би, які утворилися у процесі виробництва продукції, виконання робіт чи 
надання послуг та не знаходять застосування на певному підприємстві 
(організації), або ті, які повністю чи частково втратили свої споживчі 
властивості. Відходи споживання містять у собі вироби, матеріали, ре-
човини, які втратили повністю або частково свої споживчі властивос-
ті у процесі масового чи особистого споживання. Різновидом відходів 
споживання, проблеми із знищенням чи утилізацією яких набувають 
сьогодні особливої актуальності є побутові відходи. Побутові відходи 
– це відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в 
житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, 

29 Корнякова Н. Поняття відходів за законодавством України та Європейського Союзу: 
порівняльно-правовий аналіз / Н. Корнякова // Право України. – 2004. – № 5. – С. 1 – 4.

30 Закон України «Про відходи» // Відомості Верхової Ради України. –1998. – №36. 
– Ст. 242.
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рідкі) крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств 
і не використовуються за місцем їх накопичення (п. 23 ст. 1 Закон Укра-
їни «Про відходи»31). Законодавчо закріплене визначення поняття «по-
бутових відходів» пов’язує виникнення такого виду відходів виключно 
зі сферою людської діяльності. Зв’язок предмета, речовини чи матеріа-
лу із діяльністю людини і відсутність можливості його використання в 
подальшому є єдиною правовою ознакою для віднесення даного виду 
відходів до побутових відходів.

Побутові відходи поділяються на декілька видів: – за агрегатним 
станом виділяють: тверді, рідкі; – за об’ємом: великогабаритні, мало-
габаритні; – за рівнем шкоди для населення: безпечні, небезпечні; – за 
сферою утворення: сільськогосподарські, будівельні (ремонтні), садово-
дачного масиву, інші; – за сферою надання послуг: – медичної сфери, 
пансіонатної сфери, готельно-ресторанного бізнесу, військові; – за дже-
релом утворення: житлових будинків (багатоповерхових будинків та 
приватного сектору), будинків адміністративного призначення.

Співвідношення між накопиченням побутових відходів та заходів 
із їх знешкодження не співмірне і як наслідок поглиблення екологічної 
кризи та загострення соціально-економічної ситуації в державі. Виник-
нення такої проблеми зумовлено наявністю такого фактору як науково-
технічний прогрес, який зумовлює виникнення таких видів побутових 
відходів, утилізація або видалення яких вимагає додаткового часу та 
ресурсів. Прикладом цього є пластик, який становить десяту частину 
відходів. Більшість з них ніколи не переробляється, залишаючись на зва-
лищах. Близько половини пластикових виробів одноразові. Саме тому 
ЄС запропоновано для своїх країн учасниць пакет заходів, покликаний 
на законодавчому рівні заборонити низку одноразових пластикових ви-
робів – столові прилади, посуд, трубочки, пластикові кріплення для по-
вітряних кульок, ватні палички та інші. Всі вироби пропонують заміни-
ти альтернативною з екологічно чистого матеріалу. Вказані заходи варто 
запозичити і Україні. Таким чином, знизиться забруднення довкілля 
пластиковими відходами. Такий пакет заходів дозволить знизити викиди 
вуглекислого газу в атмосферне повітря, скоротити збиток завданий до-
вкіллю. Зазначені обставини і зумовлюють величезний розрив між про-
гресуючим накопиченням побутових відходів та заходів з їх утилізацією, 
що призводить до поглиблення екологічної кризи в Україні та вжиття 
державою додаткових заходів при поводжені з побутовими відходами.

31 Закон України «Про відходи» // Відомості Верхової Ради України. –1998. – №36. 
– Ст. 242.
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ВІДКЛИКАННЯ ПРАЦІВНИКА З ВІДПУСТКИ: ДЕЯКІ ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ

Чорноус О.В.
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри трудового та господарського права факультету №2
Харківського національного університету внутрішніх справ

м. Харків

Захисна функція трудового права виражається у правовому впливі 
на ті групи відносин, які пов’язані із забезпеченням належного соціаль-
ного середовища для людини, яка перебуває у трудових відносинах, за-
хистом здоров’я працівника, підтриманням його фізичних і моральних 
сил, встановленням високого рівня умов праці та вирішенням його со-
ціальних проблем. Однією з головних проблем правового регулювання 
праці є встановлення обов’язку роботодавця надавати працівникові час 
для відпочинку.

Право працівника на відпочинок – одне з пріоритетних соціальних 
прав, закріплених в Конституції України. Загальна декларація прав лю-
дини у ст. 24 проголошує: «Кожна людина має право на відпочинок і 
дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на 
оплачувану періодичну відпустку». У законодавстві це положення зна-
йшло своє відображення у ст. 45 Конституції України, Законах України 
«Про відпустки», «Про державну службу» тощо.

Право на відпочинок займає суттєве місце у системі принципів су-
часного трудового права, а відпустка, у свою чергу, є одним із значу-
щих способів його реалізації. Належне правове регулювання надання 
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щорічних відпусток працівникам та відкликання з них, зокрема під час 
введення в країні військового стану, набуває особливої гостроти та ак-
туальності на даний момент. Це обумовлено, у першу чергу, тим, що у 
даний час спостерігаються певні порушення прав працівників на відпо-
чинок у процесі надання їм відпустки та відкликання з неї.

Статтею 79 Кодексу законів про працю України і статтею 12 Закону 
України «Про відпустки» №504/96-ВР передбачено, що відкликання зі 
щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише у випад-
ках, передбачених законодавством, зокрема: а) для відвернення стихій-
ного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків; б) для 
відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна 
підприємства, установи, організації.

Відкликання зі щорічної відпустки допускається лише за таких умов: 
а) зі згоди працівника; б) основна безперервна частина відпустки (до 
відкликання чи після нього) становить не менше 14 календарних днів; 
в) невикористана частина щорічної відпустки буде надана працівникові 
після закінчення дії причин, з яких працівник був відкликаний з від-
пустки, або за згодою сторін буде перенесена на інший період з додер-
жанням вимог статті 12 Закону «Про відпустки».

Особливий порядок відкликання з відпустки встановлено для дер-
жавних службовців ст. 60 Закону України «Про державну службу» №889 
та Порядком відкликання державного службовця із щорічної відпустки 
№230. Зокрема, в пункті 2 цього Порядку зазначено, що до щорічних 
відпусток, з яких може бути відкликано державного службовця, нале-
жать основна та додаткова відпустка.

Статтею 60 Закону України «Про державну службу» №889 перед-
бачено умови відкликання державних службовців з відпустки. Нею, зо-
крема, передбачено що для виконання невідкладних завдань державні 
службовці, які займають посади категорії «А», можуть бути відклика-
ні із щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої части-
ною першою статті 58 Закону України «Про державну службу» №889, 
за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають 
посади категорій «Б» і «В», – за наказом (розпорядженням) керівника 
державної служби.

Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником дер-
жавної служби надається державному службовцю в будь-який час від-
повідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з від-
шкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку 
з його відкликанням з відпустки.
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Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних служ-
бовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової 
відпустки затверджений постановою КМУ «Про затвердження Поряд-
ку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у 
зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової від-
пустки» від 25 березня 2016 р. №231.

Як бачимо, підставою для відкликання державного службовця із що-
річної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про 
яке не було й не могло бути відомо під час надання щорічної відпуст-
ки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповно-
важеною на це особою. Оформляється відкликання з відпустки шляхом 
видання відповідного наказу (розпорядження), який готується службою 
управління персоналом державного органу із обов’язковим зазначенням 
у ньому невідкладного завдання, яке стало підставою для відкликання 
державного службовця.

Щодо питання, хто може виступати ініціатором відкликання держав-
ного службовця із щорічної відпустки, то відповідь на нього міститься 
в пункті 5 Порядку відкликання державного службовця із щорічної від-
пустки №230, в якому зазначено, що рішення про відкликання із щоріч-
ної відпустки приймається суб’єктом призначення або керівником дер-
жавної служби стосовно: а) державного службовця, який займає посаду 
категорії «А», за наявності: ініціативи суб’єкта призначення; обґрунто-
ваного подання керівника державної служби відповідного державного 
органу; б) державного службовця, який займає посаду категорії «Б» чи 
«В», за наявності: ініціативи керівника державної служби органу вищо-
го рівня, який є суб’єктом призначення щодо керівника державного ор-
гану або його заступника; ініціативи керівника державної служби щодо 
керівників самостійних структурних підрозділів та інших державних 
службовців, які безпосередньо йому підпорядковані; обґрунтованого 
подання керівника самостійного структурного підрозділу на підставі 
повідомлення безпосереднього керівника про необхідність відкликання 
державного службовця, який працює в такому структурному підрозділі.

Якщо рішення стосовно відкликання державного службовця з від-
пустки прийнято, служба управління персоналом державного органу 
повідомляє про це державного службовця засобами телефонного, елек-
тронного чи поштового зв’язку. Слід зауважити, що відповідно до час-
тини першої пункту 7 Порядку відкликання державного службовця із 
щорічної відпустки №230 повідомляти державного службовця слід не 
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пізніше ніж за п’ять календарних днів до відкликання з відпустки. Час-
тиною другою цієї ж статті визначено, що в разі необхідності виконання 
особливо важливих завдань для відвернення стихійного лиха, захисту 
та збереження життя і здоров’я громадян, забезпечення захисту та від-
новлення прав чи інтересів людини або громадянина стосовно прийня-
того рішення про відкликання, служба управління персоналом повідо-
мляє державного службовця з використанням засобів телефонного та 
електронного зв’язку не пізніше ніж за два календарних дні до такого 
відкликання.

У день прибуття державного службовця на роботу служба управ-
ління персоналом державного органу повинна ознайомити його в уста-
новленому порядку з наказом про відкликання та надати завірену копію 
такого наказу.

Проте іноді складаються обставини, які не дають можливості при-
бути на роботу. Пунктом 9 означеного вище Порядку №230 передбаче-
но, що в разі неможливості прибути на роботу у зв’язку із погіршенням 
стану здоров’я, складною транспортною обстановкою чи за наявності 
інших обставин, що ускладнюють прибуття на роботу, державний служ-
бовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням за-
собів телефонного або електронного (за наявності) зв’язку особу, яка 
прийняла рішення про відкликання, або службу управління персоналом 
державного органу чи безпосереднього керівника. Після закінчення від-
пустки державний службовець повинен подати до служби управління 
персоналом інформацію, документи, необхідні для підтвердження об-
ставин, що ускладнили його прибуття на роботу у зв’язку з відкликан-
ням.

Порівнявши порядок відкликання працівника з відпустки та дер-
жавного службовця, можна зробити висновок, що законодавець досить 
детально врегулював порядок відкликання державних службовців з що-
річної відпустки та закріпив як порядок так і випадки відшкодування 
збитків, які можуть зазнати державні службовці на відміну від звичай-
них працівників.
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3 декабря международное сообщество ежегодно отмечает 
Международный день инвалидов, закрепленный в резолюции A/
RES/47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 г., с целью 
продвижения прав людей с ограниченными возможностями во всех сфе-
рах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой об-
щественности к проблемам людей, живущих с инвалидностью [1].

По данным Международной организации здоровья на данный мо-
мент в мире насчитывается более 1 миллиарда человек имеющих инва-
лидность [2]. В контексте продолжающихся вооруженных конфликтов 
и усложнения социальной ситуации во многих государствах, можно 
сделать предположения, что количество людей, относимых к данной ка-
тегории лиц, будет только возрастать. По мнению авторов, выявление 
особенностей и содержания современных правовых подходов к понима-
нию прав инвалидов с точки зрения международно-правового понимания 
и их реализации в национальной системе права, должно способствовать 
системному пониманию сути реализации и защиты прав инвалидов, что 
особенно важно с учетом ратификации Республикой Беларусь Конвен-
ции о правах инвалидов 18 октября 2016 г. [3] и утверждением Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь №451 от 13 июня 
2017 г. Национального плана действий по реализации в Республике Бе-
ларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы [4].
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Понятие инвалидности является комплексным феноменом, так как 
оно непосредственно связано с состоянием здоровья субъекта, на-
личием функциональных нарушений, имеющих различную степень 
выраженности, также инвалидность всегда имеет социальное содержа-
ние, основывающееся на взаимоотношении инвалида с государством и 
обществом. Также инвалидность связана с правозащитным подходом к 
реализации и защите прав лиц с ограниченными возможностями. Подо-
бная совокупность подходов имеет принципиальное значения для права, 
так как именно с точки зрения права «инвалидность» является особым 
правовым статусом лица, которые определяет объем взаимных права и 
обязанностей инвалида и государства. По мнению авторов, закрепление 
гарантированного международным сообществом и государством объема 
прав и свобод инвалидов нормативно оформляет отношения инвалида с 
государством в лице его органов и должных лиц. Следовательно, для права 
принципиален вопрос правового содержания понятия «инвалидность».

По мнению некоторых ученых юристов (А. х. Абашидзе, Е. С. Али-
сиевич, В. П. Басик, В. С. Маличенко, П. В. Романов, Д. Монт, Дж. 
Брэйсвейт), международное право обратилось к проблеме инвалиднос-
ти сравнительно поздно и преодолело сложный путь, прежде чем за 
инвалидами были признаны полнота прав и равенство возможностей. 
Со времен принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 г., 
идея принадлежности прав человека всем без исключения проникла не 
только в правосознание миллионов людей, но получила широкое при-
знание и закрепление во множестве международно-правовых актов и в 
конституционном законодательстве практически всех государств мира. 
Однако получив широчайшее закрепление в актах международного пра-
ва и Основных Законах государств, права инвалидов сопровождаются 
трудностями в области механизмов реализации, обеспечения и защиты 
данной категории прав. В связи с системностью повсеместной защиты 
прав инвалидов наряду с такими международными актами как Всеоб-
щая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских 
и политических правах и Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, 13 декабря 2006 года Организацией 
Объединенных Наций были приняты Конвенция о правах инвалидов и 
Факультативный протокол к ней. Они появились на свет благодаря ре-
шительному призыву инвалидов всего мирового сообщества, чтобы их 
права соблюдались, защищались и реализовались на равной основе с 
другими лицами.
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Системная защита и реализация данной категории прав отражена в 
подходах к пониманию инвалидности, которые могут быть подразделены 
на следующие группы: нормативный, медицинский, социальный, 
правозащитный [5].

В рамках нормативного подхода существенная роль отведена актив-
ной позиции международного сообщества и обязательствам государств в 
области гарантий реализации прав инвалидов. Республика Беларусь по-
сле ратификации Конвенцию о правах инвалидов 18 октября 2016 г. про-
водит комплекс мероприятий, который по своему наполнению и содер-
жанию соответствует рекомендациям Управления верховного комиссара 
ООН по правам человека. Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь №451 от 13 июня 2017 г. был утвержден Национального 
плана действий по реализации в Республике Беларусь положений Кон-
венции о правах инвалидов на 2017-2025 годы, являющийся основопо-
лагающим документом, призванным обеспечить создание необходимых 
условий и механизмов для реализации положений Конвенции в нашей 
стране на основании консолидации усилий государственных органов, 
организаций и институтов гражданского общества [4]. Реализация ука-
занного Национального плана позволит усовершенствовать на нацио-
нальном уровне предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов, 
принять меры по обеспечению доступа инвалидам наравне с другими 
гражданами к труду, физическому окружению, к транспорту, инфор-
мации и связи, оборудованию объектов, системе медико-социальной 
экспертизы, и по адаптации услуг с учетом потребностей инвалидов.

Система нормативно-правовой защиты прав инвалидов в Республике 
Беларусь системно дополняется нормами Конституции Республики Бе-
лапрусь (ст. 2, 21, 22, 24, 32, 38, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 60, 61, 62) [6], рядом 
законов: закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О предупре-
ждении инвалидности и реабилитации инвалидов», закон Республики 
Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социальной защите инвалидов в 
Республике Беларусь», закон от 22 мая 2000 года «О социальном обслу-
живании», закон от 14 июня 2007 года «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», а так-
же указами Президента Республики Беларусь и Постановлениями Со-
вета Министров Республики Беларусь, а также иными нормативными 
правовыми актами.

Медицинский подход к пониманию инвалидности к тесно свя-
зан с нормативным подходом, так как большое внимание уделяется 
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нормативным гарантиям медицинского ухода и помощи инвалидам со 
стороны медицинских учреждений, органов социальной опеки, Минис-
терству труда и социальной защиты Республики Беларусь. По данным 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по со-
стоянию на 1 августа 2018 г. численность инвалидов, получающих пен-
сию в органах по труду, занятости и социальной защите составляет 567 
508 человек [11], из низ детей инвалидов в возрасте до 18 лет – 31 632.

В медицинской подходе заметное внимание уделяется 
функциональным нарушениям человека, которые представляют-
ся в качестве источника неравенства. Потребности и права личности 
подчинены врачебной помощи, оказываемой пациенту, так как для того 
чтобы улучшить качество жизни инвалидов, их социальной адаптации 
и интеграции в общество, а также восстановить или компенсировать 
нарушенные или утраченные функций организма и имеющиеся ограни-
чения жизнедеятельности инвалидов в соответствии с их интересами и 
потенциальными возможностями (таким образом, чтобы инвалиды мо-
гли быть излечены от функционального нарушения, или же это наруше-
ние должно быть по возможности сведено к минимуму) [7], медицинское 
учреждение и персонал должны применить адекватные и действенные 
методы лечения, реабилитации и предупреждения инвалидности.

С точки зрения социального подхода, инвалидность признается 
следствием взаимодействия личности со средой обитания, в которой не 
учитываются особенности данной личности, что препятствует участию 
индивида в жизни общества. В рамках Национального плана действий по 
реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах ин-
валидов на 2017-2025 годы находят свое отражение в законодательстве и 
реализуются нормы о доступности физической среды жизнедеятельнос-
ти инвалидов, направленные на создание безбарьерной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и физически ослабленных лиц. При выполнении 
мероприятий данных государственных программ увеличивается коли-
чество зданий и сооружений, оборудованных элементами безбарьерной 
среды. Ведется работа по увеличению количества доступных для инва-
лидов социальных, бытовых и других услуг, а также информации.

Социальный подход также сильно связан с медицинским, так как в 
рамках социального подхода медицинская помощь, врачебный уход и 
консультации не являются чужеродными общественными отношения-
ми, однако в рамках социальной подхода существует четкая ориентация 
на человекам, на инвалида, ожиданиями которого должно отвечать само 
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лечение. Отношения медицинского персонала и инвалида строится на 
основе диалога и модели взаимодействия равных субъектов без дискри-
минации пациентов. Равенство начинается в больнице, а не за ее пред-
елами [6, ст. 22].

Правозащитный подход основывается на социальном подходе, ког-
да инвалиды признаются в качестве обладателей прав, а государству и 
другим субъектам вменяется в обязанность уважать их. Данный под-
ход представляет собой ряд соглашение и обязательств государств и 
международных организаций по защите прав инвалидов реализовать 
на практике некоторые основные аспекты социального подхода. Этот 
подход является обязательным для всех государств, которые ратифи-
цировали Конвенцию о правах инвалидов. Государства должны пре-
секать и предотвращать акты дискриминации посредством разработки 
национальных стратегии и нормативных правовых актов с их непо-
средственной реализацией на практике. В рамках утвержденного На-
ционального плана действий по реализации в Республике Беларусь 
положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы Совет 
Министров Республик Беларусь постановляет Министерству труда и 
социальной защиты довести Национальный план до его исполнителей 
и заинтересованных, осуществлять координацию и контроль за хо-
дом реализации Национального плана, а также ежегодно до 20 апреля 
представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о 
ходе выполнения Национального плана [4]. В Республике Беларусь на 
постоянной основе проводится работа по совершенствованию системы 
мер по реабилитации инвалидов, организации здравоохранения осна-
щаются реабилитационным оборудованием, разрабатываются новые 
технологии предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, 
которые внедряются в практику.

Таким образом, по мнению авторов, все перечисленные выше 
подходы к пониманию инвалидности неразрывно связаны друг с другом 
и имеют комплексный характер, так как:

а) нормативный подход, связанный с активной гармонизацией зако-
нодательств государств-членов международного сообщества в области 
защиты прав инвалидов, не возможен без правозащитной, социальной и 
медицинской составляющей;

б) медицинский подход к пониманию инвалидности тесно связан с 
государственными гарантиям медицинского ухода и помощи инвалидам 
со стороны медицинских учреждений и органов социальной опеки;
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в) социальный и правозащитный подходы имеют центральным 
объектом инвалида как обладателя прав, гарантом полноты реализации и 
защиты которых выступает государство, создавая правовые механизмы 
участия инвалидов в различных областях общественных отношений.

Следовательно, в основе перечисленных выше подходов к инвалид-
ности лежит не сострадание, а достоинство и свобода. Данные модели 
взаимодействия личности, общества и государства предусматривают 
поиск путей уважения, поддержки и человеческого многообразия путем 
создания условий, способствующих осознанному участию широкого 
круга лиц, в том числе инвалидов.
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ІНТЕРНЕТ

Широкова-Мурараш О.Г.
к. і. н., доцент кафедри міжнародного права
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м. Київ, Україна

З розвитком технологій з’явилась проблема забезпечення механізму 
захисту прав людини у кіберпросторі та регулювання взаємовідносин 
осіб в глобальних комп’ютерних мережах. Цей факт зумовлений недо-
статнім ступенем вивчення основного об’єкта дослідження – прав дити-
ни в мережі Інтернет.



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

359

Світова інформаційна павутина почала досліджуватись не просто 
як технічне розширення інформаційних можливостей суспільства, а як 
принципово новий простір, в якому існують принципи, правила та зако-
ни, звичні для суспільства у повсякденному житті і за допомогою яких 
регулюються відносини всередині Інтернет простору. Разом із кіберп-
ростором виникли нові платформи та виміри, у яких постало питання 
щодо захисту прав людей в мережі Інтернет та інформаційної безпеки 
молодого покоління. Як зазначила Лесько Н. у своїй науковій роботі, 
саме фактична неможливість законного притягнення до юридичної від-
повідальності правопорушників у мережі Інтернет, що особливо прояв-
ляється на прикладі адміністративної та кримінальної відповідальності, 
зумовлює майже безмежну свободу дій, яку нині можна спостерігати у 
віртуальному кіберпросторі [1].

Частина 3 ст. 51 Конституції України гарантує, що сім’я, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються державою [2]. З огляду на ви-
кладене, дитина як повноцінний громадянин України має право бути за-
хищеною від будь-якого негативного впливу, що може завдати шкоду її 
фізичному та психічному здоров’ю. В сучасному світі існує безліч не-
безпек для дітей і одну з серйозних загроз представляють засоби масо-
вої інформації [1].

Принциповим для міжнародної спільноти є захист найбільш вразли-
вої групи суспільства – дітей, особливо зменшення їх беззахисності на 
просторах Інтернету. Як наслідок, мережа переповнена небезпечними 
джерелами, такими як: дитяча порнографія, ігри на смерть (Синій кит, 
Момо і тд.), вільний доступ до спілкування з незнайомими людьми, до-
ступність придбання наркотичних виробів, виманювання інформації з 
метою шахрайства завдяки публікаціям дитини (наприклад, заволодін-
ням інформації про відсутність дорослих вдома, майно у родині), кібер-
булінг та інше.

Неможливо виділити найнебезпечніший вид злочинної діяльності в 
Інтернеті для дитини, але найактуальнішими для 2017-2018 років є так 
звані «групи смерті». За останні роки відоме засудження до 3 років і 4 
місяців позбавлення волі адміністратора такої групи Пилиппа Будейке-
на, який визнав свою вину у двох епізодах доведення до самогубства, 
в яких обидві дівчинки вижили. Але, у деяких інтерв’ю він зазначав 
кількість 17 осіб, яких було доведено до самогубства. За браком доказів 
Російська Федерація не може відкрити кримінальне провадження. Зло-
вмисник детально продумав видалення матеріалів та повідомлень жерт-
вами до вчинення акту самогубства.
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Відомі і групи «f57», які у свою чергу анонсували списки учасників 
так званого «флешмобу смерті». Всі ці групи користуються найбільшим 
впливом на території Російської Федерації. Ситуацію 15 серпня 2017 
року прокоментував Володимир Путін, де зазначив, що ті, хто затягує 
дітей в «групи смерті» в Інтернеті, нічим не відрізняються від вбивць.

Аналогічна ситуація почала розповсюджуватись і на територію Укра-
їни. У лютому 2017 року кіберполіція опублікувала список дітей з Укра-
їни, які є учасниками суїцидальних груп, і рекомендації для батьків. У 
грудні вдалося ліквідувати понад 1000 груп та попередила більш ніж 
10 самогубств, натомість мережу заполонила нова гра “Червона сова”, 
з тією ж суттю. Про це на своїй сторінці у Facebook у 2017 році повідо-
мив уповноважений президента України з питань прав дитини Микола 
Кулеба. Завдяки імітуванню участі у грі, підліткам з Миколаєва вдалось 
виявити IP адресу куратора гри, який виявився з Росії за місцем знахо-
дження. Отже, корінь проблеми зосереджений в Росії і з часом розрос-
тається й на сусідні держави, однією з яких є Україна.

Інтернет є не тільки зоною розвитку для дітей, а й зоною ризику для 
їхнього психічного, фізичного здоров’я і соціального самопочуття [3]. 
Наприклад, такими інтернет загрозами є комп’ютерна залежність, зара-
ження шкідливим програмним забезпеченням, розходження між реаль-
ним «я» і своїм інтернет-образом, онлайн насильство та ін. Звичайно, 
відповідальність за безпеку дітей в глобальній мережі головним чином 
лежить на батьках, але через нестабільний економічний стан України, 
недостатній культурний розвиток суспільства, а саме комунікації між 
дітьми та батьками, доступність світової павутини, не тільки через пер-
сональний комп’ютери, але і через інші гаджети – діти стають жертва-
ми так званих кіберзлочинців. Це зумовлено тим, що мережа Інтернет з 
самого початку розвивалася без будь-якого контролю з боку держав та 
інших суб’єктів права.

Через різку популяризацію кіберпростору, суспільство не встигло 
впровадити ефективні методи регулювання. Натомість ми маємо низку 
нормативно-правових актів, Конвенцій, Декларацій та міжнародних до-
говорів, з яких випливають права неповнолітніх. Наприклад: Конвенція 
про права дитини, Європейська Конвенція з прав людини і Європейська 
соціальна хартія.

Згідно з Рекомендаціями, даними Комітету з прав дитини ООН, 
усі діти повинні мати право на безпечний доступ до інформаційно-
комунікаційних технологій та цифрових засобів масової інформації, 
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на можливості повною мірою брати участь, висловлювати свою дум-
ку, шукати інформацію і використати усі права, позначені в Конвенції 
про права дитини ООН і у факультативних протоколах, не піддавшись 
дискримінації [4]. Таким чином, будь-які обмеження з боку держави чи 
батьків/опікунів дитини її доступу до віртуального світу, прямо порушу-
ють права дитини та дискримінують її серед інших. З іншого боку, такий 
доступ повинен бути безпечним, а це неможливо через не підконтроль-
ність інформаційного середовища.

Світ інформаційних технологій дає безмежні можливості навчання 
і спілкування, і водночас створює по-справжньому тривожні проблеми, 
пов’язані з недотриманням прав дітей в інформаційному середовищі. 
Адже дитина, зважаючи на свою фізичну і розумову незрілість, по-
требує спеціальної охорони і турботи, включаючи належний правовий 
захист, як до, так і після народження [5]. З цього випливає обов’язок 
держави забезпечувати та максимально сприяти реалізації прав дітей 
в Інтернеті. На цей рахунок впроваджуються нові нормативно-правові 
акти та інші можливі способи блокування контенту. Яскравим прикла-
дом є «Інтернет-фільтри» у Сполученому Королівстві. Інтернет-фільтри 
впроваджувалися, як практика запобігання розсилки інформації, яка 
може травмувати психіку дітей або порушувати їх права. Однак, такий 
фільтр містить і негативний характер, а саме: порушення права дитини 
на отримання інформації, впровадження одного принципу для дітей різ-
них вікових категорій, неможливість обрати допустимий контент, адже 
фільтр розроблений спеціальною комісією, яка на свій розсуд складає 
перелік заборонених сайтів.

Загальні фільтри надають штучне відчуття безпеки. Насправді ж 
вони позбавляють дітей критичного мислення стосовно інформації, 
яку ті отримують, та дають дорослим змогу уникнути складних розмов 
замість того, щоб сприяти дискусіям і спілкуванню про те, як робити 
поінформований вибір. Загальні інтернет-фільтри загрожують безпеці 
дітей, оскільки вони перешкоджають відкритому обговоренню між ді-
тьми та їхніми батьками або вчителями. Альтернативні джерела якісної 
інформації, які розміщують достовірну інформацію, що дає дітям змогу 
приймати поінформовані рішення щодо їхнього життя, також є недо-
ступними. Зрештою, дослідницький проект в рамках Шкільної інспек-
ції Великобританії (OFSTED) дійшов висновку, що діти знаходяться в 
найменшій небезпеці, коли їм надають можливість самостійно управ-
ляти ризиками. Це підтверджується у доповіді Королівського коледжу 
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психіатрів, у якому зазначається, що батьки, які слідкують за онлайн 
активністю своїх дітей через побоювання, що їхні діти стануть об’єктом 
залякувань або своїми діями завдадуть собі шкоди, можуть підірвати ди-
тячу довіру до них і тим самим лише викличуть ескалацію проблеми. 
Дані також свідчать, що поінформовані й активні батьки і вчителі, які 
можуть надавати підтримку дітям онлайн та офлайн (дві сфери, які все 
важче розрізняти), є найефективнішим засобом захисту [6].

Щодо України, на сучасному етапі інтеграції в світове співтовари-
ство в нашій країні досі не вироблені механізми забезпечення і захисту 
прав і інтересів неповнолітніх осіб в Інтернеті. Прийняття Україною Ко-
дексу щодо захисту дітей від жорстокого поводження в мережі Інтер-
нет певною мірою є спробою поставити під контроль та забезпечити 
реалізацію окремих прав дитини в Інтернеті й спрямовано на боротьбу 
зі шкідливим для дітей Інтернет-контентом [7]. Але регулювання пи-
тання захисту прав дитини у віртуальному світі, залишається спірним 
питанням, яке потребує більш детального вивчення. Саме цим повинна 
займатися міжнародна спільнота поклавши у вектори дослідження всі 
можливі ризики та методи регулювання проблеми. Тому що, обмеження 
деяких прав задля захисту від більшої небезпеки є найкращим варіан-
том у вирішені цієї колізії прав.

--------------------------
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Шишко Г.Б.
кандидат юридических наук,

профессор, Заслуженный юрист Республики Беларусь

Идея прав человека имеет глубокие исторические корни. Права чело-
века – одна из вечных проблем исторического, социального и культурно-
го развития человечества, прошедшая через тысячелетия и находящаяся 
в центре внимания политической, правовой, этической, религиозной, 
философской мысли [1, с. 50].

Права человека как определенные требования (притязания) необхо-
димого минимума условий нормальной жизнедеятельности возникли 
еще при первобытнообщинном строе [2, с. 26].

Эти притязания опирались на выработанные практикой обычаи, 
традиции, ритуалы и ставили своей целью обеспечить взаимодействие 
членов первобытного общества (рода, племени и т.д.). В то время отсут-
ствовала дифференциация прав и обязанностей, и действующие нормы 
воспринимались как равные для всех и необходимые для организации 
человеческого общежития [1, с. 51].

Как отмечается в литературе, зарождение идеи прав и обязанностей 
человека относится к VI – V в. до н. э. І связано с теми регионами, где 
сформировалась наиболее духовная культура – политическая мысль, 



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
364

--------------------------

формы государственной организации, искусство, литература и т. д. По-
нятие «права гражданина» впервые появилось в Древней Греции. Обра-
тим внимание, что именно права гражданина, а не права человека.

А гражданами являлись тогда в Греции меньшая часть населения, 
но при этом они могли высказывать свое мнение по осаждающимся 
государственным вопросам на народном собрании. В Афинах народное 
собрание проводилось примерно через каждые 10 дней.

В народном собрании участвовали все граждане города. Женщины, 
чужеземцы и рабы в эту категорию не входили. С формированием цен-
трализованного государства правовой статус представителей практи-
чески всех социальных слоев претерпевает весьма существенные изме-
нения.

Значительный вклад в развитие идеи прав и свобод человека в пери-
од XVII – XVIII веков внесли известные просветители: Т. Раббс, Г. Гра-
ций, Ж. Ж. Руссо и многие другие философы. Они по существу впервые 
сформировали концепцию естественного права и права человека в со-
временном понимании [3, с. 22]. Просветители стремились устранить 
недостатки существующего общества, изменить его права, политику, 
быт путем распространения идей добра, справедливости, научных зна-
ний. Следует отметить, что их деятельность во многом способствовала 
подрыву церковно-феодальной идеологии и утверждению рационализ-
ма в общественной жизни.

Впрочем, надо отметить, что видным представителем Просвещения 
в этот период (1632 – 1712) был философ Джек Люкк. Он создал теорию 
государства и права, основанную на естественных законах. Эти законы 
существуют всегда и одинаково обязательные как для подданных, так 
и для правителей. В своей работе «Второй доклад о государстве», опу-
бликованной в 1688г., Люкк впервые комплексно разработал теорию 
естественных прав человека. К числу таковых он относил: право на 
жизнь, право на свободу и право на владение имуществом [3, с. 23].

Термин «права человека» учеными трактуется не одинаково. Впервые 
термин «права человека» появился во французской Декларации прав че-
ловека и гражданина 1789 г. С тех пор он получил различные трактовки 
в политике и научной литературе [3, с. 9].

Права человека – это права, которые присущи каждому человеку в 
силу того, что он человек [4, с. 14].

Значимость и простота концепции прав человека обстоятельно обо-
значена философом права М. Перри, который утверждает, что суще-
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ствуют некоторые вещи, которые никогда не должны быть сделаны по 
отношению к человеку, а также некоторые иные вещи, которые наобо-
рот всегда должны осуществляться по отношению к человеку. И те, и 
другие «вещи» – то, что объединено общим названием «права человека» 
[4, с. 14].

Большинство авторов Беларуси считают, что права человека – это 
совокупность морально-правовых принципов и норм общественных 
отношений, которые признают за каждым человеком. С данным опред-
елением термина «права человека» нельзя не согласиться.

В литературе российскими учеными, учеными Украины и учеными 
других стран предложен ряд других научно-обоснованных терминов 
«права человека».

Права человека – основа мира. Признание и соблюдение основных 
прав и свобод человека – основа безопасности, стабильности отноше-
ний как в отдельных странах, так и во всем мире. «Мир, прогресс, права 
человека – эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-
либо одной из них, пренебрегая другими», – говорил Андрей Сахаров. 
Соблюдение прав человека – это отсутствие страха, ненависти, агрессии, 
войн. Этот позитивный фактор подчеркивается в преамбуле Всеобщей 
декларации прав человека: « … признание достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи, и равных и неотчуждаемых прав их являет-
ся основой свободы, справедливости и всеобщего мира» [1, с. 23-24].

Согласно статье 2 Всеобщей декларации прав человека, каждый 
человек обладает всеми правами и свободами, провозглашенными Де-
кларацией, без различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических убеждений, национального и социального про-
исхождения, имущественного, социального или иного положения.

Впервые законодательное выражение представления о естественных 
правах человека получили в Конституции американского штата Вирджи-
ния (Вирджинская декларация 1776 г.), а также в Билле о правах 1791 г. 
представлявшего собой 10 поправок к Конституции США 1787 г.

В 1789 г. была принята французская Декларация прав человека и 
гражданина, которая оказала огромное влияние на политическое и пра-
вовое развитие многих стран [5, с. 412-413].

Современное человечество выработало ряд международных доку-
ментов, закрепляющих общепринятые права и свободы человека.

Следует обратить внимание, что в системе ООН к настоящему вре-
мени заключено свыше 60 различных соглашений по правам человека. 
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Этими документами охвачен широкий круг проблем, которыми обес-
покоено все человечество. Следует заметить, что основной из этих 
документов – Международный билль о правах человека. Он включа-
ет пять документов: Всеобщая декларация прав человека [6, с. 1-5]; 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах [7, с. 5-13]; Международный пакт о гражданских и политических 
правах [8, с. 27]; Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах [9, с. 27]; Второй факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах, направленный на отмену смертной казни [10, с. 30-32].

Согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь, человек, его пра-
ва, свободы и гарантии их реализации – ничто иное как высшая цен-
ность и цель общества и государства.

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью и их га-
рантированность со стороны государства означает придание им приори-
тета по отношению к иным каким-либо ценностям. Ориентиром в дея-
тельности государства, его органов и должностных лиц должны быть 
права и свободы человека [11, с. 39].

Отвечая на вопрос о соотношении понятия права и свободы, следует 
иметь в виду, что эти понятия в целом идентичные. Права и свободы – 
это возможности индивида пользоваться определенными благами в по-
литической, экономической, духовной сферах [7, с. 39].

Вместе с тем следует учитывать, что свобода – это те же права, но 
для них (в отличие от непосредственно прав) характерна большая авто-
номия личности, это та сфера человека, в которую государство, уста-
навливая ее гражданам, не должно вмешиваться. Свобода – это воз-
можность человека избежать воздействия со стороны государства, это 
независимость от него.

Применительно к физическому лицу, право – это возможность полу-
чения определенных благ, т. е. здесь больший акцент делается на при-
тязания человека получить эти блага.

Конституционные права и свободы можно определить, как 
закрепленные в Конституции и гарантированные государством юриди-
ческие возможности пользоваться определенными благами [7, с. 39].

Следует отметить, что в приведенных источниках часть прав отно-
сится к общеправовому статусу личности или человека и гражданина. 
Например, когда речь идет непосредственно о правах и свободах чело-
века, то имеется в виду их естественная природа происхождения. Ин-
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дивид (человек) приобретает их не от государства (как гражданин), а 
уже в силу рождения (право на жизнь, на свободу мысли, передвижения, 
национальности и др.).

Различие прав человека и прав гражданина состоит в том, что 
некоторые права предоставляются только гражданам данного государ-
ства, например, право избирать и быть избранным, только на граждан 
может быть возложена обязанность служить в Вооруженных Силах 
либо иным образам защищать свое государство [7, с. 39].

Из сказанного можно сделать вывод о том, что провозглашенные в 
Конституции Республики Беларусь права и свободы человека и граж-
данина, реально и достаточно полно закрепляют правовой статус лич-
ности, то есть право каждого сохранять свою национальную принад-
лежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности (ст. 50 Конституции). Таким обра-
зом, установленное в нашем обиходе обязательное указание националь-
ной принадлежности в разнообразных анкетах, личном листке по учету 
кадров, паспортах и иных документах, и удостоверениях теперь устра-
нено. Главное – это человек, а не его национальная принадлежность, 
что подтверждается высотой культуры и морали общества. В таком же 
порядке закрепляется право каждого человека, проживающего на тер-
ритории Республики Беларусь, пользоваться родным языком, выбирать 
язык общения.

Вместе с тем, следует помнить, что законодательство о правах и сво-
бодах человека в каждой демократической стране должно постоянно 
совершенствоваться с учетом накопленного положительного мирового 
опыта в данной области.

--------------------------
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Медицина та право мають чи не найбільший вплив на життя людей. 
Вони не є чимось абстрактним та сталим, а розвиваються та спрямовані 
безпосередньо на потреби людей. Лікарі та інші працівники медичної 
сфери щодня під час виконання своїх професійних обов’язків стикають-
ся із юридичними та етичними питаннями доцільності та необхідності 
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здійснення тих чи інших медичних заходів.
Конституція Федеративної Республіки Німеччина передбачає, що 

гідність людини є недоторканою (абз. 1 ст. 1) та що кожен має право на 
життя та тілесну недоторканість (реч. 1 абз. 2 ст. 2). [1, с. 13] Саме через 
ці дві норми гарантується захист життя та здоров’я людини в Основно-
му Законі Німеччини. Також ці конституційні норми є засадничими для 
медичного кримінального права ФРН (Medizinstrafrecht).

Медичне кримінальне право не є чимось новим у Німеччині. В ні-
мецькій правовій історії вперше відповідальність для лікарів була вре-
гульована в ст. 134 Кодексу Кароліни (Codex Criminalis Carolina), яка 
передбачала вбивство через «лінь або невміння». [2, с. 1] Раніше, всі 
класичні проблемні питання сучасного медичного кримінального права 
охоплювалися поняттям «лікарське кримінальне право» (Arztstrafrecht). 
Центральним було питання як лікар в різних сферах своєї діяльності 
може вчиняти щось протиправне. Однак, між тим, фокус кримінально-
правової дискусії розширився: також була взята до уваги діяльність і 
іншого медичного персоналу (медичних сестер та братів, асистентів лі-
карів та інші). Це було термінологічно враховано, і в більшості випадків 
мова вже йде не про «лікарське кримінальне право», а про «медичне 
кримінальне право». [2, с. 6] Томас Вострі вказує, що поняття «лікарське 
кримінальне право» стосується лише кримінального права для лікарів 
та стоматологів. В свою чергу, «медичне кримінальне право» є ширшим 
поняттям, яке охоплює всю систему охорони здоров’я. [3, с. 417] Тоб-
то, лікарське кримінальне право охоплюється медичним кримінальним 
правом, а воно, в свою чергу, є складовою частиною кримінального пра-
ва ФРН. Не потрібно ототожнювати лікарське і медичне кримінальне 
право, оскільки таким чином, виходячи з термінологічного трактування, 
ми обмежуємо суб’єкта злочину лише лікарем, залишаючи поза увагою 
інших працівників сфери охорони здоров’я.

Поштовхом для переходу від поняття «лікарське кримінальне право» 
до «медичне кримінальне право» був і стрімкий розвиток медицини та її 
технічних можливостей за останні 100 років. Наприклад:

- на початку 20-го століття медичне кримінальне право стосувалось 
того, чи потрібно оцінювати лікувальне втручання (медичне втручання) 
(Heileingriff) як тілесне ушкодження;

- у 20-х роках минулого століття дискусія стосувалась питання лібе-
ралізації абортів та евтаназії. Новими темами були євгеніка та «рассова 
біологія», зокрема стерилізація «меншовартісних». Євгеніка та рассова 
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біологія стали «маскою» для приховування злочинів за часів Третього 
рейху. Після війни у 1946-1947 роках у Нюрнбернзі пройшли «лікарські 
процеси» проти нацистських медичних працівників;

- із винайденням оральних контрацептивів в 60-ті роки велась ін-
тенсивна дискусія щодо допустимості контрацептивних методів. Пара-
лельно із цим, дискусія в сфері медичного кримінального права була 
сконцентрована на кримінально-правових наслідках скандалу довкола 
«Контергану» (седативний засіб, який «прославився» тим, що в 1956-
1962 в Німеччині народилось приблизно 4000 дітей із вродженими ва-
дами, які виникли внаслідок того, що матері приймали цей засіб під час 
вагітності) та перших пересадок серця;

- в 70-х роках вплив на розвиток медичного кримінального права 
мала медична етика, яка прийшла до Німеччини з США;

- в 80-х роках розвиток медичного кримінального права визначали 
сучасні репродуктивна медицина та генна інженерія (запліднення in 
vitro);

- в 90-х роках суспільство сколихнула новина про, так звану, дити-
ну Ерлангер (Erlanger Fall) (жінка на 15 тижні вагітності потрапила в 
ДТП, в якій отримала черепно-мозкову травму голови. Вона була до-
ставлена до університетської клініки в Ерлангені (неподалік Нюрнберн-
гу, Баварія), де через три дні в неї констатували смерть мозку. Однак, 
оскільки інші органи жінки могли функціонувати, а ембріон при ДТП 
не постраждав, лікарями було прийнято рішення підтримувати життє-
діяльність її організму за допомогою медичних заходів, із надією, що 
їм вдасться врятувати життя ненародженої дитини. Проте, в наступні 
тижні стан організму вагітної з померлим мозком погіршився. Зрештою, 
дитина померла на 19 тижні вагітності через викидень). Іншим диску-
сійним питанням було клонування клітин людини;

- актуальним питанням на сьогодні є питання евтаназії, особливо до-
пустимість медичного асистування при евтаназії важкохворих, але здат-
них реагувати та оцінювати ситуацію, пацієнтів, а також діяльність так 
званих організацій, що допомагають з евтаназією (наприклад, Dignitas i 
Exit). [2, с. 2]

Проаналізувавши ці приклади, можемо сказати, що медичне кри-
мінальне право є залежним не лише від розвитку медицини, але й від 
політики та суспільства. Чим більше уваги приділяється якомусь пи-
танню, тим скоріше розвивається та вдосконалюється його нормативне 
врегулювання (наприклад, після скандалу із трансплантацією органів 
в 2010-2011 роках, була прийнята нова редакція федерального закону 
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«Про донорство, взяття та передачу органів та тканин», яка передбачала 
кримінальну відповідальність для лікарів, які здійснюють маніпуляції з 
списком очікування на орган для трансплантації або які усвідомлено по-
рушують інструкції, у виді штрафу або позбавлення волі до двох років 
[5]).

Якщо говорити про джерела медичного кримінального права, то 
єдиного спеціального законодавчого акту для медичного кримінального 
права не існує. Найважливіші норми містяться в Кримінальному кодексі 
ФРН (Strafgesetzbuch – StGB). Деякі сфери медичного права врегульова-
ні в спеціальних законах, які також містять кримінально-правові норми. 
До них відносяться: федеральний закон «Про захист ембріонів», феде-
ральний закон «Про забезпечення захисту ембріона у зв’язку з імпор-
том та використанням людських ембріональних стовбурових клітин», 
федеральний закон «Про обіг лікарських засобів», федеральний закон 
«Про обіг наркотичних речовин» та федеральний закон «Про донорство, 
взяття та передачу органів та тканин».

Найбільш актуальними та «центральними» для медичного кримі-
нального права є такі склади злочинів, що передбачені в Кримінальному 
кодексі ФРН:

- умисне вбивство (§212 StGB);
- вбивство з необережності (§222 StGB);
- вбивство вчинене на прохання потерпілого (асистоване самогуб-

ство) (§216 StGB);
- аборт (§218 StGB);
- тілесне ушкодження (§223 StGB та наступні). [2, с. 5]
Клаус Ульзенхаймер вказує, що вбивство з необережності (§222 

StGB) та необережне тілесне ушкодження (§229 StGB) є «традиційни-
ми» та найбільш поширеними для лікарського кримінального права. Іс-
нують і спеціальні норми, що будуть «застосовуватися лише до лікарів», 
наприклад, порушення особистої таємниці (§203 абз. 1 №1 StGB); аборт 
без лікарського висновку; неправильний лікарський висновок (§218 а, b 
StGB); порушення лікарських обов’язків при аборті (§218с StGB); ви-
дача неправильної (тобто такої, що містить неправдиву інформацію) 
лікарської довідки (§278 StGB), але які заледве мають велике практич-
не значення. Також і інші «класичні» кримінально-правові норми лі-
карського кримінального права, такі як залишення в небезпеці (§323 с 
StGB), вбивство вчинене на прохання потерпілого (асистоване самогуб-
ство) (§216 StGB) або аборт (§218 StGB), відіграють в судовій практиці 
другорядну роль. [4]
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Можна визначити такі особливості медичного кримінального права 
ФРН:

- є складовою частиною кримінального права ФРН;
- поширюється на всіх працівників сфери охорони здоров’я Німеч-

чини (не тільки лікарі, терапевти, медичні сестри, медичні брати, але й 
керівник приватної клініки, фармацевти);

- норми містяться не тільки в Кримінальному кодексі ФРН, але й в 
інших спеціальних федеральних законах;

- є залежним від розвитку медицини та медичних технологій;
- також охоплює собою етичні проблеми, з якими медичні працівники 

стикаються щоденно під час виконання своїх професійних обов’язків.
Отже, під медичним кримінальним правом ФРН розуміється частина 

кримінального права ФРН, що передбачає кримінальну відповідальність 
для працівників в сфері охорони здоров’я, норми якого містяться в Кри-
мінальному кодексі ФРН та спеціальних федеральних законах ФРН.

--------------------------
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АНТИКОРУПЦІЙНА КУЛЬТУРА, ЯК ЧИННИК МІНІМІЗАЦІЇ 
ПРОЯВІВ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Шуп’яна М.Ю.
кандидат юридичних наук,

асистент кафедри кримінального права і
кримінології юридичного факультету

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

Як свідчить практика та наукові дослідження питань пов’язаних 
протидією корупції в Україні, зокрема дослідження проведене Бусол 
О.Ю., пріоритет у антикорупційній політиці України надається удоско-
наленню правового законодавства та створенню державних антикоруп-
ційних органів. Проте, досвід показує, що більшість законів і заходів, 
спрямованих на боротьбу з корупційною злочинністю, на практиці не 
дає позитивних результатів. Причини такого стану справ, як зазначає 
Бусол О.Ю., з позицією з якої ми погоджуємось, пов’язані з культурою, 
менталітетом, традиціями корупційної діяльності в органах державної 
влади і правоохоронних органах. Отже, на наш погляд важливим чин-
ником, який сприяє ефективності заходів протидії корупції – є правова 
культура, яка сприяє мінімізації корупційної злочинності. Як зазначає 
Ямалнеєв І. М., індивід не здійснює корупційних дій, виходячи не із-за 
страху покарання, а, перш за все, тому, що він сам вважає такі дії негід-
ними і такими, що суперечать життєвим принципам. У цьому, зокрема, 
полягає особистий характер ціннісно-нормативної сфери індивіда, яка і 
виявляється в антикорупційній культурі.

Як показує практика, і про що зазначається у наукових дослідженнях, 
антикорупційна культура громадян може робити серйозний вплив на ре-
гулювання правових процесів; сприяти консолідації різних соціальних 
груп у справі підтримки і зміцнення законності та порядку в суспільстві; 
створювати передумови для того, щоб громадяни поважали закон, що на 
ділі означає сприяти ефективному функціонуванню правової системи. 
Дійсність така, що правові уявлення про права і обов’язки, дозволи і за-
борони стають основою мотивації поведінки індивіда в спрямованості 
його антикорупційної діяльності, тобто прояву ним активної ролі в уста-
новленні та додержанні законів. Звідси випливає, що антикорупційна 
культура індивіда відображає його громадську активність і сприяє реалі-
зації його прав, безпеки і правового захисту. Проте, в основі антикоруп-
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ційної культури лежить правова культура кожної людини, що призводить 
у кінцевому рахунку до стійкості конституційного порядку, зміцнення 
верховенства закону, доступності законодавства, пошани до демокра-
тичних правових інститутів, суворого дотримання законності [1, с.476].

Природа людини така, що в морально-етичному плані протидія коруп-
ції рівнозначна боротьбі з людськими гріхами – жадобою, заздрістю, лін-
ню, жагою насолод. Різні прояви корупції мають різну етичну оцінку: одні 
дії вважаються злочинними, інші – лише аморальними. До останніх, як 
правило, належать «кумівство» і заступництво на основі політичних по-
глядів. Необхідно зазначити, що державна служба нерозривно пов’язана 
з культурою, мораллю, етикою державного службовця. Згідно із зако-
нами біхевіоризму, потрапляючи в колектив, людина переймає правила 
поведінки, які в цьому колективі утверджені [2, с.127]. Тому, якщо вну-
трішньовідомча культура така, що стосовно хабарів панує потурання, без-
відповідальність при вирішенні службових питань, відсутність гласності 
при обговоренні провини співробітників, то новопризначені працівники 
сприймуть таку поведінку як нормальну і слідуватимуть їй надалі [3].

Окремі нюанси поведінки чиновників прописані в етичному кодексі 
державного службовця. Відповідні стандарти закріплені в низці міжна-
родних документів, які Україна зобов’язалася виконувати. Пункт 4 ст. 
7 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції передбачає 
зобов’язання сторін створювати, підтримувати і зміцнювати системи, 
які запобігають виникненню конфлікту інтересів, а п. 5 ст. 8 Конвен-
ції встановлює обов’язок держав запроваджувати заходи і системи, які 
зобов’язують державних посадових осіб надавати відповідним органам 
декларації, inter alia (у тому числі), про суттєві дарунки або прибутки, 
у зв’язку з якими може виникнути конфлікт інтересів щодо їх функцій 
як державних посадових осіб. Комітет міністрів Ради Європи 11 трав-
ня 2000 р. ухвалив Рекомендацію №R (2000)10, згідно з якою урядам 
держав-членів рекомендовано ухвалювати національні кодекси поведін-
ки посадовців на основі Типового кодексу поведінки посадовців органів 
державної влади та місцевого самоврядування, доданого до цієї Реко-
мендації. Типовий кодекс передбачає низку правил щодо запобігання 
конфлікту інтересів посадовців, у тому числі щодо одержання подарун-
ків. Конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами 
особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплину-
ти на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на 
вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових 
повноважень [1, с.491]. Питання конфлікту інтересів та відмови від 
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права прийняття рішень наводяться в рекомендаціях ООН з уникнення 
конфлікту інтересів державних посадовців Міжнародного кодексу пове-
дінки ООН для державних посадових осіб. Питання, пов’язані з етикою 
поведінки державного службовця в Україні, регламентуються ст. 5 За-
кону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. №3723-XII, 
але в ньому не розглядаються питання поведінки в різних конкретних 
ситуаціях. Згідно з цим законом державний службовець повинен: до-
бросовісно виконувати свої службові обов’язки; шанобливо ставитися 
до громадян, керівників і колег, дотримуватися високої культури спіл-
кування; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам 
державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного 
службовця. Залежно від виду державної служби до загальноприйнятих 
моральних норм поведінки державного службовця додаються спеціаль-
ні норми кодексу честі, наприклад: етичні вимоги, що висуваються до 
суддів, військових, дипломатів, порушення яких можуть спричинити 
дисциплінарну відповідальність: догану, звільнення, пониження в по-
саді тощо. Етичні вимоги до державних службовців важливі, тому що 
вони є невід’ємною частиною програми соціального управління, і вра-
хування морально-психологічного рівня розвитку суспільства впливає 
на виконання управлінського рішення, тобто на ефективність державної 
служби [4]. Моральні цінності та норми, що стосуються державної вла-
ди, її інститутів (державної служби), в сукупності формують етику дер-
жавного управління. Поширення корупції серед чиновників призводить 
до того, що в ній зацікавлені як підлеглі, так і начальники. Потенційна 
вигода для начальника полягає в тому, що: відсоток від «хабарів» під-
леглих є стабільним доходом для керівника; немає безпосередньої учас-
ті в даванні «хабара»; менша ймовірність, що підлеглий сам зізнається 
у вчиненому корупційному діянні. Водночас для начальника існують і 
певні ризики, пов’язані з корупцією, а саме: якщо підлеглого викриють, 
він може «видати» й начальника; вчинення злочину в складі організова-
ної злочинної групи за КК України є обтяжуючою обставиною. Плюса-
ми для підлеглого в цьому випадку є те, що він має ширші можливості, 
а тому й отримує більший «хабар»; під заступництвом начальника брати 
«хабарі» безпечніше. Мінусами для підлеглого є те, що вчинення злочи-
ну в складі організованої злочинної групи за КК України є обтяжуючою 
обставиною, а також те, що він вимушений частину «хабара» віддати 
керівникові [5]. Ця система досить стійка і забезпечує стабільність ко-
рупційної діяльності. На практиці підлеглі ділять «хабарі» не тільки з 
начальством, а й між собою. Це призводить до формування специфічних 
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для корупції внутрішніх ринків та економічних механізмів. Зокрема, ви-
никають позиції з особливо високими нелегальними доходами. Бороть-
ба між чиновниками за такі позиції формує внутрішній «ринок праці». 
З розвитком корупції відбувається деяка централізація ринку, починаю-
чи з рівня окремих відомств, коли чиновники встановлюють тарифи за 
ухвалення конкретних рішень з метою зниження внутрішньої конкурен-
ції за кожен хабар і підвищення загального доходу [6].

Кримінальні покарання у даному випадку відіграють важливу роль. 
О. М. Костенко зазначає, що ефективність юридичної відповідальності, 
у тому числі й відповідальності службових осіб за корупційну діяль-
ність, визначається за такою закономірністю: чим вища соціальна куль-
тура громадян, тим ефективніша юридична відповідальність і, зокрема, 
кримінальне покарання. Тому протидія корупції має здійснюватися за 
формулою «культура + відповідальність» або «культура + репресія». Цю 
закономірність пропонується враховувати при розгляді проблеми відпо-
відальності службових осіб за корупційну діяльність [4].

Необхідно наголосити, що в сучасному суспільстві стан масо-
вої свідомості визначається об’єктивними умовами життя, зокрема, 
інформаційно-психологічним впливом на нього, під яким у людей фор-
мується відповідний погляд на події та факти. Якщо ці умови не задо-
вольняють суспільство, на нашу думку, протидіяти корупційній зло-
чинності складно. Саме тому для успішних реформ зміна свідомості 
населення стає першочерговим фактором [7, с.16].

Особливу роль у мінімізації корупційних проявів відіграє освіта та 
виховання громадян, яка спрямована на формування в них впевненості 
в майбутньому.

Враховуючи вищенаведене, як зазначає Бусол О.Ю., позицію якої ми 
підтримуємо, можна виділити деякі заходи щодо підвищення антико-
рупційної культури (перелік яких не є вичерпним):

- формування у громадян з дитинства у всіх закладах (від дитячих 
садків до вищих навчальних закладів) світогляду, в якому немає місця 
корупційній поведінці, через просвітницькі передачі телебачення, радіо, 
в мережі Інтернет, призначені для певних вікових груп;

- залучення працівників засобів масової інформації до висвітлення 
подій, пов’язаних з корупційними діями, та заходів протидії корупції;

- взаємодія з представниками суспільних і церковних інституцій з 
питань виховання громадян у контексті осуду корупції в суспільстві;

- поширення антикорупційних знань, методів виявлення й оцінки 
рівня корумпованості державних службовців;
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- створення системи заохочувальних заходів для державних служ-
бовців, які дотримуються антикорупційної поведінки, а також заохочен-
ня та захисту громадян, які надають достовірні відомості про корупційні 
правопорушення;

- формування у громадян думки про престижність державної служ-
би;

- підтримка професійних організацій з етики і моралі [1, с.498 – 
499].

Отже, як випливає з аналізу вищенаведеного, сприяти мінімізації 
корупційній злочинності в Україні можна виключно шляхом поєднан-
ня законодавчих заходів, кримінального судочинства та просвітницьких 
методів, спрямованих на підвищення соціальної культури громадян. Це 
повинно стати одним із пріоритетних аспектів, який повинен бути вра-
хований державою при розробці заходів по боротьбі з корупцією та вне-
сенні змін та доповнень до чинного законодавства.
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ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЗЕМЕЛЬНИх ПРАВ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Щестюк О.М.
аспірант кафедри соціального права

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Важливою передумовою аналізу гарантій земельних прав громадян 
України є чітке теоретичне та практичне розуміння цієї правової кате-
горії, яка у своїх функціональних проявах перебуває в стані постійного 
вдосконалення.

Чинне законодавство України оперує поняттям «гарантії прав на 
землю» та не містить визначення поняття «гарантій земельних прав». З 
огляду на викладене, поняття гарантій земельних прав, як юридичної ка-
тегорії, має бути не тільки визначене правовою наукою, а й відображене 
в земельному законодавстві України.

Осмислюючи теоретичний зміст поняття гарантій земельних прав 
видається доцільним використати наукові напрацювання теорії держави 
і права, у яких розкриваються зміст та сутність функціонування такого 
державно-правового явища, як гарантії прав і свобод людини та грома-
дянина, яким охоплюється і досліджувана нами правова категорія.

К.Г. Волинка вважає, що гарантії прав і свобод людини та грома-
дянина є певними умовами та засобами, які забезпечують реальне та 
фактичне здійснення її прав і свобод; [1, с.18]. Під гарантіями прав, сво-
бод і обов’язків людини та громадянина О.Ф. Скакун розуміє систему 
соціально-економічних, моральних, політичних та юридичних умов, 
засобів і способів, які забезпечують їх фактичну реалізацію, охорону і 
надійний захист [2, с.187]. Розкриваючи теоретико-правовий зміст по-
няття гарантій прав і свобод людини та громадянина, І.Й. Магновський, 
вказує на такі їх ознаки, як нормативність, доцільність, формальна ви-
значеність, втілення справедливості, системність, фундаментальність, 
безперервність та індивідуальність дії, значущість, забезпеченість дер-
жавою, універсальність та пріоритетність [3, с.11].

Як відомо, гарантії прав і свобод людини та громадянина є досить 
складною та розгалуженою системою, яка може бути класифікована 
за різними підставами. Класифікаційний поділ гарантій прав і свобод 
людини та громадянина за їх змістом та видом, запропонований П. М. 
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Рабіновичем, Є.Б. Білозьоровим та В.Ф. Погорілком найбільш влучно 
відображає їх сутність та функціональне спрямування. За вказаним кри-
терієм, П. М. Рабінович поділяє гарантії на загальносоціальні (економіч-
ні, політичні, духовно-ідеологічні) та спеціальні (встановлені державою 
юридичні норми, які спрямовані на забезпечення прав людини, а також 
практична діяльність із застосування цих норм та правозастосовчі акти 
відповідних органів влади) [4, с. 7-8], В.Ф. Погорілко – на загальносус-
пільні (загальносоціальні) та юридичні [5, с.41], а Є.Б. Білозьоров – на 
загальні (економічні, політичні, соціальні, ідеологічні та культурні) та 
спеціальні (правові) [6].

Для цілей даного дослідження зупинимо увагу саме на юридичних 
(правових) гарантіях прав громадян та їх сутності, до яких і відносять-
ся гарантії земельних прав громадян України. О.Ф. Скакун, визначає 
поняття юридичних гарантій прав і свобод людини і громадянина, як 
систему юридичних засобів і способів охорони і захисту прав людини 
і громадянина. [2, с.188]. М.В. Цвік та О.В. Петришин, під юридични-
ми гарантіями прав громадян розуміють систему засобів та інститутів, 
спрямованих на створення умов для реалізації прав людини, забезпе-
чення їх всебічної охорони та захисту від порушень [7, с. 456]. Особли-
вістю таких поглядів на визначення поняття юридичних гарантій прав 
громадян є врахування у них відмінностей понять реалізації, охорони та 
захисту, а відтак розрізнення функціонального призначення гарантій ре-
алізації, гарантій охорони та гарантій захисту таких прав від порушень.

В контексті викладеного, слід погодитись із твердженням Є. В. Біло-
зьорова про те, що головне призначення гарантій полягає в забезпеченні 
всіх і кожного рівними правовими можливостями для набуття, реаліза-
ції, охорони та захисту суб’єктивних прав і свобод [6]. Відтак, гарантую-
чи права громадянам, держава формально узгоджує їх об’єктивні потре-
би, як суб’єктів суспільних відносин з умовами та засобами задоволення 
таких потреб у правовідносинах.

Аналізуючи усе вищевикладене вбачається, що (юридичні) гарантії 
прав громадян охоплюють систему формально визначених та забезпе-
чених державою нормативних умов та засобів реальної та справедливої 
реалізації, охорони та захисту правових можливостей, наданих грома-
дянам.

Відтак, гарантії земельних прав громадян України можна визначити, 
як систему формально визначених та забезпечених державою норматив-
них умов та засобів реальної та справедливої реалізації, охорони та за-
хисту земельних прав, наданих громадянам України.
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Разом з цим, осягнути зміст поняття гарантії земельних прав грома-
дян України неможливо без розуміння змісту поняття земельних прав 
громадян.

Поняття земельних прав громадян України охоплює формально ви-
значену та гарантовану державою сукупність їх правових можливостей 
діяти певним чином для задоволення своїх потреб, як суб’єктів земель-
них правовідносин.

Осмислюючи зміст вказаного поняття слід виходити з філософсько-
го визначення змісту будь-якого предмета чи явища, як певним чином 
впорядкованої сукупності елементів та процесів. При цьому, доцільно 
також враховувати теоретичні міркування П.М. Рабіновича, який до 
змісту прав людини включає умови та засоби, які складають можливос-
ті людини, необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку 
[7, с.7].

Правомірність діяльності будь-якого суб’єкта в правовідносинах 
може бути оцінена на її відповідність наданим правовим можливостям. 
Таку діяльність характеризують її внутрішні закономірності та зовнішні 
прояви, зокрема: суб’єктивно усвідомлена відповідність нормам права 
і межам дозволеного, спрямованість на досягнення соціального резуль-
тату, залежність правомірності результатів такої діяльності від право-
мірності умов, засобів і способів (форм) її вчинення. Відтак, реальність 
забезпечення здійсненності конкретних потреб та інтересів громадян, 
як суб’єктів правовідносин, напряму залежить від об’єктивно визначе-
ної та гарантованої державою єдності в наданих правових можливостях 
умов та засобів їх реалізації, охорони та захисту. Зважаючи на це, до 
змісту земельних прав громадян України слід включати формально ви-
значені та гарантовані державою умови та засоби реалізації, охорони та 
захисту їх правових можливостей діяти певним чином для задоволення 
своїх потреб, як суб’єктів земельних правовідносин.

З огляду на викладене, поняття змісту земельних прав громадян 
України можна визначити як впорядковану сукупність гарантій їх реалі-
зації, охорони та захисту.

--------------------------
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Для будь якого суспільства несприятлива ситуація, що зі зниженням 
потенціалу якісних загальнолюдських і духовних цінностей, з’являється 
такий негативний суспільний феномен, як соціальне сирітство. Прихо-
ване чи явне, але дуже небезпечне для реалізації державної політики у 
сфері охорони дитинства. Адже, в сучасному розумінні діти виступають 
специфічною соціально-демографічною групою населення та мають ві-
кові, психологічні й соціальні особливості, які необхідно враховувати у 
процесі формування та реалізації державної політики у сфері охорони 
дитинства в Україні.

Безпосередньо в сучасній періодичній науковій літературі існує до-
сить багато наукових праць присвячених розкриттю піднятої проблема-
тики, серед яких варто вказати: Л. Ф. Кривачука який висвітив розумін-
ня дитини, як об’єкта державної політики у сфері охорони дитинства в 
Україні. Зокрема в його роботі розглянуто теоретичні та нормативно-
правові засади визначення об’єкта державної політики у сфері охоро-
ни дитинства [1] та О. М. Василенко, Р. В. Трояна, які описали сучасні 
нормативно-правові засади державної політики з питань захисту прав 
дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, що 
опинилися у групі ризику соціального осиротіння [2].

Відзначені науковці вказали, на необхідність вирішення проблемати-
ки забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування у процесі формування й реалізації державної, 
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регіональної політики з питань захисту прав дітей, яка в першу чергу, 
враховувала б інтереси дітей, що опинилися у групі ризику соціально-
го осиротіння та визначила шляхи вдосконалення системи соціального 
захисту таких дітей задля збереження та захисту права таких дітей на 
сімейне виховання та оточення.

В процесі формування та реалізації державної політики у сфері за-
побігання соціального сирітства, як негативного суспільного явища, на 
управлінському рівні необхідно враховувати, що діти мають значні по-
тенціальні можливості, а це зумовлює неприпустимість недооцінки ролі 
та місця дитинства в державотворчих процесах.

Станом на 2018р. в Україні створено систему інституцій, покликаних 
захищати права дитини, серед яких Уповноважений Президент Украї-
ни з прав дитини, міністерства Соціальної політики, Охорони здоров’я, 
Освіти і науки, судові, правоохоронні органи, прокуратура, науково-
дослідні інститути, значна кількість громадських організацій.

Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної під-
тримки дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування та дітей, 
що опинилися у групі ризику соціального осиротіння, – визначає Закон 
України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального 
захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
який є складовою частиною законодавства про охорону дитинства.

Наразі, одним з актуальних нормативно-правових документів, спря-
мованих на профілактику соціального сирітства в Україні, є «Національ-
на стратегія реформування інституційного догляду та виховання дітей 
на 2017 – 2026 роки та план заходів з її реалізації.»

На даний час в рамках цієї стратегії розглядається система інститу-
ційного догляду та виховання дітей, яка є не лише затратною, а також 
негативною, неефективною та шкідливою як для самої дитини, так і 
для її сім’ї та суспільства в цілому. Зрозуміло, що тривале перебуван-
ня дитини поза межами сім’ї призводить до руйнування її особистісних 
зв’язків з батьками. Діти виростають непідготовленими до самостійного 
життя, не мають необхідних соціальних умінь і навичок. [4]

Згідно із поглядами Б.І.Андрусишина, бачення процессу «деінсти-
туціалізації» як фактора подолання соціального сирітства в Україні не 
обмежується тільки виведенням дітей із закладів, а передбачає розвиток 
мережі превентивних і підтримуючих послуг на рівні громади, орієнто-
ваних на задоволення потреб дітей і захист їх прав.

Деінституціалізація або трансформація послуг для дітей – це, по 
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суті, процес відмови від системи догляду, яка ґрунтується на великих 
інституціях, і перехід до низки інтегрованих послуг на основі сім’ї та 
громади.

Натомість на законодавчо-постановчому рівні узагальнена мета «де-
інституалізації» визначається, як запровадження відповідних змін у сис-
темі захисту дітей, орієнтованих передусім на збереження та підтримку 
сім’ї, як найкращого забезпечення прав та інтересів дитини.

За визначенням Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для країн ЦСЄ/
СНД деінституціалізація розуміється як процес, що включає чотири 
компоненти [4]:

1. Профілактика соціального сирітства (попередження направлення 
та перебування дітей в інституціях без необхідності, недопущення на-
правлення їх в інші заклади).

2. Пошук та розробка належних альтернативних форм сімейного 
влаштування і надання замісним сім’ям послуг і системи пільг.

3. Робота з персоналом закладів для дітей з метою мінімізації спро-
тиву закриттю і передачі дітей в сім’ї, планове закриття, випереджуюча 
перепідготовка персоналу або їх працевлаштування.

4. Створення умов більш високої якості життя тим дітям, які в силу 
різних причин не будуть передані у сімейні форми.

Таким чином, ЮНІСЕФ розглядає деінституціалізацію не просто як 
заходи зі скорочення кількості дітей в інтернатних закладах, а як всебіч-
ний процес, який передбачає планування перетворень, скорочення кіль-
кості закладів інтернатного типу і/або їх закриття, що супроводжується 
створенням цілого комплексу різноманітних послуг з влаштування дітей 
з урахуванням їх права на сімейне виховання та оточення.

Натомість розпорядженням КМ України від 9 серпня 2017 р. №526-р 
прийнято «Національну стратегію реформування системи інституцій-
ного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з 
реалізації її І етапу», де встановлюється тотожність термінів деінститу-
ціалізація та деінституалізація.[5]

В науковій літературі узагальнені позиції соціальної проблематики, 
«соціального сирітства», в межах визначення даного поняття, як предмета 
міждисциплінарного дослідження розглядається в роботах О.Терновця 
[3], де поняття «соціальне сирітство» розглядається як комплексний со-
ціальний феномен, який досліджується на міждисциплінарному рівні. В 
загальному розумінні «деінституціалізацію» слід розглядати, як фактор 
подолання соціального сирітства в Україні в умовах де не тільки обмеж-
ується виведення дітей із закладів, а й передбачається розвиток мережі 
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превентивних і підтримуючих послуг на рівні громади, орієнтованих на 
задоволення потреб і захист прав дітей, які опинилися без батьківсько-
го піклування, без сімейного виховання та задля подолання соціального 
сирітства в Україні.
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The importance of this topic is that freedom of religion is directly the root 
of such key principles of International Law as Democracy and Humanism 
and is one of the most fundamental human rights. In fact, it is viewed as the 
oldest internationally accepted human right. However, in the modern world, 
there are a number of problems. So, in 2017 about 5.5 billion people-77 per-
cent of the world’s population-lived in countries with high or very high levels 
of religious freedom, compared with 68 per cent only six years earlier.

Important for its development were the religious civil wars of the 16th-
17th centuries, as well as the philosophy of the Enlightenment. The Augs-
burg Religious Peace, dated September 25, 1555, established the principle of 
cuius regio, eius religio (“Each Prince defines the religion of his subjects”), 
which provided for the recognition of Protestant rulers equal to their Catholic 
counterparts within the empire. The Westphalian treaty, which culminated in 
the Thirty Years War in Central Europe in 1648, contained the provisions of 
its Osnabruck Treaty of October 24, 1648, which limited the power of the 
territorial sovereigns to make a decision on the religion of their subjects [1, 
p.56]. Under Art. (31) and (32) of the Osnabruck Treaty, the sovereign was 
obliged to accept the religious status quo, as it existed in 1624). This rather 
limited form of tolerance has been transformed into an individual right by the 
philosophy of the Enlightenment and has come from there all important hu-
man rights documents of the eighteenth century and, in particular, played an 
important role in early American constitutionalism [2, p.20].

Nowadays, all major human rights treaties encompass parts concerning 
the free exercise of religion and the forbiddance of discrimination on reli-
gious grounds: Arts 18 and 2 Universal Declaration of Human Rights (1948) 
(UDHR), Arts 9 and 14 European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms (1950) (ECHR), Arts 18 and 2 (1) Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights (1966) (ICCPR), Arts 12 and 
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1 (1) American Convention on Human Rights (1969) (ACHR), Arts 8 and 2 
African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981) (AChHPR), and Arts 
30 and 4 Arab Charter on Human Rights (2004) [3, p.76].

Moreover, certain treaties concerning specific human rights embody 
clauses relating to freedom of religion. This is the case, for example, with 
Art. 14 Convention on the Rights of the Child of 1989, Art. 4 Convention 
concerning the Status of Refugees of 1951, and in international humanitar-
ian law as far as the protection of the civilian population in armed conflict is 
concerned (Art. 27 (1) para. 1 Geneva Convention relative to the Protection 
of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 [‘Geneva Convention 
IV’].

In the 1960s, the United Nations sought to adopt a declaration and a con-
vention on religious freedom, which could serve as a means of interpreting 
the existing provisions [4, p.98]. The last official appeal dates back to 1973 
– on November 25, the UN General Assembly eventually adopted the Decla-
ration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination 
on the basis of Religion or Belief.

The 1981 Declaration is not binding. Nevertheless, the adoption by con-
sensus in the UN reflects a broad general understanding of the issues under 
consideration, and this Declaration is considered its interpretative value, as 
much as the guarantees in Art. 18 ICCPR are concerned. Moreover, the most 
fundamental aspects of freedom of religion contained in the 1981 Declaration 
must be considered to constitute customary international law [5, p.11].

The 1986 Resolution has established the new review mechanism which 
grants the Special Rapporteur the right to deal with individual situations and 
to conduct fact-finding requirements. Special Rapporteur must base the find-
ings not only on official documents provided for by the government, but may 
also look into information received from non-governmental organizations in-
cluding organizations of religion or belief.

A second considerable vehicle which has already been used by the first 
Special Rapporteur is the practice of state visits [6, p.23]. The use of this in-
strument has been elaborated over the last years. Today country reports exist 
for vast majority of States around the globe.

In accordance with General Comment No. 22 of the Human Rights Commit-
tee, freedom of religion should be widely interpreted. It protects non-theistic, 
theistic, and atheistic beliefs, as well as the right not to confess any religion or 
religion. This means that the art. 18 The International Covenant on Civil and 
Political Rights is not limited to the application of traditional religions and 
does not demand the institutional features of traditional religions [7, p.75].
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A common report of the Special Rapporteurs on Freedom of Religion and 
Belief and on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xeno-
phobia and Related Intolerance of 2006 correctly emphasizes that freedom of 
religion protects primarily the individual and to some extent collective rights 
of the community concerned, but not religions. Therefore, it is necessary to 
establish a link to protected forms of manifesting one’s religion or belief 
[8, p.11-12]. Furthermore, the report properly accents that with respect to 
religion there is no provision requiring States to criminalize solicitation to 
discrimination.

Whilst freedom of religion was laid down in the international context 
as a priority human right, the jurisprudence of the European Court of Hu-
man Rights (ECHR) emphasized the corporate aspects of religious freedom 
not only as a collective right to freedom of religion. persons belonging to a 
certain religious association, as well as association as a separate legal en-
tity. Impeccably, in cases where government agencies tried to interfere with 
the internal structures of a religious association, he created the right of the 
community to “function peacefully, free from arbitrary state interference” 
(Hassan and Chaush v. Bulgaria). This corporate right derives from the right 
to freedom of religion of an individual believer, but this may refer to an as-
sociation. In the same conclusion, the ECHR has obliged the state to remain 
neutral in relations with different religions, confessions and beliefs. The con-
cept of neutrality is not as developed as in various national legal contexts, but 
the court clearly emphasizes its fundamental importance when it claims that 
«autonomous existence of religious communities is indispensable for plural-
ism in a democratic society» [9, p.44].

Both Art. 9 (2) ECHR and Art. 18 (3) ICCPR allow restrictions only with 
respect to manifestations of religion or belief. Such restrictions must be pre-
scribed by law and be necessary to protect public safety, order, health or mor-
als, or the fundamental rights and freedoms of others.

Furthermore, the Human Rights Committee rightly emphasized that re-
strictions are not allowed on grounds which are not specified. This relates 
primarily to justifications based on national security which is mentioned in 
other provisions of the ICCPR but not in Art. 18 (3) ICCPR. Eventually, it is 
significant that restrictions may not be imposed for discriminatory purposes 
and applied in a discriminatory way.

Freedom of religion has become one of the most important instruments 
for the regulation of conflicts in societies which are becoming more and more 
culturally diverse. Although the broad concept of religion, which is suggested 
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by General Comment No 22, is not always applied in practice, it promises to 
be an adequate solution. Special Rapporteur A. Amor has rightly accented 
that there are broad ways of limiting the exercise of freedom of religion for 
reasons of public safety and in the interest of protecting the rights of others.

As the report of 2016 shows, many governments around the world use 
discriminatory laws that restrict citizen’s freedom of religion or belief, espe-
cially in Muslim states.

In Turkey government continued to prosecute individuals for «openly dis-
respecting the religious belief of a group». The government continued to limit 
the rights of non-Muslim minorities, especially those it did not recognize as 
covered by the 1923 Lausanne Treaty. Non-Sunni Muslims did not receive 
the same protections as recognized non-Muslim minorities.

In Algeria the constitution declares Islam to be the state religion and pro-
hibits state institutions from behaving in a manner incompatible with Islam. 
Offending or insulting any religion is a criminal offense. Proselytizing of 
Muslims by non-Muslims is a crime. There were reports of employment dis-
crimination against non-Muslims and one incident of attempted vandalism 
against a church.

The constitution of Bahrain declares Islam to be the official religion and 
sharia to be a principal source for legislation. It provides for freedom of con-
science, the inviolability of places of worship, and freedom to perform reli-
gious rites. The law prohibits anti-Islamic publications and mandates impris-
onment for «exposing the state’s official religion to offense and criticism». 
The police continued to restrict entry and exit into the predominately Shia 
neighborhood though the end of the year. Representatives of non-Muslim 
religious groups reported there continued to be general acceptance of their 
presence and activities, although there were reports some employers denied 
migrant workers the opportunity to observe their religious beliefs.

So, religious freedom is the cornerstone of peace in a world where there 
are many competing philosophies. The international community has at the 
moment developed important tools for protecting theistic, non-theistic, and 
atheistic beliefs. However, in connection with the orthodox dogmas of certain 
religions, the persecution of adherents of other religions is taking place.
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В період розбудови України як демократичної, правової та соціаль-
ної держави, в часи активних євроінтеграційних процесів надзвичайно 
важливим стає вивчення не лише різноманітних характеристик злочин-
ця і наслідків його діянь, а й особи, потерпілої від такого роду діянь, 
тобто жертви злочину.
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Одним з перших вчених, який досліджував жертву злочину, був 
Б.Мендельсон. Саме він ввів у науковий обіг поняття «віктимність» 
як якусь протилежність злочинності, основними компонентами якої є 
сприйнятливість і схильність людини ставати жертвою злочину. Віктим-
ність особи можна визначити як сукупність уроджених або соціально 
набутих біофізичних, психологічних, соціальних рис особистості, які, 
взаємодіють із зовнішніми умовами та підвищують імовірність стати 
жертвою злочину. Ці властивості привертають увагу злочинця, форму-
ють у нього злочинний намір. Віктимність особи – поняття динамічне: 
вона може видозмінюватися протягом усього життя й залежить від різ-
них чинників, та перш за все – від її носія [5]. Також окремі аспекти 
феномену віктимності особистості досліджували у своїх працях такі на-
уковці, як Юрченко О.Ю., Л. В. Франко, В. С. Мінська, та ін.

Безумовно, віктимність є досить стійкою особистісною якістю і з 
точки зору соціальної психології знаходиться у тісній взаємодії із за-
ниженою самооцінкою, нездатністю, а часом і небажанням відстоювати 
власну позицію і брати на себе відповідальність за прийняття рішення у 
проблемних ситуаціях.

Віктимна поведінка становить зовнішній прояв віктимності особи. 
Вона формується під впливом генотипу, життєвого досвіду та середови-
ща проживання [3]. Наприклад, Л. Франк наголошував на необхідності 
дослідження психологічного рівня віктимності, обґрунтовуючи це мож-
ливістю відповіді на основне питання віктимології: чому саме ця осо-
ба або група осіб стають жертвою злочину? Чому за схожих обставин 
одні так легко стають жертвами злочинів, а інші благополучно уникають 
небезпеки? Жертва своїми віктимологічними девіаціями інколи “споку-
шає” злочинця на посягання. Це не означає, що за межами криміноло-
гії залишаються кримінальні ситуації, де жертвою стають особи з ней-
тральною поведінкою. Але наукове і практичне значення має сам процес 
перетворення людини на жертву злочину, тобто потребує вирішення пи-
тання: внаслідок яких негативних явищ об’єктивного і суб’єктивного 
характеру одні люди на індивідуальному чи іншому рівнях (прошарок, 
група) стають більш уразливими для злочинних дій, ніж за тих самих 
умов – інші [6, c.42].

Звертаючись до психологічної літератури, слід зосередити увагу на 
психофізіологічних рисах жертв злочинів, що зумовлюють віктимну по-
ведінку. Психофізіологічні риси пов’язані із дефектами пізнавальних 
психічних процесів (сприйняття, уваги, уяви, пам’яті, мислення), ви-
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кривленим чи ілюзорним сприйняттям небезпечних ситуацій і дій ін-
ших людей. Але поряд з цим значна частина жертв злочинів мають такі 
риси характеру, як довірливість, наївність, сварливість та задирливість 
[1; 2].

Варто зазначити про емоційну сферу жертви злочину. Провідними 
емоційними рисами жертви є ригідність та підвищена сенситивність. 
Ригідність полягає в ускладненому корегуванні наміченої програми по-
ведінки відповідно до об’єктивних вимог розвитку ситуації. Через ригід-
ність жертва не може адекватно реагувати на ситуацію, з якою зіштов-
хнулася, обрати оптимально безпечний варіант поведінки. Підвищена 
сенситивність виражається у високій чутливості до подій, що відбува-
ються довкола або мають відбутися [1, с.127]. Сенситивність зазвичай 
супроводжується безпричинною тривожністю, страхом перед новими 
ситуаціями, незнайомими людьми і усякого роду випробуваннями.

Для найбільш повного з’ясування психологічних особливостей осіб 
з різним типом віктимності необхідно зупинитися на дослідженні Шев-
ченко Л.О [4], яке дозволило виокремити певні групи осіб за особливос-
тями їх віктимної поведінки. У проведенні дослідження брали участь 
чоловіки та жінки у віці від 19 до 45 років, всього 267 осіб. За допомо-
гою анкетування були виявлені умовні групи досліджуваних:

- група віктимних досліджуваних, які у більшості мають віктимний 
досвід, не заперечують свою аутсайдерську позицію і схильні до пере-
живання відчуття безпорадності, самотності, непотрібності. Вони вва-
жають, що однією з причин у формуванні стійкої особистісної віктим-
ності є взаємовідносини з батьками. Ця група є найчисельнішою;

- група аутовіктимних осіб виявилася найменшою й представлена 
жінками молодіжної вікової групи. їх характеризує готовність добро-
вільно «приміряти» на себе роль жертви, тобто вони здатні легко іден-
тифікувати себе із жертвою, присвоювати її особистісні смисли, емоції, 
певну рольову поведінку;

- група гіпервіктимних досліджуваних переважно складається з осіб 
середнього віку, майже усі мають віктимний досвід, причому кожен тре-
тій двічі-тричі ставав жертвою злочинів. Вони схильні до скарг, обвину-
вачень, рідше самообвинувачень, вважають себе невдахами, або жертва-
ми обставин, несприятливих ситуацій, навіть «урочення та сглазу»;

- група невіктимних досліджуваних виявилася найчисельнішою, її 
представники мають активну життєву позицію, відповідально ставлять-
ся до себе, лише 17% мають віктимний досвід Досліджувані цієї групи 
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впевнені у собі, незалежні, відкриті, критичні до себе, в певному сенсі 
задоволені собою, тобто приймають себе як особистість, у складних ви-
падках схильні покладатися на себе, в їх поведінці ознаки рольової ві-
ктимності не виражені. [4]

Отже, значне зростання потерпілих від злочинів у сучасному сус-
пільстві викликає необхідність розробки ефективних заходів, спря-
мованих на здійснення віктимологічної профілактики на усіх рівнях. 
Безумовно, важливе значення має правова освіта населення, проведен-
ня роз’яснювальної роботи, адже знання законів, що регулюють різні 
правовідносини, дозволить багатьом уникнути долі постраждалих від 
злочинів. Організація спеціальних консультаційних пунктів, центрів 
соціально-психологічного впливу на громадян буде додатковим засобом 
інформування населення про способи захисту та уникнення злочинів, а 
програма корекції віктимності дозволить знизити потенціал віктимності 
конкретної особи. Але не слід залишати без уваги й інші засоби профі-
лактики – встановлення охоронної сигналізації, використання технічних 
засобів особистої безпеки тощо.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК 
ИСТОЧНИК РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫх ПРАВ 

РАБОТНИКОВ

Ясинская-Казаченко А.В.
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры «Гражданско-правовых дисциплин»,
Белорусского государственного экономического университета,

Всеобщая декларация прав человека как источник реализации и 
защиты трудовых прав работников представляет собой систему правовых 
предписаний. Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетель-
ствует, что одной из задач трудового права в современных условиях яв-
ляется максимально возможная защита трудовых прав и интересов ра-
ботников, включая право на объединение в профессиональные союзы, 
заключение коллективных договоров (соглашений), право на забастовку 
и разрешение коллективных трудовых споров.

Государства являющиеся членами Организации Объединенных 
Наций и Международной организации труда, стремятся соблюдать 
международные правовые стандарты, среди которых, выделяются по-
ложения: Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международно-
го пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), 
конвенции №98 «О праве на организацию и ведение коллективных пе-
реговоров» (1949 г.), №154 «О содействии коллективным переговорам» 
(1981 г.), №135 «О защите прав представителей работников на пред-
приятии и предоставляемых им возможностях» (1971 г.), рекомендации 
№92 «О добровольном примирении и арбитраже» (1951 г.), №163 «О 
содействии коллективным переговорам» (1981 г.) [1;2] и другие акты.

Следует отметить, что со временем международные договора по 
защите трудовых прав работников стали более целенаправленными и 
специализированными с точки зрения, как затрагиваемых в них про-
блем, так и тех социальных групп, которые нуждаются в защите на 
основе, принятых в них положений.

В частности, XXII Всемирный Конгресс (далее – конгресс), который 
проходил 4 – 7 сентября 2018 года (Турин) выделил как исследователь-
ские, следующие конкретные направления: неформальные работни-
ки; трудящиеся мигранты; международная торговля и труд; организа-
ция, продуктивность и благосостояние на работе; транснациональные 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

395

коллективные соглашения; новые формы социального обеспечения; 
роль государства и производственных отношений.

Неформальные работники. Неформальная экономика охватывает 
все виды экономической деятельности, реализуемые вне формальных 
институциональных рамок – услуги помощи по ведению домашнего 
хозяйства (неоформленные документально); услуги, предоставляемые 
малыми средним бизнесом, работающим, например, семейными ресто-
ранами, малыми гостиницами, пансионатами, прачечными, таксопарка-
ми, автомойками, мелкой торговлей. В рамках создания общего рынка 
труда, необходимо проводить выборочные исследования, в которых бу-
дет представлена информация о численности, составе, структуре, уров-
ню образования, типу занятости и видам экономической деятельности 
работников неформального сектора экономики государств подписан-
тов.

Трудящиеся-мигранты. Ведущее место сейчас принадлежит не про-
сто международным нормам, а универсальным международным дого-
ворам, затрагивающим права человека и трудовые права трудящихся-
мигрантов. Многосторонние документы, охватывающие универсальные 
принципы в сфере труда, которые дают возможность трудящимся-
мигрантам чувствовать себя востребованными и защищенными со 
стороны международного сообщества. Чем выше показатель соблюде-
ния и гарантированности прав трудящихся-мигрантов, тем с большей 
уверенностью можно говорить о гармонизации трудового и социально-
обеспечительного законодательства, создающего общий рынок товаров, 
работ и услуг. Ратификация государствами конвенций МОТ, несмотря на 
положительные перемены в отношении трудящихся-мигрантов, остает-
ся в ряду актуальных вопросов: это касается заработной платы, прину-
дительного труда, охраны труда, а среди прочих последствий и торговля 
людьми.

Международная торговля и труд. Международная торговля, с од-
ной стороны, оказывает воздействие (чаще всего негативное) на 
международные трудовые нормы, а с другой стороны, торговые санк-
ции могут выступать наиболее эффективным инструментом стимулиро-
вания занятости и применения трудовых положений. Речь идет о так 
называемой гонке на дно, когда развивающиеся страны конкурируют 
между собой за привлечение иностранных инвестиций путем сниже-
ния социальных стандартов и демонтажа трудового законодательства. 
Фактическое соотношение сил между государствами и крупнейшими 
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многонациональными корпорациями изменилось, появилось новое явле-
ние – «социальная маркировка» тех производителей, которые выпускают 
продукцию без нарушения трудовых и социально-обеспечительных 
прав.

Организация, продуктивность и благосостояние на работе. 
Коллективные переговоры, договоры и соглашения в настоящее вре-
мя воспринимаются как возможный способ установления гибкости и 
эффективности рабочего места, благополучия работника, как возможный 
инструмент для того чтобы установить условия труда, повысить про-
изводительность труда, получить удовлетворение в заработной плате 
других преимуществах. Если в контексте этого направления рассма-
тривать вопросы: заработной платы и нормирования труда; гибкости и 
эффективности рабочего места; корпоративной социальной ответствен-
ности; новейших цифровых технологий организации труда, их воздей-
ствия на деятельность организации и благополучие работников, то появ-
ление нестандартных форм занятости, таких как работа на базе облачных 
технологий (работа водителем в рамках сервисов такси Uber и «Яндекс.
Такси») ставит перед обществом новую проблему – можно ли таких 
«квазиработников» вовлечь в сферу действия коллективных перегово-
ров, договоров и соглашений, как на них распространить традиционные 
механизмы правового регулирования труда? [4, с. 13].

Транснациональные коллективные соглашения. В качестве ответ-
ной реакции на интернационализацию бизнеса является деятельность 
профсоюзных организаций, которые также стремятся интернационали-
зироваться с тем, чтобы синхронно и солидарно отстаивать интересы 
по отношению к одному и тому же нанимателю на территории разных 
государств. При этом, заключаются социально-партнерские соглашения 
между глобальными профсоюзными федерациями с нанимателями сво-
ей отрасли. Таких соглашений пока достаточно немного, но их коли-
чество увеличивается [5, с. 591]. В связи с этим, появились участники 
и учреждения трансграничного социального диалога; распростране-
ние получили международные рамочные соглашения, корпоративные 
кодексы поведения, стандарт социальной ответственности (ISO 26000).

Новые формы социального обеспечения. К структурно-
функциональной системе новых форм социального обеспечения 
можно отнести объекты, которые, распространяются на работников 
нестандартных форм занятости. Сюда включаются: управление инфор-
мационной, статистической системой и системой социального стра-
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хования; противодействия появления прослойки работающих бедных; 
включение трудоспособных бедных в программы нестандартных ви-
дов занятости; пересчета минимального размера оплаты труда в единой 
связке с прогнозной оценкой прожиточного минимума с учетом стои-
мости жизни в месте его занятости; освобождения минимального раз-
мера оплаты труда от включения в его состав компенсационных, стиму-
лирующих и прочих выплат.

Роль государства и производственных отношений. Некоторым стра-
тегическим предостережением, ответом на вызовы глобализации явля-
ется Программа достойного труда МОТ, которая определяет развитие 
трудового права и права социального обеспечения в современных усло-
виях. Тенденции развития трудового права применительно к реализации 
и защите трудовых прав работников в контексте соблюдения Всеобщей 
деколорации прав человека, связываются именно с этим документом, 
выделяются тенденции, возникшие на основе Программы достойного 
труда и тенденции, находящиеся в стадии трансформации.

В связи с этим, можно сделать вывод, что число международных 
документов по защите трудовых прав работников будет расти и совер-
шенствоваться. Реализация и защита трудовых прав работников нашли 
свое отражение во Всеобщей декларации прав человека, через призму 
таких принципов, как универсальность, взаимозависимость и недели-
мость, равенство и недискриминация, а также принцип, согласно ко-
торому трудовые права одновременно влекут за собой и обязанности 
работников и нанимателей, которые впоследствии находят отражение в 
международных конвенциях и рекомендациях.

--------------------------
Международный билль о правах человека: Всеобщая декларация 1. 

прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, Международный пакт о гражданских и политичес-
ких правах и факультативный протокол. – Нью-Йорк: ООН, 1995. – VII, 
58 с.

Перечень ратифицированных государствами-членами ЕАЭС кон-2. 
венций МОТ в базе данных МОТ Normlex. – Режим доступа: http://www.
ilo.org/dyn/21normlex. – Дата доступа: 13.12.2018.

Головина, С.Ю. Форсайт как инструмент научного прогнозирова-3. 
ния развития трудового законодательства / С.Ю. Головина // Междуна-
родная научно-практическая конференция «История и научное прогно-
зирование развития трудового права и права социального обеспечения» 



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В СВІТЛІ ЗАГАЛЬНОї ДЕКЛАРАЦІї ПРАВ ЛЮДИНИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
398

--------------------------

(Третьи Гусовские чтения): материалы конференции / под общ. ред. Н.Л. 
Лютова, Ф.О. Сулеймановой; сост. Н.Л. Лютов, Ф.О. Сулейманова. – 
Москва: РГ-Пресс, 2018. – 424 с.

Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / 4. 
отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва: Проспект, 2017. – 688 с.



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

399

ЗМІСТ

Пилипенко П.Д.
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ 
ТРУДОВОГО СПОРУ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА  
З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ .......................................................... 3

Луцький Р.П.
ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В ЗАГАЛЬНІЙ 
ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В 
СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ .................................... 7

Мельник К. Ю.
ДО ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВ  
ПРОфЕСІЙНИх СПІЛОК.................................................................... 12

Томашевский К.Л.
К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ТРУДЯЩИхСЯ И ПЕНСИОНЕРОВ В БЕЛАРУСИ В СВЕТЕ 
ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ............................ 15

Чанишева Г.І.
НОРМАТИВНА ОСНОВА КОЛЕКТИВНИх ТРУДОВИх ПРАВ ... 19

Яворська О.С.
ВИхІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ПОРЯДОК, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ........ 22

Авакян С.С.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДОГОВОРУ СУРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА ..................................................................................... 27



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ В УКРАїНІ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
400

Амелічева Л.П.
КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ГІДНУ 
ПРАЦЮ ..................................................................................................... 29

Андрущенко Н.В.
ПРАВО НА ЖИТТЯ НЕНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ .......................... 34

Балог К. С.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА БЕЗПЕЧНІ ТА 
ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ ..................................................................... 38

Барабаш Н.П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО фОНДУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
РОЗВІДУВАЛЬНИх РОБІТ ................................................................. 41

Бацман Л.В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ фІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ........................................................................ 46

Богачук А.Р.
ЩОДО ПОНЯТТЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ПРАЦІ В 
ТРУДОВОМУ ПРАВІ ............................................................................. 48

Бочук Д.В.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ СУДОМ .......... 52

Бригадир І.В.
ЩОДО ЕКОЛОГІЧНИх ТА ЕКОНОМІЧНИх ПРАВ ГРОМАДЯН: 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ................................... 55

Бук М.О.
ПОНЯТТЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ  
ПОТРЕБАМИ .......................................................................................... 58



401
З М І С Т

Бурак В.Я.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ АКТАМИ 
РАДИ ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ........................... 61

Буряк І.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВИх 
ГАРАНТІЙНИх ЗОБОВ’ЯЗАНЬ .......................................................... 65

Ващишин М.Я.
ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВИх ДОКУМЕНТАх ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ.................................................................................. 69

Волк Е.А.
СОГЛАСОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА С 
ПРОфСОЮЗОМ ..................................................................................... 73

Воляник В.І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕхАНІЗМ БОРОТЬБИ З 
ПОРУШЕННЯМИ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПСИхІАТРИЧНИх 
ЛІКАРНЯх ............................................................................................... 78

Галушко О.І.
ПРАВО НА ГІДНЕ ЖИТТЯ ЯК СКЛАДОВА ПРАВА ЛЮДИНИ 
НА ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ...................... 81

Головчак Я.В.
ДО хАРАКТЕРИСТИКИ ЮРИДИЧНИх АКТІВ ООН У СфЕРІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИх ПРАВ ЛЮДИНИ ........... 85

Гузик І.М.
ДОГОВОРИ У СфЕРІ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ........... 89

Гулкевич О.В.
ПАМ`ЯТКА АРхЕОЛОГІЇ ЯК ОБ`ЄКТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ..................................................................................... 92



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ В УКРАїНІ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
402

Гуменюк О.О.
РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В 
МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ ЗАхИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ............ 96

Дей А.М.
хАРАКТЕРИСТИКА ОБСТАВИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІх ............................................................................... 101

Широкова-Мурараш О.Г., Добрянська М.А.
ПРАВА ДІТЕЙ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ У СВІТЛІ 
ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ................................................................. 104

Живчук Ю.В.
ВІДПОВІДНІСТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 
УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ПРАВОСУДДЯ .... 109

Житник Ю.В.
ТАРИф НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ 
АСПЕКТ .................................................................................................. 113

Забзалюк Д.Є., Забзалюк О.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В 
ДОБУ «УКРАЇНСЬКОГО» СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ .............................. 117

Зборівський Ю.-А.Я.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИх 
НЕМАЙНОВИх ПРАВ В СфЕРІ ОхОРОНИ ЗДОРОВ’Я ............ 120

Іванова А.А.
НАСИЛЬСТВО ЩОДО ЖІНОК: ОГЛЯД РІШЕНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ............................... 124

Іванова О.О.
МІЖНАРОДНИЙ ЗАхИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПЕРІОД 
ЗБРОЙНИх КОНфЛІКТІВ ................................................................. 128



403
З М І С Т

Канюка А.М.
ЗАхИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАКИ 
ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ .................................................................. 131

Кішоян А.А.
ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА РАСОВОЮ ОЗНАКОЮ ...... 140

Кобрин А.Т.
ОБОВ’ЯЗОК БАТЬКІВ ЩОДО УТРИМАННЯ ДІТЕЙ: ЗАГАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ ....................................................................................... 143

Ковалёва Е.А.
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ О 
ТРУДЕ МИГРАНТОВ ........................................................................... 146

Ковалёва Т.В.
ЗАЩИТА ТРУДОВЫх ПРАВ ПРИ ДИСЦИПЛИНАРНЫх 
УВОЛЬНЕНИЯх В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ........................... 151

Колос Ю.С
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАхИСТ 
ДІТЕЙ В ххI СТОЛІТТІ ..................................................................... 155

Копыткова Н.В.
СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СфЕРЕ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ............................ 158

Корнілова О.В.
ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ОхОРОНУ ЗДОРОВ’Я ............................... 161

Корнута А.Р.
ПРАВО КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ І УхВАЛ ТА 
ПОРЯДОК ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ......................................................... 164



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ В УКРАїНІ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
404

Косило А.Б.
ЗАхИСНИК В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИх АКТІВ 
ООН ......................................................................................................... 167

Кохан Н.В.
ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИх СПОРІВ ЧЕРЕЗ СПРОЩЕНЕ 
ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ............................................................. 175

Лавренюк О.В.
НЕРІВНІСТЬ ЗАРПЛАТ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ ........................... 178

Лепех А.М.
ОБ’ЄКТИВНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ 
УМОВ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАЦЮ, ЯКІ ПОГІРШУЮТЬ 
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРАЦІВНИКІВ ...................................... 181

Лічко А.І.
ДІЯЛЬНІСТЬ фОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАхУВАННЯ 
УКРАЇНИ ЩОДО ПРОфІЛАКТИКИ НЕЩАСНИх ВИПАДКІВ НА 
ВИРОБНИЦТВІ ЯК ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАхИСТУ ...... 185

Мазаракі Н.А.
МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА  
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД................................................................. 189

Максимець Б.А.
ЗДІЙСНЕННЯ РОЗПОРЯДЧИх ПРАВ СТОРІН У СПРАВІ 
ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ .. 193

Маланчук О.О.
ЗАКОН «ПРО ВІДПУСТКИ» ТА ЙОГО РОЛЬ У ЮРИДИЧНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК В УКРАЇНІ ........... 197



405
З М І С Т

Малюга Л.Ю.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО acquIS commuNautaIre: 
СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПОВНОВАЖЕНЬ .................................................................................. 201

Мамай А.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ БЕЗОПЛАТНОСТІ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ В УМОВАх РЕфОРМУВАННЯ ............................... 204

Михайлова І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ фУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАхУВАННЯ:  
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ............................................................................. 207

Міненко Ю.В.
ЩОДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ СТАТТІ 24 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ ................................................................................................ 211

Міщенко А.В.
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ОБМЕЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ................................. 216

Мошук О.Р.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ У 
ПРАВОВІДНОСИНАх СОЦІАЛЬНОГО СТРАхУВАННЯ ВІД 
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ............................ 219

Нестеренко К.Б.
ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕхНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА 
фОРМУВАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ....... 222

Нікітіна В.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИх ОСІБ НА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ В 
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ........................................................................... 228



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ В УКРАїНІ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
406

Олексюк Д.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАхИСТУ ЕКОНОМІЧНИх, СОЦІАЛЬНИх  
І КУЛЬТУРНИх ПРАВ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ 
ПРАВІ ...................................................................................................... 234

Олійніченко К.А.
МІСЦЕ ЗІБРАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА 
СВОБОДУ МИРНИх ЗБОРІВ ............................................................ 238

Орлова В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ  
ЛЮДИНИ ............................................................................................... 242

Павлюк С.В.
ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ТА ОСОБИСТОЇ 
НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ 
ДАКЛАРАЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ ...................................................... 247

Панова І.Ю.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ)  
ШКОДИ ................................................................................................... 251

Pobiehun M.V.
tHe BaSeS aND reaSoNS For tHe LeGItImate 
reStrIctIoN oF HumaN rIGHtS aND FreeDomS .............. 254

Подорожній Є.Ю.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ МЕхАНІЗМУ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ ............................ 258

Поєдинок О.Р.
ЗАБОРОНА ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА: 
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ VS. ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ ............................................................................................... 261



407
З М І С Т

Пожарова О.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВИх ПРАВ ............. 265

Потапенко А.Д.
ПРОБЛЕМА ЕВТАНАЗІЇ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ 
ПРАВІ: ДОСВІД ДЕРЖАВ ЄВРОПИ ................................................ 268

Причта А.О.
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА РЕфЕРЕНДУМ 
ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ 
АСПЕКТІ ................................................................................................ 271

Прядко А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ РЕфЕРЕНДУМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ ................................................... 276

Радь В.М.
ДИСКРИМІНАЦІЯ В ТРУДОВИх ВІДНОСИНАх ПРИ 
ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ................................................................. 279

Раневич О. Ю.
СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕРЕЖІ СОЦІАЛЬНИх 
ЗАКЛАДІВ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАхИСТ ............. 282

Рим О.М.
ВПЛИВ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ НА РОЗВИТОК 
ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ..................... 287

Савошинская А.Н., Сакель Ю.В.
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВОМ 
ПРАВЕ ..................................................................................................... 290

Самбор М.А.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПОДАННЯ 
ПОЗОВІВ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО 
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ............................. 292



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ В УКРАїНІ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
408

Соболева Ю. В.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРТИВНЫх СПОРОВ (ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ) ............................................................................................ 296

Strekotenko L.V.
Some PecuLIarItIeS IN tHe FuNctIoNING  
oF tHe INStItute For tHe recoGNItIoN oF LeGaL 
PerSoNaLItY, StaNDING For SeLF-DeFINItIoN ................. 300

Стрепко В.Л.
ПРО СУБ’ЄКТІВ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ НАСТАННЯМ РИЗИКУ БЕЗРОБІТТЯ ..................... 304

Тер-Нерсесян К.Н.
СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАхИСТУ ДІТЕЙ  
В УКРАЇНІ .............................................................................................. 308

Ушков М.П.
хАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИх ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИх ГРОМАДЯН .. 312

Федик Л.Б.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ПРАВА НАРОДУ У 
ПОГЛЯДАх УКРАЇНСЬКИх ДИСИДЕНТІВ ................................. 315

Філіпчук А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ТА 
МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В КРАЇНАх АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО 
ПРАВА ..................................................................................................... 319

Фляжнікова Я.В.
НЕЕТИЧНА ПОВЕДІНКА АДВОКАТА ЧИ ПРАВО НА СВОБОДУ 
СЛОВА? ПРАКТИКА ЄСПЛ .............................................................. 324

Фурман С.Ю.
ПОНЯТТЯ КАТУВАННЯ У РІШЕННЯх ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ .................................................................... 328



Хоружа А.І.
ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА В 
УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА .................................................. 333

Циганков М.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ В 
МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ................................................................. 337

Цукан С.В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 
УКРАЇНІ .................................................................................................. 341

Чопко Х. І.
ПОБУТОВІ ВІДхОДИ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ВІДхОДІВ 
СПОЖИВАННЯ. ................................................................................... 345

Чорноус О.В.
ВІДКЛИКАННЯ ПРАЦІВНИКА З ВІДПУСТКИ: ДЕЯКІ ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ............................................................................................... 348

Чудаков М.Ф., Кунец А. Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДхОДЫ К ПОНИМАНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ ............................................................................................. 352

Широкова-Мурараш О.Г., Кота Я.Ф.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАхИСТУ ПРАВ ДИТИНИ У МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ .............................................................................................. 358

Шишко Г.Б.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ............................................................... 363

Шкодяк А.І.
СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
фЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ........................... 368

З М І С Т



«ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІї І ЗАхИСТУ
СОЦІАЛЬНИх ПРАВ В УКРАїНІ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
410

Шуп’яна М.Ю.
АНТИКОРУПЦІЙНА КУЛЬТУРА, ЯК ЧИННИК МІНІМІЗАЦІЇ 
ПРОЯВІВ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ .................................. 373

Щестюк О.М.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЗЕМЕЛЬНИх ПРАВ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ............................................ 378

Юсан О.М.
ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СфЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 
СОЦІАЛЬНОМУ СИРІТСТВУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ 
ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ........................................................................ 382

Yarmolenko V. V.
FreeDom oF reLIGIoN IN moDerN worLD ......................... 386

Ярош С.А.
ПСИхОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНУ ............................................................................ 390

Ясинская-Казаченко А.В.
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК 
ИСТОЧНИК РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫх ПРАВ 
РАБОТНИКОВ....................................................................................... 394



411

ДЛЯ НОТАТОК

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО 
ПРАВА

Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції

«Проблеми реалізації і захисту прав людини  
в світлі Загальної декларації прав людини»

(до 70-річчя з дня ухвалення)

14 грудня 2018 року

Випуск 8

Матеріали доповідей і повідомлень опубліковано 
в авторській редакції

Підписано до друку 23.01.19
Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Друк на різографі. Зам. №23/01-1 Ум. друк. арк. 23,95
Наклад 100 прим.

Видавництво “ГАЛИЧ-ПРЕС”
Видавець ФОП Король І.В.
м. Львів, вул. Гнатюка, 17

Ел. пошта: lvivprint@ukr.net. Тел. 096-59-88-924
Свідоцтво ДК №5353 від 24.05.2017 р.

Друк ФОП Король І.В.
м. Львів, вул. Гнатюка, 17

Ел. пошта: lvivprint@ukr.net. Тел. 096 59-88-924
Код ДРФО 2814706601

Витяг з реєстру платників єдиного податку
№1713073400422 від 28.02.2017




