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ВСТУПНЕ СЛОВО

30-го листопада минуло 95 років від дня 
народження Теодора Івановича Цигили-
ка, одного з фундаторів кафедри соціаль-
ного права (тоді  – трудового, земельного і 
колгоспного), відомого вченого-трудовика, 
який значну частину свого життя присвятив 
науково-педагогічній діяльності та виховав 
не одне покоління фахівців-юристів, працю-
ючи доцентом на юридичному факультеті 
Львівського державного університету імені 
Івана Франка. 

Цигилик Теодор Іванович народився 30.11.1924 р. в с. Коропуж, Го-
родоцького р-ну, Львівської обл. Закінчив юридичний факультет Львів-
ського університету у 1950 р. та аспірантуру в Інституті Держави та пра-
ва АНУРСР м. Київ (1953). 

У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Місцеві ради 
депутатів трудящих Української РСР у період післявоєнної відбудови й 
розвитку народного господарства» (1945-1950 р. р.). З 1953 року по 1955 
рік працював заступником директора, а згодом директором Львівської 
юридичної школи. У 1955-1958 р. р. – старший викладач кафедри пар-
тійного і радянського будівництва Львівської вищої партійної школи, а 
з 1958 р. – доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського дер-
жавного університету. 

Після створення у 1976 р. кафедри трудового, земельного і колгосп-
ного права був переведений на посаду доцента цієї кафедри. 

Автор праць «Суд і прокуратура в СРСР» (Львів, 1961); «Нормативні 
приписи, які регулюють трудові відносини в СРСР» (Львів, 1964); «Пра-
вові питання про охорону праці в СРСР» (Львів, 1966); «Роль місце-
вих Рад у соціалістичних перетвореннях при проведенні колективізації 
сільського господарства в західних областях УРСР» (Проблеми право-
знавства, 1967. Вип. 7); «Основи радянського законодавства про охоро-
ну праці» (Львів, 1973; у співавт.); «Практикум з радянського трудового 
права» (Львів, 1977). 

Помер Теодор Іванович Цигилик 2 травня 1997 р. . Похований у рід-
ному селі Коропуж, Городоцького р-ну, на Львівщині. 
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ДОПОВІДІ І ПОВІДОМЛЕННя 
УчАСНИКІВ КОНфЕРЕНЦІї

ПРО зАСАДИ ІНТЕГРАЦІї ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАїНИ  
ДО ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕйСЬКОГО СОюзУ

Пилипенко П. Д. 
доктор юридичних наук, професор,

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

м. Львів, Україна

Євроінтеграційні процеси, що все більше набирають силу у сфері 
правового забезпечення трудових відносин не оминули і вітчизняного 
трудового права, яке за своїми витоками сягає далеких «радянських ча-
сів». За багато десятиліть ця галузь права пройшла досить складну ево-
люцію, що супроводжувалась посиленою модернізацією та вдоскона-
ленням форм і способів найму робочої сили. Та навіть те, що основний 
нормативно-правовий акт, яким регулюються відносини у сфері праці в 
Україні був ухвалений ще 10 грудня 1971 року рівень гарантій трудових 
прав найманих працівників на сьогодні близький до міжнародних стан-
дартів, які фактично складають основу сучасного регулювання трудових 
відносин, є вихідними ідеями (принципами) трудового права. І саме ця 
обставина дає підстави вважати, що на відміну від інших галузей права 
України, трудове право є найбільш адаптованим за своїм змістом і сут-
ністю до системи права Європейського Союзу. Власне подібні правила 
регулювання трудових відносин, що зумовлені соціальним характером 
норм, покликаних забезпечити належний рівень гарантій основополож-
них прав людини у сфері зайнятості і зумовили необхідність приведення 
трудового права України, як потенційного члена Європейського Союзу 
до єдиних з трудовим правом цієї організації принципів правового регу-
лювання найманої праці. 
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Та обставина, що Україна, на відміну від інших держав на колиш-
ньому пострадянському просторі не спромоглася завершити кодифі-
кації свого трудового законодавства, як видається відіграла при цьому 
навіть позитивну роль. Адже підписавши у 2014 році «Угоду про асо-
ціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його 
державами-членами, з іншої сторони» (далі Угода про асоціацію) наша 
держава фактично дала згоду на приведення свого законодавства до ви-
мог Європейського Союзу і новий Трудовий кодекс, проєкт якого уже 
тривалий час перебуває у парламенті України повинен бути зорієнтова-
ний на втілення у його нормах принципів трудового права, що є власти-
вими для Європейського Союзу. Зрештою про це прямо зазначається в 
Угоді про асоціацію, де наголошується, що сторони надають особливого 
значення утвердженню верховенства права, а співробітництво повинне 
відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основопо-
ложних свобод. 

Варто відзначити, що чинний тепер Кодекс законів про працю не 
містить окремої статті, де б проголошувались на законодавчому рівні 
принципи правого регулювання трудових відносин. Вважається, що 
такі принципи можна почерпнути аналізуючи безпосередньо зміст норм 
трудового права загалом, як цілісного правового утворення. Тому різні 
автори іноді по різному трактували ті чи інші засадничі ідеї на яких ба-
зується трудове право, як галузь вітчизняного права. Або ж беручи до 
уваги Конституцію України та ті її статті, які проголошували основні 
соціальні права громадян подавали їх у значенні принципів трудового 
права. Такими зокрема вважаються право на працю, охорона праці, пра-
во на гідну оплату праці, право на відпочинок, тощо. 

Як бачимо, навіть такий короткий перелік принципів сучасного 
трудового права України яскраво ілюструє їхню спорідненість з тими 
засадничими ідеями, що містяться у Хартії основоположних прав ЄС. 
А якщо ретельніше проаналізувати статтю 43 Конституції України, де 
власне йдеться про право на працю, то можна віднайти й інші норми, 
що мають принципове значення та фігурують серед трудових прав, за-
кріплених Хартією: заборона примусової праці, свобода вибору профе-
сії, заборона дискримінації, справедливі і гідні умови праці та ін. Звер-
таючись до інших статей Основного Закону України можемо побачити 
ще цілий ряд аналогічних принципів, які співпадають із переліком, що 
міститься у цій же Хартії. Тут і свобода об’єднання, і право на освіту, і 
рівність жінок та чоловіків, і заборона дитячої праці, і право на соціаль-
не забезпечення й соціальну допомогу. 
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Тобто, якщо принципи трудового права виводити із змісту основних 
соціальних прав людини і громадянина, то можна констатувати повну 
ідентичність принципів трудового права України та трудового права 
ЄС. 

Разом з тим, якщо ретельніше проаналізувати принципи трудового 
права Європейського Союзу та трудового права України, то можна по-
мітити певні неспівпадіння між цими двома переліками засад правово-
го регулювання відносин найманої праці. Чи можна це розглядати як 
проблему, що в подальшому не сприятиме інтеграції трудового права 
України до системи трудового права ЄС? Очевидно, що ні, адже деякі із 
принципів, які властиві європейському трудовому праву за своєю спря-
мованістю покликані забезпечити правове регулювання трудових від-
носин на наднаціональному рівні. Сфера їхнього впливу значно ширша 
і стосується правового поля усіх держав-членів спільноти. Більше того, 
такі принципи, як правової визначеності, верховенства та прямої дії 
права ЄС, пропорційності та субсидіарності, належать фактично до за-
гальноправових принципів і їх закріплення на рівні нормативного акту 
держави-члена ЄС, який регулює лише суспільно-трудові відносини 
на національному рівні навряд чи може бути виправданим. Принаймні 
приклад Республіки Польщі у цьому плані є доволі показовим, бо навіть 
попри членство в ЄС Kodeks pracy цієї країни в розділі ІІ Podstawowe 
zasady prawa pracy передбачає лише деякі принципи регулювання трудо-
вих відносин, які містяться в Хартії основоположних прав ЄС. 

Що стосується принципу свободи руху (мобільності) працівників, 
який є одним з визначальних принципів трудового права ЄС, то вже Уго-
дою про асоціацію сторони погодили, що відповідно до законів, умов та 
процедур, які застосовуються у державі-члені та в ЄС, ставлення до пра-
цівників, які є громадянами України та які законно працевлаштовані на 
території держави-члена, має бути вільним від будь-якої дискримінації 
на підставі громадянства стосовно умов праці, винагороди або звільнен-
ня порівняно з громадянами цієї держави-члена. Натомість Україна від-
повідно до законів, умов та процедур, що застосовуються на її території, 
повинна забезпечити відповідне ставлення, згадане до працівників, які є 
громадянами держави-члена та на законних підставах працевлаштовані 
на її території. 

Окремо варто звернути увагу на принцип правової визначеності, 
оскільки донедавна він не був особливо популярним в системі права 
України, не кажучи вже про трудове право. На його появу суттєво впли-
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нула судова практика і передусім практика Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ), який задовольняючи вимоги українських позивачів ке-
рувався крім іншого принципом правової визначеності, вважаючи, що 
застосування права у конкретній ситуації має бути передбачуваним. Зре-
штою і Верховний Суд і Конституційний Суд України під час розгляду 
справ про порушення трудових прав працівників зверталися до принци-
пу правової визначеності, «основу якого утворює ідея передбачуваності 
(очікуваності) суб’єктом відносин визначальних правових наслідків». 

Якщо взяти до уваги, що принцип правової визначеності є невід’ємною 
складовою більш широкого за значенням принципа верховенства права, 
то цілком закономірним буде висновок, про приналежність його системі 
права України загалом і трудовому праву зокрема. І це ще одне свідчен-
ня того, що інтеграція трудового права України до однойменного право-
вого формування Європейського Союзу цілком можлива. 

Вже тепер, на етапі участі України, як асоційованого члена у спів-
робітництві з Європейським Союзом сторони передбачали в Угоді про 
асоціацію необхідність «забезпечувати та реалізовувати у своїх законах 
та практиках основні міжнародно визнані трудові стандарти, а саме: a) 
свободу об’єднань та ефективне визнання права на колективні перегово-
ри; b) усунення всіх форм примусової чи обов’язкової праці; c) фактич-
не викоренення дитячої праці; та d) усунення дискримінації стосовно 
зайнятості та професій». 

Крім того сторони підтверджують своє зобов’язання щодо ефектив-
ного виконання основоположних та пріоритетних конвенцій МОП, які 
вони ратифікували, та Декларації МОП стосовно основних принципів 
та прав у світі праці 1998 року, а також розглядають питання про рати-
фікацію та імплементацію інших конвенцій МОП, які класифікуються 
цією міжнародною організацією як такі, що відповідають сучасним ви-
могам. А тому, можна із впевненістю сказати, що правове забезпечення 
трудових відносин найманої праці і в Європейському Союзі і в Україні 
базується на єдиних принципах правового регулювання, які витримали 
випробування часом і стали фактично невід’ємною частиною сучасних 
правових систем, що зорієнтовані на гарантування найвищих соціаль-
них цінностей, дотримання верховенства права, поваги до прав людини 
та її основоположних свобод. 
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 РОЛЬ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА У фОРМУВАННІ 
ОДНОзНАчНОї СУДОВОї ПРАКТИКИ

Вишновецька С. В. 
доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри цивільного права і процесу
Юридичного факультету

Національного авіаційного університету
м. Київ, Україна

Роль науки у формуванні однозначної судової практики полягає в 
тому, що правильне тлумачення, що грунтується на доктринальних до-
слідженнях вчених, є основою правильного, законного і обгрунтовано-
го судового рішення. Однозначна судова практика виступає важливою 
гарантією принципу правової визначеності, завдяки якому працівники 
зберігають впевненість у тому, що норми матеріального і процесуаль-
ного права будуть однаково застосовуватись до одних і тих самих фак-
тичних обставин, незалежно від підсудності спору і особистості судді. 
Наприклад, можна вважати однозначною судову практику у справах про 
визнання укладеним трудового, а не цивільно-правового договору. Так, 
згідно з рішенням Сумського районного суду Сумської області від 4 жов-
тня 2017 р. у справі № 587/1714/17 «основною ознакою, що відрізняє 
підрядні (цивільно-правові) відносини від трудових, є те, що трудовим 
законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація. 
За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльнос-
ті залишається за його межами, метою договору є отримання певного 
матеріального результату. Підрядник, на відміну від працівника, не під-
порядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам 
організовує свою роботу і виконує її на власний ризик» [1]. Згідно з 
постановою Третього апеляційного адміністративного суду м. Дніпро 
від 5 березня 2019 р. у справі № 160/7526/18 «основною ознакою, що 
відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим 
законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За 
цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності 
залишається за його межами, метою договору є отримання певного ма-
теріального результату» [2]. 

Водночас можемо спостерігати й протилежне, як у різних судах 
формується різна судова практика щодо вирішення однакової спір-
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ної ситуації. Наприклад, у деяких судових рішеннях вказується, що на 
контрактну форму трудового договору не поширюється положення ст. 9 
КЗпП України про те, що умови договорів про працю, які погіршують 
становище працівників порівняно із законодавством України про пра-
цю, є недійсними [3]. В іншому випадку [4] суд спирається на рішення 
Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98, у п. 
5 якого йдеться про те, що умови контракту, які погіршують становище 
працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним 
договором, вважаються недійсними (ст. 9 КЗпП України). Аналізуючи 
норми законодавства про працю, враховуючи висновки Конституційно-
го Суду України, колегія суддів дійшла висновку, що в трудовому контр-
акті можуть передбачатися невигідні для працівника умови, в тому числі 
і щодо відповідальності, але вони не повинні суперечити чинному за-
конодавству. 

Судова практика – це сукупність однотипних, таких, що повторю-
ються, рішень судів у справах, що мають схожий фактичний склад. Тут 
суд здійснює неодноразове застосування норм права, які закріплені за-
конодавчо і підлягають цілком однозначній юридичній інтерпретації. 
Правова позиція суду – це юридично аргументована думка суду, ви-
словлена в підсумковому акті під час розгляду конкретної справи або 
в результаті узагальнення судової практики з певного правового питан-
ня, яке не має у законодавстві однозначного юридичного розуміння чи 
являє собою прогалину у правовому регулюванні, вирішену судом за 
аналогією. Отже, судові органи фактично здійснюють правозастосовне 
тлумачення норми, яка не має чіткої юридичної інтерпретації, носить 
неоднозначний характер сприйняття чи породжує суперечливу право-
застосовну практику [5, с. 10]. 

Судове тлумачення може бути нормативним, тобто розрахованим на 
багаторазове застосування, на необмежену кількість однорідних випад-
ків, і казуальним, тобто розрахованим на конкретний випадок. Критері-
єм такого розмежування є поширюваність тлумачення (на необмежену 
кількість однорідних випадків або на один конкретний випадок). Хоча, 
на думку В. В. Лазарєва, судове тлумачення може бути лише казуальним 
[6, с. 100]. З такою позицією не погоджується Є. В. Пірмаєв, зауважую-
чи, що тлумачення, надане вищими судовими інстанціями у постановах 
пленумів, носить нормативний характер [7, с. 19]. 

Зміст судової практики складають тлумачення права (з’ясування, 
роз’яснення і розвиток його змісту) і конкретизація права («пристосу-
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вання» загальної правової норми до конкретної життєвої ситуації). У 
процесі казуального тлумачення норми суд за необхідності здійснює і 
її конкретизацію. Так, застосування норм, які містять оціночні понят-
тя, до спірних правовідносин можливе лише за умови їх конкретизації 
судом. Наприклад, відповідно до п. 24 постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 
листопада 1992 р. № 9 неповажними причинами відсутності на роботі 
вважається поміщення до медвитверезника, самовільне використання 
без погодження з власником або уповноваженим ним органом днів від-
гулів, чергової відпустки, залишення роботи до закінчення строку тру-
дового договору чи строку, який працівник зобов’язаний пропрацювати 
за призначенням після закінчення вищого чи середнього спеціального 
навчального закладу. Таким чином, самовільне використання відпустки 
без погодження з роботодавцем є прогулом, однак, як визначено в ухвалі 
Судової колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України від 28 квітня 2010 р., використання відповідним чином по-
годженої відпустки за відсутності наказу про її надання не може розці-
нюватися як прогул без поважних причин. Не можна визнати прогулом 
без поважних причин невихід працівника на роботу у зв’язку з незакон-
ним переведенням. Водночас переміщення працівника на інше робоче 
місце не є переведенням на іншу роботу і тому не потребує його згоди. 
Ухвалою колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України від 20.12.2006 р. звільнення працівника, який, ознайомив-
шись з наказом про переміщення його для роботи на іншому механізмі, 
до неї не приступив і був відсутній на роботі без поважних причин про-
тягом робочого дня, визнано правильним. 

Судова практика виступає базою для розвитку законодавства, наочно 
демонструючи недоліки правового регулювання і перспективи його роз-
витку, дозволяє заповнити наявні правові прогалини і вирішити правові 
колізії шляхом застосування спеціальних методів тлумачення, наповнює 
абстрактні правові приписи конкретним змістом. Високий рівень роз-
витку правопорядку характеризується появою в законодавстві значної 
кількості оціночних понять, а також так званих каучукових норм, які 
можна наповнити конкретним змістом виключно через судову практи-
ку. В. В. Лазарєв говорить про «імплементацію судової практики», під 
якою розуміє законодавче закріплення сформульованих у правозасто-
совних актах позицій [6, с. 120]. Правоположення, вироблені судовою 
практикою, забезпечують єдність практики застосування судами законо-
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давства під час розгляду певної категорії справ. Сформована у керівних 
роз’ясненнях вищих судових інстанцій однорідна судова практика на-
очно сигналізує законодавцеві про недостатній ступінь урегульованості 
певних суспільних відносин у законодавстві, а отже, про необхідність 
імплементації судової практики в законодавство. Але такий процес 
впливу судової практики на законодавство потребує доктринального 
супроводу. Водночас доводиться констатувати, що зміст наукових дослі-
джень вчених практично не відображається у правозастосовних актах 
судових органів. Не завжди важливість доктринальних розробок визна-
ється і впроваджується в практичну діяльність. Так, Н. Л. Бондаренко 
слушно вказує на те, що, на жаль, переважна більшість дисертаційних 
пропозицій згодом виявляються нереалізованими, частково з причини 
їх недостатньої обгрунтованості, але частіше внаслідок взаємної віді-
рваності науки і практики [8, с. 98]. Тому саме на науку покладається 
завдання вивчення судової практики, проведення аналізу окремих судо-
вих рішень на предмет можливого сприйняття їх законодавцем. Отже, 
актуальним є моніторинг судової практики не лише Верховним Судом 
України, а й науковими колективами, що є важливою умовою розвитку 
українського трудового права і системного вирішення тих проблем, які 
виникають. 
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ім. Івана Франка, 
м. Львів, Україна

Ураховуючи певну дотичність до уможливлення в Україні поліграфа 
[1; 2; 3, с. 117-157; 4, с. 303-318; 5], а також у розрізі ідеї розширення меж 
використання знань науки криміналістики і в позакримінальних юрис-
дикційних сферах [6; 7; 8: 9; 10; 11], спробуємо проаналізувати окремі 
аспекти застосування вищеозначеного технічного приладу, як продукту 
розробки у більшому цієї науки, і у сфері трудових відносин (зрозуміло, 
не претендуючи на дослідницьку першість із задекларованого питання 
[12; 13; 14; 15: 16: 17]). 

Відтак, коротко про: технологічну сутність поліграфа; правові осно-
ви його застосування в Україні; організаційно – тактичні вимоги по-
водження з поліграфом; тенденції його застосування в господарсько-
трудових відносинах. 

Доволі давно на порядку денному стоїть проблема перевірки носія 
вербальної інформації на її правдивість (своєрідна «детекція брехні»). 
Напочатках у цьому сенсі використовували різноманітні ордалії (ви-
пробування водою, вогнем, залізом), судові поєдинки тощо. Проте ін-
струментальні методи «детекції брехні», які ґрунтувалися на наукових 
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фактах, а не забобонах чи віруваннях, почали застосовувати лише в 
кінці ХІХ ст. . Своєю чергою, відповідні владні структури, покликані 
протидіяти злочинам, вперше звернули увагу на психофізіологічну діа-
гностику поліграфом в 1920-их рр. у США. А вже звідти цей метод був 
запозичений іншими державами. 

Початково поліграф розвивався в трьох окремих напрямах: як карді-
осфигмограф (зустрічається також термін «плетизмограф» – прилад, що 
реєструє зміни кров’яного тиску) – в роботах А. Моссо (1875), Ч. Ломб-
розо (1895); як пневмограф (реєструє зміни в параметрах дихання) – до-
сліди В. Бенуссі (1914); та як гальванограф (реєструє електричні реакції 
шкіри) – досліди Л. Гальвані (1791), М. Вігуру (1879), І. Р. Тарханова 
(1889), Б. Сідіса (1908). 

Вперше в розслідуванні злочинів поліграф використав Ч. Ломброзо. 
У другому видання своєї книги «Злочинна людина» він описав випадок 
використання примітивного лабораторного приладу – гідросфигмогра-
фу. У ході перевірки підозрюваного він не виявив помітних змін в арте-
ріальному тиску під час запитань про пограбування, але було помічено 
зниження тиску на 14 мм рт. ст., коли зайшла мова про крадіжку пас-
портів. Спираючись на ці відомості, Ч. Ломброзо правильно встановив, 
що підозрюваний непричетний до пограбування, під час якого було ви-
крадено 20 000 франків, але винен в крадіжці паспортів та інших доку-
ментів. Крім цього, в 1902 р. він брав участь у розслідуванні вбивства 
шестирічної дівчинки, щодо якого підозрювався Тосетті. Ч. Ломброзо 
використав плетизмограф і виявив незначні зміни в пульсі, коли Тосетті 
робив математичні обрахунки; однак, коли йому показували зображення 
закривавлених дітей, реєстр записів пульсу не зафіксував ніяких рап-
тових змін, в тому числі – і на фотографію вбитої дівчинки. Результа-
ти подальшого розслідування переконливо довели, що Тосетті був не-
причетний до цього злочину. Обидва наведені приклади із практики Ч. 
Ломброзо наочно продемонстрували вельми важливий факт: контроль 
фізіологічних реакцій людини може допомогти не лише виявити прихо-
вувану інформацію, але й, що не менш важливо, сприяти встановленню 
непричетності підозрюваного до вчинення злочину. 

Слово поліграф походить від грецького «полі» (πολύ) – багато та 
«графос» (γράφω) – писати; і дослівно може бути перекладено як «ба-
гатописець». У літературі можна знайти й інші, у більшому не корек-
тні назви цього технічного пристрою, на кшталт, «детектор брехні» або 
«лай-детектор» (від англ. lie detector). Хоча є й нейтральні: «варіограф», 
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«децептограф», «психометр», «патометр», «психогальванометр», «пси-
хогальваноскоп», «фотополіграф», «психограф», «реактограф», «рео-
граф», «сфигмограф» тощо. 

Назагал поліграф – це технічний інструмент, функціонально при-
значений для одночасної багатоканальної реєстрації фізіологічних 
процесів, які відбуваються в організмі людини (в серцево-судинній та 
дихальній системах, електрична активність шкіри тощо) під впливом 
психологічних подразників, стимулів з метою подальшої інтерпретації 
отриманих результатів на предмет наявності приховуваної інформації 
або діагностування правдивості чи неправдивості показань особи. 

Сам процес використання поліграфа також називають по різному: 
тестування на поліграфі, опитування на поліграфі, дослідження на по-
ліграфі, перевірка на поліграфі, обстеження на поліграфі (в російсько-
мовній літературі – «опрос с использованием полиграфа», «тестирова-
ние на полиграфе», «проверка на полиграфе»; в англомовній літературі 
– «polygraph testing», «polygraph examination») тощо. Видається, що, 
залежно від контексту, прийнятним є використання кожного з перера-
хованих позначень. Адже в процесі використання поліграфа перевіря-
ються реакції особи на поставлені запитання і залежно від рівня реакцій 
визначається правдивість або неправдивість відповідей. Тому викорис-
тання терміну «перевірка» не суперечить суті цього методу. Перевірка 
відбувається у формі постановки запитань, на які можлива відповідь 
«так» або «ні» (тому терміни «опитування» і «тестування» теж є пра-
вильними); в процесі перевірки реєструються фізіологічні показники 
організму, тобто відбувається своєрідне «обстеження» особи. 

Проте поняття «тестування на поліграфі» є дещо вужчим за змістом, 
оскільки одним із етапів психофізіологічної діагностики є «безпосеред-
нє тестування на поліграфі» (є ще підготовчий етап, т. з. передтестова 
співбесіда тощо). Поняття «опитування на поліграфі» доцільно вживати 
стосовно використання поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності. 
Адже, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право опитувати 
осіб за їх згодою, і саме в межах такого опитування використовується 
поліграф в оперативно-розшуковій діяльності. 

Поняття «дослідження на поліграфі» доцільно вживати стосовно ви-
користання поліграфа в судових експертизах. Оскільки, відповідно до 
ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза – це 
дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мисте-
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цтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку 
з питань, що є або будуть 

предметом судового розгляду. Тому найоптимальнішим варіантом 
для опису методу психофізіологічної діагностики поліграфом є вико-
ристання словосполучень – понять «обстеження на поліграфі» та «пере-
вірка на поліграфі». їх виправдано вживати як синоніми. 

Зрозуміло, що метод психофізіологічної діагностики поліграфом – 
це метод криміналістики. Однак, поліграф використовується і поза меж-
ами кримінального судочинства (про що згодом). Наразі ж – про правові 
основи застосування поліграфа в Україні. 

Насьогодні в Україні немає спеціального закону про використання 
поліграфа (свого часу, правда безрезультатно, у Верховній Раді України 
було зареєстровано законопроект № 4094 «Про захист прав осіб, які про-
ходять опитування (дослідження) на поліграфі» від 17.02.2016 р. Автори 
– А. А. Тетерук, Г. Г. Москаль та ін.). Хоча немає й заборони. Ліцензії на 
придбання і використання поліграфа не потрібно. 

Використання поліграфів у кримінальному провадженні врегульова-
но у вже частково згадуваному Законі «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» і Законі «Про судову експертизу», а також Наказі Мінюсту 
України від 08.10.1998 р. № 53/5. 

Застосування поліграфа у реалізації інших завдань, передусім, під 
час відбору кандидатів на роботу, кандидатів для заміщення вакантних 
посад (кадрового «скринінгу»), під час спеціальних (внутрішніх) та ка-
дрових перевірок, службових розслідувань тощо в Україні тією чи іншою 
мірою врегульовано: ст. 50 Закону «Про національну поліцію» (регла-
ментує застосування поліграфа під час перевірки кандидата на службу в 
поліції: «Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в 
поліції, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі»; ст. 26 За-
кону «Про Державне бюро розслідувань» (передбачає, що до вступу на 
службу до цього органу, а також не рідше одного разу на рік під час про-
ходження служби його працівники проходять психофізіологічне дослі-
дження із застосуванням поліграфа. Психофізіологічне дослідження із 
застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров’я 
людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, 
призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого 
здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у 
відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відпові-
дей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і пред-
ставити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі. 
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Метою проведення дослідження є виявлення можливих правопорушень, 
вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття посади в Дер-
жавному бюро розслідувань або проходить у ньому службу. Крім цього, 
результати психофізіологічного дослідження із застосуванням полігра-
фа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті 
посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею ви-
ключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню 
оцінки працівника. Відмова кандидата на зайняття посади в ДБР від 
участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є 
підставою для відмови в розгляді його кандидатури); ст. 36 ГК України 
(визначає поняття «комерційна таємниця», наведено правові основи і 
гарантії суб’єктам господарювання в реалізації і створенні умов для без-
пеки своєї діяльності); ст. ст. 505–508 ЦК України (розглянуто питання 
комерційної таємниці; майнових прав інтелектуальної власності на ко-
мерційну таємницю; охорони комерційної таємниці органами державної 
влади; строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю); ст. 26 КЗпП України (передбачає можливість проведення ви-
пробувань під час прийому на роботу з метою перевірки відповідності 
працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування/пе-
ревірку повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття 
на роботу); ст. 40 КЗпП України (визначає, що трудовий договір із пра-
цівником може бути розірваний у разі виявлення невідповідності цього 
працівника посаді, яку він обіймає); Законами України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, «Про захист персональних даних» 
від 01.06.2010 р. № 2297-VI, «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. 
№ 1315-VII, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. № 3855-XII, 
«Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII, «Про банки і банків-
ську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. 
№ 2664-III; Постановою КМУ «Про впорядкування застосування контр-
актної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170 (закріплює 
право роботодавця на припинення трудових відносин також і з інших 
причин, не передбачених трудовим законодавством, але зазначених у 
трудовому контракті); Постановою КМУ «Про перелік відомостей, що 
не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611; Постано-
вою КМУ «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного 
дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розсліду-
вань» від 11.05.2017 р. № 449 та ін. 
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Зрозуміло, що застосування поліграфу під час прийняття на роботу 
та проведенні корпоративних перевірок нормативно-правовими актами 
спеціально не врегульовано. Однак на цю процедуру поширюються за-
гальні правові принципи. Передусім – застосування поліграфа можливе 
лише за згодою опитуваної особи і не повинно втручатися в її особисте 
життя та зазіхати на її інші права й свободи. 

Назагал, чинна нормативна база передбачає систему умов застосу-
вання поліграфа. Принаймні: отримання письмової згоди опитуваної 
особи на використання щодо неї поліграфа; застосування лише сертифі-
кованих пристроїв; проведення інтерв’ю та інтерпретація його результа-
тів фахівцем, який пройшов відповідне навчання й отримав допуск до 
такої роботи тощо. 

Окреслимо загальні права осіб, яким запропоновано пройти пере-
вірку на поліграфі, а саме: поліграфна перевірка нікому не може бути 
нав’язана примусово. Це антиконституційно і може бути розцінено 
як посягання на приватне життя; підписка про згоду на проведення 
опитування із застосуванням поліграфа є юридичним документом, а 
тому важливим моментом перевірки; не можна проводити опитування 
суб’єкта шляхом примусу, зокрема із застосуванням сили чи погроз; 
якщо суб’єкту перевірки за віком менше 18 років, необхідна згода на її 
проведення батьків неповнолітнього (та інші, згідно ч. 3 ст. 26 КЗпП). 

Кожний громадянин України також має право: на проведення пере-
вірки досвідченим, кваліфікованим фахівцем; на адекватні умови її про-
ведення; бути поінформованим про причину перевірки; на отримання 
інформації про принцип роботи поліграфа; дати свою згоду на прове-
дення поліграфної перевірки або відмовитись від вказаної перевірки; не 
проходити надмірно тривалу (більше 3 годин) процедуру опитування; 
на відсутність зневажливого ставлення, приниження гідності тощо. 

Рекомендовано, щоб письмова згода чи усна заява на опитування (до-
слідження) особи з використанням поліграфа була додатково зафіксова-
на аудіо- та/або відеозасобом. Крім цього, опитувана особа має право 
брати участь у редагуванні запитань тестування до повного узгодження 
з поліграфологом їх сутності. Також опитувана особа може не відпо-
відати на поставлене запитання або відмовитися від подальшої участі в 
перевірці на поліграфі в будь-який момент процедури. 

Отримана інформація стосовно проведеного опитування особи на 
поліграфі надається винятково його замовнику (ініціатору), а також осо-
бі, яка проходила опитування. 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
18

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

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

Дослідження осіб на поліграфі, крім вже вищезазначеного, також не 
проводиться: 1) у разі наявності медичної довідки про повну або част-
кову недієздатність особи, стосовно якої має бути проведено опитування 
на поліграфі; 2) щодо прогнозування дій особи або її намірів, не під-
тверджених конкретними фактами подій минулого; 3) щодо неповноліт-
ніх осіб (за винятком тих, що вчинили кримінальні правопорушення, 
за які передбачена відповідальність, встановлена КК України); 4) щодо 
осіб старших 70 років; 5) стосовно осіб, які не володіють державною 
мовою за умови відсутності перекладача; 6) щодо осіб, які мають вади 
здоров’я, пов’язані з повною або частковою глухотою, німотою, про-
блемами мовлення, дикцією тощо, за відсутності сурдоперекладача; 7) 
стосовно працівників спеціальних служб (за винятком випадків відпо-
відного письмового дозволу керівництва спеціальних служб); 8) якщо 
поліграфолог перебуває у службових, родинних або інших стосунках 
із особою, яка проходить опитування (дослідження) на поліграфі, а та-
кож за наявності інших обставин, які можуть вплинути на об’єктивність 
висновку поліграфолога; 9) у разі очевидних ознак фізичного або пси-
хічного виснаження, сонливості, перезбудження, втоми опитуваної (до-
сліджуваної) особи на поліграфі тощо. Передбачено можливість прове-
дення повторного дослідження. 

За результатами виконаного дослідження поліграфолог формує та 
подає замовнику у визначені ним терміни, але не раніше ніж через добу 
з дня проведення тестування, довідку (або експертний висновок). 

І на завершення – про окремі організаційно – тактичні аспекти за-
стосування поліграфа за ініціативою суб’єктів господарювання в межах 
проведення спеціальних (внутрішніх) та кадрових перевірок чи службо-
вих розслідувань. 

За наближеними узагальненнями близько 90 % вітчизняних підпри-
ємств зазнають проблеми, пов’язані з розкраданнями і зловживаннями 
з боку персоналу. Дослідники зазначають, що до 30 % усіх банкрутств є 
наслідком протиправних дій з боку тих, хто працював на підприємствах, 
згодом доведених до цього нездатнорозрахункового процесу. Здавалося 
б, підібравши благонадійний персонал, підприємство не мало б стика-
тися із такими ризиками і загрозами… Тобто, навіть якщо під час при-
йняття на роботу тих чи інших кандидатів перевіряли на поліграфі з ме-
тою виявлення їх благонадійності, це не гарантує добросовісну роботу 
означених працівників у процесі трудової діяльності. Навіть прийнявши 
на роботу благонадійну людину, роботодавець через деякий час може 
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отримати правопорушника. Усе залежить від рівня можливості вчиняти 
на підприємстві протиправні вчинки [18]. 

Відтак, і тут поліграф може слугувати належним інструментом про-
тидії протиправним явищами, за умови комплексного підходу в розгля-
ді його як належної складової системи безпеки і механізму запобігання 
матеріально-грошовим втратам відповідними суб’єктами господарю-
вання. Тобто, використовуючи поліграф фахівці можуть і повинні вияв-
ляти не лише благонадійність і лояльність окремих працівників підпри-
ємства, але й намагатися встановити прогалини у цій системі. 

Роботодавець, який не хоче щоб персонал обдурював і обкрадав 
його, намагається знати правду про персонал, реально протидіяти нега-
тивним явищами на підприємстві, впливати на морально-психологічний 
клімат в колективі, мати повну інформацію про кожного співробітника, і 
особливо про тих, хто давно працює на підприємстві і знає його «слабкі 
місця». 

У цьому сенсі для нормальної роботи будь-якого підприємства не-
обхідна організація системного і систематичного отримання інформа-
ції з метою реальної протидії в межах цього підприємства негативним 
явищам, як і проявам відповідного впливу на морально-психологічний 
клімат у трудовому колективі (тут альтернативи поліграфу немає!). Має 
бути також налагоджений дієвий механізм запобігання втратам (зокрема 
– аналітична систематизація діяльності усіх підрозділів підприємства з 
метою протидії цим небажаним проявам господарювання). 

Так чи інакше механізм запобігання втратам охоплює: забезпечен-
ня кадрової безпеки (поліграф необхідний); дотримання встановле-
ного порядку договірної роботи; забезпечення контролю за роботою 
матеріально-відповідальних осіб (поліграф необхідний); забезпечення 
чіткого обліку грошових коштів (поліграф необхідний); забезпечення 
обліку, контролю і управління дебіторською заборгованістю; забезпе-
чення контролю за переміщенням автотранспорту підприємства і витра-
тою палива; забезпечення збору інформації про партнерів і конкурентів; 
проведення службових розслідувань за кожним фактом заподіяння шко-
ди (збитку) підприємству (поліграф необхідний); забезпечення охоро-
ни і режиму; забезпечення технічної безпеки; забезпечення збереження 
матеріальних носіїв інформації (поліграф необхідний); забезпечення 
комп’ютерної безпеки (поліграф необхідний); забезпечення безпеки в 
кризовий період. Як наслідок, фахове використання поліграфа у сенсі 
протидії негативним явищам призведе до стабільної роботи відповідно-
го суб’єкта господарювання, і як результат – до зменшення втрат. 
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Фахівці з безпеки бізнесу зазначають, що розмір збитку від розкра-
дань і зловживань з боку персоналу може досягати до 5 % від фінан-
сового обігу. Це – суттєві кошти. Для інформації: європейські і великі 
вітчизняні підприємства вкладають у свою безпеку 0,5-1 % від фінансо-
вого обігу [18]. Зрозуміло, не всі підприємства взмозі мати в штаті або 
на договірній основі поліграфолога. 

Не вдаючись у деталі, коротко – про запропоновану в літературі ти-
пову схему дій у межах так званої експрес-діагностики підприємства. 

Спільно з керівництвом підприємства провадять відбір осіб, які про-
ходитимуть тестування. В обов’язковому порядку у цю сферу повинні 
потрапити: матеріально-відповідальні особи; відповідні посадовці; 
співробітники, працюючі з «живими» грошима; співробітники, працю-
ючі з секретною (конфіденційною) інформацією; фахівці із закупівель; 
фахівці з продажів; фахівці з топових позицій тощо. Після цього, ви-
щезазначений контингент тестується за спеціальною програмою із за-
стосуванням поліграфа. У результаті отримують необхідну інформацію, 
яку неможливо отримати жодними іншими методами і способами. Тоб-
то, стосовно кожного обстеженого на поліграфі у власника (керівника) 
буде сформовано задокументоване відповідним способом уявлення про 
його благонадійність і лояльність. Відтак надалі керівник (власник) буде 
припускати, наскільки можна довіряти цим особам. 

У ході цих обстежень будуть також виявлені й бізнес-процеси, спря-
мовані на збереження активів, і ті, що не працюють, або ж – взагалі 
відсутні. Виявлені недоліки (помилки чи прогалини) в системі безпеки 
надалі локалізують корегуванням механізму протидії втратам. Вже під-
раховано, що відналагоджений у запропонований спосіб механізм запо-
бігання втратам скоротить їх, середньостатистично, у 10-30 разів [18]. 

Вищевикладені аспекти, звичайно, не вичерпують всієї гами заде-
кларованої теми. Хай навіть у такий усічений (а тому, скоріш за все, 
ускладнений) спосіб, нами продемонстровано певну можливість у за-
стосуванні напрацювань однієї науками в межах об’єкта дослідження 
іншої. Що, своєю чергою, закономірно знаходить відображення в тих чи 
інших проявах суспільного життя держави. Власне ця ідея, як на нас, і 
закладена в основу задуму наукової конференції, поєднаної із 95-річчям 
Теодора Івановича Цигилика. Супутньо також було бажання приєдна-
тись до вдячних спогадів про цю світлу й видатну людину, науковця і 
вчителя, студентом якого свого часу мав честь бути автор цих рядків. 

--------------------------
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Представники державної влади нині мало не кожен день виходять 
з тією або іншою ініціативою щодо запровадження кардинальних змін 
у національне законодавство. Більшість з таких ініціатив не визивають 
особливого захоплення у населення України. Так, нещодавно Міністр 
соціальної політики України Юлія Соколовська представила концепцію 
реформування прожиткового мінімуму в Україні. «Ініціатива передбачає 
«відв’язку» понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показни-
ків від прожиткового мінімуму. При цьому пенсії та допомога малоза-
безпеченим сім’ям залишаться єдиними видами виплат, «прив’язаними» 
до прожиткового мінімуму. Розмір всіх інших виплат пропонуємо вста-
новлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожного року при при-
йнятті Державного бюджету», – заявила Міністр[1]. 

Необхідно звернути увагу на те, що така ініціатива з’явилася на тлі 
заяв Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та Міністра фінансів 
України Оксани Маркарової про заплановане 100 відсоткове підвищен-
ня прожиткового мінімуму. Так, Міністр фінансів України Оксана Мар-
карова в інтерв’ю інтернет-виданню «Лівий берег» відзначила: «Ми ро-
зуміємо, що прожитковий мінімум повинен розраховуватись відповідно 
до реального споживчого кошику і визначатись на рівні реального про-
житкового мінімуму… Звідки повинне з’явитись збільшення? Від еко-
номічного зростання. Економічне зростання дасть можливість отримати 
реалістичні доходи, тоді можуть бути переглянуті ті речі, які турбують 
громадян» [2]. У ст. 7 законопроекту «Про Державний бюджет України 
на 2020 рік» № 2000 від 15.09.2019 р. навіть доручалося Кабінету Мі-
ністрів України здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році 
розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може 
становити розрахунково близько 4251 гривню з відповідним коригуван-
ням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демо-
графічних груп населення. 
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Слід підтримати намагання Кабінету Міністрів України щодо вста-
новлення більш-менш реального прожиткового мінімуму. Разом з тим 
відзначу, що встановлення будь-якого прожиткового мінімуму не цікаве 
громадянам України само по собі. Необхідно забезпечити, щоб розмір 
соціальних виплат відповідав саме реальному прожиткового мінімуму, 
забезпечуючи громадянам України мінімальний набір товарів та по-
слуг. 

Правильною також видається позиція Федерації профспілок України 
(ФПУ) щодо необхідності врахування при доопрацюванні державного 
бюджету на 2020 рік профспілкових пропозицій, серед яких встановлен-
ня прожиткового мінімуму не менше 5,6 тис. гривень. «На жаль, як і в 
минулі роки, профспілки, як сторона соціального діалогу, були відсто-
ронені від участі у формуванні державного бюджету, право на яке мають 
відповідно до законодавства та домовленостей за Генеральною угодою, 
а вчасно спрямовані пропозиції об’єднань профспілок залишилися не-
врахованими урядом», – йдеться в заяві ФПУ [3]. 

З огляду на зазначене, вважаю за необхідне ще раз порахувати реаль-
ний споживчий кошик і на підставі цього вирахувати реальний прожит-
ковий мінімум із залученням до цього процесу відповідних фахівців, у 
тому числі з профспілкового середовища. Після цього внести відповід-
ні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік». 

Зверну увагу урядовців на те, до чого призводить встановлення 
прожиткового мінімуму відірваного від реальної економічної ситуації 
в державі. Так, нещодавно Окружний адміністративний суд Києва ви-
знав протиправними дії Кабінету Міністрів України щодо встановлення 
прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської 
експертизи сформованого споживчого кошика. У своєму рішенні суд 
зобов’язав уряд встановити прожитковий мінімум відповідно до поло-
жень законів України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р. № 
966-XIV та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III. Також суд визнав протиправними 
дії Кабінету Міністрів України із розробки і затвердження законопроек-
ту про державний бюджет на 2019 рік з порушенням порядку встанов-
лення прожиткового мінімуму [4]. 

Щодо ініціативи озвученої Міністром соціальної політики України 
Юлією Соколовською із зміни формули нарахування соціальних виплат, 
відзначу, що, на мій погляд, це спрямоване на створення ситуації, щоб 
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кожне збільшення прожиткового мінімуму не призводило до зростання 
соціальних виплат, а тим більше такого кардинального як на 100 відсо-
тків. Також не зрозумілим залишається те, як будуть визначатися розмі-
ри соціальних виплат у випадку запровадження цих ініціатив. А отже, є 
ризик, що розмір соціальних виплат виявиться доволі малим. 

Вважаю, що держава, яка позиціонує себе як соціальна і правова, за-
кріпивши вказівку на це у ст. 1 Конституції України не може поводитися 
таким чином. Тим більше, що відповідно до ч. 3 ст. 46 Конституції Укра-
їни, пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

--------------------------
Юлія Соколовська запропонувала реформу прожиткового мініму-1. 

му в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. kmu. 
gov. ua/news/yuliya-sokolovska-zaproponuvala-reformu-prozhitkovogo-
minimumu-v-ukrayini

Оксана Маркарова: «Ціль щодо 40% зростання – тяжка, амбіт-2. 
на, але досяжна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lb. ua/
economics/2019/10/25/440657_oksana_markarova_tsil_shchodo_40. html

Профсоюзы требуют от Кабмина увеличения минималки и про-3. 
житочного уровня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://
korrespondent. net/ukraine/4150558-profsouizy-trebuuit-ot-kabmyna-
uvelychenyia-mynymalky-y-prozhytochnoho-urovnia

Суд обязал Кабмин пересчитать прожиточный минимум [Електро-4. 
нний ресурс]. – Режим доступу : https://korrespondent. net/ukraine/4163041-
sud-obiazal-kabmyn-pereschytat-prozhytochnyi-mynymum
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ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННя ПРОЦЕДУРИ 
ПРИТяГНЕННя ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА 

зА ПОРУшЕННя НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

Подорожній Є. Ю. 
доктор юридичних наук, професор,

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

м. Харків, Україна

Застосування заходів юридичної відповідальності до працівників є 
ефективним інструментом забезпечення режиму дисципліни та закон-
ності в трудовому праві. Враховуючи те, що юридична відповідальність 
працівників найчастіше знаходить свій прояв у її негативному аспекті й 
у такому разі до них застосовуються заходи, пов’язані із позбавленням 
їх певних благ (матеріального або нематеріального характеру), на ува-
гу заслуговує питання стосовно визначення особливостей притягнення 
до неї. Встановлення й аналіз вищенаведених особливостей, з’ясування 
законодавчих недоліків, пов’язаних із процедурою притягнення пра-
цівників до юридичної відповідальності в трудовому праві має велику 
практичну цінність, оскільки дозволить уникнути безпідставних звину-
вачень працівників у вчиненні ними правопорушень, попередити при-
йняття уповноваженими особами незаконних і необґрунтованих рішень, 
а також більш ефективно здійснити охорону й захист законних прав, 
свобод та інтересів працівників. 

Сутність процедури притягнення працівників до юридичної від-
повідальності розкрито як закріплену на нормативно-правовому рівні 
сукупність послідовно змінюваних дій уповноважених суб’єктів, на-
правлених на застосування до працівників, які допустили відхилення 
від встановлених у трудовому праві правил поведінки, сприятливих (за-
охочувальних) або негативних (обмежувальних, обтяжуючих) для них 
наслідків задля забезпечення режиму дисципліни та законності. 

Варто відзначити, що у чинному законодавстві України відсутня єди-
на процедура притягнення працівників до трудової відповідальності. Це 
знаходить свій прояв, зокрема, в тому, що законодавством: не визначено 
основні етапи (стадії) такої процедури; не врегульовані питання щодо 
конкретних випадків проведення службових розслідувань і не визна-
чено перелік осіб, по відношенню до яких вони проводиться; питання, 
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пов’язані з проведенням службових розслідувань впорядковуються на 
рівні чисельних нормативно-правових актів підзаконного характеру; в 
положеннях КЗпП України згадка щодо проведення службових розслі-
дувань взагалі відсутня та ін. На підставі чого в трудовому праві до-
речно ввести інститут розслідування трудових правопорушень. Поло-
ження «Про розслідування трудових правопорушень», на початковому 
етапі його запровадження може бути затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України, тобто нормативно-правовим актом підзаконного ха-
рактеру, так як до такого акта можна оперативніше внести зміни, аніж в 
закон. У подальшому, з урахуванням напрацювань у цій сфері, питання, 
пов’язані із проведенням розслідування трудового правопорушення, по-
винні бути відображені на рівні закону. Разом із тим, у будь-якому ви-
падку, потребує нагального вирішення ситуація, пов’язана із внесенням 
змін до положень КЗпП України в частині визначення в них основних 
питань, пов’язаних із здійсненням процедури притягнення працівників 
до трудової відповідальності, зокрема, конкретних дій, що складають 
етапи (стадії) такої процедури: виявлення правопорушення; ініціювання 
та проведення його розслідування, в рамках якого повинна бути доведе-
на вина конкретного працівника, винного в його вчиненні; завершення 
розслідування і видання на його основі розпорядження про притягнення 
конкретного працівника до трудової відповідальності. Запровадження 
вищенаведених змін дозволить, по-перше, підвищити ефективність за-
ходів щодо недопущення, попередження та профілактики трудових пра-
вопорушень, а, по-друге, надасть додаткові та підвищить ефективність 
уже існуючих гарантій охорони та захисту прав працівника. 

Тож, з метою вдосконалення процедури притягнення до відповідаль-
ності працівника за порушення норм трудового права ми пропонуємо: 

а) на рівні КЗпП України закріпити алгоритм дій власника або упо-
вноваженого ним органу, що спрямовані на встановлення складу тру-
дового правопорушення: особи, що його вчинила; наявність вини такої 
особи (форми її вини); які саме норми трудового законодавства були по-
рушені; чи є причинно-наслідковий зв’язок між діяннями особи та про-
типравними наслідками, які настали; за яких обставин було здійснено 
трудове правопорушення (час, місце тощо); 

б) у положеннях КЗпП України повинно бути передбачено правило, 
за яким притягненню працівників до трудової відповідальності пови-
нно передувати проведення розслідування трудового правопорушення. 
А тому ч. 1 ст. 148 КЗпП України має бути викладена в наступній редак-
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ції: «Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповнова-
женим ним органом безпосередньо після встановлення особи, що його 
вчинила, але не пізніше одного місяця з дня її встановлення, не рахуючи 
часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю або перебування його у відпустці, а також часу необхідного 
на проведення розслідування трудового правопорушення, провадження 
в справах про адміністративні правопорушення, кримінального прова-
дження». 

Таким чином, запровадження наведених у науковій праці новацій, як 
вбачається, дозволить: по-перше, підвищити ефективність заходів щодо 
недопущення, попередження та профілактики трудових правопорушень, 
а, по-друге, надасть додаткові та підвищить ефективність уже існуючих 
гарантій охорони та захисту трудових прав працівників. 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО зАБЕзПЕчЕННя яК юРИДИчНА 
ГАЛУзЬ ТА її ВПЛИВ НА СУчАСНЕ РЕфОРМУВАННя 

ПЕНСІйНОГО зАКОНОДАВСТВА 

Сирота І. М. 
кандидат юридичних наук,

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

м. Одеса, Україна

Право соціального забезпечення є однією із галузей у загальній сис-
темі правничої науки, яка уже багато років вивчається студентами ви-
щих навчальних закладів України та використовується на практиці в 
органах державної влади, пенсійного фонду України. Ця галузь права 
стала базовою для підготовки спеціалістів у сфері державної системи 
соціального захисту громадян України. На сьогоднішній день вона роз-
вивається на підставі нових концепцій, затверджених Верховною Радою 
та Кабінетом Міністрів України, а також міжнародних декларацій і стан-
дартів [1,С. 18]. 

Процес розвитку національної галузі права соціального забезпечен-
ня відбувається на підставі її законодавчої бази та міжнародного досві-
ду прав людини, громадянина. Норми права служать індикатором со-
ціальної політики держави. Вони призвані своєчасно реагувати на всі 
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соціальні ризики. Все більш тісним стає взаємозв’язок соціального за-
безпечення та трудової діяльності, його матеріальною забезпеченістю 
при втраті працездатності, збільшенню пенсій тим, хто має більший 
страховий стаж. В цьому випадку державна солідарна страхова система 
забезпечує непрацездатних, це був і залишається одним із важливих на-
прямків соціальної політики і діяльності держави. 

Одним із важливих факторів, під впливом яких зростає необхідність 
підвищення умов соціального захисту, його ролі і значення в житті лю-
дей, є різке зниження рівня забезпеченості економічно пасивної части-
ни населення(людей похилого віку, непрацездатних, безробітних). Тому 
відсутність основного і єдиного джерела існування, яким є заробіток, 
ставить працівника і його родину в непосильно тяжке матеріальне ста-
новище, що в решті решт призводить до злиднів. 

Право соціального забезпечення – це комплексні гарантії які перед-
бачені у законодавстві і діють постійно. Вони встановлюються і забез-
печуються державою, захищаються в судовому порядку. Але потрібно 
відмітити те, що у державі з ринковою економікою є свої особливості. 
Сама по собі ринкова економіка не породжує механізм соціального за-
хисту, так як це потребує правового регулювання, акумулювання і роз-
поділення значних матеріальних затрат, і не приносять прибутку. 

Держава виокремлює основні критерії умов соціального забезпечен-
ня, приймає закони, виключно на рівні Конституції України вирішують-
ся питання соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення. 

Право соціального забезпечення активно впливає на суспільні від-
носини, особливого характеру зміни у законодавстві, запроваджені 
ефективним механізмом у регулюванні пенсійного забезпечення. В його 
функції входить визначення предмету та методу регулювання окремих 
напрямків соціального захисту. 

Одним із основних напрямків, як зазначалось раніше, є пенсійне за-
безпечення. Це найбільша частина права соціального забезпечення. В 
Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів, а бюджет складає 200 мільярдів 
гривень на рік. 

Пенсійна система постійно реформується, осучаснюється. Вже лікві-
довані практично всі спеціальні пенсії, переглянуті умови призначення 
пенсій за віком, інвалідністю, військовослужбовцям, збільшено розмір 
страхового стажу при виході громадян на пенсію, розмір мінімальної 
пенсії. 

Якщо раніше, щоб вийти на пенсію в 60 років було достатньо 15 ро-
ків трудового стажу, то з 2018 року його було збільшено до 25 років. І так 
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до 2028 року, коли для виходу на пенсію буде потрібно мати не менше 35 
років страхового стажу. Це одна з найбільших проблем людей похилого 
віку, які працювали без відповідного офіційного оформлення. Вони не 
матимуть необхідного стажу, щоб вийти на пенсію в 63 роки або навіть в 
65 років, і скоріше за все їх пенсія не перевищуватиме мінімальну. Хоча 
можливим буде випадок, коли цю недостачу стажу можна буде докупити 
у Пенсійного фонду України на встановлених ним умовах. 

Розглядаючи питання про різницю пенсії за віком, необхідно зазна-
чити, що з 1 липня 2019 року жінкам, страховий стаж яких не менше 
30 років, і чоловікам, стаж яких перевищує 35 років, загальний розмір 
пенсії встановлюється в розмірі не менше двох тисяч гривень. Це пе-
редбачено Постановою Кабінету Міністрів «Про внесення змін і деякі 
постанови Кабінету Міністрів України» № 543 від 26 червня 2019 року 
[3,С. 218]. 

Таким чином, реформування пенсійного законодавства активно 
сприяє збільшенню тривалості трудової діяльності, зростанню необхід-
ного стажу роботи, а це означає, що і більш високих розмірів пенсії. 
Збільшення тривалості страхового стажу заохочується чинним законо-
давством при перерахунку розмірів пенсії працюючих пенсіонерів. Че-
рез кожних два відпрацьованих роки працюючий пенсіонер має право 
на перерахунок своєї пенсії. 

Право соціального забезпечення встановлює статус пенсіонера, пра-
ва та обов’язки, ступінь гарантованості зі сторони держави, конкретний 
зміст суб’єктивного права на пенсійне забезпечення, його форми і види, 
визначає порядок і умови, згідно з якими надається конкретний вид ма-
теріальної допомоги та її розмір. Визначає які органи здійснюватимуть 
питання пенсійного забезпечення [2,С. 23]. 

Широкий комплекс питань, які виконуються правом соціального за-
безпечення свідчать про те, що ця галузь активно впливає на всі напрям-
ки реформування законодавства про пенсійне забезпечення. 

--------------------------
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. Ві-1. 

домості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 
Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної 2. 

системи: Закон України від 8 липня 2011 року № 3668. Відомості Верхо-
вної Ради України. 2012. №12, №12-13. Ст. 82. 

Шумило М. М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення 3. 
в Україні: монографія. К. : Ніка-Центр, 2016. 680 с. 
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ЩОДО ПОНяТТя СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СфЕРІ 
СОЦІАЛЬНОГО зАБЕзПЕчЕННя 

Чанишева Г. І. 
доктор юридичних наук, професор,

декан соціально-правового факультету
Національного університету

«Одеська юридична академія»
м. Одеса, Україна

Законодавство України про соціальний діалог у сфері соціального 
забезпечення базується на Конституції України і складається з між-
народних договорів, ратифікованих Україною, КЗпП України, законів 
України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні догово-
ри і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 
«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяль-
ності», підзаконних нормативно-правових актів, актів соціального діа-
логу (колективних угод, колективних договорів, інших актів), локальних 
нормативно-правових актів. 

Законом України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 
2010 року визначено поняття, основні принципи соціального діалогу, 
рівні та сторони, критерії репрезентативності для суб’єктів профспіл-
кової сторони та сторони роботодавців, форми здійснення соціального 
діалогу, статус та повноваження органів соціального діалогу, контроль 
та відповідальність сторін соціального діалогу. 

Термін «соціальний діалог» у національне законодавство був за-
проваджений Указом Президента України «Про розвиток соціального 
діалогу в Україні» від 29 груд. 2005. У чинних законах України засто-
совується саме цей термін («Про соціальний діалог в Україні», «Про 
організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», 
«Про зайнятість населення» та ін.). 

Для законодавства України є характерним не тільки застосування 
терміну «соціальний діалог» замість терміну «соціальне партнерство», 
а й визначення змісту зазначеного поняття, принципів та механізму його 
реалізації. 

Деякі автори дотримуються точки зору, що соціальний діалог і со-
ціальне партнерство є двома самостійними поняттями (В. О. Процев-
ський, В. Л. Костюк, М. П. Стадник та ін.). 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
32

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

Дискусія про співвідношення термінів «соціальний діалог» і «соці-
альне партнерство» навряд чи є конструктивною. Оскільки в національ-
ному законодавстві вже понад 10 років застосовується термін «соціаль-
ний діалог», то і в науці також слід дотримуватися єдиної термінології, 
навіть якщо з точки зору деяких учених термін «соціальне партнерство» 
є більш прийнятним. 

«Соціальний діалог» є складним і багатоаспектним поняттям. Від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» со-
ціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення 
спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами 
соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, робото-
давців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 
з питань формування та реалізації державної соціальної та економіч-
ної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відно-
син. Крім законодавчого визначення даного поняття, соціальний діалог 
у сфері соціального забезпечення також можна розглядати як один із 
принципів правового регулювання соціально-забезпечувальних відно-
син та як інститут права соціального забезпечення. 

Деякі вчені (М. В. Сорочишин) дещо звужують зміст принципу со-
ціального діалогу, пов’язуючи його тільки з колективно-договірним 
регулюванням трудових відносин і вирішенням колективних трудових 
спорів. 

Водночас у практиці МОП до соціального діалогу включають всі 
види переговорів, консультацій і просто обмін інформацією між або се-
ред представників уряду, роботодавців та працівників, які стосуються 
спільних інтересів, пов’язаних з економікою та соціальною політикою. 
МОП розглядає соціальний діалог як найбільш вдалий засіб для вдоско-
налення життєвих умов і умов праці та встановлення соціальної спра-
ведливості. 

Зміст принципу соціального діалогу пов’язується з участю праців-
ників, роботодавців та їх представників (профспілок, їх об’єднань, орга-
нізацій роботодавців, їх об’єднань) у договірному регулюванні соціаль-
них відносин. У цивілізованому суспільстві саме на засадах соціального 
діалогу, договірного встановлення умов праці досягається баланс ви-
робничих і соціальних інтересів роботодавців і працівників, оскільки 
лише централізоване регулювання не дозволяє досягнути цієї мети. У 
чинній Генеральній угоді про регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні 
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на 2019-2021 роки від 14 травня 2019 року включено Розділ ІІІ «Гід-
ні умови праці та соціальний захист працюючих», який містить норми 
і взаємні зобов’язання Сторін саме у сфері соціального забезпечення 
(щодо опрацювання питання вдосконалення методології визначення 
прожиткового мінімуму, вдосконалення системи пенсійного забезпе-
чення, у тому числі пільгового пенсійного забезпечення, перерахунку 
та підвищення пенсій, напрацювання узгоджених змін до законодавства 
щодо справедливого порядку обчислення страхового стажу та заробітку 
для призначення (перерахунку) пенсій та інших страхових виплат за на-
явності заборгованості із сплати єдиного соціального внеску тощо). 

Зазначений принцип передбачає необхідність конструктивного спів-
робітництва сторін соціального діалогу на різних рівнях (національ-
ному, галузевому, територіальному, локальному) для узгодження своїх 
об’єктивно протилежних інтересів, пошуку компромісу, досягнення со-
ціально значимих і корисних результатів. Це випливає зі ст. 1 Закону 
України «Про соціальний діалог в Україні», в якій сформульовано по-
няття соціального діалогу. 

Цей принцип покладено в основу правового регулювання створення 
та діяльності органів соціального діалогу (Національної тристоронньої 
соціально-економічної ради, галузевих (міжгалузевих) тристоронніх 
або двосторонніх соціально-економічних рад, територіальних тристо-
ронніх соціально-економічних рад), різних форм взаємодії та співробіт-
ництва сторін соціального діалогу: обміну інформацією; консультацій; 
узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення колек-
тивних договорів і угод та ін. 

Соціальний діалог у сфері соціального забезпечення також доціль-
но розглядати як самостійний інститут відповідної галузі права, який 
знаходиться на стадії формування. Зазначений інститут традиційно 
пов’язують із галуззю трудового права. Змістом правового інституту 
соціального діалогу є сукупність правових норм, які закріплюють по-
няття, основні принципи соціального діалогу, рівні та сторони, крите-
рії репрезентативності для суб’єктів профспілкової сторони і сторони 
роботодавців, форми здійснення соціального діалогу, правовий статус 
органів соціального діалогу, контроль і відповідальність сторін соціаль-
ного діалогу. Договірне регулювання соціальних відносин, що набуває 
поширення останнім часом, досягнення спільних домовленостей та 
прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу з питань 
формування та реалізації державної соціальної політики, забезпечення 
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соціальних прав людини і громадянина виходять за межі трудоправо-
вого інституту соціального діалогу, а свідчать про галузеву належність 
відповідних правових норм до права соціального забезпечення. 

Таким чином, соціальний діалог у сфері соціального забезпечення 
видається доцільним визначити як: 1) процес визначення та зближення 
позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених 
рішень сторонами соціального діалогу; 2) один із принципів правового 
регулювання соціально-забезпечувальних відносин; 3) інститут права 
соціального забезпечення. 

ДОГОВІР ПРО ДОБРОВІЛЬНУ УчАСТЬ 
У СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ 

Чудик-Білоусова Н. І. 
кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри трудового, земельного 
та господарського права 

Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова. 

м. Хмельницький, Україна 

В умовах реформування системи соціального забезпечення актуаль-
ними залишаються питання його гарантування в разі настання відпо-
відного соціального ризику для осіб, які реалізовують право на працю. 
За умови належної участі застрахованої особи в системі державного со-
ціального страхування, їй здійснюється виплата страхових допомог та 
надання соціальних послуг. 

Соціальне страхування є важливим і необхідним елементом соціаль-
ного забезпечення та формою реалізації соціальної політики держави у 
випадку настання відповідних соціальних ризиків для працівників. Тому 
під ним розуміють сукупність правових, соціальних та економічних від-
носин, в результаті яких забезпечується реалізація принципів соціаль-
ного забезпечення шляхом надання застрахованим особам чи в окремих 
випадках членам їх сім’ї страхових виплат та (чи) соціальних послуг. 
До його основних функцій відносять: формування спеціалізованих гро-
шових фондів, з яких покриваються витрати на непрацездатних праців-
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ників; підтримка матеріального рівня застрахованої особи; компенсація 
втраченого заробітку та (чи) здоров’я за рахунок страхових виплат чи 
оплати послуг у зв’язку з лікуванням, реабілітацією. 

Відповідно відносини, які виникають у сфері соціального страху-
вання є правовими відносинами, у яких чітко визначене коло учасників 
та варіанти їх можливої поведінки. Одним з учасників правовідносин є 
фізична особа (громадян, іноземець, особа без громадянства), за якою 
закон визнає право при настанні відповідних обставин стати суб’єктом 
правовідносин щодо соціального забезпечення. Вона має право на одер-
жання соціального забезпечення у зв’язку з трудовою дієздатністю як 
застрахована в системі соціального страхування. Цим правом може 
скористатися найманий працівник на користь якого роботодавець здій-
снює відрахування та сплату єдиного соціального внеску. Крім осіб, які 
працюють за трудовим договором, застрахованими також вважаються 
особи, на користь яких сплачуються страхові внески до Фонду соціаль-
ного страхування (особи, які самостійно забезпечують себе роботою, за-
ймаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та 
іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від 
цієї діяльності). Право самостійно забезпечувати себе роботою шляхом 
здійснення підприємницької діяльності може виникнути з 16 років(ст. 
35 Цивільного Кодексу України). Тому для цієї категорії суб’єктів дієз-
датність у соціальному страхуванні виникає з шістнадцяти років, одно-
часно з виникненням дієздатності на заняття підприємницькою діяль-
ністю як і для більшості найманих працівників. 

Для вступу у договірні відносини з соціального страхування фізична 
особа має володіти здатністю мати права та обов’язки, здатністю реалі-
зовувати їх шляхом вступу у конкретні правовідносини у сфері соціаль-
ного забезпечення. Правоздатність фізичної особи як учасника право-
відносин є спеціальною, так як вона реалізовує своє суб’єктивне право 
на конкретний вид соціального забезпечення (отримання страхової до-
помоги, соціальної послуги, пенсії) чи у зв’язку з набуттям відповід-
ного статусу, який гарантує можливість отримання відповідного виду 
соціального забезпечення (послуга санаторно-курортного лікування). 
Дієздатність у соціальному страхуванні є здатністю суб’єкта своїми ді-
ями набувати та здійснювати права та самостійно виконувати обов’язки, 
визначені правовими нормами. Для фізичної особи у договірних право-
відносинах з соціального страхування вона наступає з 16 років. Хоча в 
її інтересах може діяти представник, який фактично сприяти реалізації 
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її права на відповідний вид соціального забезпечення. Момент виник-
нення дієздатності у відносинах з соціального страхування визначений 
у законодавстві по-різному. Зокрема особа може реалізувати надане їй 
право: 1) з настанням соціального ризику (безробіття, тимчасова непра-
цездатність), за наявності власного прагнення реалізувати гарантоване 
їй право; 2) наявність волі особи на реалізацію свого права на соціальне 
забезпечення (укладення договору про добровільну участь). Тому дієз-
датністю фізичної особи у правовідносинах з соціального страхування 
є її здатність самостійно чи через представника реалізовувати гаранто-
ване законом право на певні страхові виплати чи соціальні послуги вна-
слідок набуття та здійснення нею суб’єктивних прав та обов’язків. 

Соціальне страхування на добровільних засадах можливе лише вна-
слідок вчинення зацікавленою особою конкретних дій (подання заяви, 
прийняття рішення органом фіскальної служби). Добровільність стра-
хування є принципом соціального страхування (ст. 2 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття», ч. 1 ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування»). Право укладення договору про добро-
вільну участь гарантується для окремих категорій (члени особистого 
селянського господарства, які не належать до осіб, які підлягають стра-
хуванню; особи, які досягли 16-річного віку, не перебувають у трудових 
відносинах з роботодавцями та не належать до платників ЄСВ, зокрема 
іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або пра-
цюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно про-
живають за межами України). Договір укладається на термін не менше 
одного року, крім договорів про одноразову сплату ЄСВ (заяву про на-
мір його укласти подають до органу фіскальної служби за місцем про-
живання, який не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви 
має провести перевірку та укласти договір, що набере чинності з дня 
його підписання). 

Згідно ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи 
— підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, члени фер-
мерського господарства, які не належать до осіб, що підлягають страху-
ванню на інших підставах можуть бути платниками ЄСВ виключно за 
умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування. Відтак укладення договору та сумлінна 
сплата ЄСВ може гарантувати особі, яка його уклала отримання страхо-
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вих виплат, соціальних послуг, які гарантовані законодавством. Призна-
чення, перерахунок та проведення виплат застрахованій особі, а в разі 
її смерті — непрацездатним членам її сім’ї проводиться після підтвер-
дження страхового випадку протягом 10 днів територіальним органом 
Фонду соціального страхування за місцем здійснення обліку страху-
вальника. Добровільна участь у системі соціального страхування у разі 
настання безробіття гарантує особі отримання від центру зайнятості 
страхових виплат та соціальних послуг. Тому базовими характеристи-
ками соціального страхування на добровільних засадах можна вважати 
наступні: обов’язок фізичної особи як страхувальника вносити страхові 
внески; гарантії отримання страхових виплат та соціальних послуг при 
настанні страхового випадку (види страхових виплат, соціальних по-
слуг, їхні розміри визначені в законом); розмір страхових залежить від 
державних соціальних гарантій. 

Отже, договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування дозволяє здійснювати нормативно-
правове регулювання правил поведінки неперсоніфікованого загального 
характеру, що є невичерпними у використанні. Сторони договору наді-
лені відповідною правосуб’єктністю, зміст якої залежить не лише від 
конкретних відносин у сфері соціального забезпечення, але й від ста-
тусу застрахованої особи та терміну сплати страхових внесків. Завдяки 
даному договору забезпечується індивідуальне правове регулювання 
відносин у сфері соціального забезпечення застрахованої особи шля-
хом встановлення індивідуальних правил персоніфікованого характеру. 
Тому держава зобов’язана створити усі умови для посилення гарантій 
та заохочення осіб до вступу у договірні правовідносини з соціального 
страхування. 
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ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАфІчНИХ зАзНАчЕНЬ ТОВАРУ  
В УКРАїНІ 

Яворська О. С.
доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного права 

ЛНУ імені Івана Франка

Географічне зазначення походження товару ідентифікує його на рин-
ку, інформуючи споживача про особливі властивості товару, зумовлені 
місцем його походження та/або людським фактором (наприклад, сир 
Parmigiano Reggiano, вино Tokaj). В ЄС зареєстровано понад 3,5 тис. 
географічних зазначень, тоді як в Україні трохи більше 40 – з них на-
ціональні географічні зазначення переважно мінеральні води, вина та 
зарубіжні, що зареєстровані в Україні (грузинські вина, спиртні напої, 
мінеральні води) [1]. 

Про географічні зазначення товарів йдеться у низці міжнародно-
правових документів, що ратифіковані Україною. Зокрема Розділ 3 Уго-
ди ТРІПС [2] присвячений питанням правової охорони географічних 
зазначень, особливо щодо додаткового захисту географічних зазначень 
для вин та спиртних напоїв. Окремий підрозділ третій глави 9 Угоди про 
асоціацію [3] присвячений власне охороні географічних зазначень. 

Угодою про асоціацію, використовуючи започатковані Угодою 
ТРІПС підходи, зокрема, встановлено взаємозв’язок географічних зазна-
чень і торговельних марок. Згідно ст. 206 Угоди Сторони відмовляють 
у реєстрації або визнають недійсною торговельну марку, яка відповідає 
будь-якій із ситуацій, що згадуються у статті 204(1) цієї Угоди, стосов-
но географічного зазначення, що охороняється, для подібних продуктів, 
за умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після 
дати подання заявки про реєстрацію географічного зазначення на відпо-
відній території. Простіше кажучи географічне зазначення не може бути 
зареєстроване як торговельна марка. 

Охорона географічних зазначень в Україні надається Законом «Про 
охорону прав на зазначення походження товарів» [4]. На виконання між-
народних зобов’язань України, зокрема відповідно до Угоди про асоці-
ацію, 20 вересня 2019 року прийнято Закон «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони 
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географічних зазначень» [5], що набирає чинності 1 січня 2020 року. 
Цим Законом фактично імплементовано приписи Угоди про асоціацію. 

Якщо Закон 1999 року закріплював поняття зазначення походження 
товару як таке, що охоплювало (об’єднувало) такі терміни: просте зазна-
чення походження товару; кваліфіковане зазначення походження товару, 
то, відповідно з 1 січня використовуватиметься єдине поняття – «гео-
графічне зазначення». 

Згідно п. 3 ст. 1 Закону географічне зазначення – найменування міс-
ця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця 
та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені 
головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один 
з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або пере-
робка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній 
території. 

У цьому визначення відсутня вказівка на людський фактор, який ура-
ховується у поєднанні з характеристиками географічного місця. Такий 
їх взаємозв’язок, взаємопоєднання власне і зумовлюють особливі харак-
теристики товару, що походить з певного географічного місця. 

Вказівка на людський фактор міститься у визначенні назви місця по-
ходження товару – вид географічного зазначення, який означає найме-
нування, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного 
місця та який має особливі якості або властивості, виключно або голо-
вним чином зумовлені конкретним географічним середовищем з при-
таманними йому природними і людськими факторами, і всі етапи ви-
робництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або 
приготування) здійснюються на визначеній географічній території. 

Відповідно до пропонованих змін засобом індивідуалізації това-
ру є власне географічне зазначення його походження (мінеральна вода 
Східницька, зареєстровано 15.03.2007.; мінеральна природна вода Трус-
кавецька, зареєстровано 11.01.2010.). Саме воно підлягає державній 
реєстрації, з фактом якої пов’язано виникнення прав інтелектуальної 
власності на такий об’єкт. Відтак виникає питання про співвідношен-
ня географічного зазначення і назви місця походження товару як його 
виду. Закон не встановлює жодних інших видів географічних зазначень. 
Видається, що назва місця походження товару є складовою самого гео-
графічного зазначення, а не його видом. Така назва реєструється як гео-
графічне зазначення. Відтак, розмежовуючи обидва поняття «географіч-
не зазначення» і «назву місця походження товару», законодавець уже 
створив певні труднощі з їх сутнісним тлумаченням. 
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Зі змісту ст. 7 Закону випливає, що правова охорона надається окре-
мо географічному зазначенню, якщо заявлене найменування відповідає 
вимогам абзацу четвертого статті 1 цього Закону (у ньому наведене ви-
значення географічного зазначення) і на нього не поширюються вста-
новлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової охорони 
та географічному зазначенню як назві місця походження товару, якщо 
заявлене найменування відповідає вимогам абзацу десятого статті 1 
цього Закону (у ньому наведене визначення назви місця походження то-
вару) і на нього не поширюються встановлені цим Законом підстави для 
відмови в наданні правової охорони. 

Варто звернути увагу, що у Законі не йдеться про конкретні умови 
надання правової охорони. Тобто правова охорона надається географіч-
ному зазначенню за відсутності підстав для відмови у її наданні. Такі 
підстави встановлені нормами ст. 8 Закону. 

Також варто зазначити про специфікацію товару (ст. 91 Закону). 
Товар, для якого заявляється географічне зазначення, має відповідати 
специфікації, погодженій спеціально уповноваженим органом. Сама ж 
специфікація товару повинна містити такі відомості: а) найменування, 
яке заявляється на реєстрацію як назва місця походження товару або 
географічне зазначення; б) назву та опис товару, в тому числі, якщо це 
доречно, відомості про сировину та основні характеристики товару (фі-
зичні, хімічні, мікробіологічні або органолептичні характеристики то-
вару тощо); в) межі географічного місця, де виробляється товар, і, якщо 
це доречно, територію виробництва сировини, якщо вона є більшою за 
територію виробництва товару або іншою, ніж така територія; г) опис 
способів виробництва товару, в тому числі специфічних умов і незмін-
них місцевих способів виробництва товару в разі їх існування, а також 
інформацію про пакування, якщо заявник вирішить та обґрунтує, що 
пакування товару має здійснюватися саме у визначеному географічному 
місці з метою збереження якості чи гарантування справжності товару, чи 
забезпечення контролю; ґ) відомості про взаємозв’язок особливої якості 
або інших характеристик товару з географічним середовищем, або про 
взаємозв’язок особливої якості, репутації або інших характеристик то-
вару з його географічним місцем походження; д) особливі правила мар-
кування товару (за наявності). 

Очевидно, що у розвиток цих законодавчих приписів має бути при-
йнято підзаконні акти, які б визначали порядок та процедуру погоджен-
ня специфікації. Адже для такого погодження мають бути залучені про-
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фільні фахівці залежно від виду товару, на який заявляється географічне 
зазначення. 

Законом встановлено, що заявку на реєстрацію географічного зазна-
чення можуть подати особа чи об’єднання осіб без конкретизації їх ста-
тусу (фактичного, правового). Чи можливою стане така ситуація, коли 
про реєстрацію звернеться не виробник товару, а будь-яка інша особа, 
створивши тим самим труднощі для виробника? Покаже час. 

За поданою заявкою проводиться експертиза, що має статус науково-
технічної. За її наслідками у кінцевому підсумку проводиться державна 
реєстрація географічного зазначення. Правова охорона географічного 
зазначення діє безстроково, за відсутності підстав для дострокового 
припинення дії реєстрації. Згідно ст. 21 Закону дія реєстрації географіч-
ного зазначення може бути припинена судом у разі, якщо: а) спеціально 
уповноваженим органом встановлено, що внаслідок зміни або втрати 
особливих природних та/або людського факторів, характерних для ви-
значеної географічної території, стало неможливим виробляти товари, 
які відповідають специфікації товару; б) географічне зазначення не ви-
користовується протягом семи років з дати публікації відомостей про 
його реєстрацію. Таке припинення здійснюється за заявою будь-якої за-
інтересованої особи. 

Варто звернути увагу, що серед прав, які випливають із реєстрації 
географічного зазначення, є не тільки права, пов’язані з його викорис-
танням, а й право провадити діяльність із забезпечення відповідності 
товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, погодженій 
специфікації (ст. 17 Закону). Спеціально уповноважені органи мають 
право здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих якостей 
та інших характеристик, відомості про які внесено до Реєстру, тобто пе-
ревіряти товар на відповідність його специфікації. Важливо, щоб такі 
перевірки не йшли на шкоду виробнику. 

В Україні наприкінці 2018 року подана заявка на реєстрацію «гуцуль-
ської овечої бриндзі» як географічного зазначення. Йдеться про гуцуль-
ську овечу бриндзю, що виробляється у високогірних районах Закар-
патської, Івано-Франківської, Чернівецької областей. Виробник повинен 
перебувати у визначеній географічній зоні Карпат, виготовляти бриндзю 
він може тільки у літній період, доки вівці, виключно породи «україн-
ська гірська карпатська», пасуться на полонинах, причому не нижче ніж 
700 метрів над рівнем моря. Виробник має застосовувати стародавню 
ручну працю, дерев’яні інструменти та інші технологічні нюанси для 
виробництва саме овечої бриндзі. 
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Після реєстрації географічне зазначення «гуцульська овеча бриндзя» 
зможуть використовувати тільки ті виробники, що відповідають заяв-
леним вимогам. Відповідність вимогам встановлюється компетентним 
органом, на підставі висновку якого виробник отримує специфікацію. 
Таким чином споживач буде впевнений, що споживає продукт, якісні ха-
рактеристики якого зумовлені як географічним місцем, де продукується 
товар, так і людським фактором. Виробники ж зможуть отримати додат-
кові прибутки та визнання на ринку, адже гуцульська овеча бриндзя має 
глибокі історичні звичаї виробництва, започатковані сотні років тому. 
Такий український бренд, що за смаковими якостями та цінностями не 
поступається популярним та «просунутим» на європейських ринках си-
рам, має усі шанси стати відомим у світі. 

Українці слабо використовують потенціал географічних зазначень 
щодо товарів власного виробництва: мелітопольська черешня, херсон-
ський кавун, карпатський мед, українські вареники, закарпатське вино, 
гаварецька кераміка, карпатські сувеніри… В Україні реалізовується 
протягом 2017-2020 фінансований ЄС проект «Географічні зазначення 
в Україні». Прикро констатувати, що на такі заходи як завжди відсутні 
державні кошти. 

--------------------------
Відомості Державного реєстру України назв місць походження 1. 

та географічних зазначень походження товарів і прав на використання 
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (КЗПТ). 
Електронний ресурс. Режим доступу:https://ukrpatent. org/uk/articles/
kzpt-uk

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 2. 
15.04.1994. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon. rada. gov. 
ua/laws/show/981_018

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-3. 
ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторонни. Електронний ресурс. Режим 
доступу: https://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/984_011

Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон Укра-4. 
їни від 16.06.1999. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon. 
rada. gov. ua/laws/show/752-14

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 5. 
вдосконалення правової охорони географічних зазначень: Закон України 
від 20.09.2019. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon. rada. 
gov. ua/laws/show/123-20
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шОДО ЦІЛІ ТА зНАчЕННя ПРОГРАМИ ГІДНОї ПРАЦІ 
МІЖНАРОДНОї ОРГАНІзАЦІї ПРАЦІ

Ярошенко О. М. 
доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України,
завідувач кафедри трудового права

Національного юридичного університету України 
імені Ярослава Мудрого

В останні десятиліття інститут гідної праці все частіше розглядаєть-
ся як комплексна (а) політико-правова, (б) економічна і (в) соціальна 
платформа, що має об’єднати зусилля органів державної влади, соціаль-
них партнерів та інститутів громадянського суспільства з метою ефек-
тивного захисту людей праці. 

До основних причин розроблення Програми гідної праці належать 
багатофакторні трансформації останнього часу, які позначилися на всіх 
сферах соціально-трудових відносин та змістові міжнародних трудових 
стандартів. Складність і суперечливість процесів глобалізації істотним 
чином вплинули на процеси трудової зайнятості, загострюючи вже на-
явні проблеми та стимулюючи появу нових викликів та загроз. У кін-
цевому рахунку вони формулюються в концепті дефіциту гідної праці, 
який свідчить про поглиблення деформацій правових, економічних та 
соціальних аспектів регулювання соціально-трудових відносин. 

Програма гідної праці є сукупністю положень програмного значення, 
підготовлених на основі Декларації МОП «Про основні принципи і пра-
ва у сфері праці» (1998) та розвинених на основі Декларації МОП «Про 
соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації» (2008), в 
яких творчо розвиваються міжнародні трудові стандарти та розкрива-
ється зміст основних принципів і прав у сфері праці. 

Програму гідної праці представив у 1999 р. Генеральний директор 
МБП Х. Сомавіа, присвятивши їй спеціальну доповідь на 87-й сесії 
МКП. Метою Програми є вдосконалення діяльності МОП у нових умо-
вах розвитку соціально-трудових відносин. Гідна праця визнавалася як 
«можливості чоловіків і жінок займатися гідною і продуктивною пра-
цею в умовах свободи, рівності, економічної безпеки та поваги до люд-
ської гідності». У доповіді спеціально наголошується на тому, що якраз 
Декларація 1998 р. складає для Організації більш надійну порівняно з 
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попередніми документами основу для розвитку, надаючи співробітни-
цтву між країнами можливість проявити повною мірою власний потен-
ціал у рамках МОП. У зв’язку з цим підкреслюється, що гідній праці 
відводиться чільна увага в усіх чотирьох стратегічних завданнях МОП: 
сприяння правам у сфері праці; зайнятість; соціальний захист; соціаль-
ний діалог. 

До невід’ємних ознак гідної праці стали відносити нормальні умови 
праці, справедливу оплату, адекватний соціальний захист, відсутність 
дискримінації та право голосу. Фахівці сходяться на тому, що гідна пра-
ця – це праця, що з повагою сприймається суспільством, задовольняє ін-
дивіда за власними моральними, матеріальними, якісними, кількісними 
та змістовними характеристиками, та не завдає шкоди здоров’ю і сприяє 
розвитку здібностей людини. 

Розробники розглядуваного програмного документу також відзна-
чають шість аспектів гідної праці. По-перше, поняття можливості для 
праці означає таке становище, за якого всі люди, що бажають працю-
вати (працевлаштуватися), були спроможні знайти роботу (адже гідна 
праця неможлива без власне праці). У даному відношенні йдеться про 
широке поняття роботи, що охоплює всі види економічної діяльності, 
включаючи власне зайнятість, неоплачувану сімейну працю та працю за 
наймом у формальному та неформальному секторах. По-друге, у твер-
дженні щодо праці в умовах свободи підкреслюється той факт, що місце 
працевлаштування має бути вільно обраним – тобто без примусу інди-
відів – і що деякі форми праці недопустимі у ХХІ ст. Примусова праця, 
рабська праця та найгірші форми дитячої праці мають бути ліквідовані 
відповідно до прийнятих міжнародних конвенцій. Це також означає, що 
працівники матимуть можливість вільно об’єднуватися у власні органі-
зації і не зазнавати дискримінації. По-третє, продуктивна праця важли-
ва для працівників, щоб вони мали прийнятні засоби до існування для 
себе та власних сімей, а також, щоб забезпечувати стійкий розвиток та 
конкурентоздатність підприємств та окремих країн. По-четверте, понят-
тя справедливості на роботі означає відсутність дискримінації під час 
роботи і під час доступу до роботи, а також можливість збалансувати 
трудову діяльність та сімейне життя. По-п’яте, захищеність на роботі 
нагадує про необхідність гарантії здоров’я, пенсій та засобів до існуван-
ня, а також про належний фінансовий та ін. захист у разі захворювання 
чи ін. непередбачуваних обставин. У цьому понятті визнається необ-
хідність зниження незахищеності працівників, пов’язаною з загрозою 
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залишитися без роботи та засобів до існування. По-шосте, гідність на 
роботі вимагає, щоб до працівників відносилися з повагою і щоб вони 
могли заявити про власні проблеми, та брати участь у прийнятті рішень, 
які стосуються умов їх праці. При цьому важливою є можливість пра-
цівникам колективно представляти власні інтереси. 

Основні ідеї Декларації 1998 р. та Програми гідної праці були роз-
винуті в програмному документів МОП з охорони праці, який під на-
звою «Глобальна стратегія з охорони праці» був оприлюднений на 91-й 
сесії МКП у 2003 році. У преамбулі Стратегії наголошується на тому, що 
правові акти МОП є основним засобом сприяння охороні праці. Водно-
час підкреслюється і та обставина, що працеохоронні заходи вимагають 
комплексних дій, які забезпечили б кращу кореляцію стандартів МОП з 
ін. видами діяльності, такими як робота з інформування та популяризації 
заходів, підвищення обізнаності громадськості, покращення знань з охо-
рони праці, вдосконалення управління в цій сфері та технічна співпраця 
з метою досягнення максимального результату. План дій МОП в окрес-
леній сфері складається з п’яти окремих підрозділів, сукупний зміст 
яких і складає сутність стандартів МОП у сфері охорони праці: «Промо-
ційна діяльність і підвищення рівня поінформованості»; «Правові акти 
МОП»; «Технічна підтримка й співпраця»; «Поглиблення й поширення 
знань, управління у сфері освіти»; «Міжнародна співпраця». 

З часом дещо змінилося і відношення до базових орієнтирів щодо ви-
значення сутності Програми гідної праці, що першочергово пов’язується 
з прийняттям Декларації 2008 р. та появою нових механізмів реалізації 
міжнародних трудових стандартів. 

Гідна праця визнається в якості першооснови для будь-яких про-
грамних та нормотворчих документів цієї організації. Деяка ж розми-
тість та відсутність конкретних правових норм у Програмі гідної праці 
пояснюється наступними обставинами. По-перше, це власне програм-
ний характер даного документу, який не потребує детальної норматив-
ної регламентації. По-друге, це програмно-цільовий характер міжнарод-
них трудових стандартів, що складають фундамент для конкретизації 
окремих положень у рамках національного законодавства. По-третє, 
це врахування вже на той час усталених закидів у бік МОП як «анти-
глобалістської організації», що потребувало особливої виваженості 
в опрацюванні співвідношення економічного розвитку та соціально-
го захисту. По-четверте, такі виміри гідної праці надають оптимальні 
підстави для вдосконалення національного соціально-трудового зако-
нодавства (найбільш ефективним у цьому відношенні якраз і є викорис-
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тання програмно-цільового підходу, який вимагає розробки національ-
них цільових та комплексних програм гідної праці на основі конвенцій 
МОП). 

На основі ідей, що закладено в Програмі гідної праці, прийнято низ-
ку поточних документів МОП. Це, наприклад, Конвенція МОП № 187 
«Про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці» (2006) (у преамбулі 
якої підкреслюється, що сприяння безпеці і гігієні праці є невід’ємною 
частиною Програми), Рекомендації МОП № 198 «Про трудові право-
відносини» (2006) (у преамбулі якої Програма відноситься до одного з 
базових документів для захисту працівників), № 204 «Про перехід від 
неформальної до формальної економіки» (2015) (де вказується, що де-
фіцит гідної праці найбільш гостро виявляється якраз у неформальних 
соціально-трудових відносинах), № 205 «Про зайнятість та гідну працю 
з метою забезпечення миру та потенціалу протидії» (2017) (де підкрес-
люється важливість гідної праці для забезпечення миру та подолання 
кризових явищ, що породжуються конфліктами та бідуваннями). 

Програма гідної праці найефективніше реалізовується за допомогою 
комплексної і скоординованої політики та інституційних заходів, що 
охоплюють стратегічні завдання МОП. До цього процесу активно долу-
чається широке коло міжнародних інституцій та форумів. За рішенням 
Міжнародної конфедерації профспілок 7 жовтня у всьому світі відзнача-
ють як Всесвітній день дій за гідну працю. Цього дня профспілки та ор-
ганізації, які підтримують концепцію гідної праці, проводять спеціальні 
заходи, залучаючи до них щонайбільше людей. У багатьох країнах від-
буваються демонстрації, концерти, конференції тощо. Заходи охоплю-
ють три основні теми: права у сфері праці; солідарність і спільні дії у 
співробітництві між профспілками на двосторонній та багатосторонній 
основі; боротьба з бідністю і нерівністю. 

Для країн, що розділяють принципи МОП, Програма гідної праці ста-
ла своєрідним дороговказом у сфері вдосконалення соціально-трудових 
відносин. Упродовж останніх років створено Програми для таких країн 
Європи та Центральної Азії, як Азербайджан, Албанія, Болгарія, Боснія 
і Герцеговина, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Румунія, Та-
джикистан, Україна. 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОзшИРЕННя СфЕРИ ДИСТАНЦІйНИХ 
фОРМ ПРОфЕСІйНОГО НАВчАННя ПРАЦІВНИКІВ

Балог К. С. 
аспірантка кафедри соціального права юридичного факультету

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

З огляду на реформування українського законодавства у зв’язку з єв-
роінтеграційними процесами, а також початком економічної інтеграції 
України до світового економічного співтовариства, зростає актуальність 
організації професійного навчання працівників, адже саме їхня робота 
та рівень компетенції визначає економічний прибуток підприємства та 
їхню власну цінність на ринку праці. 

Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 
12.01.2012 р. : поняття професійне навчання працівників визначено як 
процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, 
розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати 
продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні 
обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає 
первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфі-
кації працівників відповідно до потреб виробництва. 

Таке професійне навчання працівників зазвичай відбувається у від-
повідних формах. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про професійний 
розвиток працівників», воно здійснюється за денною, вечірньою (змін-
ною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою, з відривом 
і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними пла-
нами. Зокрема, професійне навчання працівників за робітничими про-
фесіями забезпечується шляхом:

● курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і 
здійснюється в навчальних класах (лабораторіях);

● індивідуального навчання, що передбачає навчання на робочому 
місці під керівництвом кваліфікованих робітників – інструкторів вироб-
ничого навчання. 

Більш детально особливості професійного навчання працівників 
регулюються на підзаконному рівні, наприклад, нормами Наказу Мі-
ністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Положення про професійне навчан-
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ня працівників на виробництві» від 26.03.2001 р. № 127/151. Цей акт 
закріплює засади первинної професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації робітників, основи розроблення спеціальних 
навчальних планів для виробничо-технічних курсів і курсів цільового 
призначення. 

На наш погляд, в цілому не вбачається проблеми із закріпленням на 
законодавчому рівні форм професійного навчання працівників та осо-
бливостей їхньої реалізації. Проблема пролягає у площині практичної 
реалізації законодавчих положень та невідповідності вітчизняної прак-
тики професійного навчання працівників світовим тенденціям, зокрема 
досвіду країн із високорозвиненою економікою. 

Вочевидь, соціально-економічний розвиток людства рухається не-
впинно та стрімко, що породжує перед державами, особливо, перехід-
ного типу нові задачі та цілі, в тім числі, й у сфері трудових відносин. 
Так, суспільство світу переживає революційні зміни, рухаючись від ін-
дустріального типу до інформаційно-мережевого. Відтак застосування 
новітніх інформаційних технологій не може оминути й сферу освіти в 
цілому, а також професійного навчання працівників, зокрема. З огляду 
на це, має зрости пріоритетність та вага дистанційного навчання під час 
професійної підготовки працівників. 

У літературі пропонується розрізняти дві моделі дистанційної осві-
ти – британську та американську. Перша полягає у заочній формі на-
вчання, що потребує організації та забезпечення, спрямована на само-
стійне навчання. Друга є різновидом очної освіти, яка відрізняється від 
британської використанням новітніх телекомунікаційних технологій. 
Очевидно, що з метою підвищення освітньої мобільності працівника, 
необхідно запроваджувати американську модель дистанційного профе-
сійного навчання – тим паче, що саме вона витіснила у більшості розви-
нених країн світу заочну. Заочна модель навчання навіть на рівні вищої 
загальної освіти в Україні на сьогодні, на наш погляд, дискредитована 
і звелася переважно до виконання ряду формальностей з метою отри-
мання відзнак академічної успішності. Тому не вбачається мотивації 
застосовувати її і в царині професійного навчання працівників. Дис-
танційна форма навчання, окрім технологічної забезпеченості, також 
має переваги у гнучкості вибору методів та інструментів оволодіння 
новими знаннями та навичками. Більш того, залучення інформаційних 
технологій до оцінки знань і кваліфікації працівника повинно прибрати 
суб’єктивний фактор у цій сфері. 
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У Сполучених Штатах Америки понад 50 % компаній застосовують 
у своїй діяльності дистанційну форму навчання і цей показник постійно 
зростає. Порівняння ефективності дистанційної та очної форми профе-
сійного навчання на основі опитування викладачів вищих навчальних 
закладів США показало, що 57 % педагогів вважають, що результати 
дистанційного навчання не поступаються або перевищують результати 
учнів денної форми навчання, а 33,3 % опитаних очікують, що неза-
баром результати дистанційного навчання перевищать результати ауди-
торного. 

Власне кажучи, перші кроки до трансформації на нормативному рів-
ні уже зроблені. Так, положення Концепції розвитку цифрової економі-
ки та суспільства України на 2018-2020 роки одним із пунктів визначили 
розроблення проекту акта щодо розвитку цифрових навичок громадян 
та модернізації систем дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 
професійної (професійно-технічної), вищої освіти та освіти дорослих, 
у тому числі з урахуванням моделей державно-приватного партнерства 
та створення відповідних стимулів для розвитку неформальної освіти. 
Потрібно нормативно та практично розширити сферу дії дистанційної 
форми освіти на всі види професійного навчання працівника. 

З цього приводу варто підтримати Р. Тимофіїва, який вважав, що 
нині роботодавець не бере участі в підтвердженні результатів пройдено-
го працівником неформального професійного навчання. А тому пропо-
нує залучати його до цього процесу, оскільки саме роботодавець ініціює 
неформальне професійне навчання працівників і воно здійснюється за 
його кошти, а крім того, практична діяльність є витоком інновацій (на-
вчальні плани та програми повинні розроблятися з урахуванням потреб 
господарської діяльності). 

Підсумовуючи, зазначимо, що необхідно розширити законодавчу 
базу дистанційної форми професійного навчання працівників з метою 
приведення вітчизняної практики такого навчання до існуючих та функ-
ціонуючих успішно у світі стандартів у цій сфері. 
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МІСЦЕ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛю У МЕХАНІзМІ 
ОХОРОНИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИй зАХИСТ

Бориченко К. В.
кандидат юридичних наук, 

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

м. Одеса, Україна

У сучасних умовах розвитку України як суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави ефективне забезпечення 
права на соціальний захист є чи не одним з найпріоритетніших завдань 
органів законодавчої та виконавчої влади. Враховуючи вкрай невисокий 
рівень життя у нашій державі, масове невдоволення населення націо-
нальною соціальною політикою стає зрозумілим, що недостатньо лише 
нормативного закріплення досліджуваного права, важливим є створен-
ня та забезпечення ефективного здійснення системи заходів та засобів, 
вжиття яких належить до компетенції уповноважених суб’єктів, що за-
безпечують попередження зловживання правом, його порушення, усу-
нення перешкод у здійсненні права, усунення та профілактику причин 
порушення права, боротьбу з невиконанням (неналежним виконанням) 
обов’язків зобов’язаними суб’єктами у сфері соціального захисту на-
селення. 

Одне з центральних місць у досліджуваному механізмі займають 
контрольно-наглядові заходи, спрямовані на встановлення правомір-
ності поведінки суб’єктів права соціального забезпечення, виявлення 
порушень права на соціальний захист та причин їх здійснення. Звісно 
центральне місце у контрольно-наглядовій діяльності за дотриманням 
законодавства у сфері соціального захисту населення належить держав-
ним органам. Однак не менш важливе значення у механізмі охорони 
права на соціальний захист відіграє й громадський контроль у сфері со-
ціального захисту населення, який є вагомим інструментом впливу на 
державу у розвиненому демократичному інформаційному суспільстві. 

Перш за все, варто зазначити, що у праві соціального забезпечен-
ня жодним нормативно-правовим актом не визначено загальних засад 
здійснення контрольно-наглядової діяльності. У даній галузі права від-
повідно немає й жодних норм, які б визначали значення та порядок здій-
снення громадського контролю у сфері соціального захисту, можливість 
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проведення якого ґрунтується на положеннях Конституції України, від-
повідно до яких держава відповідає перед людиною за свою діяльність 
(ст. 3), носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ 
(ст. 5), громадянам гарантується право на свободу об’єднання у політич-
ні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і 
свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культур-
них та інших інтересів (ст. 36), громадяни мають право брати участь в 
управлінні державними справами (ст. 38) і т. д. 

Наука права соціального забезпечення також не дуже багата науко-
вими дослідженнями, предметом яких є механізм здійснення громад-
ського контролю у сфері соціального захисту населення, що, на нашу 
думку, пов’язано, у першу чергу, з недосконалістю правового регулю-
вання відповідної сфери суспільних відносин. На відміну від права со-
ціального забезпечення у науці трудового права дослідження значення 
громадського контролю за дотриманням трудового законодавства є до-
волі популярною темою наукових пошуків. Так, В. Л. Костюк зазначає, 
що громадський контроль за дотриманням трудового законодавства це 
специфічна діяльність інститутів громадянського суспільства щодо від-
стеження та попереджувального організаційно-правового впливу на від-
повідних учасників правовідносин у сфері праці з метою дотримання 
актів трудового законодавства, трудових прав та інтересів працівників 
[1, c. 124]. 

На думку В. М. Кушнір, громадський контроль це активне спостере-
ження представників громадськості за діяльністю органів публічної вла-
ди з застосуванням системи правових, організаційних, інформаційних 
та інших засобів з метою забезпечення дотримання законності у відпо-
відній сфері суспільних відносин, здійснення та охорони прав і свобод 
громадян [2, c. 12]. 

З цитованих визначень випливає одна з основних ознак досліджу-
ваної форми контролю у сфері соціального захисту – його здійснення 
інститутами громадянського суспільства. Варто погодитися з точкою 
зору С. А. Косінова, який зазначає, що коло суб’єктів громадського 
контролю не повинно обмежуватися виключно громадськими організа-
ціями, професійними спілками, політичними партіями тощо як це іноді 
пропонується представниками юридичної науки [3, c. 12]. Громадський 
контроль у сфері соціального захисту здійснюється як громадськими 
формуваннями (об’єднаннями громадян, професійними спілками, їх 
об’єднаннями, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями, органами 
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самоорганізації населення), так і засобами масової інформації, окреми-
ми фізичними особами. 

Крім того виходячи з того факту, що громадський контроль є лише 
видом нагляду і контролю у сфері соціального захисту населення на-
ступну його ознаку можна сформулювати як спрямування на встанов-
лення стану дотримання законності у досліджуваній сфері суспільних 
відносин, забезпечення права людини на соціальний захист. У даному 
аспекті варто звернути увагу, що на відміну від державного нагляду і 
контролю у сфері соціального захисту, який здійснюється, у більшій 
мірі, саме з метою забезпечення дотримання положень галузевого за-
конодавства, громадський контроль покликаний встановити стан дотри-
мання права на соціальний захист в цілому, ефективність його гарантій, 
рівень задоволення потреб особи у відповідних заходах соціального за-
хисту тощо. Тобто на відміну від державної контрольно-наглядової ді-
яльності, яка характеризується значним формалізмом, встановленням 
формального виконання підконтрольними суб’єктами вимог законодав-
ства, громадський контроль є більшою мірою «людиноцентричним» та 
визначає ефективність усієї системи соціального захисту, у тому числі, 
й відповідного законодавства. 

Саме з цією метою 22 квітня 2019 року протоколом установчих збо-
рів було сформовано нову Громадську раду при Міністерстві соціальної 
політики України, на яку покладено завдання щодо здійснення громад-
ського контролю за діяльністю Міністерства, сприяння реалізації грома-
дянами права на участь в управлінні державними справами, зокрема у 
сфері соціального захисту населення, сприяння врахуванню Міністер-
ством громадської думки під час формування та реалізації державної 
політики у сфері діяльності Міністерства, налагодженні співпраці Мі-
ністерства з громадськістю. 

Цілком заслуговує на увагу вказівка В. Л. Костюка на ту обставину, 
що громадський контроль, у тому числі й у сфері соціального захисту, 
характеризується особливими формами його здійснення, що полягають 
у відстеженні та організаційно-правовому впливі (подача до відповід-
них органів влади скарг, заяв, пропозицій тощо) [1, c. 124]. 

Так, прикладом здійснення громадського контролю у формі від-
стеження є проведене Благодійною організацією «100% ЖИТТЯ» за 
підтримки AIDSFONDS дослідження, в якому були проаналізовані за-
купівлі одноджерельних (монопольних) лікарських препаратів, які за-
куповуються як за рахунок державного і місцевих бюджетів, так і за ра-
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хунок самих пацієнтів. На основі аналізу міжнародної непатентованої 
назви, торгівельної назви, нозології, компанії-виробника, обсягу про-
дажів відповідних лікарських препаратів було створено рейтинг захво-
рювань, на які найбільше витрачається коштів при закупівлі однодже-
рельних препаратів, а також проведено ранжування компаній за обсягом 
продажів цих лікарських засобів. Як зазначає юрисконсульт Благодійної 
організації «100% ЖИТТЯ» – Микита Трофименко, «проведене дослі-
дження вказує на те, що близько половини всіх лікарських засобів, що 
закуповуються в Україні є одноджерельними. Це потребує детального 
подальшого аналізу ситуації, що склалась, з метою встановлення при-
чин цього та проведення подальшої роботи по демонополізації фарма-
цевтичного ринку України» [4]. 

Публікація та розміщення у вільному доступі у мережі Інтернет Зві-
ту про проведення аналізу ринку одноджерельних лікарських засобів в 
Україні має спонукати уповноважені державні органи до проведення 
відповідних перевірок на предмет встановлення стану дотримання зако-
нодавства при проведенні закупівель лікарських препаратів, виявлення 
правопорушень у даній сфері та притягнення винних осіб до відпові-
дальності. 

Більш поширеною формою громадського контролю у сфері соці-
ального захисту населення є його здійснення з метою організаційно-
правового впливу, у першу чергу, на соціально зобов’язаних суб’єктів. 
Даний висновок основується на кількості звернень, які надійшли до Мі-
ністерства соціальної політики України станом на 27 червня 2019 року, 
що становить 52 911, з яких 2% – скарги на дії посадових осіб. 

Виходячи з зазначеного вище можна сформулювати ще дві особли-
вості громадського контролю у сфері соціального захисту населення, 
одна з яких полягає у забезпеченні відповідною діяльністю інститутів 
громадянського суспільства посилення державного нагляду за дотри-
манням законності у відповідній сфері суспільних відносин. Так, вста-
новлення під час проведення громадського контролю порушень права 
на соціальний захист та повідомлення про них відповідним державним 
органам зумовлює потребу у перевірці встановлених правопорушень та 
притягненні винних до юридичної відповідальності. З названою озна-
кою тісно пов’язана також неможливість у більшості випадків за наслід-
ками здійснення громадського контролю притягнення винних осіб до 
юридичної відповідальності саме контролюючим суб’єктом. 

Таким чином, громадським контролем у сфері соціального захисту 
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населення є діяльність інститутів громадянського суспільства, спря-
мована на відстеження та попереджувальний організаційно-правовий 
вплив на стан додержання законності у суспільних відносинах у сфері 
соціального захисту з метою якнайкращого забезпечення права на со-
ціальний захист. 
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Відповідно до ст. 25 Закону України “Про реабілітацію осіб з інва-
лідністю в Україні” основними формами реабілітаційних заходів, які 
надаються особам з інвалідністю є: 1) надання реабілітаційних послуг; 
2) забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і виробами 
медичного призначення; 3) матеріальне забезпечення. Вони надаються 
безкоштовно реабілітаційними установами в процесі виконання індиві-
дуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. До форм реабілі-
таційних заходів, які надаються особам з інвалідністю у правовідноси-
нах соціального обслуговування належать: 1) надання реабілітаційних 
послуг; 2) забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і 
виробами медичного призначення. 
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Питання організації надання реабілітаційних послуг, як однієї із 
форм реабілітаційних заходів, їх види та детальна характеристика зміс-
ту регулювалися Наказом Міністерства соціальної політики України від 
31 березня 2015 року, яким було затверджено Соціальні нормативи у 
сфері надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям 
з інвалідністю. До показників якості надання реабілітаційних послуг 
законодавець відносив: 1) результати аналізу проведення на постійній 
основі моніторингу надання реабілітаційних послуг; 2) умови розмі-
щення реабілітаційної установи та її доступність; 3) укомплектованість 
реабілітаційної установи фахівцями, їхня кваліфікація та відповідність 
оціненим потребам отримувачів, їхній кількості в установі, цілям та 
планам роботи; 4) наявність матеріально – технічної бази реабілітацій-
ної установи. Але Наказом Міністерства соціальної політики України 
від 14 березня 2018 року № 355 “Питання комплексної реабілітації осіб 
з інвалідністю” Наказ від 31 березня 2015 року було визнано таким, що 
втратив чинність. Стаття 15 Закону України “Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю” – “Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації” за-
лишена без змін. У вказаній статті зазначається, що державні соціальні 
нормативи у сфері реабілітації осіб з інвалідністю розробляються цен-
тральними органами виконавчої влади у межах їх повноважень, за учас-
тю реабілітаційних установ, відповідних науко – дослідних установ, на 
основі наукових досліджень. Тому, або, потрібно виключити статтю 15 
Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю”, або розробити і 
затвердити нові соціальні нормативи надання послуг у сфері реабіліта-
ції. Проте, навіть, за умови виключення статті 15 Закону України “Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю”, але дотримання зобов’язаними учас-
никами реабілітаційного процесу вимог Конвенції про права осіб з ін-
валідністю, і створення, на виконання її положень, центрів комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю – проблем пов’язаних із забезпечен-
ням якості реабілітаційних послуг не повинно виникати. 

Щодо такої форми реабілітаційних заходів, як забезпечення осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами 
реабілітації і виробами медичного призначення, то у статті 26 Закону 
України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю” зазначається, що дер-
жава гарантує розроблення і виробництво технічних та інших засобів 
реабілітації, закупівлю спеціального автотранспорту, виробів медично-
го призначення, забезпечення ними соціальної адаптації і полегшення 
умов праці й побуту, спілкування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідніс-
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тю і поширює інформацію про таку продукцію. Нормативно – правове 
регулювання зазначеної форми реабілітаційних заходів здійснюється: 
Законом України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, По-
становою КМУ від 05 квітня 2012 року № 321 “Про затвердження По-
рядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населен-
ня і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані тех-
нічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”. У березні 2018 року 
Кабінет Міністрів України Постановою № 238 вніс зміни до Постанови 
№ 321 від 05 квітня 2012 року, якими дещо змінено процедуру забезпе-
чення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації. 
Як свідчить практика реалізації права осіб з інвалідністю на забезпечен-
ня їх технічними та іншими засобами реабілітації та результати аудиту 
Державної аудиторської служби України, внесені зміни не були прийня-
ті до уваги, в повній мірі, ні Міністерством соціальної політики України, 
ні Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Проаналізувавши Постанову № 238 від 14 березня 2018 року, мо-
жемо виділити такі основні зміни порядку забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації 
вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків 
таких засобів:

1) змінено механізм фінансування підприємств, які, фактично, здій-
снюють забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, зо-
крема, фінансування таких підприємств здійснюється, в основному, не 
Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю (як було раніше), а ор-
ганами соціального захисту населення;

2) запровадження за допомогою Класифікатора технічних та інших 
засобів реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 
окремих верств населення – автоматизованого підбору необхідних засо-
бів реабілітації кожній конкретній особі;

3) вдосконалення механізму забезпечення технічними та іншими за-
собами реабілітації за допомогою Централізованого банку даних з про-
блем інвалідності;

4) запровадження договірного регулювання правовідносин із забез-
печення технічними та іншими засобами реабілітації: а) забезпечення 
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб технічними та 
іншими засобами реабілітації на підставі договору, який укладається 
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між органами соціального забезпечення та підприємством; б) забезпе-
чення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб протезами 
верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними нижніх кінцівок та 
кріслами колісними на підставі договору, який укладається органами со-
ціального захисту, підприємством та особою з інвалідністю, дитиною з 
інвалідністю, іншими особами чи їх законними представниками;

5) запровадження можливості залучення до фінансування процесу 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації коштів місце-
вих бюджетів, власних коштів осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 
інших осіб чи їх законних представників, благодійних внесків, з інших 
джерел не заборонених законодавством. 

Виділені зміни, на нашу думку, відображають бажання законодавця 
привести національне законодавство у відповідність із Конвенцією про 
права осіб з інвалідністю, а також враховують реформу децентралізації 
влади, зокрема, у частині зміни механізму фінансування забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ зАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА 
зАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ КОНСТИТУЦІйНИМ 

СУДОМ УКРАїНИ

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

м. Львів, Україна

Провідне місце в механізмі захисту прав і свобод людини і громадя-
нина України належить Конституційному Суду України як гаранту вер-
ховенства Основного Закону на всій території держави. Відповідно до 
ст. 7 Закону України «Про Конституційний суд України» до його повно-
важень віднесено також і вирішення питань про відповідність Конститу-
ції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за 
конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточ-
ному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції 
України. Норма ст. 8 зазначеного закону передбачає, що з метою захисту 
та відновлення прав особи Конституційний Суд розглядає питання щодо 
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відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окре-
мих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись 
до правовідносин, що виникли під час його чинності. Тобто норма ст. 
8 чітко визначає, що Конституційний Суд розглядає питання щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих 
положень) з метою захисту та відновлення прав особи. 

Особлива роль Конституційного суду у механізмі захисту трудових 
прав зумовлена тим, що суд розглядає справи не суто індивідуального 
порядку, а в аспекті відповідності законам і Конституції України. Рішен-
ня Конституційного суду стосуються не лише конкретної справи, а усіх 
аналогічних правовідносин. 

Засобами звернення до Конституційного суду є конституційне по-
дання, конституційне звернення, конституційна скарга. Відповідно до 
закону особа, права якої порушуються може звернутися із конституцій-
ною скаргою. Нею є подане до Суду письмове клопотання щодо пере-
вірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону 
України (його окремих положень), що застосований в остаточному судо-
вому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу. Умовою 
звернення до Конституційного суду із конституційною скаргою є вичер-
пання особою усіх інших національних засобів юридичного захисту. 

Суб’єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що 
застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України 
(його окремі положення) суперечить Конституції України. У статті 55 
Конституції України детальніше визначено, що «кожному гарантується 
право звернутись із конституційною скаргою….». Якщо розтлумачити 
термінологію Основного Закону, то «кожен» розуміється як громадянин 
України, а також іноземець, особа без громадянства, що перебуває в 
Україні на законних підставах. Важливим моментом є те, що із суб’єктів 
права на конституційну скаргу вилучено юридичних осіб публічного 
права, у той час як щодо юридичних осіб приватного права подібних 
застережень немає. 

За своїми юридичними наслідками конституційна скарга виступає 
одним із засобів реалізації принципу взаємної відповідальності особи 
та держави, а також служить гарантією конституційної законності ді-
яльності органів державної влади. 

Фактично конституційна скарга є дієвим і ефективним процесуаль-
ним засобом для захисту основних прав і свобод громадян, оскільки 
уможливлює особі безпосередній доступ до конституційного правосуд-
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дя. На відміну від інших скарг та позовів, рішення по конституційній 
скарзі має не індивідуальний, а загальний характер, тобто поширюється 
на всіх осіб, права яких можуть бути порушені дією неконституційного 
акту. 

Предметом конституційної скарги є перевірка на відповідність Кон-
ституції України (конституційність) закону України (його окремих по-
ложень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі 
суб’єкта права на конституційну скаргу. Тобто в межах конституційної 
скарги ми не можемо оскаржити конституційність підзаконних або ін-
ших нормативних актів. 

Підставою подання конституційної скарги є порушення гарантова-
них Конституцією прав людини внаслідок застосовуваного закону. 

Із конституційною скаргою особа може звернутися до конституцій-
ного суду 3 місяці з дня набрання законної сили остаточним судовим 
рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення). 
Строк може бути поновлений, якщо його пропуск пов’язаний із невчас-
ною підготовкою повного тексту судового рішення. 

У випадку якщо Конституційний Суд, розглядаючи справу за консти-
туційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що 
відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосу-
вав закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не 
відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у 
резолютивній частині рішення. 

Суттєвим недоліком судового захисту конституційних прав і свобод 
людини і громадянина через конституційне правосуддя є проблема не-
належного виконання рішень Конституційного Суду. 

Не виконаним рішення Конституційного суду України у справі за 
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповід-
ності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 час-
тини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від7 жовтня 2009 
року. Цим рішенням Конституційний суд України визнав такими, що не 
відповідають Конституції України (є неконституційними), положення 
пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 
від 9 липня 2003 року, які встановлювали припинення пенсійних ви-
плат у зв’язку з виїздом пенсіонера на постійне місце проживання за 
кордон. . У зв’язку з прийнятим рішенням утворилася правова колізія, 
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оскільки Верховна Рада не прийняла змін до зазначеного закону “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і не врегулювала 
механізму виплати пенсій особам, які проживають за кордоном. Пенсій-
ний фонд України також не врегулював цих правовідносин і не вніс змін 
Порядок подання та оформлення документів для призначення (перера-
хунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”. Про невиконання рішення Конститу-
ційного суду свідчать ряд справ, які розглядалися у тому числі Колегі-
єю суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду 
України. 

В законі «Про Конституційний суд України» необхідно передбачити 
механізм виконання рішень Конституційного суду України, у тому числі 
в частині підзаконних нормативно-правових актів України. Необхідно 
наділити Конституційний Суд України правом звертатися до органів 
державної влади щодо усунення прогалин, які виникають у правовому 
регулюванні внаслідок ухвалення такого рішення КСУ і обов’язок цих 
органів по усуненню зазначених прогалин. 

З метою забезпечення виконання рішення Конституційного Суду 
він у рішенні може встановити порядок і строки їх виконання, а також 
зобов’язати відповідні державні органи забезпечити контроль за вико-
нанням рішення, додержанням висновку. Також Конституційний Суд 
може вимагати від відповідних органів письмове підтвердження вико-
нання рішення, додержання висновку. 

Необхідно звернути увагу, що інститут конституційної скарги ще 
не здобув належного місця в системі механізму захисту трудових прав 
громадян, а тому це негативно впливає на якість судової практики і в 
кінцевому рахунку на ефективність захисту трудових прав та законних 
інтересів працівників. 
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КАТЕГОРІя ЕКОЛОГІчНОГО ІНТЕРЕСУ
В ЕКОЛОГО-ПРАВОВІй ДОКТРИНІ ТА ПРАКТИЦІ

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

м. Львів, Україна

У Європейській Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод 1950 року не передбачено право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та інші екологічні права. Увага світової спільноти до 
екологічних прав людини була звернута лише через 20 років. Вперше 
на міжнародно-правовому рівні екологічні права та обов’язки людини 
були предметом розгляду на Конференції ООН з питань навколишнього 
середовища 1972 р. 

У Стокгольмській Декларації зазначено, що «…середовище, яке 
оточує людину, має вирішальне значення для її добробуту і здійснення 
основних прав людини, навіть права на саме життя. Людина має право 
на свободу, рівність і сприятливі умови для життя в навколишньому се-
редовищі, якість якого дає змогу вести достойне і процвітаюче життя, та 
несе основну відповідальність за охорону і поліпшення навколишнього 
середовища на благо сьогоднішніх і майбутніх поколінь». Як можна від-
разу зауважити, можливість повноцінної реалізації основних прав лю-
дини пов’язується із сприятливим для неї станом довкілля. 

Піклування про власну домівку і добробут людини зумовили при-
вернення уваги до стану довкілля, до народження і виховання в належ-
них сприятливих природних умовах теперішнього і майбутніх поколінь, 
до вирощування екологічно чистої харчової продукції та сировини, що 
відповідає встановленим вимогам і стандартам. Звідси С. А. Боголюбов 
робить висновок, що ідея охороняти навколишнє природне середови-
ще не є прагматичною самоціллю, а встановлення численних вимог до 
якості навколишнього природного середовища, до природокористуван-
ня, насправді спрямована на забезпечення сприятливого (безпечного) 
для життя і здоров’я людини стану довкілля. 

Н. Р. Малишева робить акцент на проблемі визнання і захисту інтер-
есів «майбутніх поколінь», задаючи закономірне питання: чи можна вже 
сьогодні запровадити правові та інституційні механізми, здатні діяти в 
інтересах майбутніх поколінь, тобто істот, які ще не народилися. Цікаво, 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
62

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

що в багатьох країнах світу вже наприкінці минулого століття почали 
створюватися структури, до повноважень яких входив нагляд за дотри-
манням прав майбутніх поколінь. Причому їх переважна більшість мала 
саме екологічне спрямування. 

Однак, тривалий час екологічні права не знаходять свого належного 
закріплення у системі прав людини. Позитивним зрушенням у цьому 
напрямку М. О. Медведєва вважає створення у 2012 році в рамках Ради 
ООН з прав людини посади Незалежного експерта з питань довкілля та 
прав людини. Призначений на цю посаду Джон Нокс (John Knox) у 2018 
році представив ООН свою доповідь разом з Рамковими принципами 
з питань довкілля та прав людини». Рамкові принципи є кодифікацією 
зобов’язань держав із забезпечення права на безпечне, здорове, чисте та 
стале довкілля, яка в майбутньому може стати основою для укладення 
відповідного універсального договору з прав людини, каталог яких міс-
титиме й екологічні права. . 

Відсутність у Європейській конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод права на безпечне для життя здоров’я довкілля 
не є перешкодою сьогодні для розгляду справ ЄСПЛ і проголошення 
ним рішень, котрі спрямовані на захист цього права. Найчастіше заявни-
ки обґрунтовують свої екологічні вимоги, посилаючись на порушення 
ст. . 2 (право на життя) та с. 8 (право на повагу до приватного і сімей-
ного життя, недоторканість житла). Відтак ЄСПЛ застосовує ці статті 
Європейської конвенції «рикошетом», що дозволяє захистити право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля громадян і компенсувати завдану 
порушенням цього права шкоду. У праві на життя і праві на повагу до 
приватного й сімейного життя в основі є приватний інтерес; а з іншої 
сторони, людина проявляє екологічний інтерес до сприятливого для її 
здоров’я і добробуту довкілля, котре вже є благом публічним. 

Відповідна практика Європейського Суду з прав людини є, на думку 
О. В. Лаєвської, досить симптоматичною, оскільки свідчить про тен-
денції актуалізації цінності екологічного інтересу людини, розуміння 
взаємозв’язку екологічного інтересу з класично визнаними приватни-
ми інтересами, проявом (виразом) суспільної потреби в захисті права 
на середовище, сприятливе для здоров’я людини та його добробуту, на 
міжнародному рівні, з одного боку; а з іншого боку, демонструє специ-
фічність нового суб’єктивного права – права на середовище, сприятливе 
для здоров’я людини та його добробуту, як явище комплексної природи. 
Воно засноване на визнанні домінуючого екологічного інтересу в збере-
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женні якості навколишнього середовища (блага публічного) – умови для 
реалізації інтересів приватних (майнових і немайнових). Публічність 
досліджуваного права проявляється насамперед в публічності блага, що 
лежить в його основі, – навколишнього середовища і його якості (спри-
ятливий і безпечний стан), що є умовою для існування не тільки окремої 
особи, але й людства в цілому, не тільки теперішнього, але й майбутніх 
поколінь. 

Публічні інтереси можна визначати як захищені правом громадські 
та державні інтереси, а приватні інтереси – як охоронювані правом ін-
тереси, що належать конкретним особам та соціальним групам. Публіч-
ний інтерес є життєво необхідним станом суспільства, котрий забезпе-
чується завдяки цілеспрямованій та організованій діяльності держави. 

З. В. Яремак, узагальнюючи доктринальні підходи до визначення 
екологічного інтересу, відзначає, що його розуміють як: 1) природну 
(об’єктивну) потребу людства в еколого-безпечному середовищі існу-
вання) 2) передумову виникнення еколого-правових відносин; 3) пере-
думову виникнення суб’єктивного екологічного права; 4) самостійну 
правову категорію. У найбільш загальному розумінні екологічним ін-
тересом є усвідомлена суспільством потреба в збереженні сприятливо-
го стану навколишнього природного середовища та його окремих ком-
понентів, забезпечення сталого збереження екосистем та природних і 
природно-антропогенних об’єктів. 

М. І. Васильєва вважає, що законодавство повинно забезпечувати 
баланс різних інтересів, віддаючи в окремих випадках пріоритет пу-
блічним екологічним інтересам. Екологічність інтересів визначається їх 
спрямованістю на збереження сприятливої для життя і здоров’я людини 
і розвитку суспільства якості навколишнього природного середовища, а 
також на справедливий доступ до природних ресурсів як основи життя 
і діяльності сучасного та прийдешніх поколінь. Проте правозастосов-
на практика і реформування організаційно-правового та інституційного 
механізму охорони довкілля в Україні засвідчує численні приклади до-
мінування соціально-економічних інтересів над екологічними. 

З. В. Яремак зауважує, що реалізація та захист екологічних інтер-
есів з визначенням їх пріоритетності над економічними в умовах, коли 
природоохоронна функція підпорядкована економічним цілям розвитку 
суспільства, на сьогодні є ускладненою. Тому проблема пріоритетності 
екологічних інтересів, досягнення балансу інтересів в екологічних пра-
вовідносиних потребує нагального вирішення з урахуванням як норма-
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тивних, так і доктринальних положень змісту та форм регулювання ін-
тересів з метою досягнення оптимального компромісу у сфері охорони 
довкілля та використання природних ресурсів. У цьому контексті сум-
нівними є мотиви утворення Міністерства енергетики та захисту довкіл-
ля України, що повинно у своїй діяльності забезпечувати енергетичну та 
екологічну безпеку. 

М. І. Васильєва до публічних екологічних інтересів відносить ті 
державні інтереси, що відображають екологічні інтереси всього сус-
пільства, а також громадські інтереси як інтереси громадянського сус-
пільства тою мірою, котра відповідає рівню усвідомлення та осягнення 
цих інтересів і може бути забезпечена правовим захистом в конкретних 
соціально-економічних та політичних умовах. З цього можна зробити 
висновок, що публічні екологічні інтереси визначаються рівнем сус-
пільного розвитку, екологічної свідомості та правової захищеності. 

Важливе значення має їх формально-юридичне закріплення. Так, в 
Україні особливій державній охороні підлягають території та об’єкти 
природно-заповідного фонду України й інші території та об’єкти, ви-
значені відповідно до законодавства України. Саме тому об’єктом осо-
бливої державної охорони є національна екологічна мережа України. 
Формування, збереження та раціональне, невиснажливе використання 
екомережі законодавчо визнано однією з найважливіших передумов за-
безпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку України, охо-
рони навколишнього природного середовища, задоволення сучасних та 
перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших інтер-
есів суспільства. 

Г. І. Балюк, аналізуючи структуру еколого-правового статусу людини 
і громадянина, вважає, що невід’ємним його елементом (окрім традицій-
них – громадянства, правосуб’єктності та загальних і конституційних 
принципів) є охоронювані законом екологічні інтереси. Вітчизняному 
законодавству притаманна нечіткість у використанні юридичної термі-
нології відносно категорії «інтерес». Така ж нечіткість спостерігається і 
в нормах екологічного законодавства. Все це створює дисбаланс стосов-
но чіткості юридичних конструкцій, змінює зміст понять, орієнтири в 
юридичних засобах захисту і в кінцевому рахунку знижує ефективність 
правового регулювання в цілому. 

Виходячи зі змісту ст. 15 ЦК України, інтерес є правовою категорі-
єю, подібною до суб’єктивного права. При цьому, інтерес не є благом, 
потребою, ціллю, однак тісно з ними пов’язаний. У юридичних актах 
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термін «інтерес», враховуючи його як етимологічне, так і загальносо-
ціологічне, психологічне значення, вживається як самостійний об’єкт 
правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується норма-
тивними засобами. 

Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 01.12.2004 року у 
справі №1-10/2004 про охоронюваний законом інтерес, зробив висновок 
про те, що поняття охоронюваного законом інтересу, яке вживається в 
частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та 
інших законах України у логічно-смисловому зв’язку з поняттям “пра-
ва”, треба розуміти як прагнення до користування конкретним матері-
альним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним зміс-
том об’єктивного права і прямо не опосередкований у суб’єктивному 
праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового 
захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індиві-
дуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам 
України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, ро-
зумності та іншим загальноправовим засадам. 

Відтак, екологічним інтересом можна вважати прагнення мати без-
печне для життя і здоров’я довкіллям, гарантії якого визначені припи-
сами екологічного законодавства, що є самостійним об’єктом судового 
захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індиві-
дуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам 
України, суспільним інтересам, справедливості та іншим загальнопра-
вовим засадам. 

Орієнтуючись на потребу задоволення екологічного інтересу та за-
безпечення екологічних прав громадян, покроково вдосконалюється 
національне екологічне законодавство. Яскравим позитивним прила-
дом врахування думки громадськості в процесі прийняття екологічно 
важливих рішень є запровадження в Україні процедур оцінки впливу 
на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Хоча, як зазначає Г. В. 
Мороз, аналізуючи правові форми відображення балансу інтересів у 
екологічних відносинах, надмірність та перенасиченість механізму пра-
вового регулювання охорони навколишнього природного середовища 
публічно-правовими засобами призводить до того, що екологічно орі-
єнтована активність фізичних і юридичних осіб у питаннях охорони до-
вкілля характеризується як невисока. 

Попри це, останнім часом у структурі екологічних правовідносин 
превалююче місце поступово починають займати антропоохоронні 
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відносини (відносини гарантування екологічної безпеки), а природо-
охоронні та природоресурсові відносини набувають не домінуючого, а 
обслуговуючого характеру. Тому можна стверджувати про формування 
антропоцентричної концепції у екологічному праві, обгрунтування від-
повідного підходу в еколого-правовій доктрині та практиці ЄСПЛ. 

ДО ПИТАННя УДОСКОНАЛЕННя ПРАВОВОГО 
РЕГУЛюВАННя ВИзНАчЕННя ПОНяТТя ЕКОЛОГІчНОї 

БЕзПЕКИ

Вісьтак М. Я. 
Кандидат юридичних наук, асистент кафедри соціального права 
юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка

В умовах сьогодення питання щодо забезпечення екологічної без-
пеки, що становить складову національної безпеки України набувають 
все більшої актуальності. Законом України «Про національну безпеку 
України» [1] від 21.06.2018 визначено, що національна безпека України 
становить собою захищеність державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національ-
них інтересів України від реальних та потенційних загроз. Щодо належ-
ності саме екологічної безпеки до пріоритетних національних інтересів 
нашої держави сумнівів не виникає. Однак, законодавство, що здійснює 
правове регулювання відносин у сфері екологічної безпеки потребує по-
дальшого удосконалення. 

Так, Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»[2], ухваленим ще 1991 року, з-поміж основних принци-
пів охорони навколишнього природнього середовища виокремлено 
пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання 
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 
ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльнос-
ті, а також гарантування екологічно безпечного середовища для життя 
і здоров’я людей. Окрім цього, цим законом визначено, що під еколо-
гічною безпекою варто розуміти такий стан навколишнього природно-
го середовища, при якому забезпечується попередження погіршення 
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екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. 
Варто відзначити, що питання щодо екологічної безпеки не залишилось 
осторонь і у Конституції України. Зокрема, у статті 16 Основного За-
кону виокремлено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збережен-
ня генофонду Українського народу є обов’язком держави[3]. А також у 
статті 50 Конституції України наголошується, що кожен має право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди[3], що по суті дублює положення Зако-
ну України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 
1991 року. Якщо аналізувати чинне законодавство, стає зрозумілим що 
хоча законотворець і акцентує увагу на значимості питань що стосують-
ся екологічної безпеки, однак далі констатації факту важливості озна-
чених питань не просунувся. 

Так, Закон України «Про національну безпеку України» виокремлює 
фундаментальні національні інтереси України. І хоча забезпечення еко-
логічної безпеки виокремлено не було, одним з таких інтересів є сталий 
розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держа-
ви для забезпечення зростання рівня та якості життя населення, де опо-
середковано можна прослідкувати і намір законодавця до забезпечення 
саме екобезпеки. Чинним сьогодні Законом України «Про Основні за-
сади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2020 року» знову продубльовано положення Конституції України, де 
з-поміж принципів зазначено забезпечення екологічної безпеки, підтри-
мання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи є обов’язком держави[4]. Як влучно заува-
жує Ю. А. Краснова, що хоча зазначеним Законом і стверджується, що 
такий принцип має реалізуватися шляхом виконання таких цілей, як: 1)
поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної без-
пеки, що здійснюється шляхом охорони навколишнього природного се-
редовища та його окремих компонентів; 2) досягнення безпечного для 
здоров’я людини стану навколишнього природного середовища через 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог якості природних ресурсів та 
виконання спеціальних заходів щодо забезпечення такої якості, як то: 
екологічний контроль, моніторинг навколишнього природного серед-
овища, екологічне страхування тощо, однак фактично і цей нормативно-
правовий акт не окреслює механізму забезпечення екологічної безпеки, 
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а розкриває його лише через належне природокористування та охорону 
природи[5]. 

З 01.01.2020 року чинності набуває новий Закон «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 
року» який дещо по іншому визначає засади, принципи та цілі екологіч-
ної політики нашої держави на майбутнє. Так, забезпечення екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, під-
вищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження віднесено до засад 
екологічної політики, разом із наступними засадами: збереження такого 
стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків для 
здоров’я та благополуччя людей і навколишнього природного середови-
ща, сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом досягнення 
збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соці-
альної), орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку, 
застосування принципів перестороги, превентивності (запобігання), 
пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю та ін. Також згаданим 
Законом виокремлено основні інструменти реалізації державної еколо-
гічної політики, стратегічні цілі та завдання[6]. 

З наведеного можна зробити висновок, що визначенню власне по-
няття екологічної безпеки та виокремленню чіткого механізму її забез-
печення законотворцем приділяється незначна увага, хоча й наголошу-
ється на пріоритетності такого забезпечення. Стаття 50 Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» від 1991 року 
акцентує увагу лише на попередженні погіршення екологічної обстанов-
ки та виникнення небезпеки для здоров’я людей. Останні зміни які вне-
сені в цю статтю мали місце у 2007 році, хоча в науці екологічного права 
до сих пір цьому питанню приділяється значна увага. Так наприклад, 
В. І. Андрейцев визначає екологічну безпеку як складову глобальної і 
національної безпеки, тобто як такий стан розвитку суспільних відно-
син в галузі екології, при якому системою державно-правових, органі-
заційних, науково-технічних, економічних та інших соціальних засобів 
забезпечується регулювання екологічно небезпечної діяльності, режим 
використання природних ресурсів, охорона навколишнього природного 
середовища, безпечного для життя і здоров’я, попередження

погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для 
природних систем і населення[7]. Не вдаючись детально в аналіз науко-
вої літератури з приводу цього питання, варто відзначити, що беручи 
до уваги безперервний розвиток суспільних відносин, сьогодні назріла 
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необхідність в перегляді положень Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» та його понятійного апарату що сто-
сується екологічної безпеки, а можливо і ухвалення нового закону, який 
би відповідав міжнародним стандартам в цій сфері. 
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛІзМУ У ВИМІРІ ЦЕРКОВНОГО ТА 
ДЕРЖАВНОГО ПРАВА В УКРАїНІ

У доповіді ми висвітлимо окремі аспекти ставлення 
Держави та Церкви (УГКЦ) до проблематики алкоголізму. 

Історичний та сучасний аспекти

Гадомський Т. Р. 
Магістр богослов’я та філософії. 

Студент ліценціатської програми з пасторального богослов’я. 
ВНЗ Український Католицький Університет. 2019. 

Проблематика даної доповіді випливає із статистичних даних про 
вживання алкоголю серед шкільної молоді. Всесвітня Організація Охо-
рони Здоров’я подає що, в Україні 40% шкільної молоді регулярно вжи-
вають алкогольні напої [1]. Згідно досліджень Українського Інституту 
соціальних досліджень ім. О. Яременка, 70% шкільної молоді мають 
досвід вживання алкоголю [2]. 

Також, дослідження проведене в межах написання ліценціатської ро-
боти, показало, що 90% шкільної молоді у Личаківському та Винників-
ському деканатах Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької 
Церкви, вживали алкоголь. 

Погляд на проблематику алкоголізму в історичній ретроспективі по-
казує, що вже у першому столітті в контексті християнства, алкоголізм 
засуджували як гріх що руйнує особу, її душу та тіло. Тому, рання Церк-
ва встановляла норми поведінки: яким повинен бути справжній хрис-
тиянин, а яким не повинен. Зокрема Ісус Христос, у євангелії від Луки 
каже наступне: «34 Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не 
обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той 
день не впав на вас зненацька, 35 немов сітка, бо він прийде на всіх, які 
живуть на поверхні всієї землі (Лк 21,34)»

Опісля св. Апостол Павло, даючи настанови для життя християн-
ських спільнот напише: «18 І не впивайтеся вином, яке доводить до роз-
пусти, а сповнюйтеся духом (Еф 5,18)». 

На основі св. Євангелій та Церковної традиції, рання Церква уклала 
правила святих апостолів [3]. Про них зокрема згадується у постановах 
Трульського собору 691 року. У правилі № 42 написано: ««Єпископ, або 
пресвітер, або диякон, що має пристрасть до ігор чи пияцтва, або не-
хай припинить, або нехай буде позбавлений сану.» Також, правило № 
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43 стосується осіб які мали нижчі свячення: «Іподиякон, або читець, або 
співець, що подібне чинить, або нехай припинить, або нехай буде від-
лучений. Так само і мирянин. (Правило 43)»[3]

Іншим церковним документом, який представляє основи християн-
ської моралі є моральне богослов’я Католицької Церкви. Тут написа-
но що, Загальне пияцтво це – добровільний надмір у питті, з огляду на 
саму приємність, аж до насильного позбавлення розуму»[4, c. 121]. На-
слідками пияцтва є: нездатність особи до праці, збудження пристрастей, 
притуплене сумління, безвідповідальність, шкода здоров’ю та родині, 
злочинність[4, c. 123]. 

У моральному богословії Католицької Церкви є перелічено випадки 
коли пияцтво є важким гріхом, і коли воно таким не є. Так, наприклад, 
оп’яніння без поважної причини, з метою покращити настрій, є гріхом[4, 
c. 122]. Знову ж оп’яніння не є гріхом, коли є серйозна причина: за по-
радою лікаря, для усунення хвороби, полегшення болю, з метою уник-
нення смерті[4, c. 122]. 

Українська Греко-Католицька Церква сформувала низку документів 
які висвітлюють позицію щодо алкоголізму. Зокрема Єрархія УГКЦ у 
своєму зверненні до вірних і всіх людей доброї волі з приводу надмір-
ного вживання алкогольних напоїв, зазначила, наступне: 

«Христова Церква своїм служінням намагається допомогти людині 
жити відповідно до своєї гідності вже на землі, бо саме тут починаєть-
ся її небо і пекло, вона бажає допомогти скерувати своє життя на ві-
чні правди […] Тому, Церква не може стояти осторонь такого явища, як 
пияцтво, яке дуже негативно впливає на духовний і фізичний розвиток 
людини[5].» 

Також, Синод єпископів УГКЦ, на шістдесят шостій сесії у січні 
2015 року, з огляду на стрімке поширення хвороби алкоголізму серед 
українського народу, сформував постанови:

1) заохочувати духовенство і вірних до відмови від вживання алкого-
лю під час церковних святкувань (храмовий празник, відвідини єписко-
па, відвідини з йорданською водою та інші заходи, які організовуються 
парафією);

2) рекомендувати першу п’ятницю місяця як день молитви за уза-
лежнених в усіх архиєпархіях/ єпархіях/ екзархатах Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ;

3) затвердити програму душпастирства тверезості на загальноцер-
ковному, єпархіальному та парафіяльному рівнях[6]. 
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В українському державницькому історичному середовищі, виділимо 
кілька моментів дотичносні права до проблеми алкоголізму. 

У статуті князя Ярослава Мудрого, зокрема серед злочинів сімейного 
характеру перелічується і пияцтво. [7]

У добу козаччини, пияцтво серед козаків суворо каралось. Поширена 
думка про те, що козаки були пияками не відповідає дійсності, тому що 
козацька громада ставилась до пияцтва дуже суворо. Коли хтось пору-
шував січові закони, такого прив’язували до стовпа і били дерев’яними 
палицями. Коли хтось напивавсь під час походу, такого могли скарати на 
смерть, викинути за борт човна[8]. 

У 1675 році на Різдво, кримський хан напав на Січ вважаючи, що всі 
козаки п’яні, однак помилившись, зазнав величезної поразки втративши 
10 тис воїнів[8]. 

В Австро-Угорський період у ХІХ столітті, коли Галичина була в 
межах цієї монархії, на теренах України виникає форма приватності та 
адміністративної влади, як домінія, що являла собою територіально-
виробничий комплекс. Цей комплекс часто був поєднанням міста, села 
та підприємств[9, c. 7]. Центрами таких доміній були панські маєт-
ки, а тими, хто заправляв ними, були євреї-орендарі, які скуповували 
у пана зерно та переробляли його на горілку, збуваючи її місцевому 
населенню[10 c. 11]. 

З огляду на стрімке поширення пияцтва, Австро-Угорська держава 
вводить у 1785 році податок на алкогольні напої Ці дії Австро-Угорської 
держави були спрямовані на подолання пияцтва. В результаті, місцеві 
поміщики прямо змушували селян купляти горілку, щоб покрити цей 
податок[11]. Сам податок становив 329958 золотих римських[12]. Тому 
було впроваджено консумцію[13] родини, яка складалась з п’яти осіб, 
на 6 гарнців горілки та 12 гарнців меду. Сім’я повинна була купити цю 
кількість горілки і меду на рік[10, c. 13]. 

У сучасний період українське законодавство регулює вживання ал-
коголю відповідними законами. Зокрема, коли мова іде про шкільну мо-
лодь, то згідно Закону України молоддю вважаються громадяни України 
віком від 14 до 35 років[14]. У цьому законі вказано, що громадяни Укра-
їни віком до 18 років є неповнолітні. Тому, згідно законодавчих норм, 
шкільна молодь, у віці від 14 до 17 р. вважається неповнолітньою[14]. 
Українське законодавство прописує чіткі норми щодо заборони продажу 
алкоголю особам, які не досягли 18-річного віку[15]. Також у законах 
прописано заборону нелегальної торгівлі алкоголем. 
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(На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради 
в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або 
обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.) 
[15]

Та однак попри чинне законодавство, Українська Держава цілеспря-
мовано стимулює розвиток алкогольної промисловості, з метою попо-
внення держбюджету – 4-5%. [16]. 

Згідно слів Анастасії Думчевої, спеціалістки із неінфекційних захво-
рювань бюро ВООЗ, в Україні немає чіткої комплексної стратегії щодо 
алкогольної політики. Держава реагує більше на наслідки зловживання 
алкоголем, аніж на зменшення його споживання[17]. Анастасія Думче-
ва заявила про те, що ціни на алкоголь у 2019 р. не підніматимуться, і 
ВООЗ реагує на це негативно, тому що дешевий алкоголь є набагато 
доступніший. В цей же час, спеціаліст ВООЗ заявила, що зростання цін 
на алкоголь впливає на групу ризику, зменшуючи вживання спиртного, 
а це зокрема є діти, підлітки[17]. 

Водночас, цією спеціалісткою було анонсовано, що у 2018 р. була 
розроблена антиалкогольна стратегія, та подана на розгляд Міністерству 
охорони здоров’я України. Серед основних пріоритетів даної стратегії 
визначені наступні:

1. Підвищення акцизів –для зменшення доступності алкогольних на-
поїв. 

2. Обмеження споживання алкоголю для певних вікових категорій 
3. Комунікація – проведення просвітницької роботи серед населення, 

щодо шкідливості алкоголю[17]. 
--------------------------
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шморг / Укл. Почекета О. А. Одарченко С. В. Рівне 2010, с. 18. 
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УХИЛЕННя ВІД ПРОХОДЖЕННя ОБОВ’язКОВОГО 
МЕДИчНОГО ОГЛяДУ, яК ПІДСТАВА ДИСЦИПЛІНАРНОї 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА

Гончарук В. В. 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,

доцент кафедри трудового та господарського права
Харківського національного

Університету внутрішніх справ
м. Харків, Україна

Відповідно до ст. 159 Кодексу законів про працю України працівник 
зобов’язаний проходити у встановленому порядку попередні та періо-
дичні медичні огляди. Згідно зі ст. 169 КЗпП, обов’язкові попередні і 
періодичні медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами пра-
ці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно, для осіб 
віком до 21 року. Відповідно до ст. 26 закону України «Про забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 
року № 4004-XII працівники підприємств харчової промисловості, 
громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-
профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об’єктів 
комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, 
організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуго-
вуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захво-
рювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівники, зайняті на 
важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами 
праці, повинні проходити обов’язкові попередні та періодичні медич-
ні огляди. Обов’язкові щорічні медичні огляди проходять також особи 
віком до 21 року. Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 21.05.2007 року № 246. 

Відповідно до ст. 46 КЗпП; згідно зі ст. 26 закону України «Про за-
безпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та п. 
3.9 розділ ІІІ Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року № 
246 роботодавець має право в установленому законодавством порядку 
притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового 
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медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити 
його від роботи без збереження заробітної плати. Так, відмова від прохо-
дження медичного огляду є порушенням трудової дисципліни, що тягне 
за собою застосування стягнення. 

Відтак,передує застосуванню стягнення відсторонення працівни-
ків від роботи. Відповідно до ст. 46 КЗпП відмова або ухилення від 
обов’язкових медичних оглядів працівником є прямою підставою для 
його відсторонення від роботи. Натомість, час, протягом якого праців-
ник не виконував свої трудові обов’язки внаслідок відсторонення від 
роботи в зв’язку з ухиленням від обов’язкового медичного огляду, опла-
ті не підлягає. Наразі, з цього питання суб’єкт права законодавчої ініці-
ативи у Проекті Трудового кодексу України від 08.11.2019 року № 2410 
пропонує ще більшу визначеність, жорсткість та категоричність право-
застосування, прямо вказуючи на причинно-наслідковий зв’язок такої 
бездіяльності. Так, згідно зі ст. 72 зазначеного Проекту, працівники, які 
зобов’язані періодично проходити медичний огляд, у разі ухилення від 
медичного огляду відсторонюються від роботи без збереження заробіт-
ної плати. У разі подальшого ухилення від медичного огляду працівник 
підлягає звільненню з роботи без дотримання вимоги про попередження 
про наступне звільнення. Причину такого звільнення суб’єкт права за-
конодавчої ініціативи пропонує, відповідно до ч. 3 ст. 93 Проекту, фор-
мулювати як розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця 
у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі. 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких під-
лягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядок про-
ведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок затвердже-
но постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 
559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним 
оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медич-
них книжок». При цьому абзацом другим пункту 2 Порядку проведен-
ня обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих 
медичних книжок визначено, що витрати закладів та установ охорони 
здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів пра-
цівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок 
коштів, передбачених кошторисом на утримання вказаного закладу та 
установи охорони здоров’я. Правила проведення обов’язкових профі-
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лактичних медичних оглядів, Перелік необхідних обстежень лікарів-
спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що 
необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періо-
дичність їх проведення, а також Перелік протипоказань для роботи за 
професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та органі-
зацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним ме-
дичним оглядам, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення 
обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих 
професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслу-
говуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хво-
роб». 

Керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідаль-
ність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медич-
них оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені 
допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медичних огля-
дів. У випадку допуску до роботи працівників, які не пройшли профі-
лактичних медичних оглядів, а також порушення термінів їх проходжен-
ня відповідальність покладається на роботодавця. 

Відтак, як висновок. Роботодавець має право притягнути до дисци-
плінарної відповідальності працівника, який ухиляється від проходжен-
ня обов’язкового медичного огляду, адже піклування про власне здоров’я 
відноситься до обов’язків громадян України. Роботодавець відсторонює 
від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні 
огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висно-
вком така робота протипоказана за станом здоров’я, що не вважатиметь-
ся порушенням права на особисту недоторканність. 
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юРИДИчНІ ГАРАНТІї ПРАВ ЖІНОК НА БЕзПЕчНІ ТА 
зДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО 
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Гузик І. М. 
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м. Львів, Україна

Розвиток ринкової економіки, промисловості ставить перед робото-
давцями низку нових вимог і завдань, адже їхнім основним “капіталом” 
все більше й більше стають працівники, які можуть належним чином, 
ефективно виконувати свою трудову функцію, незалежно від характеру 
робіт. Одначе, для того, щоб працівники могли виявити максимум ком-
петентності та ефективності, вони також мають бути і здоровими, адже 
це безпосередньо впливає на реалізацію ними трудової функції. Цим 
пояснюється важливість законодавчого встановлення гарантій прав на 
безпечні та здорові умови праці. Традиційно, жінка як суб’єкт трудових 
відносин була віднесена до особливої соціальної категорії, яка потребує 
більше гарантій на безпечні та здорові умови праці, у зв’язку з особли-
вою вразливістю. Також існувала заборона на залучення жінок до низки 
робіт, які вирізняються особливим рівнем небезпечності. Втім, сьогодні 
цей підхід уже втрачає актуальність, про що і йтиметься надалі. 

У доктрині трудового права сформувалося чимало підходів стосовно 
розуміння категорії “юридичні гарантії”. У межах теорії права, поши-
рена наукова позиція, яка визначає “юридичні гарантії” як спеціальні 
засоби забезпечення законності. Наприклад, П. Рабінович зазначає, що 
“юридичні гарантії законності – це передбачені законом спеціальні засо-
би впровадження охорони і, в разі порушення, відновлення законності” 
[1, с. 131]. В цілому, юридичні гарантії прав працівників на здорові та 
безпечні умови праці можна розглядати як передбачені законом і тру-
довим договором положення, завданням яких є забезпечити пріоритет 
охорони здоров’я працівника, його соціального захисту, встановлення 
належного ступеня захищеності у правовідносинах із роботодавцем, 
тобто реалізації права на безпечні та здорові умови праці. 

Особливої актуальності за умов реформування законодавства Укра-
їни (трудового та гендерного) набуває питання забезпечення права на 
належні і безпечні умови праці жінок, оскільки принцип гендерної рів-
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ності сьогодні має нові способи тлумачення. Жінки, як було зазначено, 
завжди вважалися особливою соціальною категорією, особливо з точки 
зору трудових правовідносин. Однак важливо зауважити, що з точки 
зору гендеру не можна стверджувати, що жінка потребує особливого за-
хисту лише через те, що вона має сукупність фізіологічних ознак, що 
формують жіночу стать. Нині такі тези цілком можуть прозвучати дис-
кримінаційно. Етичніше та раціональніше буде вести мову про потребу 
у гарантіях для жінки, яка скоро стане матір’ю, або яка поєднує роботу з 
материнством, тим паче, що Проект Трудового кодексу від 27.12.2014 р. 
уперше зазначив право працюючих жінок на особливий захист материн-
ства як одне з основних прав працівників (п. 6 ч. 1 ст. 21) [2]. 

Згідно ст. 6 Закону України “Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків” від 8 вересня 2005 р., дискримінація за озна-
кою статі забороняється. Не вважаються дискримінацією за ознакою 
статі, зокрема, особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, 
пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я [3]. Проте Україна 
приєдналася до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок, одна зі статей якої стосується ліквідації дискримінації у сфері 
зайнятості. У її ст. 11 зазначено, що право жінок на охорону здоров’я і 
безпечні умови праці, зокрема зі збереження функції продовження роду. 
А у п. 2 ст. 4 написано, що вжиття державами-учасницями спеціальних 
заходів, спрямованих на охорону материнства, включно із заходами, що 
містяться в цій Конвенції, не вважається дискримінаційним. 

Відповідно, юридичні гарантії на безпечні та здорові умови праці 
можуть класифікуватися залежно від стадії, коли вони застосовуються. 
Такий підхід застосований у положеннях Закону України “Про охорону 
праці”, відповідно до яких розрізняють права на охорону праці під час 
укладання трудового договору, права працівників на охорону праці під 
час роботи. А також залежно від охоронюваних суб’єктів – юридичні 
гарантії охорони праці жінок, неповнолітніх, осіб з інвалідністю [4]. 

Уже на стадії укладення трудового договору трудові права особи мо-
жуть бути порушені. Причиною цьому почасти є не тільки суб’єктивне 
ставлення роботодавця, а й законодавчі прогалини. Наприклад, законо-
давець ще досі не закріпив перелік осіб, яким категорично заборонено 
відмовити у прийнятті на роботу. Найбільш повно цей перелік представ-
лений у постанові Пленуму Верховного Суду України “Про практику 
розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992 р., до якого внесено, у 
тім числі, вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років 
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або дитину-інваліда, а одиноких матерів – за наявності дитини віком до 
14 років [5]. Проте ст. 26 Кодексу законів про працю України передба-
чає, що випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для 
вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнад-
цяти років або дитину з інвалідністю [6]. Ст. 38 Проекту Трудового ко-
дексу України № 2410 від 08.11.2019 р. передбачає, що випробування на 
роботі не встановлюється для вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років [7]. 

Положення чинного Кодексу закону про працю передбачають, що 
вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми 
виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, 
яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, 
із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До ви-
рішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного 
висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих 
виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збережен-
ням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні 
за рахунок підприємства, установи, організації. Жінки, які мають дітей 
віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої робо-
ти переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за 
попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років [6]. 

Особливу актуальність має питання стосовно того, чи можна жінкам 
забороняти працювати на роботах та об’єктах із підвищеною небезпе-
кою. Донедавна був чинним Наказ Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни “Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і 
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 
жінок” від 29.12.1993 р. № 256 [8]. Цей акт встановлював перелік робіт 
(переважно, у важкій промисловості та хімічному виробництві), на які 
було заборонено залучати жінок. Сьогодні акт скасований, але на прак-
тиці обмеження жінок щодо доступу на такі види роботи ще залишаєть-
ся. Думки науковців з приводу залишення заборони жінкам працювати 
у важких та шкідливих умовах праці розділилися. Так одні вважають, 
що скасування цієї гарантії може підвищити відсоток порушень репро-
дуктивного здоров’я у жінок та зростання професійної захворюваності, 
а як наслідок — додаткових витрат з державного бюджету на пожиттєве 
утримання людей, що отримали професійні захворювання, та дітей, які 
народилися з вадами розвитку [9]. Інші навпаки, притримуються пози-
ції, що таке обмеження для жінок порушує принцип рівності щодо до-
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ступу до праці, та не дає їм можливості заробляти на життя. Це зокрема, 
стосується регіонів нашої держави де заробити в інший спосіб, окрім 
роботи на шкідливих підприємствах нема можливості. Наприклад, шах-
тарі. 

На нашу думку, кожна особа, незалежно від гендеру, вільна обирати 
свій фах та роботу в житті. Тому недоцільно його обмежувати, але в той 
же час, жінки, які хочуть чи змушені працювати, на особливо небезпеч-
них роботах, повинні бути захищені максимально та мати гарантії на 
медичне обслуговування, обстеження, відпустки тощо, нарівні з чолові-
ками (в силу сьогоднішніх уявлень та законодавчих положень про ген-
дерну рівність). Додаткових гарантій потребують жінки, які знаходяться 
у стані вагітності, або доглядають за новонародженою дитиною. Відпо-
відний принцип правового регулювання трудових відносин закріплений 
у положеннях нового Проекту Трудового кодексу України № 2410 від 
08.11.2019 р. у п. 8 ч. 1 ст. 2 (“забезпечення права жінок, які працюють, у 
разі материнства на особливий захист” [7]). Європейська практика охо-
рони праці також зараз рухається за тим підходом, що жінка є суб’єктом, 
який потребує особливих гарантій та охорони, у зв’язку з вагітністю, 
материнством, однак не тому, що вона жінка за статтю. Такий підхід за-
старіває та втрачає актуальність у зв’язку із трансформацією гендерної 
політики, у тому числі, й у сфері трудових правовідносин. 
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СОЦІАЛЬНИй ДІАЛОГ яК ПРИНЦИП ТРУДОВОГО ПРАВА
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м. Львів, Україна

У науці трудового права соціальний діалог визнається одним з осно-
вних принципів правового регулювання трудових відносин. 

Слід відзначити важливість існуючого в сучасній науці трудового 
права системного підходу до дослідження принципів правового регулю-
вання трудових відносин. 

Принцип соціального діалогу є характерним не тільки для колектив-
ного трудового права. Він застосовується і для регулювання індивіду-
альних трудових відносин, що останнім часом усе більше проявляється 
в нормах таких інститутів індивідуального трудового права, як робочий 
час, час відпочинку, оплата праці, охорона праці, вирішення трудових 
спорів. 

Необхідно відзначити відзначається комплексний характер зазна-
ченого принципу. Принцип соціального діалогу є комплексним за ха-
рактером і складом. До нього необхідно включати право працівників і 
роботодавців на об’єднання для захисту своїх прав та інтересів; свободу 
об’єднання; рівність прав і можливостей. 

Так, Декларацією МОП основних принципів та прав у світі праці 
від 18 червня 1998 р. проголошені чотири основоположних принципи і 
права у сфері праці:
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a) свобода асоціації та реальне визнання права на ведення колектив-
них переговорів;

b) скасування усіх форм примусової чи обов’язкової праці;
c) реальна заборона дитячої праці; та
d) недопущення дискримінації в області праці та занять. 
Першим серед них проголошений принцип свобода об’єднання і ді-

йове визнання права на колективні переговори. Цей принцип розкрива-
ється детальніше у Конвенції МОП про свободу асоціації та захист пра-
ва на організацію № 87 від 1950 р. Нею передбачено право працівників 
та роботодавців, без якої б то не було різниці створювати на свій вибір 
організації без попереднього на те дозволу, а також право вступати в такі 
організації з єдиною умовою підлягати статутам цих останніх. 

Реалізації принципу забезпечення участі працівників та їх представ-
ників в управлінні організацією присвячені Рекомендація МОП №94 
про співпрацю на рівні підприємства 1952 р., Рекомендація МОП №129 
про зв’язки на підприємстві 1967 р., Конвенція МОП №135 про захист 
прав представників працівників на підприємстві і можливості, що їм на-
даються. 

Водночас у практиці МОП до соціального діалогу включають усі 
види переговорів, консультацій і просто обмін інформацією між або се-
ред представників уряду, роботодавців та працівників, які стосуються 
спільних інтересів, пов’язаних з економікою та соціальною політикою. 
МОП розглядає соціальний діалог як найбільш вдалий засіб для вдоско-
налення життєвих умов і умов праці та встановлення соціальної спра-
ведливості. 

Зміст принципу соціального діалогу у сфері праці пов’язується та-
кож з участю працівників, роботодавців та їх представників (профспі-
лок, їх об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань) у договірному 
регулюванні індивідуальних і колективних трудових відносин. 

Саме на засадах соціального діалогу досягається баланс виробни-
чих і соціальних інтересів роботодавців і працівників, оскільки лише 
централізоване регулювання не дозволяє досягнути цієї мети. Даний 
принцип передбачає необхідність співробітництва сторін соціального 
діалогу на різних рівнях (національному, галузевому, територіальному, 
локальному) для узгодження своїх інтересів, пошуку компромісу, досяг-
нення результатів. Це випливає зі ст. 1 Закону України «Про соціальний 
діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. №2862-VI, в якій сформульовано 
мету соціального діалогу як процесу визначення та зближення позицій, 
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досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень 
сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівни-
ків, роботодавців та органів виконавчої влади й органів місцевого само-
врядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та 
економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 
відносин. 

Зазначений принцип покладено в основу правового регулювання 
створення та діяльності органів соціального діалогу у сфері праці (На-
ціональної тристоронньої соціально-економічної ради, галузевих (між-
галузевих) тристоронніх або двосторонніх соціально-економічних рад, 
територіальних тристоронніх соціально-економічних рад), органів со-
ціальних страхових фондів. 

Основні форми взаємодії роботодавців і працівників повинні також 
здійснюватися шляхом соціального діалогу: обмін інформацією; кон-
сультації; узгоджувальні процедури; колективні переговори з укладення 
колективних договорів і угод. На засадах соціального діалогу також по-
винні реалізовуватися представниками працівників права у сфері інфор-
мування і консультування, а також інші права, пов’язані з участю в при-
йнятті роботодавцем рішень; участю працівників та їх представників в 
управлінні організацією; у примирних процедурах при вирішенні трудо-
вих спорів; здійснення сумісного контролю за виконанням зобов’язань 
за колективними угодами та колективними договорами; участі праців-
ників у розподілі прибутку організацій та ін. 

В сучасних умовах зміст принципу соціального діалогу у сфері ре-
гулювання трудових відносин все більше розширюється. Конкретизація 
зазначеного принципу проявляється в нормах різних інститутів трудо-
вого права. Ідеться про такі інститути колективного трудового права, як 
правові основи соціального діалогу у сфері праці, правовий статус ко-
лективів працівників, правове становище профспілок, їх об’єднань, пра-
вовий статус організацій роботодавців, їх об’єднань, колективні угоди і 
колективні договори, вирішення колективних трудових спорів (конфлік-
тів). Усе більше принцип соціального діалогу знаходить відображення в 
нормах інститутів індивідуального трудового права, таких, наприклад, 
як робочий час, час відпочинку, оплата праці, охорона праці працівників 
на виробництві, вирішення трудових спорів. 

Як один з основних принципів сучасного трудового права принцип 
соціального діалогу у сфері праці є керівною ідеєю, основоположною 
засадою, що виражає сутність, основні властивості й загальну спря-
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мованість правових норм інститутів колективного трудового права, а 
також окремих інститутів індивідуального трудового права. У системі 
принципів трудового права принцип соціального діалогу у сфері пра-
ці належить до принципів, властивих трудовому праву в цілому, тобто 
таких, що є керівними ідеями, основоположними засадами правового 
регулювання індивідуальних і колективних трудових відносин, які ви-
окремлюються в предметі трудового права. 

ВзАЄМОзВ’язОК НАУКИ І ПРАКТИКИ – зАПОРУКА УСПІХУ 
РЕфОРМ (АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННя ТРУДОВОГО 

зАКОНОДАВСТВА)

Клименко А. Л. 
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри трудового та господарського права
Харківського національного університету внутрішніх справ 

м. Харків, Україна 

Україна, підтвердивши, точніше виборовши і відстоявши ще у 
2013–2014 рр., обрання європейського шляху розвитку, прагнення при-
єднатися до Європейського Союзу, тобто стати економічно незалежною 
і розвиненою країною, нині задля наближення до світових стандартів 
(передусім щодо рівня життя, умов і оплати праці, гарантування кож-
ному робочого місця, останні, до речі, відіграють найважливішу роль у 
забезпеченні повноцінного життя, збереженні здоров’я окремої людини 
і процвітання нації, бо сприяють задоволенню матеріальних і частково 
моральних потреб) розпочала процес реформування усіх сфер життя. 
Звісно, це потребує кропіткої і безперебійної роботи не лише законо-
давців, держслужбовців, тобто влади, а й наукової спільноти. Крім 
того, при реформуванні не варто також забувати про те, що сучасною 
світовою тенденцією виступає надання першості, переваги концепціям 
природного права, незалежно від відмінностей окремих його шкіл, для 
яких спільним є використання методу осмислення, пояснення і оцінки 
правових явищ, розрізнення і критичного співставлення права і зако-
ну, передусім із позицій «природної» справедливості, тобто з позицій 
того, що всі, незалежно від кольору шкіри, статі, віросповідання тощо, 
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від народження мають однакові права. Як вказують автори підручника 
«Філософія права» (§ 3. Концепції відродженого природного права ХХ 
століття): «Сучасні прихильники природно-правового європейського 
мислення, майже всі без винятку, сутність права розкривають як невста-
новлену, неконвенційну, безумовну, втілену в «природі» справедливість, 
як ідеальну, трансцендентальну, екзестенційну і т. п. істинність люд-
ських відносин [2]. 

Наведене дозволяє вести мову про те, що при реформуванні і вдо-
сконаленні трудового законодавства в Україні перш за все слід орієнту-
ватися на доктрину природного права, яке, «на відміну від юридичного 
позитивізму, базується на загальнолюдських, моральних засадах» [2]. 
Завдяки такому підходу, сподіваємося, нашій державі вдасться довести, 
що закріплені у ст. 1 і 3 Конституції України положення про те, що Укра-
їна – соціальна і правова держава; права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави [3], не просто за-
декларовані гасла, а принципи і основні вектори перетворень. 

Беручи вказане до уваги, можна стверджувати, що головним завдан-
ням кодифікаційних процесів у сфері правового регулювання трудових 
відносин має стати систематизація законодавства про працю, тобто ство-
рення цілісної, привабливої для всіх учасників трудових відносин, яка 
відповідає умовам ринкової економіки, системи нормативно-правових 
актів. До речі, треба враховувати й те, що у ст. 9 Конституції України 
проголошено, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є невід’ємною складовою час-
тиною національного законодавства Ук-раїни, а це означає, що права і 
свободи людини й громадянина в Україні визначаються й гарантуються 
згідно із загальновизнаними принципами й нормами міжнародного пра-
ва, де, як уже було вказано, перевага надається концепціям природного 
права. Виходячи з цього, політика держави повинна бути спрямована 
на забезпечення передусім соціально-економічних права громадян як 
найважливіших й життєво найнеобхідніших для них. Сподіваємося, на-
уковці і законодавці й надалі керуватимуться зазначеними конституцій-
ними положеннями, а це, у свою чергу, надать реформам соціального 
спрямування і, урешті-решт, розверне їх обличчям до людини праці. 
Спираючись на все сказане, вважаємо за доцільне ще раз переглянути і 
проаналізувати основні принципи трудового права, звісно, ураховуючи 
їх тісний зв’язок з основними трудовими правами, обов’язками, закрі-
пивши (у разі необхідності) додаткові юридичні гарантії їх реалізації. 
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Зупинимося на цьому детальніше. Спочатку вкажемо, що їх можна по-
ділити на три групи. 

Першу групу становлять три основних принципи трудового права, 
як-от: 1) свобода праці й зайнятості, заборона примусової праці (ст. 43 
Конституції України [3], ст. 5, 21, 49-4 КЗпП України); 2) право на пра-
цю, захист від безробіття, допомога у працевлаштуванні й матеріальна 
підтримка безробітних (ст. 43 Конституції України [3], ст. 2, 5, гл. III 
КЗпП України); 3) рівноправність у праці й зайнятості, заборона дис-
кримінації (ст. 24 Конституції України [3], ст. 2 КЗпП України). Завдя-
ки дотриманню цих принципів забезпечуються: єдність можливостей 
працівника отримати роботу у роботодавця будь-якої форми власності 
відповідно до своєї спеціальності чи професії, безпечні умови праці, а 
також гарантується сприяння держави у працевлаштуванні й надання 
матеріальної підтримки тимчасово непрацюючим. Не менш важливо й 
те, що завдяки реалізації згаданих принципів суб’єктам гарантується 
добровільне волевиявлення вступати в трудові відносини, змінювати чи 
припиняти їх [3]. 

Другу групу становлять ті основні принципи трудового права, що 
реалізуються при виникненні трудових відносин, тобто за наявності 
останніх. Йдеться про такі принципи, як:1) отримання справедливої ви-
нагороди за виконану роботу; 2) забезпечення охорони праці;) можли-
вість скористатися правом на відпочинок; 4) захист трудових прав через 
нагляд і контроль за дотриманням приписів трудового законодавства; 
діяльність і вплив повноваження профспілок і трудових колективів; за-
кріплення досконалого механізму вирішення трудових спорів [3]. 

До третьої групи входять принципи: 1) безплатної професійної під-
готовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації; 2) виконання сторо-
нами трудового договору своїх трудових обов’язків завдяки додержан-
ню трудової дисципліни; умов трудового договору; дієвості інституту 
матеріальної відповідальність сторін за заподіяну шкоду тощо [3]. 

Звісно, оскільки за своєю юридичною природою і соціальним при-
значенням трудове законодавство має гуманістичний характер, усі 
принципи мають носити не декларативний характер, їх треба дотриму-
ватися і реалізовувати, особливо з огляду на те, що вони дозволяють 
закріпити основні концепти природно-правової доктрини. Саме завдяки 
цьому трудове право як наука здатне буде виконати основну свою мі-
сію – захист інтересів осіб, які продають свою робочу силу чи купують 
її [3]. Так, трудове право має відстоювати інтереси і тих, хто працює, і 
роботодавців. 
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Спираючись на вищенаведене, можемо констатувати, що перехід до 
ринкових відносин, інтеграція України у світовий економічний простір, 
а також переорієнтація з юридичного позитивізму на доктрини природ-
ного права вимагають змінення завдяки докорінному реформуванню 
радянської доктрини трудового права, приведення її у відповідність до 
сучасних умов, а для цього варто визначити основні напрями [4]. 

На наш погляд, слід передусім прийняти новий Трудовий кодекс, 
який пройшов, до речі, і був прийнятий у першому читанні Верховною 
Радою. Так, до його тексту багато претензій, лунають також нарікання. 
Проте можна ще виправити ситуацію, внісши певні зміни і корективи. 
Сподіваємося, законодавець звернеться за допомогою до наукової спіль-
ноти і врахує її думку. Беручи це до уваги, висловимо свої пропозиції. 
Оскільки новий Кодекс покликаний комплексно й більш якісно, ніж 
нині чинний, врегулювати трудові відносини, що виникають на підста-
ві укладеного трудового договору, у ньому варто не формально, а ре-
ально: 1) збалансувати захисну та виробничу функцій трудового права, 
за допомогою яких має бути забезпечена рівновага інтересів найманих 
працівників і роботодавців [5]; 2) зберегти вже встановлені соціальні 
стандарти у сфері праці, закріпити механізми їх дотримання задля ви-
конання вимог Конституції; 3) змістити центр ваги правового забезпе-
чення трудових відносин з законодавчого рівня на рівень договірного 
регулювання, передусім колективно-договірного, з максимальним ви-
користанням механізмів соціального партнерства із залученням робо-
тодавців та профспілок [5]; 4) гарантувати гендерну рівність; 5) забез-
печить як мінімальне використанням бланкетних норм, так і повноту 
й чіткість правового регулювання трудових відносин. Сподіваємося, це 
дозволить Кодексу стати основним законодавчим актом у сфері праці, 
а підзаконне регулювання буде здійснюватися тільки на виконання Ко-
дексу, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ролі і значення нового 
Трудового кодексу, перетворить його на основний законодавчий акт у 
питаннях регулювання трудових відносин 

Підбиваючи підсумки, вкажемо, що своєчасність прийняття Трудо-
вого кодексу підтверджується докорінними змінами всієї системи сус-
пільних відносин, що сталися у зв’язку з формуванням ринкових відно-
син і соціально-економічними перетвореннями у трудовому праві. 

--------------------------
1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. 
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ПОзИТИВНА ТА НЕГАТИВНА юРИДИчНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Коваленко К. В. 
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри трудового та господарського права
Харківського національного університету внутрішніх справ

м. Харків, Україна

Соціальна відповідальність існує у двох іпостасях: відповідальності 
позитивно-перспективної (активної) і негативно-ретроспективної, що 
наступає для особи, яка вчинила діяння, що суперечить інтересам сус-
пільства та держави. 

Позитивна соціальна відповідальність виявляється у формі сумлін-
ного виконання суспільного обов’язку, що виникає з факту перебуван-
ня індивіда в соціумі та його включенні в соціальні зв’язки. Позитивна 
відповідальність існує тільки в тих сферах, які внаслідок їх значимості 
для інтересів суспільства регулюються соціальними нормами (юридич-
ними нормами, нормами моралі, звичаями, прийнятими в суспільстві). 
її основою виступає особиста свобода (свобода дії, вибору, наміру) як 
здатність людини визначати власну поведінку на базі певних цінностей. 
Однак у цьому випадку спостерігається двосторонній зв’язок, взаємо-
залежність, а саме: позитивна відповідальність впливає на особисту 
свободу, вибір варіанту поведінки та його здійснення, що є елементом 
механізму регулювання й контролю людини в її суспільних зв’язках. 
Будучи усвідомленою й відчутою людиною, відповідальність стає еле-
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ментом суб’єктивно-психологічної сфери, що безпосередньо визначає 
поведінку конкретної особи, виступаючи одним із внутрішніх мотивів 
поведінки, компонентом механізму саморегулювання. Соціальні норми, 
що ставлять до особистості певні вимоги, відбивають загальну волю, що 
є вираженням необхідності. Тому позитивна соціальна відповідальність 
і є об’єктивно існуючим зв’язком, об’єктивним відношенням, у якому 
виражається залежність особи від суспільства, підзвітність йому. 

Соціальну відповідальність у негативному аспекті, у свою чергу, 
можна уявити як необхідність, обов’язок дати звіт за свої дії, учинки і 
зазнати у зв’язку з цим певних несприятливих наслідків різного харак-
теру. 

Позицію, близьку до моделі правового регулювання суспільних від-
носин, зайняв Б. Т. Базилєв, який визначає позитивну юридичну відпо-
відальність “як зв’язок, у рамках якого держава, діючи від імені сус-
пільства, формулює абстрактний обов’язок всіх суб’єктів виконувати 
конкретні юридичні обов’язки, а сама виступає суб’єктом, що має право 
вимагати виконання цього обов’язку” [1, с. 43]. П. О. Недбайло в об-
ґрунтування необхідності дослідження питання про позитивну юри-
дичну відповідальність указує, що сутність відповідальності полягає в 
самостійній ініціативній діяльності в рамках правових норм. У людини 
виникає відповідальність уже тоді, коли вона їх не виконує або починає 
діяти всупереч їм. Як наслідок, без дослідження позитивної відповідаль-
ності не можна зрозуміти й відповідальності негативної [2, с. 50]. 

О. Ф. Скакун обстоює точку зору, яка полягає в тому, що юридичну 
відповідальність не можна зводити до державного примусу, як і держав-
ний примус – до юридичної відповідальності. Державний примус може 
здійснюватися різноманітними засобами, не пов’язаними з юридичною 
відповідальністю (наприклад, примусове лікування осіб, які здійснили 
небезпечні для суспільства дії у стані неосудності, примусове стягнен-
ня аліментів на утримання дітей та ін.) [3, с. 467]. У цьому аспекті з 
нею погоджується О. М. Коротка, яка переконує, що ототожнення юри-
дичної відповідальності з примусом, розуміння її як санкції правової 
норми сьогодні, в умовах побудови гуманного, демократичного, соці-
ального державно-організованого суспільства, є по меншій мірі неко-
ректним. Державний примус є елементом процесу реалізації негативно-
го аспекту юридичної відповідальності. На її думку, у трудовому праві 
юридична відповідальність (негативний аспект) може реалізовуватись і 
без державного примусу: добровільне відшкодування заподіяної шкоди, 
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обговорення проступку працівника на загальних зборах трудового ко-
лективу, усна співбесіда з власником чи уповноваженим ним органом в 
процесі праці на виробництві [4, с. 29]. Деякі представники юридичної 
науки навіть пропонують використати відповідний понятійний апарат. 
Вони, зокрема, пропонують ретроспективний аспект відповідальності 
позначити юридичною відповідальністю, а позитивний – правовою від-
повідальністю, під якою розуміють об’єктивне явище, що виражається 
в поведінці, заснованій на внутрішніх спонукальних мотивах [5, с. 8]. 
До суттєвих недоліків існуючого поняття юридичної відповідальнос-
ті представники вказаної наукової позиції відносять ігнорування того 
факту, що відповідальність обіймає можливість протилежних наслідків 
правового впливу – схвалення, заохочення. Юридичну відповідальність, 
на їх переконання, не можна уявляти лише як відповідальність за право-
порушення, адже в такому разі залишаються у затінку позитивні момен-
ти перспективної (активної) юридичної відповідальності, ті елементи 
морального, стимулюючого й організаційного порядку, які сприяють 
свідомому та активному вибору суб’єктами правомірної поведінки [6, 
с. 357]. 

Однак наведені позиції не є безперечними, у зв’язку з чим багато 
правознавців справедливо виступають проти концепції позитивної юри-
дичної відповідальності. 

Заслуговує, зокрема, на увагу точка зору С. С. Алексєєва, відповід-
но до якої юридична відповідальність входить складовою частиною в 
загальну морально-політичну відповідальність і має тільки один ретро-
спективний аспект [7, с. 42]. О. Е. Лейст категорично відкидав ідею по-
зитивної відповідальності. Він доводив, що юридичної відповідальності 
не може бути за межами чинних правових норм. Це зумовлено тим, що 
стан волі особи, притягнутої до відповідальності, розумові процеси, що 
відбуваються в її свідомості, не є предметом правової оцінки та право-
вого регулювання. Притягнення до відповідальності за правопорушення 
має на меті створити необхідні умови для виправлення інтелектуально-
вольових і психологічних процесів у свідомості правопорушника. 
Включення цих процесів у саме поняття юридичної відповідальності 
може призвести до принципово абсурдної правової ситуації, адже, якщо 
немає усвідомлення, то не повинно бути й відповідальності [8, с. 594]. 

Слід погодитися й визнати обґрунтованою позицію тих науковців, 
які стверджують, що практичне та теоретичне значення об’єднання у 
визначенні юридичної відповідальності позитивних і негативних аспек-
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тів не доведено. Міркування прихильників концепції правової позитив-
ної відповідальності багато в чому засновані на формальному терміно-
логічному використанні філософських понять в царині юриспруденції, 
що суперечить правилам наукового пізнання. 

Юридична відповідальність – це захід державного примусу, що за-
стосовується до особи, яка вчинила правопорушення із застосуванням 
до неї негативних чинників особистого та майнового порядку. О. С. Іоф-
фе і М. Д. Шаргородський вважали, що відповідальність повинна вира-
жатися у певних негативних наслідках для правопорушника в порівнян-
ні з тим станом, в якому він перебував до вчинення правопорушення” 
[9, с. 317]. Підставою юридичної відповідальності є факт порушення 
норми права, яке, у свою чергу, не може бути без певного складу. 

Усі види юридичної відповідальності мають ретроспективний харак-
тер, тому що відповідальність наступає за вже вчинені діяння, а не за 
намір вчинити правопорушення в майбутньому. Ретроспективна (нега-
тивна) відповідальність має місце тільки за наявності в дійсності складу 
протиправного діяння. Юридична відповідальність являє собою приму-
совий захід, тобто реалізацію санкцій, передбачених чинним законодав-
ством, реакцію з боку держави на правопорушення у формі покарання, 
що застосовується з урахуванням ступеня суспільної небезпеки, загаль-
ної оцінки діяння особи, що вчинила правопорушення. 

У цілому зміст юридичної відповідальності полягає в покаранні за 
порушення правових норм. Вона завжди поєднана з державним осу-
дом суб’єкта правовідносин, що притягується до відповідальності, об-
меженням прав особи, яка порушила правову норму. Однак завданням 
юридичної відповідальності є не тільки покарання особи, що вчинила 
протиправне діяння, а й утримання її від здійснення нових протиправ-
них дій. В основі юридичної відповідальності лежить соціальна відпо-
відальність, проте ідея позитивної юридичної відповідальності є непро-
дуктивною, тому що фактично ця категорія підміняє собою соціальну 
відповідальність, що є більш багатою за своїм змістом та включає в себе 
позитивну відповідальність. 

--------------------------
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СУБ’ЄКТИ НАДАННя ТРЕТИННОї 
(ВИСОКОКВАЛІфІКОВАНОї) МЕДИчНОї ДОПОМОГИ

Корнілова О. В. 
аспірантка кафедри трудового права 

та право соціального забезпечення
Національного університету 

“Одеська юридична академія”

Доступ до якісної та вчасної медичної допомоги, у тому числі (висо-
кокваліфікованої) медичної допомоги, для населення України є надзви-
чайно важливим для збереження життя та здоров’я. 

Однією з цілей державного регулювання сфери медичної допомоги 
є забезпечення населення медичними послугами. У рамках програми 
медичних гарантій, шляхом укладення договорів про медичне обслу-
говування населення, із надавачами медичної допомоги усіх рівнів та 
розбудови організаційної спроможності Національної служби здоров’я 
України щодо планування стратегічної закупівлі послуг передбачається, 
що дане регулювання буде новим для ліцензіатів з провадження госпо-
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дарської діяльності з медичної практики, які будуть надавачами медич-
них послуг, пов’язаних із екстреною, вторинною (спеціалізованою), тре-
тинною (високоспеціалізованою), паліативною медичною допомогою 
та медичною реабілітацією. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що науковий підхід щодо 
виокремлення суб’єктів надання третинної (висококваліфікованої) ме-
дичної допомоги потребує змістовного вивчення, адже від ефективної 
співпраці та взаємодопомоги між медичними фахівцями відповідного 
виду медичної допомоги залежить життя і здоров’я людей. 

В Основах законодавства України про охорону здоров’я від 19 листо-
пада 1992 року № 2801-XII закріплене поняття третинної (високоспеціа-
лізованої) медичної допомоги. Відповідно до пункту 1 статті 35-3 Основ 
третинна (високоспеціалізована) медична допомога – медична допомо-
га, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому 
порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, 
проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологіч-
них станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) 
із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеці-
алізованих медичних процедур високої складності; направлення паці-
єнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеці-
алізованої) медичної допомоги або третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги з іншої спеціалізації. 

Варто виокремити суб’єктів надання третинної (висококваліфікова-
ної) медичної допомоги в амбулаторних або стаціонарних умовах. 

Згідно з пунктом 1.4 Порядку організації медичного обслуговування 
та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вто-
ринну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну до-
помогу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 05 жовтня 2011 року № 646, третинна медична допомога надається 
в стаціонарних та амбулаторних умовах багатопрофільними обласними 
лікарнями (клінічна лікарня), багатопрофільними обласними дитячими 
лікарнями (клінічними лікарнями), високоспеціалізованими медичними 
центрами (за напрямами). 

Варто зауважити, що зазначене поняття не відповідає положенням 
Основ законодавства про охорону здоров’я, адже відповідно пункту 2 
статті 35-3 Основ надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги здійснюється високоспеціалізованими багатопрофільними 
або однопрофільними закладами охорони здоров’я. 
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Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 
року № 385 затверджений «Перелік закладів охорони здоров’я, лікар-
ських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацев-
тичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та по-
сад фахівців у галузі охорони здоров’я, у закладах охорони здоров’я», 
у тому числі і медичних установ, які належать до багатопрофільних та 
однопрофільних лікарень. 

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії ме-
дичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 5 на-
дання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних 
гарантій, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), третинною (висо-
коспеціалізованою), паліативною медичною допомогою та медичною 
реабілітацією здійснюється за направленням лікаря, який надає первин-
ну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передбаченому 
законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направ-
лення лікаря не вимагається. 

Також третинну медичну допомогу трактують як лікарську медичну 
допомогу, яку надають пацієнтам при захворюваннях, що потребують 
внутрішньо лікарняної і високотехнологічних методів діагностики, лі-
кування та реабілітації. 

Відповідно до пункту 3 статті 35-3 Основ лікуючим лікарем з на-
дання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є лікар за-
кладу охорони здоров’я, що забезпечує надання такої допомоги, який 
отримав підготовку за відповідною спеціальністю і має кваліфікаційну 
категорію не нижче першої. 

Варто підкреслити важливість високої кваліфікації та постійного 
проходження перекваліфікації суб’єктів надання третинної (висококва-
ліфікованої) медичної допомоги в умовах стратегічного розвитку охо-
рони здоров’я. Наявність спеціалістів, які мають науково-практичний 
досвід щодо надання медичної послуги у сфері третинної (висококвалі-
фікованої) медичної допомоги, тобто наукове звання, ступінь, категорія, 
міжнародний досвід та сертифікати, участь у міжнародних робочих гру-
пах сприяє покращенню якості надання даного виду послуг. 

--------------------------
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Миронюк О. І.

Смертна кара відома більшості країнам світу. Вона з’явилась тоді, 
коли держава взяла на себе функцію виконання покарання за вчинені 
злочини. На сьогодні вона скасована багатьма країнами світу на за-
конодавчому рівні але в деяких державах зберігається як найвищий 
рівень покарання за особливо тяжкі злочини. “Amnesty International“ 
зазначає,що на мапі існує 140 держав, що повністю скасували страту 
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або в яких вона не застосовується на практиці,тобто більше двох третіх 
країн Землі. Варто зазначити, що деякі країни поступово відмовляються 
від такого виду покарання. Наприклад, у 2015 році чотири країни світу 
(Мадагаскар,Фіджі,Республіка Конго,Суринам)відмовились від смерт-
ної крари абсолютно за всі злочини. Всього таким чином вирішили по-
ступити 120 країн. Також у Монголії був прійнятий новий Кримінальний 
кодекс,що скасовує страту. Слід сказати і про те, що держави з різних 
причин скасовують смертну кару. Так, наприклад,Іспанія відмовилась у 
1995 році від смертної кари і заявила:”Страта не повинна мати місце в 
пенітенціарній системах провідних циілізованіх суспільств. . . Що може 
більш порушувати людську гідність, ніж смерна кара? “[3]. Аналогічнім 
чином і Швейцарія заборонила смертну кару, при цьому зазначила, що 
“вона являє собою грубе порушення права та життя та гідність “[4, с. 
14]Верховний Суд Кенії заявив, що “обов’язковість смертного вироку є 
неконституційною”[5]. 

На жаль, наразі смертна кара є дозволеною у 56 країнах світу. Більша 
частина припадає на Середній Схід та Північно-Африканський регіон. 
Там до позбавлення житя, як покарання,вдається низка країн, переваж-
но Іран,Ірак,Пакистан та Саудівська Аравія. Там зафіксованні такі спо-
соби смертної кари: 

-відтинання голови;
-повішення;
-смертельна ін’єкція;
-розстріл. 
Одним із лідерів у списку екзекуроторів є Китай. Цікавим є те, що 

країна не публікує жодної інформації щодо страчених проте, за дан-
ними Amnesty Inernational, у 2018 році там позбавили життя кілька 
тисяч ув”язнених. Досі зберігаються традиції публічних страт. Засу-
дженних до смерті іноді привзять на вантажівках вулицями і вистав-
ляють для загального огляду на “масових мітингах для виголошення 
вироків”,організованих для привернення уваги до ухвалених вироків. 
На таких мітингах,під час виступів, в яких засуджуються довершені 
злочини,засудженні до страти стоять з схиленою головою і платками, 
що висять на грудях. Не рідко людям дозволяють бути присутнім і прі 
самій процедурі страти,що діє на натовп вельми збудливо, і приводить 
до різних ексцесів. Офіційно не скасовано смертну кару і у Росії, про-
те у 1999 році на неї було накладено мораторій. Смертна кара широко 
використовується й у США. За 2018 рік у країні стратили 25 людей у 8 
штатах. 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
98

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

Щодо України, то майже весь час після здобуття незалежності три-
вали суперечки про застосування смертної кари. Це пов”язано з дедалі 
більшою криміналізацією суспільства,різкім зростанням кількості на-
вмисних вбивств за обтяжувальних обставин. Упродовж 1990-2000 років 
в Україні смертна кара існувала “як виняткова міра покарання “ у вигля-
ді розстрілу. Спочатку на виконання таких вироків було накладено мо-
раторій. Смертна кара встановлювалась за особливо небезпечні злочини 
проти держави, проти життя, правосуддя,за воєнні злочини(в умовах 
воєнного стану). Важливо зазначити і те, що відсутність смертної кари є 
обов”язковою умовою для перебування держави в Раді Європи,що ста-
ло одніє з основних причин видмови України від цього виду покарання 
Рішенням Конституційного Суду України №11-рп/99 від 29 грудня 1999 
року визнано,що смертна кара суперечить Конституції України[8]. Оста-
точно як вид покарання її скасовано в 2000 році,а в 2001 році Криміналь-
ним кодексом України її не передбачено як вид покарання. До речі, під 
час прийняття рішення про скасування смертної кари точилися досить 
гострі дискусії. Наприклад, О. Мироненко зазазначив у своїй статті, що 
смертна кара з великою “натяжкою” законодавцем була скасована і нині 
маємо досить невтішні наслідкі цьомго кроку[6]. Принаймі до скасуван-
ня такої мірі покарання масових (“серійних”) убивств в України майже 
не було. 

Як на мене, то природа подарувала життя кожному кожній людині і 
саме вона вирішує коли його забрати. Воно насправді невід’ємне й абсо-
лютне, а в Божих заповідях окремо окресене як “Не убий”. Правопору-
шення та беззаконня є найтяжчим гріхом і тому кожному пропонується 
поважати закон, не спілкуватися з правопорушниками, не підтримуваті 
їх в їхніх протиправних діях та засуджувати їхні противозаконні вчин-
ки. 

Сьогодні світ за ініціативою декількох міжнародних правозахисних 
організацій проводить щороку 10 жовтня Всесвітній день боротьби зі 
смертною карою. Цього дня у багатьох країнах відбуваються демонстра-
ції, публічні дискусії та семінари, що мають на меті вплинути на владу, 
з метою заборони смертної кари, а також для звернення уваги широких 
верств суспільства до проблеми застосування цього виду покарання. Я 
вважаю, це потрібно робити в сучасному світі,бо ніхто не має право за-
бирати у людини право на життя. 

Особисто я є противником смертної кари. Смерть не списує вини. 
(Борис Олійник). Як на мене,то ці слова найдоречніші,будь-який суддя 
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не може бути впевненний,що саме та людина вчинила злочин за який 
виноситься покарання у вигляді смертної кари. Справді, вона не є гаран-
тією запобігання умисним убивствам. Але те, що вона зберігає право на 
життя значної кількості людей, є незаперечним. 

Дослідження американського вченого Ісака Ерліха спонукали його 
до висновку, що «одна додаткова страта на рік… могла дати такий ре-
зультат, як зменшення кількості вбивств на 7–8 випадків»[1]. Інші до-
слідники підтвердили результати Ерліха. Зокрема, Ернест Ван ден Гааг у 
статті «На захист смертної кари: практичний і моральний аналіз» пише, 
що «смертної кари бояться найбільше від усіх покарань, бо вона:

1) не просто необоротна, як і більшість інших покарань, а остаточ-
на; 

2) прискорює подію, що, на відміну від болю, нужди та ушкоджень, 
унікальна в кожному житті і про неї ще ніхто не повідомляв. Смерть – 
це досвід, якого насправді не можна відчути і який кладе край усякому 
досвідові. Оскільки смерть не менш невідома, ніж певна, її бояться всі. 
Страх перед смертю часто пов’язують із покаранням, яке прискорює її, 
немов без того покарання смерть не прийшла б ніколи;

3) коли смерть призначають як навмисне покарання іншій людині, 
вона означає цілковиту втрату людської солідарності. Суспільство від-
кидає засудженого, вважає, що невигідно поділяти з ним своє життя. 
Таке цілковите відкидання посилює природний страх перед відлученням 
і страх перед знищенням. Маргінальний стримувальний ефект страт за-
лежить саме від цих рис, і так само й моральне виправдання смертної 
кари, незважаючи на жодний стримувальний ефект»[2]. 

Отже, якби законодавець усвідомив свою «відповідальність перед 
Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поко-
ліннями» (преамбула Конституції України), він прийняв би виваженішу 
норму. Поки що цього, на жаль, не сталося. Один із шляхів боротьби із 
судовими помилками під час призначення смертної кари широко засто-
совується в американській системі судочинства. Так, між призначенням 
вироку та приведенням його до виконання, є проміжок часу у 5-10 років, 
що дає можливість родичам та захисникам протягом цього періоду до-
вести наявність судової помилки. 

Насамкінець хочеться зазначити, що смертна кара за тяжкі злочини 
перед людством і державою – це перевірений історією засіб самозахисту 
суспільства проти порушення умов його нормального існування. 
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ПОНяТТя РИНКУ ПРАЦІ В НАУЦІ ТРУДОВОГО ПРАВА

Лещух Д.Р.
Доц. кафедри соціального права

При переході до ринкової моделі соціально-економічного розвитку 
країни одним з першочергових завдань соціально-правової держави є 
формування соціально-орієнтованого ринку праці. Саме такий ринок 
праці здатний в значній мірі підвищити ефективність використання 
трудового потенціалу держави, а також забезпечити надійний захист 
соціально-економічних прав людини. Ринок праці представляє собою 
багатоаспектне явище, яке характеризується ієрархічною відкритою 
системою та є однією з фундаментальних категорій як економіки праці, 
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так і трудового права, які, в свою чергу, перебувають у тісній співпраці 
та є взаємозалежними, відображаючи два аспекти регулювання відно-
син – економічний  та юридичний. 

Закон України «Про зайнятість населення» (ст. 1) містить легальне 
визначення терміну «ринок праці» як системи правових, соціально-
трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають між 
особами, які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, 
роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері 
задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців – у на-
йманні працівників відповідно до законодавства. Однак Р.І. Шабанов 
слушно зауважує, що якщо з економічної точки зору наведена у зако-
нодавстві дефініція є досить вдалою, то її юридичний зміст можна по-
ставити під сумнів. На переконання вченого, з яким не можна не погоди-
тись, потрібно чітко розмежовувати правові засоби і ринкові механізми 
в регулюванні. Коли мова йде про правове регулювання сприяння трудо-
вій зайнятості, маються на увазі тільки ті ринкові регулятори, які набули 
правової форми. У протилежному випадку вони можуть тільки допо-
внювати правовий механізм, не будучи його складовою частиною. Тому 
включення до поняття «ринок праці» соціально-трудових, економічних 
та організаційних відносин, з одного боку, є показником використання 
законодавцем системного підходу до розуміння цього явища, а з іншого 
–недостатньо конкретного окреслення правових ознак ринку праці. У 
цьому контексті Закон України «Про зайнятість населення» не закріплює 
жодних положень щодо визначення соціально-трудових, економічних та 
організаційних властивостей ринку праці, які потребують відображення 
у діючому законодавстві. До того ж сумнівним здається формулювання 
ринку праці як системи відносин. Таким чином, враховуючи наведені 
економіко-правові підходи до розгляду терміна «ринок праці», його тлу-
мачення у п. 19 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» має 
бути, на думку Р.І. Шабанова викладено таким чином: «Ринок праці – 
правовий механізм задоволення потреб економічно активного населен-
ня у повній, ефективній та вільно обраній зайнятості».

Досить критично до поданого  в Законі України «Про зайнятість 
населення» розуміння ринку праці ставляться і автори підручника « 
Трудове право України” за загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Кос-
тюка, В.П. Мельника. Вони підкреслюють ряд наступних недоліків: 1) 
не цілком зрозуміло, який механізм правового забезпечення, оскільки 
відповідні відносини регламентуються як на підставі актів трудового 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
102

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

законодавства, так і актів соціального партнерства; 2) пропонованим 
визначенням не охоплюються відносини щодо посередництва у забезпе-
ченні зайнятості і працевлаштування через органи зайнятості та різних 
комерційних посередників; 3) некоректною є спрямованість ринку праці 
щодо працівників з питань зайнятості, оскільки більш логічним було б 
вести мову про ефективну її модель відповідно до потреб та інтересів 
потенційних працівників і роботодавців; 4) неясно, чи є суб’єктом ринку 
праці органи місцевого самоврядування, особливо у контексті розвитку 
регіональних ринків праці, що є актуальним і вкрай важливим в умовах 
посиленої внутрішньої трудової міграції, децентралізації влади; 5) не-
коректною є спрямованість ринку праці щодо роботодавців у найманні 
працівників, оскільки більш логічним було б вести мову про забезпе-
чення їх відповідними фаховими працівниками з високими моральни-
ми, діловими та професійними якостями. При цьому держава має сти-
мулювати роботодавців у забезпеченні зайнятості і працевлаштування 
осіб, які не є повною мірою конкурентоспроможними на ринку праці 
(наприклад, молоді спеціалісти, працівники із сімейними обов’язками, 
працівники передпенсійного віку, особи з інвалідністю тощо). 

Відзначаючи, що сучасна модель розвитку в Україні ринку праці 
продиктована державною політикою зайнятості, та виходячи із передба-
чених Законом України «Про зайнятість населення» принципів та мети 
державної політики у цій сфері, автори згаданого підручника визначають 
ринок праці як систему організаційних, економічних, правових та інших 
відносин між потенційними працівниками і роботодавцями, їх уповно-
важеними представницькими органами (суб’єктами) за участю держа-
ви, органів місцевого самоврядування, посередницьких господарюючих 
суб’єктів, яка спрямована на забезпечення ефективної, продуктивної 
зайнятості потенційних працівників та роботодавців у належному про-
фесійному і кадровому їх забезпеченні через стимулювання створення 
належних умов праці. 

В. В. Безусий, досліджуючи визначення поняття «ринок праці» в 
сучасній науці трудового права схиляється до тези, що праця є осно-
вною умовою життєдіяльності людини і суспільства, являючи собою 
доцільну вольову діяльність, в процесі якої люди за допомогою знарядь 
праці створюють матеріальні і духовні цінності. Таким чином, на думку 
вченого, застосування категорії «ринок» для визначення взаємодії робо-
тодавців і працівників в сфері надання та отримання роботи не зрівнює 
працю зі звичайними товарами, оскільки праця – це передусім процес 
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трудової діяльності людей і тільки  на додаток до цього може розгляда-
тися як певний специфічний товар, який не може бути відокремлено від 
працівника. Людина як носій здатності до праці сьогодні володіє свобо-
дою волевиявлення. Так, Загальна декларація прав людини в ст.23 закрі-
плює право кожної людини на працю, на вільний вибір роботи, на спра-
ведливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. П.1 ст.6 
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права закрі-
плює таку норму: «держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають 
право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість 
заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона 
вільно погоджується, і зроблять належні кроки до забезпечення цього 
права». З огляду на це, в сучасних державах працівники не можуть бути 
куплені або продані, вони можуть бути тільки найняті на основі вільно-
го волевиявлення. Рішення, прийняте людиною про продаж своєї праці 
(працевлаштування), – це соціально-психологічний процес, що відрізня-
ється від ухвалення рішення про продаж, наприклад, партії автомобілів, 
зроблених свідомо для продажу. Також на відміну від товарів у речовій 
формі праця не виробляється завчасно і не зберігається. Тому під ринком 
праці В.В. Безусий розуміє систему суспільних відносин та соціальних, 
економічних, юридичних норм і інститутів в сфері формування робочої 
сили, її розподілу, обміну (купівлі-продажу за ціною, обумовленою спів-
відношенням попиту та пропозиції) і використання праці.

Отже, слід підсумувати, що сьогодні вчені не одностайні у визна-
ченні поняття «ринок праці», а його визначення у Законі України «Про 
зайнятість населення» потребує вдосконалення.

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИй РОзВИТОК ЕСТОНІї У XX СТОЛІТТІ

Липитчук О. В. 
Львівський національний університет імені Івана Франка

Незалежність Естонії було проголошено 24 лютого 1918р. Відтоді 
естонському суверенітету довелося пройти крізь складні випробування. 
Анексія Радянським Союзом країн Балтії улітку 1940р. перервала не-
тривалий період державної самостійності Естонії. У роки Другої світо-
вої війни чимало естонців виборювали втрачену незалежність у лавах 
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військових формувань, що входили до складу вермахту(70 тис. осіб),а в 
повоєнні роки – в загонах “лісових братів”. Наступний 45-річний період 
радянізації обернувся для естонського народу придушенням будь-якого 
спротиву центрові, скасуванням приватної власності у сфері виробни-
цтва. Відібравши в естонців економічну свободу й демократію, влада 
“обдарувала” їх колгоспами, промисловими монстрами та соціалістич-
ною ідеологією. Тоталітарний режим доклав чимало зусиль до зміни 
національного складу населення Естонії, його зросійщення. Відтак, на-
прикінці 80-х років півторамільйонне населення Естонії на 61% склада-
лося з естонців, а решта 39% були російськомовними. 

Масовий рух за незалежність Естонії почався 1987р. Створений 
1988р. Народний фронт Естонії, до якого ввійшло декілька політичних 
організацій (включаючи Партію незалежності), висунув вимогу від-
окремлення від СРСР. У відповідь на пропозицію Москви вдосконалити 
радянську Конституцію,естонський парламент проголосив верховен-
ство естонських законів над союзними. У листопаді 1988р. Верховна 
Рада Естонії прийняла Декларацію про суверенітет Естонської РСР. 
Підпис на історичному документі поставив голова Верховної Ради ко-
муніст Арнольд Рюйтель. У 1990р. новообрана Верховна Рада Естонії 
проголосила початок переходу до повної незалежності, 8 травня 1990р. 
було проголошено Естонську Республіку, нову Естонію визнало чимало 
держав світу. 6 вересня 1991р. незалежність Естонії визнав СРСР, а по-
тім і США. 

Знаковими подіями у житті країни стали прийняття нової Конститу-
ції у червні 1992р., а також вибори парламенту і президента. Після пер-
ших парламентських виборів правоцентристська коаліція сформувала 
уряд на чолі з Мартом Лааром. Першим президентом парламент обрав 
Леннарта Мері (колишнього міністра закордонних справ). У 1996р. його 
переобрали на президентську посаду. Він мав дуже високий рейтинг 
довіри серед населення, робив усе можливе для розбудови нової Есто-
нії. Партії, які підтримували уряд М. Лаара, зазнали невдачі на парла-
ментських виборах 19995р. Перемогла нова коаліція на чолі з Тійтом 
Вяхі, яка продовжила політику лібералізації економіки та інтеграції зі 
західними країнами. Однак уряд Т. Вяхі протримався при владі лише 
два роки. 

На чергових президентських виборах у серпні 2001р. президентом 
обрали колишнього голову Президії Верховної Ради Естонської РСР Ар-
нольда Рюйтера. На виборах до парламенту 3 березня 2003 р. позиції 
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лідера залишилися за Центристською партією Естонії. її очолював мер 
Талліна Едгар Савісаар. У 2003 р. Естонія підписала протокол про вступ 
до НАТО, а також про вступ до Євросоюзу. 14 вересня 2003р. відбувся 
референдум про вступ країн до ЄС, 70% учасників якого підтримали 
європейський вибір. Офіційно Естонія стала членом НАТО 29 березня 
2004р. З вересня 2006 р. президентом Естонії є Тоомас Хендрик Ільвес. 

Естонія – парламентська республіка. Конституція країни, прийнята 
28 червня 1992р. на референдумі, набула чинності 3 липня 1991р. 

Голова держави – президент, якого обирають Державні збори (пар-
ламент) шляхом таємного голосування більшістю в дві третини голосів 
строком на п’ять років, але не більше як на два строки поспіль. Якщо 
президента не обрано в ході трьох турів голосування, то його має обрати 
колегія виборців, яка складається з членів Державних зборів і представ-
ників рад місцевого самоврядування. Кандидатом на пост президента 
може виступати тільки громадянин Естонії за народженням не молод-
ший 40 років. Якщо президент не може виконувати свої обов’язки, його 
функції покладаються на голову Державних зборів. Президент очолює 
державну оборону Естонії, в разі агресії призначає головнокомандува-
ча сил оборони. На строк президентства він припиняє своє членство в 
партії. 

Законодавча влада належить Державним зборам (рийгикогу), одно-
палатному парламенту, що складається зі 101 депутата, обраних у ході 
вільних загальних рівних і прямих виборів шляхом таємного голосуван-
ня на основі принципу пропорційного представництва. Строк повнова-
жень – чотири роки. Керівництво парламенту обирається щорічно. 

Виконавча влада належить урядові на чолі з прем’єр-міністром, який 
призначається президентом за ухвалою Державних зборів. У передба-
чених Конституцією випадках право на висунення кандидата на пост 
прем’єр – міністра переходить до Державних зборів. Склад уряду змі-
нює президент за поданням прем’єр-міністра. Члени уряду не мають 
права обіймати будь-яку іншу державну посаду, входити до правління 
або ради комерційного підприємства. Вони відповідальні перед парла-
ментом. 

Принципи побудови та функціонування судової системи Естонії, ре-
гламентовані Конституцією і Законом про суди 1991 р., не типові для 
країн пострадянського простору. 

У систему судочинства входять : 1) повітові, міські та адміністра-
тивні суди, 2) окружні суди, 3) Державний суд. Створювати надзвичайні 
суди заборонено. 
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Голову Державного суду призначає парламент за поданням прези-
дента, членів Державного суду-за поданням його голови. Інших суддів 
призначає на посаду президент за поданням Державного суду. Судді обі-
ймають свої посади довічно. Підстави та порядок звільнення суддів з 
посади встановлює закон. 

Повітові, міські та адміністративні суди є судами першої інстанції, а 
окружні-другої інстанції. Державний суд є найвищою судовою інстанці-
єю держави, він розглядає судові рішення в касаційному порядку, вод-
ночас це суд конституційного нагляду (в Естонії, на відміну від інших 
країн – колишніх радянських республік, немає Конституційного суду чи 
іншого самостійного органу конституційного контролю). 

Для конституційного нагляду 1993р. засновано Судову колегію кон-
ституційного нагляду Державного суду, яка складається з п’яти суддів, 
обраних пленумом Суду строком на п’ять років. 

Функції загального нагляду, які за радянських часів виконувала про-
куратура, у незалежній Естонії передані особливій посадовій особі-
канцлеру юстиції, якого призначає на посаду парламент строком на сім 
років за пропозицією президента. Згідно з Конституцією 1992р., кан-
цлер юстиції є незалежною посадовою особою, яка здійснює нагляд за 
відповідністю правових актів законодавчої і виконавчої влади, органові 
місцевого самоврядування Конституції і законам. 

Правова система Естонії належить до романо-германської правової 
сім’ї і посідає в ній досить своєрідне місце. Правова система сучасної 
Естонії формувалася протягом останніх 150 років у процесі взаємодії 
різних правових культур, головно німецької, дореволюційної російської, 
а також радянської. 

За темпами кодифікації Естонія випереджає своїх прибалтійських су-
сідів. На сьогодні прийняті нові кодекси (Кодекс торгового мореплавства 
1991р., Кодекс про адміністративні правопорушення 1992р., Кодекси 
про апеляційне і касаційне судочинства у кримінальних справах1993р., 
Адміністративно-процесуальний 1993р., Комерційний 1995р., і Кримі-
нальний 2001р. кодекси). 
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зМІСТ КОНСТИТУЦІйНОГО ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИй 
зАХИСТ: зАГАЛЬНОТЕОРЕТИчНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЕЛЕМЕНТІВ

Малюга Л. Ю.
кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті 1 Конституції України [1] визначено, що Україна є соціаль-
ною державою, тобто державою, яка визнає людину найвищою соціаль-
ною цінністю та функціонування якої спрямоване на утворення умов, 
які забезпечують життя й вільний розвиток людини, а також її захист 
у разі потрапляння у складну життєву ситуацію. Соціальна держава є 
виразником, захисником і охоронцем інтересів як суспільства у цілому, 
так і кожної людини і громадянина. Згідно зі статтею 3 Основного За-
кону [1], людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Тому, держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність, а захист прав і свобод людини є головним її обов’язком. 

Зміст конституційного права на соціальний захист складають на-
ступні елементи:

1) право отримання соціального захисту від держави;
2) право вимагати від державних організацій, органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування, інших суб’єктів громадянського сус-
пільства дій, спрямованих на гарантування його конституційного права 
на соціальний захист;

3) право користуватись соціальним захистом;
4) право звернутися за захистом свого права. 
Першим елементом змісту конституційного права на соціальний за-

хист є право отримання соціального захисту від держави. Так, у статті 
46 Конституції України [1] визначено наступне формулювання: «грома-
дяни мають право на соціальний захист». Це означає, що кожна особа 
наділена можливістю звернутись у встановленому законом порядку до 
державних організацій, органів і посадових осіб місцевого самовряду-
вання дій, спрямованих на гарантування його конституційного права на 
соціальний захист, для отримання соціального захисту від держави. 

Другий елемент – право вимагати від державних організацій, органів 
і посадових осіб місцевого самоврядування, інших суб’єктів громадян-
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ського суспільства дій, спрямованих на гарантування його конституцій-
ного права на соціальний захист. Тобто, суб’єкт права на соціальний 
захист має право не лише на власні дії у процесі його одержання, але 
й можливість вимагати від державних організацій, органів і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування дій, спрямованих на гарантування 
його конституційного права на соціальний захист. Б. І. Сташків зазна-
чає, що такими державними організаціями та органами є Територіальні 
органи Пенсійного Фонду України, робочі органи виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України, територіальні органи цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, районні органи соці-
ального захисту населення, соціальні установи (служби) [2, с. 436-437]. 
Тобто, це створені у визначеному законом порядку установи, функції 
яких пов’язані із соціальним захистом населення у межах їхньої ком-
петенції. До обов’язків таких органів входить необхідність створювати 
сприятливі умови, охороняти і захищати конституційне право людини і 
громадянина на соціальний захист та приймати участь у відновленні по-
рушеного права і відшкодуванні збитків. А відповідно, правом суб’єктів 
права на соціальний захист є можливість вимагати від них гарантування 
цього права. 

Третій елемент змісту конституційного права на соціальний захист 
є право постійно користуватися соціальним захистом. Так, у навчаль-
ному посібнику «Право соціального забезпечення», автором якого є Б. 
І. Сташків, визначено, що суб’єктами права соціального захисту є за-
страховані особи, пенсіонери, особи із інвалідністю, ветерани війни, 
ветерани праці, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, діти війни, непрацездатні члени сім’ї померлого годувальни-
ка, сім’ї, діти, отримувачі соціальних послуг тощо [2, с. 432-435]. Це 
громадяни України, які внаслідок дії негативних факторів соціального 
ризику, отримали право на отримання соціального захисту від держави. 
Варто враховувати, що таким правом може скористуватись будь-яка осо-
ба, але при цьому для його отримання мають існувати об’єктивні підста-
ви. Проте, із моменту його отримання особа наділена правом постійно 
користуватися соціальним захистом держави. 

Останній виділений нами елемент змісту права на соціальний захист 
– право звернутися за захистом свого права. Із даного приводу Ж. М. 
Богословська зазначає, що у випадках загрози порушення чи фактич-
ного порушення конституційного права на соціальний захист уповно-
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важена особа має можливість звернутися за захистом свого права до 
державних і громадських організацій. При наявності факту нанесення 
матеріальної та моральної шкоди при реалізації особою права на пенсії, 
соціальні виплати та соціальні допомоги уповноважений суб’єкт може 
вимагати відшкодування збитків [3, с. 187]. У свою чергу, Т. В. Бабкова 
приходить до висновку, що надійною формою захисту соціальних прав 
людини і громадянина є саме судовий захист, оскільки він ґрунтується 
на принципах рівності громадян перед законом і судом, змагальності 
учасників процесу і свободі в наданні ними суду доказів, гласності су-
дового процесу і повній фіксації його технічними засобами тощо [4, с. 
157]. Згідно зі статтею 124 Конституції України [1], в Україні судочин-
ство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 
юрисдикції. Основним Законом України кожному гарантовано судовий 
захист його прав у межах конституційного, цивільного, господарсько-
го, адміністративного і кримінального судочинства України. Так само, 
статтею 124 кожному гарантовано право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб, а отже це стосується і рішень, 
дій чи бездіяльності територіальних органів Пенсійного Фонду України, 
робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, районних органів соціального захисту населення, соціальних 
установ (служб) тощо. Іншими словами, громадянам України належить 
гарантоване державою право захисту свого конституційного права на 
соціальний захист. 

Таким чином, дослідження змісту конституційного права на соціаль-
ний захист засвідчило, що його варто розглядати у сукупності чотирьох 
елементів: права отримання соціального захисту від держави; права ви-
магати виконання дій, спрямованих на гарантування конституційного 
права на соціальний захист; права користуватись соціальним захистом; 
права звернутися за захистом свого права. Кожен із зазначених елемен-
тів є невід’ємною складовою реалізації конституційного права. Так, 
право отримання соціального захисту від держави означає, що кожна 
особа, яка зазнала негативного впливу від факторів соціального ризи-
ку, має гарантовану можливість звернутись до компетентних державних 
органів із метою отримання соціального захисту. При цьому, такі особи 
мають право вимагати вчинення ними дій, спрямованих на соціальний 
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захист таких осіб. Особа, яка реалізувала своє право на соціальний за-
хист, наділена можливістю використовувати його на власний розсуд, а 
у разі, якщо її право на соціальний захист порушене, держава гарантує 
можливість захистити його у один із передбачених законом способів, 
найефективнішим серед яких є судовий. 

--------------------------
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141. 
2. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : 

навчальний посібник. Чернігів : ПАТ “ПВК “Десна”, 2016. 692 с. 
3. Богословська Ж. М. Зміст конституційного права людини і грома-

дянина України на соціальний захист. Держава і право. 2009. Вип. 46. 
С. 181-188

4. Бабкова, Т. В. Забезпечення права громадян на соціальний захист 
судами України. Науковий вісник Ужгородського національного універ-
ситету : Серія: Право / голов. ред. Ю. М. Бисага. Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 2014. Вип. 24. Т. 2. С. 156–161

МЕДИчНИй ОГЛяД НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ПРИ УКЛАДЕННІ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ зА зАКОНОДАВСТВОМ УКРАїНИ ТА 

ОКРЕМИХ зАРУБІЖНИХ КРАїН

Наньєва М. І. 
кандидат юридичних наук,

асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»

м. Одеса, Україна

Відповідно до статті 49 Конституції України кожна людина має пра-
во на охорону здоров’я. На жаль, в юридичній літературі не приділяєть-
ся значної уваги питанню законодавчого регулювання медичних оглядів 
працівників при прийнятті на роботу, недостатньо регламентовані ви-
моги щодо проведення медичних оглядів, їх фінансування, що призво-
дить до проблем на практиці. Особливо це стосується медичних оглядів 
неповнолітніх осіб, адже роботодавці часто порушують вимоги законо-
давства або ухиляються від додержання встановлених законодавством 
правил. 
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Згідно зі ст. 187 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП), неповно-
літніми є особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових право-
відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони 
праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються 
пільгами, установленими законодавством України. 

При прийнятті на роботу неповнолітньої особи необхідно пам’ятати, 
що такій особі має виповнитись щонайменше 16 років, в іншому ви-
падку вимагається обґрунтувати необхідність прийняття такої особи на 
роботу та до особової справи працівника долучити:

1) копію свідоцтва про народження (замість паспорта);
2) згоду одного з батьків або особи, що його замінює — якщо особі 

від 14 до 16 років;
3) документ, який підтверджує, що особа буде виконувати роботу у 

вільний від навчання час — якщо особі від 14 до 15 років. 
Необхідність обов’язкових при укладенні трудового договору попе-

редніх медичних оглядів для працівників певних категорій встановлю-
ється ст. 169 КЗпП України, відповідно до якої власник або уповнова-
жений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення 
попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудо-
вої діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких робо-
тах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, 
де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового 
медичного огляду осіб віком до 21 року. 

Відповідно до ст. 191 КЗпП України усі особи молодше вісімнад-
цяти років приймаються на роботу лише після попереднього медично-
го огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають 
обов’язковому медичному оглядові. 

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на робо-
ту з метою: визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних 
об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погір-
шення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних 
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудово-
го процесу; виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли 
раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження ви-
робничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь) [1]. 

Для проведення попереднього медичного огляду працівників ро-
ботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з закладом 
охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають по-
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передньому медичному огляду, в тому числі і неповнолітніх. Проведен-
ня попереднього медичного огляду здійснюється комісією з проведення 
медичних оглядів закладів охорони здоров’я. Обов’язкові медичні огля-
ди працівників проводяться за рахунок коштів роботодавця. 

Укладення трудового договору з неповнолітнім працівником без про-
ведення обов’язкового попереднього медичного огляду буде вважатися 
порушенням законодавства про працю та про охорону праці, внаслідок 
чого буде покладено відповідальність на роботодавця згідно з Кодек-
сом України про адміністративні правопорушення. Але, на жаль, Кодек-
сом законів про працю України така відповідальність не передбачена. 
На нашу думку, необхідно закріпити у КЗпП України відповідальність 
роботодавця за порушення умов проходження попереднього медично-
го огляду неповнолітніх. Також необхідно було б запровадити і відпо-
відальність працівників, які ухиляються від проходження медичного 
огляду при прийнятті на роботу. 

Попередній медичний огляд слід вважати обов’язковою умовою при 
прийнятті на роботу, оскільки під час його проходження здійснюється 
реєстрація вихідних об’єктивних показників здоров’я людини й ро-
биться висновок стосовно можливості виконання нею без погіршення 
стану здоров’я покладених на неї професійних обов’язків в умовах дії 
конкретних шкідливих або небезпечних чинників виробничого серед-
овища, трудового процесу, а також виявлення професійних захворювань 
(отруєнь), що виникли раніше на попередніх роботах [2, с. 9]. 

Також необхідно зазначити, що норми про проведення попередньо-
го медичного огляду закріплені і законодавстві зарубіжних країн. На-
приклад, за трудовим законодавством Латвії, перед прийомом на ро-
боту особи молодше 18 років як діти, так і підлітки повинні пройти 
попередній медичний огляд, і до досягнення ними віку 18 років такий 
обов’язковий медичний огляд слід проводити щорічно. За Трудовим Ко-
дексом Республіки Білорусь осіб віком до 18 років приймають на роботу 
лише після попереднього медичного огляду, і в подальшому до досяг-
нення повноліття вони щорічно підлягають обов’язковому медичному 
огляду. Обов’язкові щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників 
проводяться в робочий час із збереженням середнього заробітку. Поря-
док проведення медичних оглядів встановлено Інструкцією про порядок 
проведення обов’язкових медичних оглядів працюючих, затвердженої 
постановою Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь. У Тру-
довому кодексі Грузії міститься вказівка на те, що список важких, шкід-
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ливих і небезпечних робіт, правила безпеки праці, включаючи випадки 
і порядок обов’язкових періодичних медичних обстежень за рахунок 
роботодавця, визначаються законодавством Грузії, але спеціальної нор-
ми яка б регулювала медичний огляд неповнолітніх осіб при прийомі 
на роботу не закріплено. За Трудовим кодексом Республіки Казахстан 
документ про проходження попереднього медичного огляду (для осіб, 
які зобов’язані проходити такий огляд відповідно до цього Кодексу та 
іншими нормативно-правовими актами Республіки Казахстан) включе-
но до переліку обов’язкових документів при прийомі на роботу. Можна 
зазначити, що за законодавством окремих зарубіжних країн проходжен-
ня медичних оглядів неповнолітніх осіб при прийомі на роботу також 
недостатньо врегульовано та потребує вдосконалення, адже також не 
зазначено порядку проходження таких медичних оглядів, строків його 
проходження, відповідальності роботодавця за порушення такого по-
рядку або від ухилення дотримання норм про проведення медичного 
огляду неповнолітніх працівників. 

Отже, на нашу думку, проходження медичного огляду неповнолітніх 
осіб при укладенні трудового договору є обов’язковою умовою для ро-
ботодавця, якою він не може нехтувати. Однак, на сьогоднішній день, 
проведення попередніх медичних оглядів неповнолітніх працівників не-
достатньо врегульовано трудовим законодавством. Для більш повного 
розуміння суті медичного огляду як для неповнолітніх працівників так 
і для самих роботодавців необхідно було б визначити у Кодексі законів 
про працю України правові ознаки медичного огляду та закріпити від-
повідальність роботодавця і працівників при ухиленні від дотримання 
норм законодавства про походження обов’язкового медичного огляду, а 
також відповідальність роботодавця за допуск до роботи неповнолітніх 
осіб, які не пройшли попереднього медичного огляду. 

--------------------------
1. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів праців-

ників певних категорій: Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
від 21.05.2007 р. Офіційний вісник України. 2007. №55. Ст. 2241. 

2. Конопельцева О. О. Медичний огляд як елемент фактичного скла-
ду виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин: автореф. 
дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. О. Конопельцева; Нац. ун-т «Юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого». – Х., 2011. 18 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛюВАННя ПРАЦІ
ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В УКРАїНІ

Олексів І. І.
асистент кафедри соціального права юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Україна є одним з найбільших в Європі експортерів послуг у сфе-
рі інформаційних технологій. Лише за результатами першого півріччя 
2019 року експорт комп’ютерних послуг склав близько 1,6 млрд. дола-
рів, що на 31% більше аналогічного періоду 2018 року [1]. Таке зрос-
тання показників експорту послуг нерозривно пов’язане із збільшенням 
кількості фахівців, які їх надають. Проте, абсолютна більшість таких 
осіб працюють на підставі договорів цивільно-правового характеру як 
фізичні особи-підприємці, незважаючи на те, що по-суті з такими осо-
бами повинні укладатись трудові договори. 

Зокрема, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 
кількість ІТ-спеціалістів зареєстрованих як фізичні особи-підприємці у 
2018 році зросла на 23% і склала 154 тис. осіб, проти 125 тисяч у 2017 
році [2]. У свою чергу, за останні 3 роки загальна кількість фізичних-
осіб підприємців зменшилась на 8 %, тоді як кількість ІТ-підприємців 
зросла на 45% [3]. 

Чому ж з особами, які працюють у сфері інформаційних технологій 
не хочуть укладати трудові договори, натомість нав’язують їм укладен-
ня договорів цивільно-правового характеру та змушують реєструватись 
фізичною особою-підприємцем? Такий підхід обумовлений рядом на-
ступних чинників. 

По-перше, чинне податкове законодавство України встановлює необ-
ґрунтовано велике податкове навантаження для роботодавців та праців-
ників, що робить трудові відносини непривабливими. Так, роботодавець 
зобов’язаний сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування за кожного працівника – 22% від розміру заро-
бітної платні та крім цього, утримати податок на доходи фізичних осіб 
(18%) та військовий збір (1,5 %) із заробітної платні працівника [4; 5]. 
Натомість, укладення договору цивільно-правового характеру з фізич-
ною особою-підприємцем на спрощеній системі оподаткування дозво-
ляє значною мірою оптимізувати податкове навантаження. Наприклад, 
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перебуваючи на 3 групі спрощеної системи оподаткування, фізична 
особа-підприємець сплачує лише 5 % від отриманого доходу та єдиний 
соціальний внесок загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня – 22% від розміру мінімальної заробітної платні [4; 5]. На практиці 
єдиний соціальний внесок сплачує ІТ-компанія, тоді як 5 % сплачує фі-
зична особа-підприємець, яка надає їй послуги. 

По-друге, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» встановле-
но обов’язок виплати заробітної платні працівнику не рідше двох разів 
на місяць, що суттєво збільшило б навантаження для ІТ-компаній з ве-
ликим штатом найманих працівників. Тому, використовуючи договори 
цивільно-правового характеру, ІТ-компанії мають змогу здійснювати 
виплату винагороди раз на місяць або й рідше, що суттєво заощаджує 
витрати таких компаній на адміністрування виплат персоналу. З іншої 
сторони, через достатньо високий рівень такої винагороди, відносно до-
вша тривалість її виплати негативно не впливає на інтереси працівни-
ка. 

По-третє, чинне законодавство про працю України не забезпечує на-
лежної гнучкості трудових правовідносин, а навпаки, закріплює надто 
суворі норми, які покликані здебільшого захищати інтереси найманого 
працівника, як більш вразливої сторони трудового договору. Про це, зо-
крема йдеться в аналітичній записці для Уряду України, яка була під-
готовлена на запит Міністерства соціальної політики до Світового Бан-
ку. На думку авторів даної записки, пом’якшення надто суворих норм 
трудового законодавства допоможе розширити можливості наймання 
працівників, зробивши ринки праці більш ефективними та підтримав-
ши зростання продуктивності й запровадження змін у сфері технологій 
[7]. Не зважаючи на те, що з часу надання таких рекомендацій пройшло 
більше восьми років, глобальних зрушень у напрямку запровадження 
гнучкості трудових правовідносин так і не відбулось. Крім цього, склад-
ні та явно застарілі вимоги чинного законодавства про працю, які сто-
суються оформлення трудових відносин, документообігу, звільнення 
працівників, зумовлюють привабливість договорів цивільно-правового 
характеру які, натомість мінімізують усі ці складнощі та забезпечують 
гнучкість у відносинах між ІТ-компанією та конкретним спеціалістом. 

Не зважаючи на усі перелічені переваги договорів цивільно-
правового характеру у порівнянні з трудовими, все ж, помилково було б 
вважати, що укладення таких договорів забезпечує належний захист ін-
тересів осіб, які працюють. Зазвичай, ІТ-компанії вимагають від фахів-
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ців у галузі інформаційних технологій підписувати кабальні договори, 
які не дивлячись на достатньо високу винагороду, ставлять таких осіб у 
повністю залежне від компанії становище. 

До таких умов, зокрема відносяться: заборона працювати на клієнтів 
ІТ-компанії протягом терміну дії договору про надання послуг та пев-
ний час після його припинення (зазвичай від двох до п’яти років) та 
неймовірно високі штрафи за таку співпрацю, що може стати суттєвою 
перешкодою для осіб в отриманні нової роботи. Крім цього, достатньо 
часто в таких договорах встановлені тривалі строки повідомлення про 
припинення надання послуг ІТ-компанії (переважно 2-3 місяці) та штра-
фи за дострокове припинення надання послуг, тощо. Ще однією умовою 
є зобов’язання протягом терміну дії договору та безстроково після його 
припинення безоплатно сприяти ІТ-компанії у будь-яких спорах щодо 
встановлення прав інтелектуальної власності на об’єкти, які були ство-
рені в результаті діяльності фахівця у галузі інформаційних технологій. 

Цілком очевидно, що укладення договорів цивільно-правового ха-
рактеру, які містять кабальні за своїм змістом умови для ІТ-спеціалістів 
не можна вважати найкращим варіантом виходу із ситуації, а отже існує 
нагальна потреба у зниженні податкового навантаження на працівників, 
роботодавців та реформуванні вітчизняного законодавства про працю. 
При цьому, оптимальне поєднання інтересів сторін трудових право-
відносин повинне бути забезпечене можливістю встановлювати макси-
мально гнучкі форми залучення до праці, але при цьому дотримуючись 
законодавчо-встановлених обмежень, які слугуватимуть гарантіями для 
найманих працівників. 
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МЕТОДОЛОГІя яК ВИКЛИК НАУЦІ ТРУДОВОГО ПРАВА
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Київського університету імені Тараса Шевченка, 
м. Київ, Україна

1. Пізнання безперервно динамічної трудо – правової дійсності та 
розвиток на цій основі трудового права забезпечує розвинута методо-
логія. 

Очевидність актуальності методологічного забезпечення права та 
правової науки в сучасних умовах поєднується із браком уваги до пи-
тань методологічного змісту. 

Ілюстрацією проблемного стану правової методології є зміст комп-
лексної міжгалузевої монографії під редакцією проф. І. А. Безклубого 
[1], який одночасно свідчить і про значний потенціал розвитку методо-
логії права і про еклектичність досліджень навіть в межах однієї галузі 
права. 

Виокремлення методології у якості самостійного об’єкту безпосе-
редньо пов’язано із розв’язанням питання про співвідношення філосо-
фії (зокрема, філософії права) та теорії трудового права. Кожна із цих 
наукових дисциплін «висуває» претензії щодо належності методології, 
що утворює стійке проблемне поле. 
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Одночасно існує позиція стосовно умовною самостійності методо-
логії, в т. ч. загально – правового рівня та приватно-галузевого рівня. 
Зокрема, самостійності методології розвитку та застосування трудового 
права. 

Стан методологічного забезпечення трудового права не можна вва-
жати належним. Серед сучасних наукових досліджень трудового права 
переважають ті, що мають фактологічний зміст. По – суті такі дослі-
дження відповідають меті та завданням науки трудового права. 

Певні проблеми пізнавального змісту та проблеми практичного за-
стосування норм та конструкцій трудового права знаходять вирішення у 
такий спосіб. У певній мірі це збагачує методологію трудового права та 
методологію його науки. Але, розвиток методології трудоправової мето-
дології не може обмежуватись такого роду дослідженнями. 

Слід визнати факт нечисельних комплексних досліджень, предметом 
яких є методологічні питання трудового права та його науки в цілому. 
Прикладами такого роду робіт є монографії О. І. Процевського, С. В. 
Вишнецької. 

Розвитку методології трудового права та його науки сприяють комп-
лексні теоретичні дослідження з трудового права. Проте, очевидно, що 
після видання у 1999 році монографії Пилипенка П. Д. [2], приклади 
пропонування до загальної уваги такого рівня наукових праць практич-
но відсутні. 

Ситуацію ускладнює «відставання» загально – теоретичної правової 
науки від розвитку правової дійсності та її складової у вигляді теорій 
галузевих правових наук. Ця обставина лише частково компенсується 
окремим наукові працями в галуззі теорії права [3]. 

2. Зміст сучасних наукових досліджень правових явищ свідчить про 
суттєву зміну ставлення до такого методологічного інструменту, який 
свого часу вважався «душею світогляду» (Недбайло П. О.) та універ-
сальним засобом досягнення певних практичних результатів, – як діа-
лектика. 

Це призвело, з одного боку, до розширення пізнання правової дій-
сності за допомогою методологічних прийомів метафізичного змісту. З 
іншого боку, це стимулювало поки що безрезультатну «конкуренцію» 
різних пізнавальних інструментів загальнонаукового змісту за доміну-
вання. Мова про взаємодію «трьох філософій» – загальної філософії, 
філософії права, філософії галузевих наук. 

Даниною часу стали ствердження в науці трудового права галузевої 
філософії [4], соціології та ін. 
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Амбіційний виклик по відношенню до загальної філософії (або за-
гальної соціології) розвиток вказаних пізнавальних методологічних 
складових науки трудового права поки що є суперечливим та еклектич-
ним і змістовно, і у поглядах на співвідношення із спорідненими загаль-
ними науками. 

Ознакою потреби в універсальних інструментах пізнання та розви-
тку трудового права є систематичний вияв у наукових дослідженнях 
суспільно –«побудовного» (розбудовного тощо) контексту. Здебільшого 
маючи ознаки міфологем, не втрачають «популярності» такі явища як 
побудова «ринку та ринкових відносин», «інформаційного суспільства», 
«постіндустріального суспільства». 

Змушені приймати такий методологічний виклик представники на-
уки трудового права, регулярно посилаються на необхідність «нових 
підходів», обґрунтовують актуальність «принципово інших концепцій», 
закликають до «трансформацій парадигми» і т. п. 

Сукупний практичний результат, зокрема, ефективність правового 
регулювання трудових відносин, під впливом вказаних наукових «інно-
ваційних» закликів підлягає окремому дослідженню. Проте, очевидним 
є не зменшення, а накопичення проблемних питань у трудовому права 
та його науці. 

Наприклад, одним із наочних наслідків є той факт, що у певний мо-
мент завдання трудового права щодо забезпечення балансу інтересів 
працівника та роботодавця почало превалювати над метою трудового 
права щодо охорони інтересів працівника. 

Регулярне висловлювання підтримки такому баченню засад розви-
тку трудового права слід вважати одним із тих чинників, що сприяли ви-
никненню політичним установок на домінування інтересів роботодав-
ців у трудових відносинах. Неприхована «рішучість» таких політичних 
установок, особливо висловлених останнім часом у зв’язку із наміром 
прийняття трудового кодексу, настільки безапеляційна, що викликала їх 
критичне заперечення не тільки у наукових колах. Це перешкоджає все-
бічному науковому аналізу норм та конструкцій, які можуть увійти до 
змісту нового правового акту, а подекуди його виключає. 

Вказане вище не є запереченням значення філософського обґрунту-
вання трудового права. Існують непоодинокі приклади коли філософ-
ські інтерпретації суттєво компенсують брак загально – теоретичних 
положень та спеціально –галузевих теоретичних положень. 

У зв’язку з цим, окрему методологічну групу створюють так звані 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
120

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

«посткласичні» вчення, концепції, теорії. Зокрема, мова про комуніка-
тивну теорію праворозуміння, систему ідей щодо діалоговості у праві 
та деякі інші [5]. 

В контексті розгляду методологічних особливостей трудового права 
привертають увагу публікації Р. І. Кондратьєва, особливо ті, які нале-
жать до останнього періоду його творчості, Д. О. Новікова та інших. 

3. Коло питання, які складають порядок денний методологічного 
розвитку трудового права, має значну розгалуженість [6]. 

Одна із проблем, яка вирішується в методологічні площині, пов’язана 
із прийнятністю певних інструментів пізнання та розвитку трудового 
права. 

З цією проблемою стикається практично кожен дослідник. Однак, в 
багатьох випадках обирається стереотипний підхід випадках висловлю-
ється категорична позиція, зокрема, по наступним питанням. 

Перше це питання про прийнятність певних існуючих норм та кон-
струкцій для нормування трудових відносин в сучасних умовах. У 
зв’язку із сперечаннями щодо «долі та ролі» багатьох із них, запорукою 
відповіді на це питання стає увага до генези як трудового права в цілому 
так і окремих складових його системи. Такий підхід потребує регуляр-
ного ретельного повернення до правоутворюючої ситуації, до обставин 
їх виникнення та отримання текстуального закріплення. 

Друге це питання про прийнятність понятійного апарата трудового 
права, яке розгалужується на декілька підпитань. Одне з них «діагнос-
тується» тривалий час як загально – науковий методологічний недолік. 
Про нього свого часу писав Ю. Лотман в роботі під назвою «Лекции по 
структуральной поэтике» (1964 р.). Автор вказував як на великий недо-
лік тогочасних гуманітарних наук опис ними явищ в термінах абсолют-
но незастосовних не тільки у системі загальнонаукового пізнання, але й 
сусідніх науках гуманітарного циклу. 

Сучасна наука трудового права не позбулася цього недоліку, суттєво 
його поширивши. Наприклад, це стосується запозичення понятійного 
апарату у «сусідніх» науках, які досліджують різні аспекти праці, зо-
крема, це у економічній науці. 

Так, доволі «несподівано», а головне без пояснення специфіки пра-
вових зв’язків працівник став «найманим», трудові відносини стали 
«ринковими» і т. п. 

Третє це питання про прийнятність новацій, що виявляє практичну 
відсутність уваги сучасної науки трудового права до так званого експе-
риментального нормування трудових відносин. 
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В умовах перетворення реформування суспільних відносин у перма-
нентний процес, який зачіпає інтереси все більшої кількості громадян, 
брак методології правового експерименту дає себе взнаки. 

Приймаючи до уваги накопичення певного досвіду дослідження пра-
вового експерименту[6] та за умови ретельного аналізу, сучасне трудове 
право має певний потенціал у цьому напрямку, який може скласти до-
роговказ для правознавства в цілому та окремих галузей права. 

Висновок. Методологія трудового права це особлива організація 
пізнавальної діяльності та втілення її результатів задля розвитку трудо-
вого права. Методологія трудового права формується на межі взаємодії 
певних складових філософії, які, досліджуючи трудоправову дійсність, 
мають безпосередній зв’язок із трудовим правом як нормативною сис-
темою, та теорії трудового права. Методологія трудового права включає 
методологію науки трудового права, але до неї не зводиться. 

--------------------------
1. Методологія в праві : [колект. монографія] / [І. Безклубий та ін. ]; 

за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. І. Безклубого; Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка. Київ : Грамота, 2017. 656 с. 

2. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права : монографія /П. 
Пилипенко. Львів : видавн. центр Львів. нац. ун – ту імені Івана Франка, 
1999. 214 с. 

3. Наприклад, слід вказати на наукові роботи загально – теоретич-
ного та загально-методологічного змісту А. Д. Машкова – «Проблеми 
теорії держави і права. Основи : Курс лекцій. К. : Четверта хвиля, 2008, 
464 с.», 

4. Занфірова Т. А. філософія трудового права : навчальн.-методичний 
посібник для студентів юридичних фак. І відділень/ Т. А. Занфірова. 
Харків: Константа, 2018. 515 с. 

5. Для отримання уяви про такі наукові погляди з метою вирішення 
окремих методологічних проблем трудового права слід звернутись до 
праць Стовби О. В., Честнова І. Л., Токарської А. С. та ін. 

6. Маються на увазі, насамперед, роботи різного рівня Р. І. Кондра-
тьєва. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАКТУ з ДЕРЖАВНИМИ 
СЛУЖБОВЦяМИ

Парпан Т. В. 
кандидат юридичних наук, 

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

м. Львів, Україна

В світлі останніх законодавчих змін щодо регулювання трудових 
правовідносин державних службовців, привертає увагу контракт, який 
відтепер може бути укладено з державними службовцями при вступі на 
державну службу. 

Як відомо, правові питання діяльності та організації державної служ-
би є предметом адміністративного права. Разом з тим, реалізація таких 
конституційних гарантій як: рівні можливості участі особи у суспільно-
трудових відносинах на підставі вільного доступу до державної служби 
та реалізація права на працю досі залишаються завданнями трудового 
права. 

Незаперечним залишається і той факт, що відносини державної служ-
би є своєрідним симбіозом адміністративних та трудових правовідно-
син. Перші, називають зовнішніми правовідносинами, які виникають у 
зв’язку з здійсненням держаним службовцем відповідних повноважень 
від імені державного органу. Інші – внутрішньо-організаційними, які 
складаються в процесі реалізації державним службовцем свого права 
на працю. У цих правовідносинах державний службовець виконує, як 
працівник державного органу, свою трудову функцію (обов’язки за від-
повідною посадою). Цей процес протікає як і в звичайних трудових пра-
вовідносинах відповідно до встановлених вимог щодо: робочого часу, 
часу відпочинку, оплати праці, дисциплінарної відповідальності тощо. 

Представниками галузі адміністративного права протягом дово-
лі тривалого часу відстоювалася позиція щодо звільнення інституту 
державної служби від дії норм трудового права, а також щодо запро-
вадження при прийомі на державну службу особливого адміністратив-
ного договору. Згодом, деякі з цих прагнень знайшли свій відбиток у 
прийнятому 10 грудня 2015 року новому Законі України «Про державну 
службу» № 899-VIIІ (далі – Закон № 899-VIIІ). Проте, запровадження 
особливого адміністративного договору так і не відбулося. Також, не 
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зміг законодавець відмовитись і від трудового права. Деякі положення 
трудового законодавства, зокрема щодо відпусток, порядку вивільнення 
працівників продовжували застосовуватися. 

Нині, після чотирьох років дії Закону № 899-VIIІ, Законом № 117-IX 
від 19.09.2019 р. запроваджена можливість укладення контрактів з дер-
жавними службовцями. Зауважимо, що до цього, ні в Законі про держав-
ну службу 1993 року, ні у попередній редакції теперішнього закону, не 
йшлося про укладення договорів при прийомі на державну службу – ні 
адміністративних, ні трудових. 

Що ж уявляє собою сьогоднішній контракт на державній службі? 
Виділимо його особливості. 

1. Укладення контракту про проходження державної служби можли-
ве лише при прийнятті на посади державної служби категорій “Б” та 
“В” і лише, якщо це обумовлено необхідністю забезпечення організації 
та виконання завдань, що мають тимчасовий характер. Отже, укладення 
контракту при вступі на державну службу – це виняток із загального 
правила. Підтвердженням цього є норма ч. 3 ст. 34 Закону № 899-VIIІ, 
яка містить обмеження щодо залучення державних службовців на тим-
часовій основі, а саме: чисельність посад державної служби в держав-
ному органі, на які здійснюється строкове призначення, не може пере-
вищувати 7 відсотків загальної штатної чисельності посад державної 
служби в державному органі. 

2. Зміст контракту. До істотних умов контракту законодавцем від-
несено: місце роботи і посада державної служби; спеціальні вимоги 
до осіб, які претендують на посаду державної служби; дата набрання 
чинності та строк дії контракту (максимальний строк контракту – три 
роки); права та обов’язки сторін; завдання і ключові показники резуль-
тативності, ефективності та якості їх виконання, строки їх виконання; 
режим праці та відпочинку; умови оплати праці; відповідальність сторін 
та вирішення спорів; підстави зміни умов, припинення дії та розірвання 
контракту. 

Також вказується, що за взаємною домовленістю сторони можуть ви-
значити додаткові умови контракту про проходження державної служби 
(ч. 5 ст. 31-1 Закону № 899-VIIІ). Відзначимо, що однією з таких додат-
кових умов може бути умова про роботу дистанційно (поза приміщен-
ням державного органу), у тому числі з можливістю віддаленого досту-
пу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (див. ч. 6 ст. 
31-1 Закону № 899-VIIІ). 
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Поряд з цим, законом встановлена заборона змінювати державному 
органу істотні умови контракту. Щоправда, йдеться про ті, які оприлюд-
нені в оголошенні про проведення конкурсу. Нагадаємо, що виходячи з 
договірної природи контракту зміна його умов має відбуватися лише за 
взаємною згодою сторін. Проте, наведена норма дає підстави припус-
кати, що всі інші умови (крім тих, що були оприлюднені в оголошенні 
про проведення конкурсу) щодо яких сторони домовляться укладаючи 
контракт, можуть бути змінені у разі необхідності державним органом 
без погодження з державним службовцем. 

3. Частина 9 ст. 31-1 Закону № 899-VIIІ визнає контракт про прохо-
дження державної служби невід’ємною частиною акта про призначен-
ня на посаду. Отже, акт про призначення на посаду передує укладенню 
контракту. Статтею 33 законодавець визначає зміст акта про призначен-
ня на посаду, вказуючи на необхідність фіксації у ньому, зокрема, умов, 
які водночас є обов’язковими умовами контракту, а також реквізитами 
останнього. При цьому, законодавець вказує на те, що контракт про 
проходження державної служби набирає чинності з дати, визначеної в 
акті про призначення на посаду як дати початку виконання посадових 
обов’язків державним службовцем. 

І тут варто нагадати, що Законом № 899-VIIІ дата набрання чинності 
контракту визнана однією з його істотних умов, яку сторони повинні 
обумовити в змісті, а отже погодити її. Натомість, як бачимо, законода-
вець вже заздалегідь позбавляє особу, з якою укладається контракт про 
проходження державної служби, можливості домовлятись про це. 

Підсумовуючи, хотілося б висловити застереження, що такі незна-
чні, на перший погляд, «особливості» контракту, на практиці можуть 
стати підґрунтям для зловживань з боку уповноваженої від державного 
органу на укладення контракту особи щодо претендента на посаду дер-
жавної служби. 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННя
ПОЖЕЖНО-РяТУВАЛЬНИХ ПІДРОзДІЛІВ 

В СІЛЬСКИХ МІСЦЕВОСТяХ У СКЛАДІ МІСЬКИХ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Педан В. І. 
старший викладач кафедри теорії, історії права і держави та 

конституційного права, ТОВ «Бердянський університет менеджменту 
і бізнесу» м. Бердянськ, Україна

Назаренко О. С. 
здобувач 2 курсу юридичного факультету,

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
м. Бердянськ, Україна

Згідно ст. 3 Конституції України, «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 спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави» [1]. 

На теперішній час одним з чинників, що загрожують життю, здоров’ю 
людини та іншим найважливішим суспільним відносинам в нашій дер-
жаві, є велика кількість пожеж. Охорона та регулювання суспільних 
відносин у сфері протипожежної безпеки забезпечується чисельними 
нормативними актами, а саме Кодексом цивільного захисту України, 
Правилами пожежної безпеки, затвердженими Наказом МВС України 
від 30.12.2014 № 1417, Статутом дій органів управління та підрозділів 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння по-
жеж, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
26 квітня 2018 року № 340, Критеріями утворення державних пожежно-
рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби ци-
вільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 
р. № 874 та багатьма іншими. 

Згідно пп. 32-34 ч. 1 ст. 2 Кодексу цивільного захисту України, «по-
жежа – це неконтрольований процес знищування або пошкодження вог-
нем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та 
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навколишнього природного середовища; пожежна безпека – відсутність 
неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з 
ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цін-
ностям і довкіллю; пожежна охорона – вид діяльності, який полягає у 
запобіганні виникненню пожеж і захисті життя та здоров’я населення, 
матеріальних цінностей, навколишнього природного середовища від 
впливу небезпечних чинників пожежі» [2]. Разом із цим, вивчення ста-
тистичних даних щодо локалізації пожеж, дає підстави для висновку 
про те, що велика їх частка має місце у сільській місцевості. До цього 
слід додати такі чинники, як значна відстань від підрозділів державної 
пожежно-рятувальної служби та незадовільний стан доріг. 

На теперішній час в нашій державі, у зв’язку із чисельними приєд-
наннями сіл, селищ, до адміністративно-територіальних одиниць міст, 
склалася тенденція щодо реорганізації (ліквідації) аварійно-рятувальних 
підрозділів місцевої пожежної охорони юридичної особи у сільських 
місцевостях, що суперечитиме положенням діючого законодавства, а 
саме Правилам пожежної безпеки, затвердженими Наказом МВС Укра-
їни від 30.12.2014 № 1417, Статуту дій органів управління та підрозді-
лів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння 
пожеж, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 26 квітня 2018 року № 340, та ускладнить виконання функцій забез-
печення пожежної охорони та ліквідації пожеж, створить реальну загро-
зу для життя та здоров’я мешканців цих населених пунктів. 

Згідно ст. 62 Кодексу цивільного захисту України, «у селах, селищах, 
де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 
утворюють пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої 
пожежної охорони. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної 
охорони здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 
джерел, не заборонених законодавством. У разі якщо в населеному пунк-
ті, розташованому на відповідній території та з’єднаному з іншими насе-
леними пунктами під’їзними шляхами загального користування, утворе-
но пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної 
охорони, який здатний виконувати завдання за призначенням на терито-
рії населених пунктів, де немає таких підрозділів, у відповідних місце-
вих бюджетах можуть передбачатися видатки на матеріально-технічне 
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забезпечення таких підрозділів. Порядок забезпечення місцевої пожеж-
ної охорони, права та обов’язки працівників пожежно-рятувальних під-
розділів визначаються положенням про місцеву пожежну охорону, яке 
затверджується органом, що її утворив, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері цивільного захисту» [2]. 

Разом із цим, згідно Положення про місцеву пожежну охорону, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2003 р. N 202, яка втратила чинність на підставі Постанови КМУ N 1171 
від 30.12.2015р., «місцева пожежна охорона створюється органами ви-
конавчої влади за погодженням з територіальним органом ДСНС в насе-
лених пунктах, де немає підрозділів ДСНС, для забезпечення пожежної 
безпеки» [3], тобто, могла створюватися і у інших населених пунктах, 
окрім сіл та селищ. 

У цьому випадку ми стикаємося із фактом наявності правової колізії 
між положеннями ст. 62 Кодексу цивільного захисту України та пункту 
52 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
згідно якого «до виключної компетенція сільських, селищних, міських 
рад відноситься вирішення питань із створення відповідно до законо-
давства комунальної аварійно-рятувальної служби» [4]. Зокрема, у цій 
норми вказано про компетенцію міських рад по створенню комунальних 
аварійно-рятувальної служби. 

На наявність існуючої правової колізії щодо досліджуваного питан-
ня вказують й інші положення чинного законодавства. Так, згідно Кри-
теріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-
територіальних одиницях, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 листопада 2013 р. № 874, «радіус обслуговуван-
ня одним державним пожежно-рятувальним підрозділом (частиною) 
визначається державними будівельними нормами. По дорогах загаль-
ного користування радіус обслуговування не повинен перевищувати 
3 кілометри. Якщо в зоні виїзду підрозділу (частини) розміщуються 
промислові підприємства, радіус обслуговування залежно від категорії 
виробництва становить до 2 або 4 кілометрів. У цьому ж нормативно-
му документі нормативи прибуття державних пожежно-рятувальних 
підрозділів (частин) до місця виклику застосовуються для визначення 
місць розташування пожежних депо. Нормативи прибуття державних 
пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику не повинні переви-
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щувати: на території міст – 10 хвилин; у населених пунктах за межами 
міста – 20 хвилин. З урахуванням метеорологічних умов, сезонних осо-
бливостей та стану доріг нормативи прибуття можуть бути перевищені, 
але не більше ніж на 5 хвилин» [5]. Разом із цим вказані показники не 
завжди відповідають дійсності. Все це вказує на необхідність створення 
пожежно-рятувальних підрозділів у відділених сільській місцевостях, 
приєднаних до територій міст. 

Згідно ч. 1 ст. 126 Закону України ««Про місцеве самоврядування в 
Україні», «оплата праці працівників, які забезпечують відомчу та місце-
ву пожежну охорону, здійснюється відповідно до законодавства, а саме 
відповідно до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закла-
дів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
затверджені наказом МВСУ від 14.08.2015 р. № 975» [4]. До цього слід 
додати, що вказані підрозділи ще до їхньої реорганізації мають власне 
рухоме та нерухоме майно, невеликі штати, чим зможуть поповнити від-
повідні фонди міських бюджетів, до структури яких вони входять та за-
безпечити ефективне виконання покладених на них функцій без значних 
фінансових витрат. 

Висновок: На підставі проведеного дослідження пропонуємо на 
законодавчому рівні вирішити питання щодо внесення змін до Кодек-
су цивільного захисту України та інших нормативних актів стосовно 
створення підрозділів місцевої пожежної охорони юридичної особи з 
організаційно-правовою формою комунальна установа в сільських на-
селених пунктах, адміністративно приєднаних до територій міст. 
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аспірант кафедри права Європейського Союзу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Харків, Україна 

На сьогодні новітні виклики і загрози системі міжнародної безпеки 
стають все більш гострими, взаємопов’язаними та міжнародними. Вони 
мають глобальний вплив та не обмежують сферу дії певною державою 
чи регіоном. Поява таких викликів вимагає від європейського суспіль-
ства консолідації та пошуку шляхів їх ефективного вирішення. Для 
того, щоб стати гарантом глобальної безпеки, Європейський Союз має 
не лише забезпечувати безпеку в межах власних кордонів, але й брати 
активну участь в стабілізації ситуації в інших державах. Одним із ін-
струментів допомоги у подоланні криз та усуненні загроз безпеки, що 
поєднують як цивільну, так і військову складову, є спеціальні місії ЄС. 

Правове регулювання діяльності спеціальних місій ЄС здійснюється 
на трьох рівнях. По-перше, це загальне міжнародне право, згідно якого 
ЄС функціонує відповідно до положень Статуту ООН та, в певних ви-
падках, на виконання резолюцій Ради Безпеки ООН. Теоретичною плат-
формою для поглиблення співпраці держав-членів ЄС в сфері оборони, 
постійного пошуку нових форм такого співробітництва задля гаранту-
вання миру та безпеки в регіоні, є Статут ООН [1]. Статтею 52 Статуту 
ООН передбачено можливість існування регіональних угод або органів 
для вирішення питань, що стосуються підтримки міжнародного миру і 
безпеки. Держави-члени ООН, які уклали такі угоди, мають докласти 
всіх зусиль для досягнення мирного розв’язання місцевих конфліктів 
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за допомогою регіональних угод або регіональних органів до передачі 
суперечок до Ради Безпеки. При цьому статтею 54 Статуту ООН визна-
чено, що Рада Безпеки завжди має бути поінформована про заходи, вжи-
ті або заплановані відповідно до регіональних угод чи регіональними 
органами, для підтримки міжнародного миру і безпеки. 

Наступним рівнем регулювання спеціальних місій ЄС є загальносо-
юзний рівень. Право ЄС значно розширює положення загального між-
народного права щодо статусу, умов створення, діяльності, припинення 
діяльності спеціальних місій. 

Частиною 1 статті 42 Договору про Європейський Союз (в редакції 
Лісабонського договору) встановлено, що спільна безпекова та оборон-
на політика є невід’ємною частиною спільної зовнішньої та безпекової 
політики. Вона забезпечує Союзу оперативну спроможність, що спира-
ється на цивільні та військові засоби. Союз може використовувати їх у 
місіях поза межами Союзу, щоб підтримувати мир, запобігати конфлік-
там та зміцнювати міжнародну безпеку згідно з принципами Статуту 
Організації Об’єднаних Націй [2]. 

Відповідно до статті 43 ДЄС місії, для виконання яких Союз може 
використовувати цивільні та військові засоби, охоплюють спільні опера-
ції з роззброєння, гуманітарні та рятувальні операції, надання консуль-
тацій та допомоги у військових справах, місії запобігання конфліктам і 
миротворчі, місії збройних сил з урегулювання кризових ситуацій, зо-
крема встановлення миру та пост-конфліктна стабілізація [2]. 

Окремо слід зупинитися на інституційному аспекті спеціальних мі-
сій ЄС, особливо беручи до уваги досить детальну регламентацію вка-
заного питання у праві ЄС. 

Ключовим інститутом Європейського Союзу, який приймає рішення 
стосовно проведення місій, є Рада ЄС (Council of the European Union). 
Рада ухвалює рішення, що визначають цілі та обсяги місій, а також за-
гальні умови їхнього виконання (частина 2 статті 43 ДЄС). Часто спеці-
альні місії ЄС підкріплені відповідними резолюціями ООН. 

Частиною 4 статті 42 ДЄС регламентовано, що рішення, які стосу-
ються спільної безпекової та оборонної політики, включаючи рішення 
про започаткування місій, Рада ухвалює одностайно на підставі пропо-
зиції Верховного представника Союзу з питань закордонних справ і по-
літики безпеки або за ініціативою держави-члена. 

Рада ЄС функціонує в декількох формаціях, в тому числі в складі 
міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Головує в формації Ради 
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ЄС з закордонних справ Верховний представник Союзу з питань закор-
донних справ і політики безпеки (High Representative of the Union for 
Foreign Affairs and Security Policy). Останній забезпечує координацію 
цивільних та військових аспектів таких місій. Він уповноважений Ра-
дою та діє в тісному й постійному зв’язку з Комітетом з питань політики 
та безпеки. 

В межах повноважень, наданих статтею 38 ДЄС, Комітет з питань по-
літики та безпеки (Political and Security Committee) здійснює політичний 
контроль і стратегічне керування зазначеними в статті 43 операціями з 
урегулювання кризових ситуацій під керівництвом Ради та Верховно-
го представника Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. 
Рада може вповноважити Комітет для цілей та на час проведення опе-
рації з урегулювання кризової ситуації, приймати відповідні рішення 
щодо політичного контролю та стратегічного керування операцією [2]. 

Комітету з питань політики та безпеки допомагають Військово-
політична група (Politico-Military Group), Комітет з цивільних аспектів 
врегулювання кризових ситуацій (Committee for Civilian Aspects of Crisis 
Management), Військовий комітет (Military Committee) та Військовий 
штаб (Military Staff). 

Військово-політична група проводить підготовчу роботу у сфері 
Спільної політики безпеки і оборони для Комітету з питань політики 
та безпеки. Серед основних завдань Військово-політичної групи виділя-
ють підготовку висновків Ради та надання рекомендацій для Комітету з 
питань політики та безпеки, контроль за їх ефективним впровадженням, 
сприяння обміну інформацією. 

Комітет з цивільних аспектів врегулювання кризових ситуацій готує 
планові документи для нових місій, вносить рекомендації до Комітету з 
питань політики та безпеки, займається розробкою стратегій цивільного 
управління кризовими ситуаціями та цивільних можливостей [3]. 

Військовий комітет Європейського Союзу є вищим військовим ор-
ганом Європейського союзу. Військовий комітет ЄС підпорядковується 
Верховному представнику Союзу з закордонних справ і політики без-
пеки і управляє діяльністю Військового штабу ЄС. 

Головними завданнями Військового комітету є: оцінка військово-
політичної ситуації в різних регіонах світу; участь у виробленні напрям-
ків розбудови війська ЄС і підходів до врегулювання кризових ситуацій; 
підготовка пропозицій вищим політичним органам ЄС щодо практич-
ного застосування його військового потенціалу. Крім того, військовий 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
132

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

комітет відповідає за організацію взаємодії з НАТО у військовій сфері 
[4, ст. 14]. 

Військовий штаб Європейського союзу підпорядковується Військо-
вому комітетові ЄС і забезпечує його роботу. До завдань Військового 
штабу входять раннє попередження загроз і викликів, оцінка ситуації 
і стратегічне планування. Він також забезпечує зв’язок і координацію 
планування ЄС і НАТО, дає оцінку та рекомендації щодо оперативної 
сумісності наданих країнами ЄС сил і засобів [5, ст. 15]. 

Крім названих вище міжнародного та загальносоюзного рівня пра-
вового регулювання спеціальних місій, слід виділити двостороннє ре-
гулювання, що регламентується договорами між ЄС та державою, на 
території якої проводиться визначена місія. 

Зазвичай, угоди щодо розміщення місії на території третьої держави 
укладаються у форматі так званих Угод про статус сил (Status of Forces 
Agreement (SOFA)) чи Угод про статус Місії (Status of Mission Agreement 
(SOMA) [6, ст. 53]. 

Варто зазначити, що такі договори укладаються не державами-
членами колективно, а Європейським Союзом як юридичною особою. 
Слід акцентувати увагу, що в аналогічних угодах, навіть до набрання 
чинності Лісабонським договором, відповідно до норм якого Євросо-
юз набув міжнародної правосуб’єктності, ЄС розглядався як юридична 
особа. 

До прикладу, Угода між Міжнародним кримінальним судом та Євро-
пейським Союзом про співробітництво та взаємодопомогу від 10.04.2006 
року містить положення про самостійність юридичної особи Європей-
ського Союзу від держав-членів [7]. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного, можемо стверджувати 
про існування правового та інституційного підґрунтя для запуску Євро-
союзом спеціальних місій у всіх їх різноманітних організаційних фор-
мах. 

--------------------------
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ного Суда от 26.06.1945. Дата оновлення: 16.09.2005. URL: http://zakon4. 
rada. gov. ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 05.10.2019). 

2. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та До-
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ЩОДО ПОНяТТя IМПЛeМeНТaЦIї НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ПРАВА ДО СИСТЕМИ ВІТчИзНяНОГО ПРАВА

Пилипенко В.
канд. юрид. наук

Вітчизняна правнича література не однозначно називає процес узго-
дження норм внутрішньодержавного і міжнародного права. Найчасті-
ше використовуються такі його назви, як «рецепція», «трансформація», 
«національно-правова імплементація» або просто «імплементація», 
«здійснення» (реалізація), «застосування», «виконання». Майже всі ав-
тори розуміють під цими найменуваннями механізм втілення норм між-
народного права до права національного. 

В Словнику міжнародно-правових термінів «імплементація» (від 
лат. implere – наповнювати, досягати, виконувати, здійснювати) подаєть-
ся як організаційно-правова діяльність держав з метою реалізації своїх 
міжнародно-правових зобов’язань. Тобто «імплементація» буквально 
означає «втілення в життя відповідно до певної процедури», «забез-
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печення практичного результату і фактичного виконання конкретними 
засобами». А отже, «імплементація (міжнародного права) є фактичною 
реалізацією міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні, 
яка здійснюється шляхом трансформації міжнародно-правових норм в 
національні закони та підзаконні акти. 

Цей термін є досить поширеним в багатьох резолюціях Генераль-
ної Асамблеї ООН і її органів, у міжнародних конвенціях та інших 
міжнародно-правових актах. Значного поширення у міжнародно-
правовій літературі набули також вирази «механізм імплементації», 
«імплементаційні статті». При цьом під механізмом імплементації ро-
зуміють передбачену міжнародним договором систему заходів контр-
олю за його виконанням або певні органи, створені з цією метою міжна-
родним договором, та процедура їх роботи. Поняття «імплементаційні 
статті» означає ті статті договору, что передбачають систему заходів для 
реализації договору. 

У довідковій літературі «імплеменатція визначається як здійснен-
ня міжнародно-правових і внутрішньодержавних норм на виконання 
міжнародно-правових, а також створення на міжнародному та внутріш-
ньодержавному рівнях умов для такого здійснення». 

Варто зазначити, що термін імплементація увійшов у вітчизняний 
юридичний обіг порівняно недавно. За визначенням деяких авторів, 
імплементація не що інше як «установлений державою порядок засто-
сування норм міжнародного права на її території». Але таке визначення, 
на нашу думку, є неповним, оскільки обмежується сферою застосування 
норм міжнародного права і не охоплює стадії впровадження їх у націо-
нальну правову систему, що є складовою імплементації. 

На думку авторів підручника «Міжнародне публічне право» «реалі-
зація (імплеменатція) норм міжнародного права – це процес, коли від-
повідні суб’єкти, яким адресована міжнародно-правова норма, діють 
згідно з її положеннями». 

А. С. Гавердовский розуміє під імплементацією цілеспрямовану 
організаційно-правову діяльність держав, що здійснюється індивідуаль-
но, колективно або в рамках міжнародних організацій з метою своєчас-
ної, всебічної та повної реалізації прийнятих ними відповідно до між-
народного права зобов’язань. Це визначення видається нам найбільш 
вдалим, оскільки тут зафіксовано підхід до процесу реалізації міжна-
родного права як до органічного поєднання правотворчої і організацій-
ної діяльності держав, що здійснюється ними всередині держави і на 
міжнародній арені, в тому числі за допомогою і в рамках існуючих або 
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зновстворюваних інституційних структур. Згідно з цим визначенням 
імплементація є підготовчою стадією реалізації, необхідною для забез-
печення своєчасної, всебічної та повної реалізації норм. Тобто вона, по 
суті, ототожнюється із забезпеченням реалізації. 

У міжнародно-правовій літературі зустрічається також термін 
«національно-правова імплементація норм міжнародного права». Як 
показує міжнародна практика держава іноді, видавши необхідні для 
імплементації міжнародного договору норми національного права, тим 
не менш, не тільки не виконує своїх зобов’язань за договором, а й по-
рушує норми свого національного права, прийняті для імплементації 
такого договору. Тому імплементація норм міжнародного права не по-
лягає лише в правотворчій діяльності держави-учасниці того чи іншого 
міжнародного договору, пов’язаної з відтворенням норм міжнародного 
права внутрішнім законодавством. Вона передбачає проведення широ-
кого комплексу заходів організаційного характеру, спрямованих на без-
посередню реалізацію міжнародно-правових норм. 

Отже, про імплементацію міжнародно-правових норм можна гово-
рити тільки в тому випадку, якщо держава не тільки видає відповідні 
законодавчі акти (змінює чи скасовує вже існуючі) для здійснення норм 
міжнародного права, а й проводить в життя ці акти. Тому національно-
правова імплементація норм міжнародного права – це тільки етап у 
процесі їх імплементації (здійснення), вона створює лише юридичні 
передумови для їх виконання. Імплементація норм міжнародного права 
– результат також фактичних дій. 

Звісно ж, що процес реалізації норм міжнародного права в порядку 
узгодження міжнародного та внутрішньодержавного права було б ло-
гічним назвати національно-правовою імплементацією. По-перше, без 
допомоги національного права здійснюються (імплементуються) норми 
міжнародного права, адресовані міжнародним організаціям. По-друге, 
як пише професор А. С. Гавердовский «на міжнародному рівні нерідко 
здійснюються попередні організаційно-правові заходи виконавчого ха-
рактеру і в тому випадку, коли мова йде про норми, адресованих іншого 
типу суб’єктів міжнародного права – державам». . 

Видається, що імплементація норм міжнародного права в широкому 
сенсі – це спільна організаційно-правова діяльність держав і міжнарод-
них організацій, спрямована до здійснення цілей міжнародно-правових 
норм на міжнародному рівні. Під імплементацією норм міжнародного 
права у вузькому сенсі слід розуміти здійснення норм міжнародного 
права на території держави в сфері дії внутрішньодержавного права за 
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допомогою останнього відповідно до певної процедури, що забезпечу-
ється організаційно-правовою діяльністю органів держави, спрямованої 
на практичне виконання прийнятих державою міжнародних зобов’язань. 
«Імплементаційні заходи правового характеру, – зазначає А. С. Гавер-
довский, – в ряді випадків є необхідною передумовою, первинною ста-
дією фактичної реалізації загальних і програмних норм міжнародного 
права, засобом їх перетворення в норми спеціальні (конкретні)». 

За характером правореалізуючої дій можна виділити чотири форми 
імплементації: дотримання, виконання, використання і застосування. 
Дотримання має особливе значення для імплементації норм, що міс-
тять заборони, і полягає в тому, що суб’єкти реалізують свої юридичні 
обов’язки за допомогою утримання від певних дії. Особливість вико-
нання виражається в тому, що вони повинні, незалежно від власного 
бажання, здійснювати активні дії, передбачені нормами міжнародного 
права. Використання ж означає, що суб’єкти можуть здійснювати дії, які 
дозволені нормами міжнародного права. Натомість застосування може 
виражатись у більш вузькому значенні, як здійснення правових норм ор-
ганами, що мають владні повноваження. У присвячених застосуванню 
міжнародного права працях це поняття використовується переважно в 
широкому сенсі, як здійснення норм загалом. Але навіть якщо виходити 
з поняття застосування у вузькому сенсі, то, мабуть, для міжнародного 
права ця різниця є несуттєвою, оскільки всі держави, як суб’єкти між-
народного права, мають владні повноваження. 

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТУПКУ

Подорожній А. Ю. 
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності 
Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна

Необхідною умовою ефективного та справедливого притягнення 
працівника до вказаного виду юридичної відповідальності є наявність 
чітко визначених та обов’язкових компонентів, якими є підстави за-
стосування дисциплінарних стягнень. Загальновідомим є факт того, що 
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єдиною підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності 
є вчинення дисциплінарного проступку. Проте, в чинному законодавстві 
наразі відсутнє визначення даного поняття, на відміну від злочину або 
адміністративного проступку. В юридичній науці дисциплінарний про-
ступок, зазвичай, визначають як протиправне винне невиконання або не-
належне виконання працівником покладених на нього законодавством, 
колективним і трудовим договором чи контрактом трудових обов’язків, 
вчинене шляхом дії або бездіяльності, за яке до нього можуть бути за-
стосовані заходи дисциплінарного стягнення [1, с. 467]. У ст. 407 проек-
ту Трудового кодексу України зазначено, що підставою для притягнення 
працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення ним тру-
дової дисципліни, тобто своїх обов’язків (дисциплінарний проступок), 
що випливають з трудового законодавства, колективного і трудового до-
говорів. 

За своєю сутністю дисциплінарний проступок є складним явищем. яке 
включає в себе певну сукупність елементів, зокрема: суб’єкт, суб’єктивна 
сторона, об’єкт та об’єктивна сторона. Так, суб’єктивну сторону трудо-
вого правопорушення характеризує вина. Вина є обов’язковою умовою 
притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Окремі 
науковці, зокрема, М. М. Агарков та О. С. Йоффе, вважають, що право-
порушення може мати місце і за відсутності вини. З такою позицією 
ми не погоджуємося та поділяємо думку А. О. Штанько стосовно того, 
що вина є обов’язковою ознакою кожного правопорушення, зокрема 
це стосується і трудових проступків [2, с. 135]. Тож, юридична відпо-
відальність за трудовим правом настає незалежно від її форми та вини 
працівника: умислу чи необережності. 

Хоча в законодавстві про працю прямо не зазначається, що вина є 
обов’язковим елементом суб’єктивної сторони дисциплінарного про-
ступку. Втім судова практика України є послідовною у визнанні вини 
як обов’язкової умови дисциплінарної відповідальності. Для дисциплі-
нарної відповідальності більш характерна така форма вини як необе-
режність (легковажність і самовпевненість). Залежно від випадку може 
мати місце і непрямий умисел (порушення норм техніки безпеки праців-
ником). Таким чином, для того щоб не виникали розбіжності на практи-
ці при визначенні наявності вини у діях працівника та не застосовува-
лася аналогія з нормами інших галузей права, слід включити до нового 
Трудового кодексу України поняття вини і визначити її форми [3, с. 64]. 
Тобто не слід вважати винним невиконання чи неналежне виконання 
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обов’язків з причин, що не залежать від працівника (наприклад, при від-
сутності необхідних матеріалів, при недостатній кваліфікації працівни-
ка чи його непрацездатності, у випадку крайньої необхідності та ін.). 

Переходячи до наступного елементу проступку, як підстави дисциплі-
нарної відповідальності, – об’єкта та об’єктивної сторони. Об’єктивною 
стороною будь-якого правопорушення вважається поведінка суб’єкта, 
тобто протиправне діяння, що виражається у формі дії чи бездіяльності. 
Посягаючи на ті чи інші охоронювані правом суспільні відносини, особа 
порушує відповідні приписи, тобто допускає поведінку, заборонену за-
коном [4, с. 382]. В. В. Жернаков наголошує, що об’єктивна сторона дис-
циплінарного проступку складається з протиправної поведінки суб’єкта, 
шкідливих наслідків та причинного зв’язку між ними. Протиправною є 
дія або бездіяльність працівника, який порушує вимоги законодавства 
про працю, локальних актів, наказів або розпоряджень роботодавця, що 
встановлюють трудові обов’язки працівника [5, с. 344]. 

Варто зазначити, що об’єктивну сторону дисциплінарного проступку 
працівника характеризують такі елементи, як: протиправне діяння (без-
діяльність), шкідливі наслідки, причинний зв’язок між діянням і шкід-
ливими наслідками, а також час і місце діяння. Протиправною слід вва-
жати лише ту дію (бездіяльність) працівника, яку він вчинив у зв’язку 
з виконанням своїх трудових обов’язків. Деякі винятки з цього правила 
передбачено для окремих категорій працівників (прокурорів, суддів, 
вчителів), негідна поведінка яких хоч і не пов’язана з виконанням ними 
своїх трудових обов’язків, але принижує їх гідність як представників 
певних державних установ і тому вважається порушенням трудової дис-
ципліни. Ознака протиправності тісно пов’язана з об’єктом та означає 
заборону діяння під загрозою застосування санкцій [6,с. 127]. При чому 
стосовно певних категорій працівників існують особливості протиправ-
них діянь, за які вони підлягають дисциплінарній відповідальності, пе-
редбачені спеціалізованими нормативно-правовими актами (законами, 
статутами про дисципліну або спеціальними положеннями). Як приклад 
може слугувати ст. 65 Закону України «Про державну службу» від 10 
грудня 2015 р. № 889-VIII де визначено вичерпний перелік дисциплі-
нарних проступків що слугують підставами для притягнення державно-
го службовця до дисциплінарної відповідальності. 

Також важливим та загальновизнаним правилом є те, що діяння 
може бути визнано дисциплінарним проступком, якщо воно вчинене в 
робочий час. Однак в окремих випадках ця умова не обов’язкова (напри-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

139

клад, здійснення державним службовцем вчинку, який порочить його як 
державного службовця або дискредитує державний орган, у якому він 
працює). Доречно також звернути увагу, що для працівників, які пра-
цюють у режимі ненормованого робочого часу, весь час перебування на 
території підприємства вважається робочим часом [7, с. 34]. 

Дисциплінарна відповідальність завжди пов’язана із невиконанням 
або неналежним виконанням працівником своїх трудових обов’язків, 
тобто порушенням трудової дисципліни, іменуючи це дисциплінарним 
проступком, якому відповідають такі основні ознаки якими є: 1) проти-
правність дії (бездіяльності), що порушує дисципліну; 2) винність осо-
би, яка є суб’єктом трудових відносин; 3) наявність шкідливих наслідків 
у широкому розумінні (соціальних, економічних тощо) для підприєм-
ства, колективу, установи, суспільства; 4) причинний зв’язок між проти-
правною дією (бездіяльністю) і шкідливими наслідками; 5) дисциплі-
нарна відповідальність у вигляді застосування дисциплінарних санкцій 
[6, с. 127]. 

Отже, провівши дослідження та позиціями науковців, слід зробити 
висновок, що дисциплінарною є юридична відповідальність, яка засто-
совується в порядку підпорядкування по роботі (службі) працівників 
і службовців підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності за вчинення проступків, пов’язаних з трудовою діяльністю. 
Така відповідальність застосовується за проступки, діяння яких в силу 
їх відносно меншої шкідливості не може бути кваліфіковані як адміні-
стративні правопорушення або злочини. 

Так само як і інші форми юридичної відповідальності, дисциплінарна 
настає за наявності відповідних умов та обставин. З проведеного нами 
аналізу ми можемо стверджувати, що основною підставою притягнення 
працівника до дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний про-
ступок, під яким слід розуміти винне діяння працівника у формі дії або 
бездіяльності, що призвело до невиконання або неналежного виконан-
ня покладених на працівника обов’язків, за яке відповідно до чинного 
законодавства передбачається дисциплінарна відповідальність. Дисци-
плінарний проступок включає такі елементи як: суб’єкт, суб’єктивна 
сторона, об’єкт та об’єктивна сторона, наявність яких є обов’язковою 
для застосування дисциплінарного стягнення до працівника. Причому 
накладання останнього передбачає певну процедуру, яка включає визна-
чений порядок їх застосування до працівника. 
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юРИДИчНІ ГАРАНТІї ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК

Пожарова О. В. 
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
Національного університету «Одеська юридична академія»

м. Одеса, Україна 

На сьогодні держава гарантує створення умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством; забезпечує правовий за-
хист, матеріальну і моральну підтримку материнства і дитинства. 

Гарантії є важливою категорією юридичної науки. Гарантії являють 
собою систему соціально-економічних, політичних, моральних, юри-
дичних, організаційних передумов, умов, засобів і способів, які ство-
рюють особистості рівні можливості для здійснення своїх прав, свобод 
і інтересів. 
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За своєю суттю гарантії є системою умов, які забезпечують задо-
волення благ та інтересів людини. їх основною функцією є виконання 
державою зобов’язань у сфері реалізації прав особистості. Об’єктом га-
рантій виступають суспільні відносини, пов’язані з охороною і захистом 
прав людини, задоволенням майнових благ і інтересів громадян. 

Чинним трудовим законодавством передбачено гарантії здійснен-
ня працівниками своїх прав і відповідальність за виконання трудових 
обов’язків. Гарантії трудових прав встановлені при прийомі на роботу, 
зміні трудового договору, його припинення. 

Гарантії в одних випадках попереджають порушення зобов’язаними 
суб’єктами трудових прав, в інших – встановлюють межі дій зобов’язаних 
осіб, у третіх – забезпечують можливість своєчасного оскарження дій, що 
порушують зазначені права, у четвертих – забезпечують компенсацію ма-
теріальної шкоди, викликаної їх порушенням за рахунок винних осіб [1]. 

Гарантії прав людини і громадянина можна класифікувати за підста-
вою правового становища особистості на загальні, спеціальні, індивіду-
альні гарантії [2, с. 356]. 

Загальні гарантії – це система економічних, політичних, духовних на 
інших відносин, умов, факторів, що декларуються основним законом, 
без яких вимоги особистості до суспільства носили б чисто формальний 
характер. 

Спеціальні гарантії являють собою соціально-економічні, політичні 
та юридичні фактори і умови, що сприяють охороні та захисту певних 
категорій громадян, інших суб’єктів правових відносин: депутатів, вій-
ськовослужбовців та ін. 

Індивідуальні гарантії синтезують заходи та умови організаційного, 
процедурного, матеріального, правового та іншого характеру, що забез-
печують особистості реалізацію права в конкретних життєвих обстави-
нах на підставі закону. 

У такому значенні юридичні гарантії трудових прав жінок слід від-
нести до спеціальних гарантій. 

Відповідно до частини другої ст. 3 КЗпП України, встановлено, що 
законодавством про працю передбачені гарантії, що стосуються праці 
жінок, молоді, осіб з інвалідністю, охорони праці та зайнятості [3]. Не 
повинно виникати особливих складнощів при визначенні кола гарантій 
для жінок, молоді та осіб з інвалідністю. Гарантії, що стосуються охоро-
ни праці, встановлені статтями 153-173 КЗпП України, Законом України 
«Про охорону праці», відповідними спеціальними нормативними акта-
ми. 
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До юридичних гарантій жінкам у зв’язку з материнством належать 
гарантії у сфері зайнятості. На законодавчому рівні гарантії у сфері за-
йнятості населення передбачені передусім Законом України «Про за-
йнятість населення» від 5 липня 2012 року, відповідно до ст. 5 якого 
держава гарантує у сфері зайнятості в тому числі захист від дискримі-
нації у сфері зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні на роботу 
і незаконного звільнення [4]. 

Слід звернути увагу, що серед зареєстрованих безробітних в Україні 
жінки складають значну частину, більшість з яких – молоді матері, які 
почуваються незахищеними у сфері праці. Це стосується й можливості 
знайти роботу після відпустки для догляду за дитиною, і розміру оплати 
праці та дискримінації при прийнятті на роботу, з якою жінки досить 
часто стикаються. Ця проблема актуальна і для країн Європейського Со-
юзу. 

Статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення» визначені 
категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевла-
штуванню, до яких належать відповідно до частини першої зазначеної 
статті, зокрема, один із батьків або особа, яка їх замінює і: має на утри-
манні дітей віком до шести років; виховує без одного з подружжя ди-
тину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без одного з 
подружжя особу з інвалідністю з дитинства або особу з інвалідністю І 
групи. 

Статтею 26 Закону України «Про зайнятість населення» закріпле-
ні заходи стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо 
конкурентоспроможні на ринку праці. 

Держава здійснює фінансову підтримку місцевого самоврядування з 
метою забезпечення надання державних соціальних гарантій на основі 
нормативів витрат (фінансування). Цільова державна підтримка здій-
снюється з метою вирівнювання можливостей окремих територіальних 
громад щодо забезпечення надання державних соціальних гарантій. 

Чинним трудовим законодавством встановлені гарантії при при-
йнятті на роботу і звільненні вагітних жінок і жінок-матерів. Беручи до 
уваги необхідність підвищеного захисту жінок уже на стадії вступу їх у 
трудові правовідносини, у чинному КЗпП України передбачена пряма 
заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу з мотивів, не 
пов’язаних з діловими якостями особи, у тому числі й за статевою озна-
кою, якщо це не пов’язане з характером роботи, що виконується (ст. 22 
КЗпП України). 
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Окремо встановлюється заборона відмови у прийнятті на роботу 
або звільнення з роботи вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184 
КЗпП України). Відповідно до частини першої ст. 184 КЗпП України за-
бороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати ним 
заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей 
віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявності дитини віком 
до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. 

Слід звернути увагу, що згідно з п. 3 частини другої ст. 232 КЗпП 
України право на оскарження відмови у прийнятті на роботу надано 
більш широкому колу жінок, ніж це передбачено частиною другою ст. 
184 КЗпП України. Стаття 232 КЗпП України надає право на оскарження 
в суді відмови в прийнятті на роботу всім жінкам, які мають дитину з 
інвалідністю, а не лише одиноким матерям, які мають таку дитину. 

Статтями 26 – 28 КЗпП України регулюється встановлення та пра-
вові наслідки випробування при прийнятті на роботу. У частині третій 
ст. 26 КЗпП України міститься перелік осіб, яким не встановлюється 
випробування. До зазначеного переліку не включено жінок, які мають 
дітей віком до трьох років. 

Національному законодавцю доцільно врахувати зарубіжний зако-
нодавчий досвід. Наприклад, у ст. 52 Трудового кодексу Азербайджан-
ської Республіки закріплені випадки, при яких випробувальний термін 
не встановлюється. Передбачено, що випробувальний термін не вста-
новлено при укладенні трудового договору вагітним жінкам і жінкам 
із дитиною, яка не досягла трьохлітнього віку, а також чоловікам, які 
самостійно виховують дитину віком до трьох років [5]. 

Пропонується доповнити частину третю ст. 26 КЗпП України перед 
словами «одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти 
років або дитину з інвалідністю» після слів «вагітних жінок» доповнити 
словами «і жінок, які мають дитину віком до трьох років». Крім цього, 
слід доповнити ст. 186-1 КЗпП України після слів «гарантії, встановлені 
статтями» словами «частиною третьою статті 26». 

Таким чином, можна дійти висновку, що відносно жінок, трудовим 
законодавством передбачене досить широке коло юридичних гаран-
тій, що дозволяють забезпечити більш повну охорону трудових прав і 
здоров’я жінок, а також їх майбутніх і новонароджених дітей. Хоча деякі 
питання потребують доопрацювання з урахуванням сучасних тенденцій 
щодо регулювання трудових відносин за участю жінок. 
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ДО ПИТАННя БюДЖЕТНОГО фІНАНСУВАННя ДЕРЖАВНИХ 
ТА КОМУНАЛЬНИХ зАКЛАДІВ ОХОРОНИ зДОРОВ’я

Полевий В. І. 
Завідувач кафедри теорії, історії права і держави

та конституційного права, к. ю. н., с. н. с., 
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Статішнюк Т. В. 
здобувач 3 курсу юридичного факультету,

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
м. Бердянськ, Україна

Питання охорони здоров’я населення завжди були пріоритетними та 
актуальними для нашого суспільства. Так, відповідно до положень ст. 
3 Конституції України, «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 відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави» [1]. 
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Згідно ст. 49 Основного Закону, «кожен має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпе-
чується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава ство-
рює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 
обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я 
медична допомога надається безоплатно» [1]. Таким чином, Конституція 
України декларує положення про державне фінансування закладів охо-
рони здоров’я та безоплатність надання медичної допомоги населенню. 

Згідно Рішення Конституційного суду України від 5 січня 2012 року 
№ 3-рп/2012 Справа № 1-11/2012, що використовується у якості офі-
ційного джерела права, «в аспекті конституційного подання положення 
статті 1, частин першої, третьої статті 95 Конституції України у систем-
ному зв’язку з положеннями статті 3, частини першої статті 17, частини 
третьої статті 22, статей 46, 48 Основного Закону України треба розумі-
ти так, що однією з ознак України як соціальної держави є забезпечен-
ня загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок 
коштів Державного бюджету України виходячи з фінансових можливос-
тей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти 
суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та 
прагнути до збалансованості бюджету України. При цьому рівень дер-
жавних гарантій права на соціальний захист має відповідати Конституції 
України, а мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат 
та допомоги – принципам пропорційності і справедливості. В аспекті 
конституційного подання положення частини другої статті 96, пунктів 2, 
3, 6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що повноважен-
ня Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту закону про Дер-
жавний бюджет України та забезпечення виконання відповідного зако-
ну пов’язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у 
сфері соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України 
регулює порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінан-
суються за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно 
до Конституції та законів України» [2]. Таким чином, у наведеному до-
кументі має місце роз’яснення щодо забезпечення загальносуспільних 
потреб в нашій державі у сфері соціального захисту за рахунок коштів 
Державного бюджету, враховуючи фінансові можливості держави. 

Разом із цим, згідно Рішення Конституційного суду України від 29 
травня 2002 року Справа N 1-13/2002 N 10-рп/2002 «положення части-
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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. Поняття медичної допомоги, умови запрова-
дження медичного страхування, у тому числі державного, формування і 
використання добровільних медичних фондів, а також 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» [3]. Таким чином, із змісту 
вказаного документа випливає, що медична допомога у державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я повинна надаватися безоплатно. 

В рамках цієї праці зазначимо, що суспільні відносини у сфері дер-
жавного фінансування державних та комунальних закладів охорони 
здоров’я регулюються Законом України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992р., постановами Кабінету 
Міністрів України: від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань»; від 11 липня 2002 р. № 955 «Про 
затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою 
безоплатної медичної допомоги»; від 25 березня 2009 р. № 333 «Дея-
кі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення» та багатьма іншими нормативними актами. 
Аналіз вказаних нормативних документів також вказує, що розмір без-
оплатної медичної допомоги у переважній більшості залежить від об-
сягів бюджетного фінансування. 

Згідно ч. 2 ст. 12 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», «державна політика охорони здоров’я забезпе-
чується бюджетними асигнуваннями в розмірі, що відповідає її науково 
обґрунтованим потребам, але не менше десяти відсотків національного 
доходу». «Фінансове забезпечення державних та комунальних закла-
дів охорони здоров’я – бюджетних установ здійснюється відповідно до 
бюджетного законодавства. Медична допомога надається безоплатно за 
рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я» [4]. Вказане 
нормативне положення конкретизує, що розмір фінансування бюджет-
них закладів охорони здоров’я прямо залежить від розмірів кошторисів, 
які затверджують державні органи, зокрема, місцеві ради. 
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На нашу думку, на теперішній час в правовому регулюванні відно-
син у сфері державного фінансування державних та комунальних закла-
дів охорони здоров’я склалася певна колізія. З одного боку, роз’яснення 
Конституційного Суду України містять імперативні положення щодо 
безоплатного надання медичної допомоги у державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я. З другого боку, чинні нормативні акти (за-
кони, підзаконні акти) закріплюють правило щодо залежності фінансу-
вання безоплатного лікування у державних та комунальних закладах 
охорони здоров’я від відповідного бюджетного фінансування, що уне-
можливлює надання безоплатної медичної допомоги у повному обсязі. 

Спроба вирішити питання удосконалення фінансування державних 
та комунальних закладів охорони здоров’я мала місце у зв’язку із при-
йняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 
закладів охорони здоров’я» від 6 квітня 2017 року № 2002-VIII, а саме 
впровадженням процесу перетворення закладів охорони здоров’я з ко-
мунальних установ на комунальні некомерційні підприємства, що має 
на меті збільшенню господарської та фінансової самостійності цих за-
кладів, однак цей процес занадто затягнувся. 

До цього слід додати, що на теперішній час, зокрема, у комуналь-
них закладах охорони здоров’я склалася стійка тенденція щодо занад-
то невеликого фінансування кошторисів на цілі безоплатного надання 
медичної допомоги населенню, що впливає на розміри безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбу-
латорного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань, ліків, необхідних для надання медичної допомоги в умо-
вах стаціонару. Вказана негативна тенденція породжує чисельні скарги 
з боку пацієнтів до органів законодавчої та виконавчої влади. 

Висновок: На підставі аналізу наведених нормативних актів можна 
зробити висновок про те, що на теперішній час між положеннями Кон-
ституції України та нормами чинного законодавства в сфері охорони 
здоров’я та надання медичної допомоги склалася певна правова колізія 
стосовно питання надання безоплатної медичної допомоги, усунення 
якої буде прямо залежати від ефективного розроблення та запроваджен-
ня комплексу політичних, економічних та соціальних заходів. 
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ПРО МІНІМАЛЬНУ зАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА ПРОЖИТКОВИй 
МІНІМУМ, ВСТАНОВЛЕНИй ДЛя ПРАЦЕзДАТНИХ ОСІБ 

яК КАТЕГОРІї ОПЛАТИ ПРАЦІ

Раневич О. 
Львівський національний університет імені Івана Франка

На сьогодні, набули своєї актуальності проблеми застосування міні-
мальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб у сфері оплати праці. Питання конституційності (за-
конності) поширення прожиткового мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб на відносини праці та, водночас, підміну ним мінімаль-
них гарантій в оплаті праці знаходиться на розгляді як Конституційного 
Суду України, так і Верховного Суду. 

Разом з тим, залишаються поза увагою правничої науки та потребу-
ють дослідження такі питання як: співвідношення понять “прожитковий 
мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного 
року” та “мінімальна заробітна плата” у трудових та соціальних відно-
синах; сфери застосування прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 01 січня календарного року до ухвалення Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 
06.12.2016 року № 1774-VIII; легітимності мети закріплення Законом 
№ 1774 категорії “прожитковий мінімум, встановлений для працездат-
них осіб на 01 січня календарного року”, як розрахункової величини для 
обрахунку посадового окладу працівників виключно бюджетної сфери; 
рівності чи нерівності становища працівників окремих сфер трудової ді-
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яльності за відсутності єдиних базових регуляторів, з яких обчислюється 
заробітна плата працівника шляхом застосування поняття прожитковий 
мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного 
року або поняття мінімальна заробітна плата. 

Варто розпочати з того, що після ухвалення Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06 грудня 2016 
року № 1774-VIII, види правовідносин, щодо яких використовується 
така соціально-правова категорія як прожитковий мінімум істотно змі-
нилися. Зокрема, сфера його застосування суттєво розширилась і як ви-
дається, не зовсім обґрунтовано. 

Як юридична гарантія, прожитковий мінімум закріплюється у ст. 46 
Конституції України, якою регулюються правовідносини соціального 
захисту та забезпечення людини і громадянина в нашій державі. 

Прожитковий мінімум, будучи юридичною гарантією реалізації пра-
ва на соціальний захист, повинен за своєю правовою природою забезпе-
чувати певний рівень життя громадян, щоб пенсії, інші види соціальних 
виплат та допомог, які є основним джерелом існування певних категорій 
громадян забезпечували рівень життя, не нижчий від прожиткового мі-
німуму, встановленого законом (ч. 3 ст. 46 Конституції України). 

Традиційно, прожитковий мінімум застосовувався лише в законодав-
стві про соціальне забезпечення для встановлення мінімальної пенсії за 
віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з ді-
тьми, допомоги по безробіттю, а також інших соціальних виплат, вихо-
дячи з вимог Конституції України та законів нашої держави. Він, також, 
має юридичне значення при визначенні права для призначення соціаль-
ної допомоги та державних соціальних гарантій і стандартів обслугову-
вання й забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального 
обслуговування тощо. 

Легітимність сфери застосування прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб, передбачена Законом України “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок без-
робіття”. У ч. 5 ст. 23 цього Закону йдеться про те, що допомога по без-
робіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. 

Крім того, прожитковий мінімум, встановлений для працездатних 
осіб, згадується у Законі України “Про державну допомогу сім’ям з ді-
тьми”, де з огляду на нього в ст. 9, встановлюється порядок розрахунку 
розміру допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. А, також, у Законі 
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України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, в 
ст. 42 якого передбачено, що прожитковий мінімум, встановлений для 
працездатних осіб використовується для розрахунку максимального 
розміру щомісячної страхової виплати. 

Тобто, законодавець використовує прожитковий мінімум винятково 
лише у правовідносинах соціального забезпечення для розрахунку різ-
ного роду соціальних виплат незахищеним групам населення, які навіть 
якщо і є працездатними, та з огляду на об’єктивні обставини соціально-
го характеру, потребують соціальної підтримки від держави. І, аж ніяк 
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб не розгля-
дався на законодавчому рівні до ухвалення Закону України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 року № 
1774-VIII, яким було внесено зміни до Кодексу законів про працю Укра-
їни (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375), 
Закону України “Про оплату праці” (Відомості Верховної Ради України, 
1995 р., № 17, 

ст. 121 із наступними змінами) як категорія, що слугує основою фор-
мування системи оплати праці. 

Як бачимо, з моменту набрання чинності Законом України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 року № 
1774-VIII прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб 
набуває істотно іншого призначення та починає використовуватися у 
сферах, які виходять за межі правовідносин соціального забезпечення. 

Варто наголосити при цьому, що запровадження прожиткового міні-
муму, встановленого для працездатних осіб у сфері оплати праці мало 
одним із своїх наслідків заміну розрахункової величини посадових окла-
дів працівників з мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум 
встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року. 

Зокрема, у ч. 6 ст. 6 Закону України “Про оплату праці” від 24.03.1995 
року № 108/95-ВР йдеться про те, що мінімальний посадовий оклад (та-
рифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий 
мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного 
року. Аналогічні норми містяться у ст. 96 Кодексу законів про працю 
України. 

В цих нормативно-правових актах прожитковий мінімум, встанов-
лений для працездатних осіб береться за основу формування системи 
оплати праці і виступає вартісною величиною нижче якої не можуть 
встановлюватися мінімальні посадові оклади (тарифні ставки) праців-
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ників. І, закономірно, що запровадження прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб із зміною сфери його застосування та 
поширення на правовідносини, які перебувають поза соціальним забез-
печенням, може вважатися негативним відступленням законодавця від 
засад юридично-функціонального призначення прожиткового мінімуму, 
як це закріплено в ч. 3 ст. 46 Основного Закону. 

Тому, якщо на конституційному рівні прожитковий мінімум розгля-
дається як соціальний стандарт (юридична гарантія) соціальних виплат 
та допомог (ст. 46), то його використання у правовому регулюванні тру-
дових відносин (трудове право) навряд чи можна вважати виправданим. 
Адже, правовідносини оплати праці істотно відрізняються як за своїм 
характером, так і засадами правового регулюванням від правовідносин 
соціального забезпечення громадян. 

Нагадаємо, що у ст. 43 Конституції України проголошено право кож-
ного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. І важливим тут є 
те, що конституційні норми проголошують право на своєчасне одержан-
ня винагороди за працю, яке захищається законом (ч. 7 ст. 43). Тобто, 
конституційні норми у сфері оплати праці гарантують можливість за-
робляти собі на життя та отримувати результат за реалізацію цієї мож-
ливості, – “винагороду”. 

Таким чином, стає очевидним, що законодавець ухвалюючи Закон 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 
06.12.2016 р. № 1774-VIII та змінюючи мінімальну заробітна плату на 
прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб відступив 
від основних положень статті 43 та 46 Конституції України, що має сво-
їм наслідком, використання прожиткового мінімуму у правовідносинах, 
які є істотно відмінними за своєю юридичною природою. 

У зв’язку із цим, видається за можливе окреслити ознаки (власти-
вості) прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб та 
мінімальної заробітною плати, які власне і можуть слугувати для роз-
межування цих двох самостійних правових категорій. А саме:

– за юридичною природою прожитковий мінімум, встановлений для 
працездатних осіб є юридичною гарантією реалізації права на соціаль-
ний захист (ст. 46 Конституції України) та виступає базовим державним 
соціальним стандартом (ст. 6 З. У. “Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії”). 

Натомість, мінімальна заробітна плата – це винагорода за працю (ч. 
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7 ст. 43 Конституції України) та є юридичною гарантією мінімального 
розміру оплати праці, встановленого законом (ч. 1 ст. 3 З. У. “Про оплату 
праці”);

– за сферою використання прожитковий мінімум, встановлений для 
працездатних осіб використовується як розрахункова величина для пев-
них видів соціальних виплат та допомог, загальної оцінки рівня життя 
в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розро-
блення окремих державних соціальних програм (ч. 3 ст. 46 Конституції 
України, 

ст. 2 Закону України “Про прожитковий мінімум”). І, аж ніяк за своїм 
призначенням він не може використовуватися у трудових відносинах з 
метою оплати праці громадян як винагорода за виконану ними роботу, в 
тому числі визначення мінімального посадового окладу (тарифної став-
ки). 

Мінімальна заробітна плата – використовується у сфері оплати пра-
ці працівників та, беззаперечно, є категорією трудового законодавства 
України (ч. 7 ст. 43 Конституції України, ст. ст. 1, 3 Закону України “Про 
оплату праці”);

– за функціональним призначенням прожитковий мінімум, вста-
новлений для працездатних осіб враховує достатній для забезпечення 
нормального функціонування організму людини, збереження її здоров’я 
набір продуктів харчування, а також мінімальний набір непродовольчих 
товарів та послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і 
культурних потреб особистості (ст. 1 Закону України “Про прожитковий 
мінімум”), задоволення організму працюючої особи у відтворенні пра-
цездатності, збереження працездатності для безробітного, відновлення 
у необхідних випадках працездатності для особи, яка її втратила (ст. 3 
Закону України “Про прожитковий мінімум”). 

Мінімальна заробітна плата крім того, що вона є встановленим за-
коном мінімальним розміром оплати праці за виконану працівником мі-
сячну (годинну) норму праці (ст. 3 Закону України “Про оплату праці”), 
ще й становить собою винагороду, обчислену, як правило, в грошовому 
виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові 
за виконану ним роботу (ст. 1 Закону України “Про оплату праці”). 

І, тут ми бачимо суттєву різницю між прожитковим мінімумом, вста-
новленим для працездатних осіб та мінімальною заробітною платою, яка 
полягає в тому, що перший не є винагородою за працю особи, а тому не 
враховує той факт, що особа працює (заробляє собі на життя) і витрачає 
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на таку працю свої фізичні та інтелектуальні здібності, і сподівається 
на отримання винагороди у розмірі не лише для мінімального прожиття 
(прожиткового мінімуму) чи задоволення базових соціальних потреб, а 
й задоволення ширшого кола своїх потреб. Зовсім іншою є мінімальна 
заробітна плата як мінімальний розмір оплати праці (винагороди) осо-
би, за виконану нею роботу;

– за результатом прожитковий мінімум, встановлений для працездат-
них осіб має своїм результатом задоволення соціальних потреб людини 
у її соціальному забезпеченні (соціальних допомогах, послугах тощо). 
А, мінімальна заробітна плата призначена забезпечити оплату праці гро-
мадян за виконану ними роботу (гарантування мінімального розміру ви-
нагороди), не нижче встановленого законом. 

Варто звернути увагу й на те, що закріплюючи у Законі України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 
року № 1774-VIII категорію прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 01 січня календарного року як розрахункову вели-
чину для обрахунку посадового окладу працівників виключно бюджет-
ної сфери, законодавець виходив із доволі суперечливих підстав. 

У пояснювальній записці до проекту Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України” йдеться про те, що: “про-
ектом передбачається створення правових умов для ефективного соці-
ального діалогу, спрямованого на встановлення розмірів мінімальної 
заробітної плати на рівні, вищому від прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, та заміна прив’язки розмірів посадових окладів від міні-
мальної заробітної плати до прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. 

Для досягнення цієї мети пропонується внести зміни до законодав-
чих актів в частині приведення поняття “мінімальна заробітна плата”, 
умов її визначення та порядку встановлення у відповідність до європей-
ських стандартів і світової практики. 

Проектом акта передбачається новий порядок формування тарифної 
сітки оплати праці. У бюджетній сфері мінімальна тарифна ставка (по-
садовий оклад) встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України. У 
небюджетній сфері підприємства визначатимуть тарифні ставки само-
стійно у колективних договорах. При цьому мінімальна тарифна ставка 
не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений для пра-
цездатних осіб на 01 січня календарного року. Проектом акта вносяться 
зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади 
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визначаються на основі мінімальної заробітної плати. Пропонується ви-
значати їх у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб, встановленого на 01 січня календарного року. 

Прийняття проекту акта в частині оплати праці забезпечить створен-
ня правових умов для ефективного соціального діалогу, спрямованого 
на встановлення розмірів мінімальної заробітної плати на рівні, вищо-
му від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та дозволить за-
мінити порядок установлення розмірів посадових окладів працівників 
окремих державних органів, судів, передбачений законами України у 
співвідношенні до мінімальної заробітної плати, на установлення їх у 
співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. ”

Враховуючи вищенаведені доводи пояснювальної записки, можемо 
зробити висновки про те, що законодавець ігноруючи вимоги ст. ст. 43, 
46 Конституції України та низки інших положень законодавчих актів, 
робить доволі необґрунтований крок з огляду права, економіки та со-
ціальної сфери життя і змінює прив’язку розмірів посадових окладів 
працівників з мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум для 
працездатних осіб. 

Навіть, якщо вважати, що заміна мінімальної заробітної плати на 
прожитковий мінімум для працездатних осіб була спровокована фінан-
совим становищем у державі та неможливістю підвищення фінансу-
вання оплати праці працівників бюджетної сфери, то навряд чи це було 
виправданим з огляду на Конституційні гарантії, адже створило на за-
конодавчому рівні дисбаланс між працею і заробітком. 

Це, також, негативно відобразилося на тому, що держава, забезпе-
чуючи послідовну політику збільшення розміру мінімальної заробітної, 
створює саме ж нерівні умови оплати праці, за яких розміри посадо-
вих окладів працівників бюджетної сфери визначаються з прив’язкою 
до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а не 
мінімальної заробітної плати. 

Беручи до уваги вищенаведене, можемо зробити наступні висновки:
1. Прожитковий мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 

січня календарного року та мінімальна заробітна плата є самостійними 
правовими категоріями різних галузей права. Якщо перший належить 
до юридичних гарантій права соціального забезпечення, то мінімальна 
заробітна плата становить собою мінімальну гарантію оплати праці, яка 
належить до галузі трудового права. 

Поряд з цим, вищевказані правові категорії, що використовуються 
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двома галузями права відрізняються між собою за юридичною приро-
дою, сферою їх застосування, функціональним призначенням, отриму-
ваним результатом. 

2. Прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб до 
ухвалення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України” від 06.12.2016 року № 1774-VIII використовувався лише 
в законодавстві про соціальне забезпечення як базова розрахункова ве-
личина різного роду соціальних виплат та основа визначення соціальних 
прав, гарантій і стандартів. Законодавець використовував прожитковий 
мінімум, встановлений для працездатних осіб у правовідносинах соці-
ального забезпечення, одним із суб’єктів яких виступали працездатні 
громадяни, які з огляду на об’єктивні обставини соціального характеру, 
потребували соціальної підтримки від держави;

3. Легітимною метою закріплення Законом № 1774 категорії “про-
житковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01 січня 
календарного року”, як розрахункової величини для обрахунку посадо-
вого окладу працівників виключно бюджетної сфери, визначено ство-
рення правових умов для ефективного соціального діалогу, спрямова-
ного на встановлення розмірів мінімальної заробітної плати на рівні, 
вищому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та заміна 
прив’язки розмірів посадових окладів від мінімальної заробітної плати 
до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак, фактичною 
метою закріплення Законом № 1774 категорії “прожитковий мінімум, 
встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року”, як 
розрахункової величини для обрахунку посадового окладу працівників 
виключно бюджетної сфери було недопущення надмірного збільшення 
бюджетних витрат, а відтак і появи потреби у додатковому фінансуванні 
оплати праці працівників бюджетної сфери. 

4. Безсумнівно, відсутність єдиних регуляторів встановлення бази, з 
якої обчислюється заробітна плата працівника шляхом застосування по-
няття прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01 
січня календарного року або замість мінімальної заробітної плати ста-
вить у нерівне становище працівників окремих сфер трудової діяльнос-
ті. Це відображається, навіть, в тому, що фактично працівники бюджет-
ної сфери перебувають поза політикою держави щодо підвищення рівня 
життя, шляхом послідовного збільшення розміру мінімальної заробітної 
плати, та до вказаних працівників застосовуються несправедливі умови 
визначення розміру оплати праці порівняно з іншими групами працюю-
чого населення. 
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РОЛЬ СУДУ ЄВРОПЕйСЬКОГО СОюзУ 
У ГАРАНТУВАННІ ТРУДОВИХ ПРАВ

Рим О. М. 
кандидат юридичних наук, 

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

м. Львів, Україна 

Поширення цінностей Європейського Союзу, реалізацію цілей та 
служіння інтересам Союзу, його громадян та держав-членів повинні 
забезпечити установи ЄС. До таких, згідно з статтею 13 Договору про 
Європейський Союз, належить Суд Європейського Союзу (далі Суд ЄС, 
Суд). Цю загальну назву вживають для позначення усієї судової системи 
Союзу, тобто Суду справедливості, Загального суду та спеціалізованих 
судів. Так як наведені суди не перебувають між собою у ієрархічній під-
порядкованості, а кожен самостійно долучається до розбудови правової 
системи Союзу, то позначення сукупності цих рівноцінних ланок єдиної 
судової системи терміном «Суд ЄС» у юридичній літературі вважають 
найбільш доцільним [1, c. 80-81]. 

Серед усіх повноважень, якими наділено Суд ЄС, у контексті гаран-
тування трудових прав найбільш важливими є:

- перегляд правомірності законодавчих актів органів та інституцій 
ЄС (стаття 263 Договору про функціонування ЄС); 

- ухвалення попередніх рішень щодо тлумачення установчих дого-
ворів, чинності та тлумачення актів установ, органів, служб та агенцій 
Союзу (стаття 267 Договору про функціонування ЄС). 

Реалізуючи наведені повноваження Суд ЄС встановлює порушення 
права ЄС державами-членами, тлумачить право ЄС, пояснює особли-
вості його застосування на національному рівні, що гарантує одна-
кове розуміння наднаціональних норм права в усіх країнах-членах. У 
зв’язку з цим, необхідно зазначити, що національні суди вправі, а іноді 
зобов’язані звертатись до Суду ЄС із запитом щодо тлумачення норми 
права ЄС. Зокрема, у разі виникнення у них сумнівів щодо правильного 
розуміння положень правових актів ЄС чи їхньої чинності. Відповіда-
ючи на такі запити, Суд інтерпретує норми права ЄС та вказує, чи на-
ціональне законодавство відповідає законодавству ЄС. У разі виявлення 
невідповідностей, національні суди повинні змінювати судову практику, 
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якщо усталене правозастосування несумісне із правом ЄС. 
Ухвалення Лісабонського договору та зміцнення соціальної складо-

вої політики ЄС, посилили увагу Суду до захисту прав людини, у тому 
числі і трудових. Усе більше рішень Суду ЄС надають чіткі та остаточні 
вказівки державам-членам, а також органам ЄС щодо застосування норм 
трудового права. Зокрема, саме завдяки Суду ЄС було деталізовано зміст 
поняття «працівник» [2; 3] та охарактеризовано ознаки «трудових право-
відносин» [3; 4], послідовно розширено трактування «рівності» та «не-
дискримінації» у сфері найманої праці. Приміром, Суд захистив трудові 
права кандидатки на посаду, які були порушені через її віросповідання, 
хоч на той час така підстава не вважалась дискримінаційною ознакою 
на рівні правових актів ЄС [5]. А у трьох справах Defrenne [6; 7; 8] Суд 
поширив дію загального принципу рівності на ситуації, які пов’язані 
зі статтю особи, та вирішив питання щодо неоднакового ставлення до 
чоловіків та жінок, які працювали бортпровідниками, у контексті од-
накової оплати за рівну працю, віку виходу на пенсію, та фінансових 
наслідків дострокового звільнення для бортпровідниць. 

На думку Суду ЄС, однаковість професійних вимог щодо чоловіків і 
жінок, які є кандидатами на посаду, усе ж не свідчить про рівність їхніх 
шансів бути найнятими, адже чоловікам, як правило, сприяють з огляду 
на стереотипи та упередження щодо ролі та можливостей жінок у тру-
довому житті. Саме тому заходи, які на перший погляд можуть видатись 
дискримінаційними, однак фактично призначені для усунення або змен-
шення фактичних випадків нерівності, можуть бути санкціоновані. 

Суд ЄС також сформулював та вказав на потребу застосування та-
ких загальних принципів права ЄС, як принципи правової визначенос-
ті, пропорційності та субсидіарності, верховенства права та прямої дії, 
основоположних прав та рівності. Важливу роль у становленні трудо-
вого права ЄС відіграли принципи мінімального обсягу трудових прав, 
а також свобода вільного руху працівників, свобода об’єднання, право 
на колективне ведення переговорів та колективні дії, право працівників 
на інформацію та консультації в межах підприємства. Змістовне напо-
внення останніх відбулось за участі Суду ЄС, адже у своїх рішеннях він 
розтлумачив широкий спектр можливостей реалізації наведених прав. 
Наприклад, Суд ЄС вказав на безпосередній зв’язок між реалізацією 
свободи вільного переміщення працівників із визнанням професійної 
кваліфікації. Саме тому, на думку Суду, підтвердження професійної 
кваліфікації має проводитися як з урахуванням знань та спеціалізації, 
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якими згідно з дипломом володіє особа, так і з урахуванням природи 
і тривалості навчання (практики), проходження яких підтверджується 
відповідними документами [9; 10; 11]. Крім цього, для підтвердження 
професійної кваліфікації необхідно брати до уваги практичний досвід 
кандидата, який повинен бути оцінений компетентними органами при-
ймаючої держави на предмет його достатності [12]. 

Питання щодо належного рівня володіння мовою країни працевла-
штування, на переконання Суду, повинно бути предметом самостійного 
розгляду та з’ясовуватись окремо від професійної кваліфікації [13]. 

Завдяки судовій практиці час чергування медичних працівників було 
визнано робочим часом [14], а створення об’єктивної, надійної та до-
ступної системи обчислення тривалості робочого часу, який щодня від-
працьовує працівник, на переконання Суду, є обов’язком роботодавця 
[15]. 

Таким чином, не буде перебільшенням ствердити, що роль Суду ЄС 
у гарантуванні трудових прав співмірна діяльності інших органів та 
інституцій ЄС, які є суб’єктами нормотворення. Адже реалізуючи пре-
юдиційну компетенцію Суд ЄС роз’яснює правові акти ЄС, доповнює, 
уточнює та розвиває зміст наднаціональних норм права і, в такий спо-
сіб, фактично заповнює прогалини у правовому регулюванні. 
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Конституція України (ст. 21, 24), Кодекс законів про працю України 
(ст. 2-1), інші положення національного законодавства гарантують рів-
ність прав та можливостей та недопущення дискримінації у сфері пра-
ці, у тому числі непрямої. При цьому, наявність ґендерного розриву в 
оплаті праці залишається одним із найпоширеніших проявів непрямої 
дискримінації в трудових відносинах. Як наголошено в звіті «Women at 
Work in G20 countries: Progress and policy action since 2018» 2019 року, 
жінки продовжують заробляти значно менше, ніж чоловіки в більшос-
ті країн G20, а темпи, з якими скорочується ґендерний розрив в оплаті 
праці залишаються невисокими і навіть зменшуються у деяких країнах 
протягом останніх років [1, с. 10]. При цьому, як в промислово розвине-
них країнах, так і в країнах, що розвиваються, жінки все ще виконують 
більшу частину домашньої роботи та роботи по догляду [2, с. 6]. 

Згідно «Global Wage Report 2018/19», ґендерний розрив в оплаті 
праці є однією з найбільших соціальних несправедливостей сьогодення 
[3]. У звіті встановлено, на основі даних 73 країн, які охоплюють близь-
ко 80% працівників у світі, що загалом ґендерна різниця в погодинній 
оплаті праці становить близько 16%, у місячній – 22%. При цьому, се-
редній розрив у погодинній оплаті становить від 34% у Пакистані до 
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−10,3 відсотка у Філіппінах (жінки заробляють на 10,3% більше) [3, с. 
xv]. Україна за даними «The Global Gender Gap Report 2018» займає 65 
місце у глобальному рейтингу зі 149 країн зі значенням показника 0,708 
(з 1,000), а критерій рівності в оплаті праці визначено 0,70 [4, с. 281], 
тобто жінки отримують приблизно 70% заробітної плати чоловіків. 
Тому, необхідність подолання ґендерних диспропорцій в оплаті праці 
залишається одним з актуальних завдань для України. 

Конвенція МОП про рівне винагородження чоловіків і жінок за пра-
цю рівної цінності №100 не лише закріплює принцип рівності чоловіків 
і жінок стосовно одержання заробітної плати, але й визначає необхід-
ність вжиття заходів щодо об’єктивної оцінки різноманітних обов’язків 
на підставі виконуваної роботи (ст. 3). Така оцінка є основою для ви-
значення наявності чи відсутності дискримінаційної практики у сфері 
оплати праці за ознакою статі та отримала назву концепція рівної оплати 
за працю рівної цінності, вільної від дискримінації. Вказана теорія, як 
справедливо зазначається в науковій літературі, ґрунтується на твер-
дженні, що неможливо порівнювати різні роботи, незалежно від галузі 
та професії, а також незалежно від того, чи маємо ми справу з працею 
робітника, інженера або техніка, службовця або керівника [5, с. 31]. Сут-
ність аналізованої концепції полягає в необхідності здійснення рівної 
оплати тотожних робіт та різної оплати різних робіт. Тому, згідно п. 3 
ст. 3 Конвенції №100, різниця у ставках винагородження, котра відпо-
відає незалежно від статі різниці, яка випливає з об’єктивної оцінки ви-
конуваної роботи, не розглядається, як така, що суперечить принципові 
рівного винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності. 

Відповідно до позиції МОП, рівна оплата праці охоплює усі види 
винагороди за працю: оклад, гнучку оплату, додаткові пільги та допо-
моги [6]. Також дискримінація може проявлятись у відносинах щодо 
преміювання, адже якщо локальними актами роботодавець не визначає 
конкретних умов, за яких здійснюється преміювання, то надання пра-
цівникам премії повністю залежить від його волі та бажання. З огляду на 
це, працівники через упередження роботодавця можуть не отримувати 
премії або підпадати під депреміювання. 

З метою впровадження концепції рівної оплати за працю рівної 
цінності МОП у 2008 р. підготовлено «Поетапне керівництво щодо 
ґендерно-нейтральної оцінки робочих місць для забезпечення рівної 
оплати праці» [6]. Аналіз цього документу дозволяє виділити такі осно-
вні етапи методики оцінки робочих місць: 1) складання списку робо-
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чих місць на підприємстві; 2) визначення ґендерного переважання на 
робочих місцях; 3) за відсутності «чоловічих» місць для порівняння 
на підприємстві використовують дані у відповідній галузі; 4) на основі 
чотирьох основних факторів – кваліфікація, зусилля, відповідальність 
та умови, в яких виконується робота за допомогою обраних методів 
здійснюється диференціація робочих місць на відповідні рівні; 5) збір 
інформації про робочі місця за визначеними рівнями; 6) встановлення 
цінності робочих місць за допомогою побудови шкали ваг (на основі 
названих чотирьох факторів) та присвоєння балів робочим місцям за їх 
характеристики; 7) оцінка різниці в заробітній платі для робочих місць 
рівної цінності і коригування оплати праці. Якщо роботодавець виявляє 
дискримінаційну різницю в оплаті праці на деяких робочих місцях з пе-
реважанням жіночої праці, він повинен внести корективи в оплату праці 
усіх таких працівників. 

Лише оцінивши різницю в заробітній платі на робочих місцях рів-
ної цінності можна визначити реальний рівень дискримінації у сфері 
оплати праці та здійснити заходи щодо її подолання. Адже сама по собі 
різниця в оплаті праці не свідчить про наявність дискримінації, так як 
рівень заробітної плати може бути закономірним результатом наявності 
додаткових трудових обов’язків, більш низької професійної підготовки, 
недостатнього досвіду роботи, меншої тривалості робочого часу. Тоді 
як дискримінація має місце тоді, коли працівники з однаковою продук-
тивністю, кваліфікацією і трудовим стажем отримують різну заробітну 
плату за виконання тієї самої роботи в одній сфері економіки, галузі чи 
навіть в одного роботодавця. 

В Україні прийнято Державну соціальну програму забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, 
проте, заходи, які визначено в рамках реалізації Програми, на нашу 
думку досить загальні, зорієнтовані, в основному, на удосконалення за-
конодавства, а не механізмів його реалізації. Крім того, у Програмі за-
плановано зменшення ґендерного розриву в оплаті праці лише до 80%, 
хоча Україна ще у 2000 році приєдналася до Цілей розвитку тисячоліття 
ООН, взявши зобов’язання скоротити розрив у доходах жінок і чолові-
ків принаймні до 15%. 

Дискримінація в оплаті праці найчастіше є непрямою, оскільки 
пов’язана із професійною сегрегацією робочих місць і професій за озна-
кою статі. Як справедливо наголошується в науковій літературі, ґендер-
на сегрегація зосереджує жінок і чоловіків в різних професійних сферах 
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та сприяє тому, що чоловіки займають більш престижні та високоопла-
чувані посади, у той час як жінки більше представлені в державному 
секторі (освіті, охороні здоров’я, соціальних послугах тощо) [7, с. 10]. 
Тому, навіть впровадження принципу рівної оплати за працю рівної цін-
ності не вплине суттєво на зменшення масштабів дискримінації, поки 
жінки з різних причин не матимуть можливості потрапити на робочі 
місця, де домінують чоловіки і на яких, як правило, більш висока оплата 
праці. Додатково необхідно здійснювати заходи щодо зменшення рівня 
професійної сегрегації на ринку праці, в першу чергу шляхом подолання 
ґендерних стереотипів, зниження сегрегації у сфері професійної освіти 
та підготовки, заохочення роботодавців до прийняття жінок на робочі 
місця, які традиційно вважаються «чоловічими». 

Різниця, яка існує в заробітній платі навіть за працю рівної цінності, 
в окремих випадках може пояснюватись і недискримінаційними чин-
никами, які відображають ситуацію на ринку, до яких МОП відносить 
дефіцит кваліфікованої робочої сили: підприємства можуть істотно 
підвищувати заробітну плату на таких робочих місцях, щоб залучити 
працівників, зайнятих у конкурентів або навіть наймають трудящих за 
кордоном, і це не вважається дискримінацією. В той же час, оскільки 
дефіцит робочої сили рідко буває тривалим, такі заходи повинні бути 
тимчасовими [6]. 

Оскільки весь комплекс причин гендерного розриву в оплаті праці 
залишається нез’ясованим, ряд країн визначають як мету проведення 
спеціальних досліджень у цій сфері (напр., Великобританія, Аргенти-
на, Австралія), або прийняли спеціальні закони, щоб забезпечити рівню 
оплату за працю рівної цінності (напр., в Канаді, для жінок, які працю-
ють у державному секторі) [1, с. 16]. Крім того, в ЄС прийнято План 
дій щодо подолання ґендерного розриву в оплаті, який включає набір із 
24 заходів, починаючи від кращої оцінки системи навичок у сферах, де 
переважають жінки, до більшої обізнаності про важливість ґендерно-
нейтральної системи класифікації робочих місць [1, с. 16]. Відповідний 
досвід варто використати і в Україні, одночасно створивши передумови 
для впровадження концепції рівної оплати за працю рівної цінності. 
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зБРОйНИХ КОНфЛІКТАХ НА ТЕРИТОРІї ІНшИХ ДЕРЖАВ: 

АКТУАЛЬНІСТЬ В РОзРІзІ ДОСЛІДЖЕННя ПРОБЛЕМ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАїНИ

Семченко О. В.
аспірант Академія адвокатури України 

кафедра кримінального та адміністративного права 
м. Київ, Україна

Однією з причин дослідження правових проблем регламентування 
найманства як явища, яке виникло на просторах СНД на початку 90-х 
років ХХ століття, коли територію таких колишніх республік колишньо-
го СРСР, як Абхазія, Наддністрянщина, Фергана, Карабах, розривали на 
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частини криваві конфлікти, а також скрізь, де спалахувала чергова між-
національна війна з’являлися люди, готові за гроші жертвувати своїм 
життям. 

У той же час були зафіксовані перші випадки відправлення україн-
ських волонтерів у «гарячі точки». Особливо відомою була тоді Укра-
їнська організація УНА-УНСО: у 1992 році вона відправила декілька 
загонів для захисту українців Наддністрянщини; липні 1993 року спо-
рядила в Абхазію експедиційний корпус «Арго», який воював під містом 
Сухумі на боці Грузії; 1994 році підрозділ УНА-УНСО «Вікінг» прибув 
до Чечні (з українців створювались спеціальні підрозділи у регулярній 
армії Ічкерії, їх використовували як інструкторів для навчання чечен-
ських вояків) [1, 94]. 

Також відомо, що в 2000 роках Україна була основним постачальни-
ком льотного складу для держав Африки. Так, за інформацією закордон-
них ЗМІ (Лондонська «Таймс» і радіостанція «Німецька хвиля») на боці 
заколотників Сьєра-Леоне воювали близько 300 українців. Разом із цим, 
колишні українські «соколи» були помічені й у Чаді та Лівії. 

На даний час конкретної цифри колишніх українських військових, 
які у період кінця 90-х – середини 2000-х років брали участь у бойових 
діях на території вищезазначених африканських країн, невідомі. 

Окрім того, у Службі безпеки України зазначають, що в російській 
приватній військовій компанії «Вагнера» значна кількість громадян 
України, які воювали на Донбасі, в подальшому, в якості найманців 
декілька разів напрявлялися до Сирії, де вони брали участь у бойових 
діях. 

Зокрема, за наявною в Служби безпеки України інформацією, в скла-
ді вищезазначеної російської ПВК – 10% громадян України, серед яких 
є жителі не тільки окремих районів Донецької та Луганської областей, 
а й з тимчасово окупованої території АР Крим, які прийняли російське 
громадянство. Загалом, через ряди ПВК «Вагнера» пройшло більше 5 
тисяч осіб [2]. 

Наведені вище дані свідчать про те, що проблема найманства серед 
громадян України досить актуальною була у період скорочення чисель-
ності Збройних сил України (1993-2013 роки) й, нажаль, залишається 
актуальною на даний час. 

Разом із цим небезпека найманства у міжнародному розрізі полягає 
саме у тому, що через зазначену «категорію» людей реалізуються викли-
ки безпеці миру у всьому світі. При цьому участь найманців у збройних 
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конфліктах також виливається на здійснення права народів щодо само-
визначення та права на самоврегулювання внутрішньополітичної ситу-
ації в своїй країні. 

Так як згідно з ст. 12 КК України найманство є тяжким злочином та 
беручи до уваги те, що найманство дійсно є різновидом певного роду 
занять, винятково специфічним і антигуманним, але досить пошире-
ним, тому в науці кримінального права більш глибинного дослідження 
потребують саме питання юридичної природи найманства, вироблення 
науково обґрунтованих норм відповідальності за найманство та його ка-
раність [3, с. 227-236]. 

--------------------------
1. Mentality: international legal definition and problems of criminalisation. 

Law of Ukraine. 2005. No. 3 P. 94. 
2. UNIAN. URL: https://www. unian. ua/war/10290162-pvk-vagnera-na-

10-skladayetsya-z-ukrajinciv-sbu. html (Last accessed: 17.03.2019). 
Mokhonchuk S. Legal composition of mercenarism and its features in the 

system of crimes against peace and security of mankind. Visnyk Akademiyi 
pravovykh nauk Ukrayiny. 2012. No. 2 (69). P. 227–236 (in Ukr.). 

ПРО АКТИ ТРУДОВОГО зАКОНОДАВСТВА В ПРОЕКТАХ 
ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАїНИ

Стасів О. В.
кандидат юридичних наук; доцент кафедри соціального права 
Львівського національного університету імені Івана Франка

Досить тривалий час як серед науковців, так і серед практикуючих 
юристів ведеться дискусія щодо змісту проекту Трудового кодексу Укра-
їни, який має прийти на заміну діючому КЗпП України. 08.11.2019 року 
на сайті Верховної Ради з’явилися аж два нові законопроекти цього акту: 
основний №2410 [2] від 08.11.2019р. та альтернативний №2410-1 [3] від 
08.11.2019р. У цих проектах автори дійшли згоди щодо деяких питань 
правового регулювання, зокрема, нормативно-правових та інших актів, 
які регулюють трудові відносини (у обох проектах ТК Глава 2). 

Нагадаємо, що загальноприйнято під поняттям нормативно-правовий 
акт розуміти офіційний письмовий документ, прийнятий уповноважени-
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ми на це суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановле-
ною процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування 
норми права. Разом з тим в Україні відсутній Закон про нормативно-
правові акти, а питання щодо єдиного законотворчого і нормотворчого 
процесу розпорошені по різних законодавчих і підзаконних актах мініс-
терств і відомств, хоча про необхідність його прийняття неодноразово 
наголошувалося науковцями та практиками[4]. Отже, на сьогодні у на-
шій країні нема Закону, який би закріпив поняття нормативно-правового 
акта, його ознаки, та правила застосування. 

Очевидно, що автори обох проектів ТК з огляду на таку ситуацію 
вирішили окреслити коло нормативно-правових актів, які будуть регу-
лювати трудові відносини, а також визначити правила їхнього застосу-
вання. 

Так, у ст. 10 проектів ТК визначається, що трудові відносини регу-
люються Конституцією України, ТК, законами України, міжнародними 
договорами України, укладеними в установленому законом порядку, ак-
тами Президента України та Кабінету Міністрів України (далі – трудове 
законодавство). Крім того, також генеральною, галузевими (міжгалузе-
вими), територіальними угодами, колективним та трудовим договорами. 
А у випадках, передбачених трудовим законодавством, колективними 
угодами та колективними договорами, трудові відносини можуть регу-
люватися локальними нормативними актами роботодавця. Проте, заува-
жимо, що локальні акти роботодавця можуть також прийматися щодо 
питань, які не врегульовані ні трудовим законодавством, а ні колектив-
ними угодами, що є недоліком проекту ТК. Разом з тим така норма про-
екту здавалося б не встановлює нічого нового, проте у п. 3 ч. 2 цієї статті 
зазначається, що забороняється включати до трудових договорів умови, 
що погіршують становище працівників порівняно з трудовим законо-
давством, колективними договорами та колективними угодами. А отже, 
ще одним актом, який регулює трудові відносини визначається трудовий 
договір, що є досить спірним, адже він укладається тільки між сторона-
ми – роботодавцем і працівником, що не є суб’єктами правотворчості. 

Наступна ст. 11 в проектах ТК взагалі є лишньою, оскільки в ній 
перераховуються всі можливі, з точки зору їхніх авторів, акти трудо-
вого законодавства: Конституцію України, закони, актами Президента 
України, постанови Кабінету Міністрів України тощо. При цьому варто 
було зосередити увагу тільки на особливостях правового регулювання. 
Наприклад, законами можуть встановлюватися особливості регулюван-



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
168

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

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

ня трудових відносин працівників аварійно-рятувальних служб, членів 
екіпажів морських, річкових та повітряних суден, працівників, які пра-
цюють у районах з особливими природними, географічними і геологіч-
ними умовами, та інших категорій працівників. 

Разом з тим, ст. 12 проектів локальні нормативні акти роботодавця 
зазначає, що роботодавець має право видавати локальні нормативні акти 
у сфері праці в межах своєї компетенції шляхом видання наказів, розпо-
ряджень, рішень тощо за погодженням з профспілками, членами яких 
є працівники, на яких поширюється дія відповідного акту. Але вони не 
можуть суперечити актам трудового законодавства, генеральній, галузе-
вій (міжгалузевій), територіальній угодам, колективному договору. При 
цьому останні взагалі не відносяться, а ні до актів трудового законо-
давства, а ні локальних актів роботодавця, хоча зазначається, що вони 
регулюють трудові відносини. 

У главі 2 проектів ТК є ще багато неоднозначностей та суперечнос-
тей, проте чи потрібно взагалі ці питання закріплювати у Трудовому ко-
дексі, адже нормативно-правові акти на території нашої країни мають 
застосовуватися і тлумачитися однаково, що має в майбутньому місти-
тися у Законі Про нормативно-правовий акт, при цьому новий Трудовий 
кодекс повинен закріплювати особливості, які стосуються трудового 
права. 

--------------------------
1. Проект Трудового кодексу України від 20.05.2015. – [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=53221. 

2. Проект Трудового кодексу №2410 від 08.11.2019. [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67331

3. Проект Трудового кодексу №2410-1 від 08.11.2019. [Електро-
нний ресурс]. Режим доступу : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67334

4. У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбувся 
«круглий стіл» на тему: «Правовий статус нормативно-правових актів 
та перспективи вдосконалення його законодавчого врегулювання». Офі-
ційний портал Верховної Ради України. 24 травня 2016. Режим доступу 
: https://iportal. rada. gov. ua/news/Novyny/130652. html
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ПРО ВІДМІННІСТЬ СТРАХОВИХ РИзИКІВ ВІД СТРАХОВИХ 
ВИПАДКІВ зА ПРАВОМ СОЦІАЛЬНОГО зАБЕзПЕчЕННя

Стрепко В. Л. 
Львівський національний університет імені Івана Франка

В Основах законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування [1] закріплено два доволі подібних терміни – це 
страховий ризик та страховий випадок. При цьому обидва вони пов’язані 
із здійсненням соціального страхування та проведенням страхових ви-
плат. Аби переконатись у цьому достатньо звернутись до їх визначень. 

Так, страховий ризик – це обставини, внаслідок яких громадяни 
та/або члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди засо-
би до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних 
послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. 
Таке визначення страхового ризику, закріплене у статті 11 Основ про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, приводить до ви-
сновку про існування негативних для особи обставин, наслідком яких 
є втрата засобів до існування, а відтак і необхідність матеріальної під-
тримки. 

Щоправда про матеріальну підтримку йдеться і у визначенні страхо-
вого випадку. Це – подія, з настанням якої виникає право застрахованої 
особи на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, 
передбачених законами України про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування. 

Отже, настання страхового випадку також призводить до матеріаль-
ної підтримки. Тому постає питання про сутність та юридичну природу 
страхового ризику та страхового випадку. Чи це одне і теж саме чи від-
мінні правові категорії. 

У науковій літературі поняття страхового ризику та випадку з’ясовані 
ще недостатньо. Натомість, найбільше повно було досліджено близьке 
до них поняття соціального ризику, яке має визначальне для права соці-
ального забезпечення значення. Адже добре відомо, що саме із соціаль-
ним ризиками пов’язують виникнення права на соціальне забезпечення, 
зокрема й на страхові виплати загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування. 

Соціальні ризики – це соціально значима обставина об’єктивного 
характеру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей) не здатні само-
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стійно себе утримувати, а тому потребують додаткового захисту з боку 
держави [2, стор. 188]. Система соціальних ризиків доволі об’ємна й 
передбачає чимало обставин, які зумовлюють соціальну незахищеність 
особи. До них відносять непрацездатність, яка включає досягнення пен-
сійного віку (старість), інвалідність, тимчасову непрацездатність, не-
щасний випадок на виробництві, професійне захворювання. Систему 
ризиків складають також й такі обставини як безробіття, часткове без-
робіття, втрата годувальника тощо. 

Усі це обставини соціального забезпечення, які як це неважко здо-
гадатись з їх переліку, є різним за своєю природою, однак їх об’єднують 
й спільні ознаки. У науковій літературі до таких відносять, зазвичай, 
об’єктивну природу настання соціальних ризиків та негативні наслідки, 
які людиною не можуть бути усунуті самостійно [2, стор. 188]. 

Як явище об’єктивного порядку, соціальні ризики є невід’ємною 
частиною буття будь-якої людини. І справді, важко уявити особу, яка 
б не хворіла у своєму житті та була б тимчасово непрацездатною. На-
слідком такого ризику є не лише тимчасове погіршення стану здоров’я 
працівника, але й втрата ним засобів до існування, що може поставити 
його та його сім’ю у скрутне матеріальне становище. 

Скрутне матеріальне становище є наслідком настання й безробіття, 
яке в умовах ринку вважається стимулятором активності працездатного 
населення [4, стор. 175], а тому для ринку є звичним і навіть бажаним 
явищем. 

Не менш поширеними є і інші соціальні ризики. Такими, зокрема, є 
нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання. Статис-
тика за дев’ять місяців 2019 року засвідчує травмування на виробництві 
3 270 осіб та 1 664 випадки професійних захворювань [3]. При цьому 
варто додати, що ця статистика не враховує нещасні випадки та профе-
сійні захворювання попередніх років. 

Отже, соціальні ризики є явищами об’єктивного порядку та супут-
никами життя будь-якої людини. Тому об’єктивно існує необхідність у 
створені надійної системи соціального захисту, яка б ефективно захища-
ла осіб, що зазнали впливу соціального ризику. Зважаючи на світовий 
досвід, такими вважаються системи побудовані на страхових засадах 
створення та функціонування. В Україні – це загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, яка передбачає захист осіб, які зазнали 
впливу страхових ризиків. 

Щоправда, у вітчизняному законодавстві не закріплено перелі-
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ку страхових ризиків. Натомість у статті 26 Основ законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені стра-
хові випадки, перелік яких відтворює систему соціальних ризиків. 

Проте, як видається, у статті 26 Основ закріплені саме страхові ризи-
ки, які є одним із видів соціальних ризиків. До такого висновку неважко 
прийти, зважачи на таке. 

Одним із принципів, на яких побудоване соціальне страхування в 
Україні є захист особи у випадку настання страхового ризику. Тому важ-
ко собі уявити, щоб у вітчизняному законодавстві не було переліку стра-
хових ризиків щодо яких здійснюється загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. Разом з тим, соціальна природа самих ризиків 
неоднакова. 

Так, у вітчизняному законодавстві не має легального визначення по-
няття тимчасової непрацездатності. Натомість у статті 22 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [5] закрі-
плений перелік випадків настання тимчасової непрацездатності. Це, зо-
крема, тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, 
не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; необхідність догля-
ду за хворою дитиною; необхідності догляду за хворим членом сім’ї; до-
гляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком 
до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією 
дитиною; карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної 
служби; тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до 
медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу; протезування 
з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; пере-
бування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу 
після перенесених захворювань і травм. 

Отже, тимчасова непрацездатність спричиняється багатьма випадка-
ми, кожен з яких є по суті страховим, оскільки призводить до виникнен-
ня в особи права на матеріальне забезпечення. Таким чином, тимчасова 
непрацездатність як страховий ризик і страховий випадок співвідносні 
як ціле і його частина. 

Подібною є ситуація і у разі настання нещасного випадку на вироб-
ництві. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професій-
них захворювань та аварій на виробництві, затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 [6] у додатку 
10 закріплює доволі широкий перелік обставин за яких можливе на-
стання нещасного випадку. Це виконання трудових обов’язків праців-
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ником за режимом роботи підприємства, виконання завдань потерпілим 
за письмовим розпорядженням роботодавця в неурочний час, проїзд на 
роботу чи з роботи на транспорті підприємства тощо. 

Кожен з цих та інших закріплених у додатку 10 до Порядку розсліду-
вання та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві є підставою здійснення потерпілому страхових виплат. 
Тому страховий ризик і випадок нещасного випадку на виробництві 
співвідносні як ціле і його частина. 

Натомість, аналіз законодавства про соціальне страхування дозволяє 
прийти до висновку про випадки коли соціальний ризик та випадок – 
одне й теж саме, наприклад у випадку настання ризику безробіття. Це 
такий стан особи працездатного віку, коли вона не може реалізувати сво-
го права на працю, однак бажає та готова працювати, але не може знайти 
роботу. Отже, до ризику безробіття призводить не спроможність особи 
знайти роботу. У зв’язку із цим і здійснюється соціальне страхування, 
одним із завдань якого є надання соціальних послуг щодо пошуку підхо-
дящої роботи, коли особа не може знайти роботи. Саме це і є підставою 
здійснення матеріального забезпечення безробітних. Тому важко собі 
уявити, щоб страховий ризик безробіття відрізнявся від страхового ви-
падку безробіття. 

Таким чином, страхові ризики та страхові це не завжди одне й те 
саме, а можуть співвідноситись між собою як ціле і його частина. 

--------------------------
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ВзАЄМОДІя ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОзСЛІДУВАННя 
УКРАїНИ з ІНОзЕМНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНІзАЦІяМИ

Ушков М. П. 
здобувач кафедри кримінального процесу

та криміналістики юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

В умовах розвитку вітчизняної національної державності та процесу 
її інтеграції з міжнародними інституціями гостро постає питання щодо 
виявлення та розслідування злочинів у міжнародній сфері. Цим негатив-
ним явищем завдається значної шкоди інтересам України, її економічній 
безпеці та міжнародному іміджу. Належне виявлення та розслідування 
таких видів злочинів неможливе без взаємодії національних органів до-
судового розслідування та правоохоронних органів інших країн. 

Одним з основних пріоритетів є посилення взаємодії та співпраці з 
міжнародними правоохоронними організаціями країн, що входять до ЄС. 
В Європейському Союзі, крім окремих правоохоронних органів кожної 
країни, створено низку правоохоронних і судових органів, а також спе-
ціальні структури, що мають наднаціональний характер. Зокрема:

1. Генеральний директорат внутрішніх срав. 
Генеральний директорат внутрішніх справ розпочав роботу з 2010 

року. Генеральний директорат наділений повноваженями міністерства 
внутрішніх справ ЄС. Здійснює заходи щодо забезпечення безпеки та дії 
законодавства у всіх напрямах та сферах життєдіяльності. Здійснює ке-
руючі та контролюючі функції спрямовані на стабільне функціонування 
та розвиток структурних підрозділів органів внутрішніх справ. 

2. Євроюст. 
Структура, що розпочала роботу з 2002 року. Головним завданням є 

підтримання і зміцнення координації та співробітництва національних 
органів слідства, обвинувачення у сфері тяжких злочинів, що вплива-
ють на дві та більше дерджави-члени ЄС або потребують спільного об-
винувачення, яке грунтуєтьтся на проведених операціях та інформації, 
наданій органами держав-членів ЄС та Європолом. Завдання можуть 
включати ініціювання кримінальних розслідувань, які проводять ком-
петентні національні органи, зокрема щодо злочинів проти фінансових 
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інтересів ЄС; координацію розслідувань та переслідувань злочинного 
елементу, зміцнення судового співробітництва, зокрема через урегулю-
вання конфліктів юрисдикцій і за допомогою тісної співпраці з Євро-
пейською судовою мережею. [4; с. 388] Євроюст підвищує ефективність 
проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення 
та припинення дій міжнародних організованих злочинних угрупувань, 
а також здійснює заходи у сфері судового переслідування міжнародних, 
особливо небезпечних злочинців. 

3. Європол (європейська поліція). 
Розпочав роботу з 1998 року. Європол наділений повноваженнями із 

протидії усім формам міжнародної злочинності. Серед категорій злочи-
нів, що входять до компетенції Європолу: тероризм; легалізація незакон-
но отрманих доходів за допомогою кримінальних структур; нелегальна 
торгівля наркотичними засобами; нелегальна торгівля радіоактивними і 
ядерними субстанціями; торгівля людьми; підготовка та здійснення не-
легальної іміграції; підроблення грошових банкнот та банківських кар-
ток і т. д. Крім того пріорітетним для Європолу є розслідування злочинів 
проти особи, фінансових злочинів та кіберзлочинності. Відповідно до 
рішення Ради ЄС до компетенції Європолу додатково передано розслі-
дування злочинів, що посягають на життя, свободу та особисту недо-
торканість (вбивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень); злочинів 
спрямованих проти суспільних інтересів у сфері фінансової діяльності; 
злочинів проти навколишнього середовища. [2, с. 19]

4. Європейська інформаційна мережа у сфері правосуддя. 
Враховуючи, що розшукові та слідчі функції в різних країнах ЄС 

покладено на представників різних відомств і навіть гілок влади, для 
координації дій між національними поліцейськими та судовими орга-
нами, створено інформаційну мережу у сфері правосуддя. Вона обро-
бляє інформацію шодо відкриття кримінальних проваджень і притяген-
ня до відповідальності. Координує роботу щодо створення об’єднаних 
слідчих бригад, надає інформаційну підтримку під час розслідування 
кримінальних проваджень та у здійсненні заходів кримінального пере-
слідування. 

Оскільки поліцейські служби, їх організація і методи роботи зали-
шаються у рамках діяльності країн-членів ЄС, то важливою умовою їх 
ефективної взаємодії між собою стає забезпечення оперативного обміну 
поточною інформацією, у тому числі конфіденційною та створення до-
ступних всім країнам ЄС баз даних [3, с. 24]. 
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Спільна робота країн ЄС з протидії злочинності вимагає інтенсивної 
співпраці органів правопорядку, тому роль координуючого інституту в 
цій справі відведено Постійному комітету оперативного співробітни-
цтва з внутрішньої безпеки, сформованому за Лісабонським договором 
у 2007 році. 

Для покращення взаємодії органів досудового розслідування з іно-
земними та міжнародними правоохоронними організаціями потрібно 
опиратись на міжнародний досвід у цій сфері. 

Так, прийнято низку важливих міжнародно-правових актів, які закрі-
плюють стандарти правоохоронної діяльності: Загальна декларація прав 
людини 1948 року., Міжнародний пакт про громадянські та політичні 
права 1966 року, кодекс поведінки службовців органів правопорядку 
ООН 1990 року, Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи – № 
690 «Про декларацію щодо поліції» 1979 року, Європейський кодекс по-
ліцейської етики 2001 року та [3, с. 177-178]. Маастрихтський договір 
від 1995 року, міжнародні угоди та ін. В нашій державі співпраця з між-
народними інституціями регулюється Кримінальним процесуальним 
кодекс (КПК) України, Законом України «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю» та ін. 

Сьогодні на світовому та регіональному рівнях спостерігається ак-
тивізація багатостороннього і двостороннього співробітництва право-
охоронних та інших компетентних органів у різних формах взаємодії. 
Однак практична реалізація поставлених завдань зіштовхується з наяв-
ністю численних проблемних питань, що стосуються правового, орга-
нізаційного, криміналістичного, матеріального, технічного, кадрового 
забезпечення [4, c. 232–233]. Отже, якість взаємодії органів досудового 
розслідування значною мірою залежить від конкретних суб’єктів, вико-
нання ними поставлених завдань, можливість утворення уповноважени-
ми органами країн – членів ЄС спільних слідчих груп для провадження 
конкретних заходів на визначений період часу (за умови наявності від-
повідної угоди між країнами). Кожна країна може ініціювати утворення 
такої групи в разі необхідності розслідування транснаціонального зло-
чину [4, c. 362–363]. 

Важливим значенням для визначення правомірності діяльності між-
державної слідчої або слідчо-оперативної групи мають бути такі поло-
ження: правовою основою створення та діяльності спільної слідчої або 
слідчооперативної групи має бути відповідний міжнародний договір; 
правовою підставою її створення та діяльності – угода компетентних 
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органів державучасниць договору; докази повинні бути зібрані посадо-
вими особами, які, відповідно до угоди компетентних органів двох або 
більше сторін, є членами або відрядженими членами спільної слідчої 
групи; збирання та фіксація доказів мають бути проведені з дотриман-
ням вимог процесуального законодавства держави, на території якої діє 
спільна слідча або слідчо-оперативна група; фактичні дані, отримані 
в результаті слідчих дій, проведених відрядженим членом слідчої або 
слідчооперативної групи, мають значення допустимих доказів лише за 
умови наявності відповідного доручення керівника слідчої або слідчоо-
перативної групи, що передбачено угодою про створення спільної слід-
чої або слідчо-оперативної групи [5, с. 11]

Відтак, основний зміст взаємодії полягає в тому, що вона дає змо-
гу підвищити рівень інформаційного забезпечення, з’ясувати причини, 
умови порушень, скоротити обсяги перевірок, забезпечуючи високий 
рівень результативності. Значення взаємодії органів досудового роз-
слідування України з іноземними правоохоронними органами полягає в 
забезпеченні цілеспрямованих та ефективних заходів щодо боротьби зі 
злочинністю; сприянні усуненню дублювань у діяльності правоохорон-
них органів; створенні умов для об’єднання зусиль правоохоронних ор-
ганів для досягнення високої результативності протидії злочинам шля-
хом найменших витрат; підвищенні гарантій законності при вживанні 
заходів боротьби зі злочинами. 

--------------------------
1. Чорноус Ю. М. Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів 

міжнародного характеру / Ю. М. Чорноус // Вісник Луганського держ. 
університету внутр. справ. – 2012. – № 1. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Кри-
мінального процесуального кодексу України” : чинне законодавство з 19 
лист. 2012 р. : офіц. текст. – К. : ПАЛИВОДА А. В.,

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою зло-
чинністю: Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341-XII. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/3341-
12. 

4. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з 
іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, 
НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОї АКАДЕМІї ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ, № 2, 2013 241 виявленні та розслідуванні кримінальних право-
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порушень : наказ МВС України від 14 серп. 2012 р. № 700. 
5. Методичні рекомендації щодо виконання вимог міжнародних до-

говорів та КПК України про міжнародну правову допомогу при прове-
денні процесуальних дій / [кол. авт. ]. – К., 2012. 

6. Council Document 11037/05 [Електронний ресурс] Council of EU : 
8 July 2005. 

ВІДМІНА МОРАТОРІю НА ОБІГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
зЕМЕЛЬ В УКРАїНІ

Федорович В. І. 
кандидат юридичних наук,

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

З 2002 року в Україні діє заборона(мораторій) відчуження земель 
сільськогосподарського призначення, отриманих в результаті проведе-
ного паювання земель колективної власності, а також наданих для ве-
дення товарного сільськогосподарського виробництва. Мораторій має 
не тільки негативні наслідки соціально-економічного характеру, а й за 
своєю суттю є неконституційним, оскільки грубо порушує конституцій-
ні засади непорушності права приватної власності на землю. Проте з 
2002 до 2019 року дія мораторію десять разів продовжувалась Верхо-
вною Радою України, що обґрунтовувалося здебільшого відсутністю 
належного економіко-правового механізму обігу сільськогосподарських 
земель. Однак насправді це обумовлювалося економічними інтересами 
великих сільськогосподарських компаній та агрохолдингів, які в умовах 
дій мораторію за мізерну плату орендували десятки й сотні тисяч гекта-
рів високопродуктивних земель. 

У листопаді 2019 року Верховною Радою України було прийнято За-
кон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обі-
гу земель сільськогосподарського призначення», який з 1 жовтня 2020 
року скасовує заборону на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення усіх форм власності. Крім того, внесені зміни та доповне-
ння до Земельного кодексу та законів України встановлюють і деякі інші 
нові положення щодо обігу земель сільськогосподарського призначення; 
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визначено склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення(громадяни України, юри-
дичні особи, створені за законодавством України, територіальні громади 
та держава); встановлено обмеження на сукупну площу земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у влас-
ності громадянина чи юридичної особи(не більше 15% сільськогоспо-
дарських земель області чи 0,5 сільськогосподарських земель України); 
закріплено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки; 
забезпечено право громадян на викуп земельних ділянок для ведення 
селянського(фермерського) господарства, які їм належать на праві по-
стійного користування та праві довічного успадкованого володіння і т. 
і. 

При небезспірності деяких вище названих законодавчих положень, 
відміна мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, в цілому є фактом позитивним. Це не тільки від-
новить законні права селян як власників земель, а й значно підвищить 
інвестиційну привабливість аграрного сектора економіки, сприятиме 
соціальному розвитку сільської місцевості і т. і. 

Разом з тим відкриття ринку земель спричиняє і певну небезпеку 
для України у майбутньому, яка пов’язана із глобальною продовольчою 
кризою у світі. У недавно оприлюдненій доповіді «Ринок землі: існуючі 
загрози для України та необхідні запобіжники» підготовленої Інститу-
том Глобальних Досліджень Оптимальних Шляхів Розвитку, визначено 
причини поглиблення загальної продовольчої кризи і загрози щодо мож-
ливого захоплення сільськогосподарських земель у слабких країнах, що 
допускають ринок сільськогосподарських земель, до яких сьогодні від-
носять і Україну. 

Зокрема, до причин, які поглиблюють глобальну продовольчу кризу, 
відносять:

1) дестабілізацію глобального ринку зернових через інтенсивне ви-
робництво біопалива. Саме це значно сприяє зростанню цін на продо-
вольство;

2) масштабні спекулятивні фінансові операції на ринках сільськогос-
подарських земель країн із слабкими інституціями;

3) зміни клімату внаслідок глобального потепління;
4) інтенсивний розвиток таких небезпечних для людства процесів, 

як land grabbing(тобто процесів, «захоплення» земель іноземцями інвес-
торами, зокрема державними інвестиційними фондами та транснаціо-
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нальними, корпораціями, легальними методами) у країнах із слабкими 
правовими інститутами та корупційною або некомпетентною держав-
ною владою;

5) зростання соціально-політичного напруження і загострення вій-
ськових конфліктів у певних регіонах. 

За висновками ООН, родючі землі стають дедалі дефіцитнішим ре-
сурсом на планеті, де проблема продовольчої небезпеки в світі погли-
блюватиметься й надалі. 

У зв’язку з цим наша держава стоїть перед дуже серйозними загро-
зами. 

З одного боку Україна має надзвичайно привабливі унікальні сіль-
ськогосподарські землі, площа яких складає майже 71% всієї терито-
рії. Українська земля є потужним магнітом для стратегічних інтересів 
багатьох країн з величезними фінансовими ресурсами та військовим 
потенціалом; – з іншого боку Україна виснажена затяжним військовим 
конфліктом із Російською Федерацією, соціально-політичною, еконо-
мічною та демографічною кризами, має слабкі правові інститути, не-
ефективну бюджетну та монетарну політику, колапс внутрішнього кре-
дитування, високий рівень державного боргу та дефіцит фінансових 
ресурсів держави і бізнесу. 

Це створює загрозливі передумови та спокуси для недосвідченої но-
вої влади піддатися тиску численних іноземних конкурентів та оманам 
хибних лібертаріанських постулатів, які успішні країни давно вже ви-
користовують- і пішли шляхом продажу іноземцям найціннішого наці-
онального багатства – унікальної української землі, властивості якої є 
гострим дефіцитом на глобальному ринку. [1, с. 2-3] 

--------------------------
1. Ломакович В., Унковська Т., Ільченко В., Богдан Т. Існуючі загрози 

для України та необхідні запобіжники. //Землепорядний вісник, 2019, 
№10, с. 2-10. 
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СТРУКТУРАХ: ПРАВОВІ ПІДСТАВИ 

Філь О. О. 
старший сержант 3-го курсу

Інституту підготовки юридичних кадрів 
для Служби безпеки України
НЮУ ім. Ярослава Мудрого

м. Харків, Україна

Юшко А. М. 
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри трудового права

НЮУ ім. Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна

Слова «поліграф» або «детектор брехні» у більшості з нас асоцію-
ються із розвідкою і правоохоронними органами. Цей пристрій обґрун-
товано вважається одним із найважливіших винаходів людства. Слід 
зазначити, що останнім часом комерційні структури дедалі частіше ви-
користовують його для контролю за персоналом, а також під час співбе-
сід із кандидатами при прийомі на роботу. 

Використання поліграфа в Україні здійснюється на підставі норм 
Конституції України, законодавства про працю та інших нормативно-
правових актів. Так, у ст. 28 Основного Закону наголошується: «Жодна 
людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 
іншим дослідам». Використання поліграфа підпадає під формулювання 
«інші досліди». У ст. 32 Конституції України закріплено, що не допуска-
ється збирання, зберігання, використання і поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини [1]. 

Правові норми застосування поліграфа в Україні тією чи іншою мі-
рою регулюються й у таких законодавчих актах:

- статті 36 Господарського кодексу України «Неправомірне збирання, 
розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємни-
цею», у якій визначено поняття «комерційна таємниця», даються право-
ві основи й гарантії суб’єктам господарювання в реалізації і створенні 
умов для безпеки своєї діяльності [2];
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- статтях 505–508 Цивільного кодексу України, які розглядають пи-
тання комерційної таємниці; майнових прав інтелектуальної власності 
на комерційну таємницю; охорони комерційної таємниці органами дер-
жавної влади; строк чинності права інтелектуальної власності на комер-
ційну таємницю [3];

- статті 26 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), 
яка передбачає можливість проведення випробування при прийомі на 
роботу з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому до-
ручається. Умова про випробування/перевірку повинна бути зазначена в 
наказі про прийняття на роботу [4];

- статті 24 Закону України «Про захист персональних даних»: фізич-
ні особи-підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну ліцензію, 
адвокати, нотаріуси особисто забезпечують захист персональних даних, 
якими вони володіють, згідно з вимогами закону [5];

- статті 11 Закону України «Про захист персональних даних», відпо-
відно до якої підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних 
даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю пер-
сональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його 
повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт пер-
сональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних 
даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину 
на вимогу суб’єкта персональних даних;

- статті 21 Закону України «Про інформацію»: конфіденційною є ін-
формація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обме-
жено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повно-
важень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням 
(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до 
передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом 
[6]. 

Таким чином, якщо працівники були прийняті на роботу без про-
ходження цієї процедури, і роботодавець запропонував таку перевір-
ку корпоративними документами, то в питані застосування поліграфа 
до працівників, які вже працюють, слід, на наш погляд, використову-
вати приписи, передбачені частиною 3 ст. 32 КЗпП України, а саме: у 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
182

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

істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, 
кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та 
розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасу-
вання неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і 
найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений 
не пізніше ніж за два місяці. Тобто застосування поліграфа треба роз-
глядати як зміну істотних умов праці для працівників. Але впровадити 
таку перевірку працівників без їх згоди можна лише тоді, коли це обу-
мовлено об’єктивними виробничими чинниками і з персональним по-
передженням працівників не пізніше, ніж за два місяця до введення цієї 
процедури. 

Отже, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що 
особа яка бажає обіймати будь-яку посаду у роботодавця, повинна про-
ходити поліграф, якщо це обумовлено трудовим договором, укладеним 
при прийомі на роботу. В Україні використання поліграфу законом прямо 
не заборонено. Ліцензії на його придбання і використання не потрібно. 
Проведення поліграфних перевірок не суперечить чинному законодав-
ству України і не порушує його, воно має на меті передусім захист прав 
фізичних і юридичних осіб у сфері безпеки бізнесу. Не порушуються і 
конституційні права громадян, оскільки перевірки здійснюються лише з 
їх письмової згоди. Насильно особу ніхто не може змусити це зробити. 

Усі дані, які будуть зібрані під час використання поліграфа, мають 
зберігатися і не підлягати розголошенню згідно з вимогами Закону 
України «Про захист персональних даних». 

--------------------------
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зАХИСТ зАРОБІТНОї ПЛАТИ ВІД НЕОБҐРУНТОВАНИХ 
ВІДРАХУВАНЬ

Фурик І. Я. 
кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Захист заробітної плати від необґрунтованих відрахувань є важли-
вою гарантією, передбаченою трудовим законодавством. На сьогодні об-
меження відрахувань з заробітної плати працівника насамперед спрямо-
вані на обмеження випадків, коли відрахування з заробітної плати може 
бути проведене без згоди працівника, обмеження розміру відрахувань 
та заборона відрахувань з певних виплат, що можемо вважати гарантією 
права працівника на гідну оплату праці

Обмеження випадків, коли відрахування з заробітної плати може 
бути проведене без згоди працівника ґрунтується на законодавчому по-
ложенні про заборону відрахувань з заробітної плати у випадках, не 
передбачених законом. Роботодавець зобов’язаний виплатити праців-
нику усю належну йому заробітну плату. Лише у виключних випадках, 
передбачених ст. 127 КЗпП України та ст. 26 ЗУ Про оплату праці [1], 
він може провести відрахування з заробітної плати працівника без його 
згоди. Такі відрахування допускаються з метою виконання працівни-
ками зобов’язань перед державою, третіми особами або для покриття 
їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працю-
ють. Відповідно до ст. 127 КЗпП України відрахування з заробітної пла-
ти працівника проводиться 1) з підстав, передбачених законодавством 
України; 2) за наказом (розпорядженням) роботодавця для покриття їх 
заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють. 
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До відрахувань, які здійснює роботодавець з підстав, передбачених 
законодавством України відносяться: 1) відрахування, що проводяться 
на виконання зобов’язань працівників безпосередньо перед державою 
(бюджетом, соціальними фондами): а) податки, збори та платежі; б) від-
рахування з заробітної плати осіб, які відбувають виправні роботи за 
вироком суду; в) стягнення штрафів, що їх накладають судові органи, а 
також адміністративних штрафів; 2) відрахування, що забезпечують ви-
конання зобов’язань працівників перед третіми особами (юридичними 
та фізичними особами): а) відрахування на підставі виконавчих листів, 
що видаються відповідно до рішень, вироків, ухвал та постанов судів; б) 
відрахування на підставі виконавчих написів нотаріусів; в) відрахування 
на підставі договорів про придбання товарів у розстрочку, а також за 
іншими заявами працівників;

Підстави відрахування з заробітної плати працівників для покриття 
їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працю-
ють, передбачені ст. 127 КЗпП України і їх перелік є вичерпний:

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати;
2) для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних по-

милок;
3) для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, 

виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевос-
ті;

4) на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і 
розміру відрахування;

5) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в ра-
хунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки. 
Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з 
роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 
і 5 статті 40 КЗпП України, а також при направленні на навчання та в 
зв’язку з переходом на пенсію;

6) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприєм-
ству, установі, організації (стаття 136 КЗпП України). 

У перших чотирьох випадках роботодавець вправі видати наказ (роз-
порядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення 
строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованос-
ті або з дня виплати неправильно обчисленої суми. У випадку пропуску 
роботодавцем місячного строку або оспорювання працівником підстав 
чи розмірів відрахування, воно може проводитись лише на підставі від-
повідного рішення суду. 
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Обмеження розміру відрахувань з заробітної плати працівників є ще 
однією гарантією права працівника на гідну оплату праці. Ст. 128 КЗпП 
України та ст. 26 ЗУ Про оплату праці передбачають максимальні розмі-
ри відрахувань з заробітної плати з метою забезпечення працівника хоча 
б мінімальними засобами для власних потреб та потреб сім’ї. 

Так, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх від-
рахувань не може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, пе-
редбачених законодавством, – п’ятдесяти відсотків заробітної плати, 
що належить до виплати працівникам. До таких випадків, передбаче-
них законодавством, можна віднести відрахування з заробітної плати 
за кількома виконавчими документами (ст. 128 КЗпП України) та у разі 
стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, ін-
шим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою го-
дувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням (ст. 70 ЗУ 
Про виконавче провадження) [2]. 

Також ч. 3 ст. 128 КЗпП України та ч. 3 ст. 26 ЗУ Про оплату праці 
передбачають випадки, на які не поширюються обмеження, встановлені 
ч. 1, 2 ст. 128 КЗпП України та ч. 2 ст. 26 ЗУ Про оплату праці, та при на-
явності яких розмір відрахувань може перевищувати п’ятдесят відсотків 
заробітної плати. Це відрахування із заробітної плати при відбуванні по-
карання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповно-
літніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не 
може перевищувати 70 відсотків. 

Розмір відрахувань із заробітної плати вираховується із суми, що 
залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ч. 1 ст. 70 ЗУ Про 
виконавче провадження). 

Заборона відрахувань з певних виплат пов’язана з їх компенсацій-
ною чи цільовою природою. Так, згідно ст. 129 КЗпП України не допус-
каються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших 
виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 73 ЗУ Про виконавче провадження стягнення не може 
бути звернено, зокрема, на компенсацію працівнику витрат у зв’язку з 
переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службо-
вим відрядженням; польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, 
інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних. 

Вважаю за доцільне об’єднати в новому Трудовому Кодексі всі нор-
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ми, які встановлюють види доходів працівника за трудовим договором, 
з яких не може проводитись відрахування з метою полегшення застосу-
вання цих норм на практиці. 

Також переконаний, що у працівника виникає право власності на на-
раховану йому заробітну плату, а відтак, усі відрахування з неї можуть 
провадитись лише за його згоди. Така точка зору вбачається цілком об-
ґрунтованою особливо з цивільно-правових позицій. 

Так, виконуючи свою трудову функцію, працівник фактично кре-
дитує роботодавця своєю працею. У свою чергу, до фактичної виплати 
заробітної плати працівнику, роботодавець є його боржником по гро-
шовому зобов’язанню з усіма зумовленими цим наслідками. Таким чи-
ном, вважаю що право власності на заробітну плату працівник набуває 
з моменту початку виконання ним своєї трудової функції, а не після по-
вного виконання ним передбаченої угодою сторін норми праці. Відтак, 
роботодавець зобов’язаний повністю розрахуватись за своїм грошовим 
зобов’язанням. 

Вважаю, що така правова позиція повинна бути обов’язково відобра-
жена в новому Трудовому Кодексі. При цьому було б цілком соціально 
виправданим закріплення не лише вичерпного переліку випадків, коли 
роботодавець може провадити відрахування з заробітної плати праців-
ника, але й взагалі заборона відрахувань без згоди працівника. 

--------------------------
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ зАХИСТУ ПРАВА 
НА ПРАЦю, зМІСТОМ яКИХ Є ВПЛИВ 

НА ОСОБУ-ПРАВОПОРУшНИКА

Цимбала І. З. 
Аспірант кафедри соціального права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

м. Львів, Україна

З врахуванням змісту дій, що можуть використовуватись як спо-
сіб захисту, цілком логічним видається виокремити групу способів за-
хисту права на працю, змістом яких є вплив безпосередньо на особу-
правопорушника. Під особою-правопорушником в контексті даного 
дослідження слід вважати особу – суб’єкта трудових відносин, який 
вчиняє протиправне посягання на трудові права шляхом їх порушення, 
невизнання або оспорення. З’ясування правової природи даної групи 
способів захисту ставить перед нами необхідність першопочатково дати 
відповідь на питання, яким ж чином може відбуватися вплив на таку 
особу, та чи є такий вплив мірою відповідальності для порушника?

Факт існування необхідності використання способу захисту, свідчить 
про те, що має місце одна з наступних ситуацій: у особи-порушника іс-
нує перед потерпілою стороною обов’язок з вчинення певних дій, а такі 
здійснено не було; особа-правопорушник вчиняє щодо іншої сторони 
дії за відсутності достатньої правової підстави чи з порушенням вста-
новленого законодавством порядку. Таким чином, якщо правопоруш-
ник ухиляється від добровільного виконання дій, що входять до його 
компетенції, то змістом впливу в межах відповідного способу захисту 
буде саме покладення на нього обов’язку з їх вчинення (зобов’язальні 
способи). Водночас, у випадку, коли вчинення таких дій вже не може 
забезпечити особі ефективний захист її порушеного права, до право-
порушника можуть бути застосовані заходи компенсаційного характеру 
(компенсаційні способи). 

Наведене дозволяє нам виділити наступні ознаки, властиві для даної 
групи способів захисту: 1) здійснюються шляхом покладення на особу-
правопорушника зобов’язання з вчинення певних дій; 2) у випадку, коли 
вчинення таких дій вже не може забезпечити особі ефективний захист 
її порушеного права, правопорушник повинен усунути наслідок вчине-
ного ним протиправного впливу шляхом виплати справедливого та ро-



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
188

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

зумного розміру компенсації; 3) оскільки змістом способів є покладення 
обов’язку, то вчинені вони можуть бути лише в межах юрисдикційної 
форми захисту, що передбачає можливість застосування примусу при 
невиконанні їх прапорушником; 4) їх застосування не вичерпується ді-
ями/рішенням суб’єкта захисту. При цьому, такі дії/рішення суб’єкта 
захисту лише встановлюють гарантію виконання свого обов’язку право-
порушником. 

Водночас, щодо співвідношення характеристик зобов’язання, що 
покладається на правопорушника (як способу захисту для особи, пра-
во якої було піддане протиправному впливу), та міри відповідальності 
(як санкції для правопорушника) слід зазначити наступне. Так, відпо-
відальність у відносинах, що регулюються правом, повинна, з однієї 
сторони, мати прояв у негативних наслідках, бути додатковим тягарем 
для порушника, а з іншого – повинна забезпечити потерпілій стороні ек-
вівалентне відшкодування за наслідки протиправного посягання. Про-
те, не слід вважати рівноцінними такі категорії, як «спосіб захисту» та 
«відповідальність», адже не кожен спосіб захисту стосується покладен-
ня на правопорушника будь-якого додаткового тягаря (напр., у випад-
ку покладення на правопорушника обов’язку з вчинення дій, таке не є 
додатковим тягарем для нього, оскільки обов’язок їх вчинення у нього 
вже існував). Тобто, стверджувати про схожість між способом захисту, 
який обирає потерпіла сторона, та відповідальністю, що застосовується 
до порушника, можна лише у випадку, якщо йдеться про компенсаційні 
способи). 

Прикладами способів захисту, змістом яких є вплив на особу-
правопорушника, на нашу думку, можуть бути наступні вимоги: 
зобов’язати укласти трудовий договір; зобов’язати внести у трудову 
книжку запис про звільнення; зобов’язати змінити дату та/або форму-
валювання причини звільнення; винесення уповноваженим органом з 
нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства припису 
про усунення порушення; стягнути кошти за несвоєчасну виплату за-
робітної плати; стягнути кошти за несвоєчасну видачу трудової книжки 
при звільненні;власника або уповноваженого ним органу про відшкоду-
вання працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, уста-
нові, організації. Наведений перелік не є вичерпним та може постійно 
змінюватись в силу нормативного регулювання трудових відносин в 
частині обов’язків сторін. Безспірним слід вважати те, що можливість 
застосування способів захисту даної групи перебуває у прямій залеж-
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ності від нормативного закріплення обов’язку однієї із сторін з вчинен-
ня певних дій. 

Розглянувши приклади способів захисту, змістом яких є вплив на 
особу порушника шляхом зобов’язання його до вчинення певних дій/
рішень, варто підкреслити що кінцева мета їх застосування полягає у 
тому, що результат вчинення таких усуне протиправне посягання та/або 
його наслідки, відновить порушене право. При цьому, у трудових пра-
вовідносинах можливі ситуації, при яких вчинення необхідних дій вже 
не може забезпечити особі ефективний захист її порушеного права. В 
такому випадку, правопорушник повинен усунути наслідок вчиненого 
ним протиправного впливу шляхом виплати справедливого та розумно-
го розміру компенсації. Тобто, у випадку, коли зобов’язальні способи 
захисту не зможуть бути ефективними для захисту права суб’єкта тру-
дового правовідношення, корисними у використанні стануть способи 
компенсаційного характеру. 

Більш наочно зміст таких способів захисту можна продемонструвати 
у ситуації, коли при звільненні особі не видали трудову книжку, вна-
слідок чого вона не змогла працевлаштуватись на іншу роботу. Зміст 
порушеного права особи полягає у тому, що неотримання у день звіль-
нення документу, у який повинні бути внесені відомості про звільнен-
ня з попереднього місця роботи та який є одним із обов’язкових для 
надання роботодавцю при укладенні трудового договору, позбавляють 
особу можливості оформити належним чином трудові відносини із но-
вим роботодавцем. Оскільки жоден із обов’язків, які можна покласти на 
роботодавця, об’єктивно не взмозі в повному обсязі усунути вчинене 
порушення, то єдиним можливим варіантом, який забезпечить усунення 
наслідків затримки у видачі трудової книжки – отримання працівником 
грошової компенсації. Саме така можливіть передбачена ч. 5 ст. 235 
КЗпП України, якою встановлено, що у разі затримки видачі трудової 
книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові 
виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу [1]. 

Трудове законодавство передбачає також ряд інших компенсаційних 
способів, зокрема: виплату працівникові середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче-
оплачуваної роботи (ч. 2 ст. 235 КЗпП України) [1]; виплата працівнику 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу у випадку, якщо не-
правильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці пере-
шкоджало працевлаштуванню (ч. 3 ст. 235 КЗпП України) [1] та ін. По-
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ряд з цим, не всі компенсаційні виплати, що передбачені у трудовому 
законодавсті, є компенсаційними способами захисту. Так, КЗпП Укра-
їни встановлює обов’язок здійснювати на користь працівника компен-
саційні виплати, зокрема, при переїзді на роботу в іншу місцевість (ст. 
120 КЗпП України) [1]; при відрядженнях (ст. 121 КЗпП України) [1]; 
за невикористану відпустку при звільненні (ст. 83 КЗпП України) [1]. В 
Проекті ТК України такий перелік пропонують доповнити також ком-
пенсацією витрат на проїзд працівнику (ст. 260 Проекту ТК України) 
[2], компенсацією за використання майна, що належить працівникові 
(ст. 261 Проекту ТК України) [2] та ін. Проте, принципова відмінність 
між компенсаційними виплатами та компенсаційними способами захис-
ту вбачається, насамперед, у правових підставах та передумовах їх реа-
лізації. Компенсаційні виплати покликані надати працівнику додаткове 
благо за виконання певних дій (для прикладу, при переїзді працівника 
на роботу у іншу місцевість) та/або покрити понесені витрати, яких він 
зазнав в процесі виконання своїх трудових обов’язків. Тобто, переду-
мовою для отримання компенсації слугуватиме закріплене у трудовому 
законодавстві право працівника на отримання такої за певних конкрет-
них обставин. Підставою ж для отримання компенсації буде фактична 
наявність обставин, за яких суб’єкт трудового правовідношення понесе 
витрати. 

При цьому, компенсаційні способи застосовуються у випадках, коли 
усунути протиправне посягання або його наслідки шляхом повернення 
трудового правовідношення у попередній стан/покладення на особу-
правопорушника обов’язку з вчинення дій вже не може забезпечити 
потрепілій стороні ефективний захист. Саме тому, передумовою за-
стосування компенсаційних способів захисту є закріплене право осо-
би на захист, а підставою – факт протиправного посягання на право. 
Таким чином, передумовою отримання компенсаційних виплат є певні 
юридичні факти, які не є протиправними посяганнями на право. Нато-
мість, застосуванню компенсаційних способів захисту завжди передує 
з’ясування наявності факту вчинення порушення, невизнання або оспо-
рення об’єкта захисту. 

Оскільки компенсаційні способи захисту є різновидом способів за-
хисту, змістом яких є вплив на особу-правопорушника, та враховуючи, 
що вчинення компенсації за своєю суттю є також зобов’язанням для сто-
рони порушника, вважаємо, що застосування таких способів захисту є 
притаманним саме в межах юрисдикційної форми захисту. 
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ПРИРОДНО-зАПОВІДНИй фОНД:
ПОНяТТя ТА йОГО СКЛАДОВІ

Чопко Х. І. 
кандидат юридичних наук,

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

Процеси суспільного виробництва потребують використання при-
родних ресурсів, а його результати здебільшого негативно впливають 
на стан довкілля. Для запобігання незворотніх негативних наслідків 
необхідно обмежити техногенний вплив на довкілля. Існуючий природ-
ний баланс найчастіше порушується людиною і відновити його можна, 
зазвичай, лише повністю усунувши такий вплив. А тому обґрунтована 
доцільність виділення в окрему групу територій та об’єктів, що функці-
онуватимуть природно без втручання людини. 

Варто зазначити, що формування правових засад про охорону таких 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду розпочалося у 1889 
році, коли власник маєтку Асканія-Нова Ф. Е. Фальц-Фейн виділив ді-
лянку українського степу, повністю вилучивши її з господарського ви-
користання. У перші десятиліття ХХ ст., був створений заповідник на 
території маєтку Пілявін на Волині, де охоронялись зубри, олені, бобри 
та інші мисливські види тварин. 

Доба незалежності України характеризується збільшенням терито-
рій та об’єктів природно-заповідного фонду, наявністю біологічного 
та ландшафтного різноманіття. Необхідність виділення територій та 
об’єктів із спеціальним режимом охорони і відтворення зумовлена по-
ложенням Конституції України. Так, згідно із ст. 50 Основного закону, 
кожному гарантується право на безпечне для життя та здоров’я довкілля. 
А враховуючи, що природно-заповідні території та об’єкти виключено 
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з активного господарського використання, то можна зробити висновок 
про те, що такі території сприяють підтримці екологічної рівноваги та 
забезпечують екологічну безпеку. 

Визначення природно-заповідного фонду міститься у ст. 61 Зако-
ну України «Про охорону навколишнього природного середовища» і 
преамбулі Закону України «Про природно-заповідний фонд України». 
Природно-заповідний фонд України складають ділянки суші та водного 
простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу приро-
доохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну, та іншу цінність і виділені 
в цілях збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду 
тваринного та рослинного світу, підтримання загального екологічного 
балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природ-
ного середовища. 

У зв’язку з особливою цінністю та значимістю природно-заповідний 
фонд охороняється як національне багатство, щодо нього встановле-
но особливий режим використання та відновлення. Україна розглядає 
цей фонд як складову частину світової системи природних територій 
та об’єктів, у яких обмежується або повністю забороняється людська 
діяльність. 

До природно-заповідного фонду відносяться природні території та 
об’єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, національні 
природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники (ландшафтні, 
лісові, ботанічні, загально зоологічні, орнітологічні, етимологічні, іхті-
ологічні, гідрологічні, загально геологічні, палеонтологічні, карстово-
спелеологічні); пам’ятники природи (комплексні, ботанічні, зоологічні, 
гідрологічні); заповідні урочища; та штучно створені об’єкти: ботанічні 
сади; дендрологічні парки; зоологічні парки; парки-пам’ятники садово-
паркового мистецтва. 

Різноманітність елементів системи особливо охоронюваних об’єктів 
та територій викликає певні труднощі. Так, законодавець не визначив, 
які саме категорії природно-заповідного фонду України належать до те-
риторій, а які – до об’єктів. На думку О. М. Ковтун, об’єктом природно-
заповідного фонду необхідно вважати пам’ятки природи, що є невели-
кими за площею унікальними природними утвореннями або такими, що 
практично не потребують окремої території – дерева, скелі, джерела, 
печери тощо. Решта категорій природно-заповідного фонду на переко-
нання автора мають позначатися терміном «територія». 

Запропонований поділ викликає певні зауваження, зокрема до якої 
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з названих категорій належатимуть пам’ятки природи, що займають 
великі площі та є унікальними за своєю природою утвореннями, тобто 
мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну чи іншу цінність 
лише в сукупності з відповідною територією. Тому такий поділ, як вида-
ється, не може слугувати критерієм розмежування територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

Необхідним елементом правової охорони територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду виступає діяльність органів державного 
управління у сфері організації, ефективного використання природно-
заповідного фонду України, відтворення його природних комплексів 
та об’єктів. Через державне управління оцінюється стан виконання 
екологічних вимог при використанні територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, необхідність у вжитті заходів в разі порушення ре-
жиму їх використання і застосувати заходи юридичної відповідальності 
до порушників. 

Локальне управління природно-заповідним фондом здійснюють ад-
міністрації заповідних територій і об’єктів. Відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про природно-заповідний фонд України» управління при-
родними заповідниками, біосферними заповідниками, національними 
природними парками, регіональними ландшафтними парками, а також 
ботанічними садами, дендрологічними парками і зоологічними парка-
ми загальнодержавного значення здійснюють спеціальні адміністрації. 
Спеціальні адміністрації можуть створюватися також для управління 
ботанічними садами, дендрологічними парками, зоологічними парками 
місцевого значення та парками – пам’ятниками садово-паркового мис-
тецтва за рішенням органів, у віданні яких вони перебувають. 

Охорона природних заповідників, біосферних заповідників, націо-
нальних природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних 
парків, зоологічних парків загальнодержавного значення поклада-
ється на служби їх охорони, які входять до складу державної охоро-
ни природно-заповідного фонду України (ст. 60 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України»). 

Таким чином, передбачений законодавством особливий правовий 
режим використання та охорони природно-заповідного фонду сприяє 
відтворенню біорізноманіття та збереженню екологічної рівноваги на 
території України. 
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Становлення України як правової держави повинно супроводжува-
тись розвитком одного з найважливіших демократичних інститутів су-
часного суспільства – професійних спілок, які створюються працівника-
ми з метою захисту, охорони та реалізації своїх трудових прав, свобод і 
законних інтересів. 

Профспілковий рух має глибокі традиції, тому що об’єднує лю-
дей праці. Перші утворення, що мали ознаки професійних об’єднань, 
з’явилися у стародавньому Римі і мали назву колегії (гетерії, професійні 
братства, публічні колегії, колегії ремісників). У добу середньовіччя на 
зміну колегіям прийшли торгові гільдії та цехи ремісників. Ці об’єднання 
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були лише прототипом профспілок сучасності, оскільки існували у ра-
бовласницьких чи феодальних соціально-економічних умовах. Про-
фесійні спілки у модерному вигляді (trade union) з’явилися у 70–80 рр. 
XVIII ст. в Англії, яка раніше за інші країни стала на шлях капіталізації 
виробництва. Спочатку вони об’єднували переважно висококваліфіко-
ваних робітників однієї професії, згодом відбулося об’єднання на рівні 
галузей. Поступово трансформуючись та розвиваючись, вони отрима-
ли своє перше законодавче закріплення на початку XIX століття. Перші 
спроби діяльності організаторів профспілки придушувалися, з метою їх 
знищення запроваджувалася кримінальна відповідальність та створю-
валося законодавство, за яким об’єднання в профспілку розглядалося як 
злочинна змова. 

Проте сучасний світ надав професійній спілці такий статус та ор-
ганізаційну форму, з використанням яких можлива реалізація не лише 
ідеї соціального партнерства та зміцнення основ громадянського сус-
пільства. Із відновленням Незалежності в 1992 році розпочалася кон-
солідація профспілкових об’єднань. Потрібно відмітити, що в жовтні 
1990 р. було створено Федерацію незалежних профспілок України, яка в 
листопаді 1992 р. була перейменована у Федерацію профспілок України. 
Сьогодні виклики часу вимагають від профспілок єднання та солідар-
ності. Федерація профспілок України об’єднує понад 8 мільйонів своїх 
членів. До складу Федерації входять більш як 30 галузевих профспілок, 
зокрема професійна спілка охорони здоров’я, авіабудування, працівни-
ків освіти і науки тощо. 

Слід підкреслити, що у профспілковому середовищі нині відбува-
ється боротьба між «незалежними» і «традиційними», спостерігаються 
тенденції до монополізації статусу профспілкової сторони в соціально-
му партнерстві Федерацією профспілок України. Як наслідок, профспіл-
ковий рух є розпорошеним. Відбувається щорічне збільшення (у тому 
числі штучне) кількості профспілкових організацій, проте це не призво-
дить до підвищення їх ефективності як захисників інтересів найманих 
працівників. Реально в соціальному діалозі беруть участь лише близько 
половини легалізованих організацій із всеукраїнським статусом (при-
чому частина організацій не відповідає заявленому статусу). 

Конституція України в ст. 36 закріплює право громадян України на 
свободу об’єднання, зокрема, у громадські організації для здійснення і 
захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціальних та 
інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтере-
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сах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я на-
селення або захисту прав і свобод інших людей. Громадяни мають право 
на участь у профспілках з метою захисту своїх трудових і соціально-
економічних прав та інтересів. 

Загальна декларація прав людини в ст. 23 передбачає, що кожна лю-
дина має право створювати професійні спілки і входити до них для за-
хисту своїх інтересів. В свою чергу Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 р. конкретизував це право та зобов’язує 
державу забезпечити низку прав, зокрема: а) право кожної людини ство-
рювати для здійснення і захисту своїх економічних та соціальних ін-
тересів професійні спілки і вступати до них на свій вибір при єдиній 
умові додержання правил відповідної організації; б) право професійних 
спілок утворювати національні федерації чи конфедерації і право цих 
останніх засновувати міжнародні професійні організації або приєднува-
тися до них; в) право професійних спілок функціонувати безперешкодно 
без будь-яких обмежень, крім тих, які передбачаються законом і є необ-
хідними в демократичному суспільстві в інтересах державної безпеки 
чи громадського порядку або для захисту прав і свобод інших тощо. 
Професійні спілки є основним ключовим суб’єктом в трудовому праві. 
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
від 15.09.1999 р. № 1045-XIV закріплює права та обов’язки професійних 
спілок, гарантії прав профспілок та відповідальність за порушення зако-
нодавства про професійні спілки. Однак профспілці доводиться зміню-
ватися, адаптуючись до середовища, яке постійно ускладнюється. 

Зараз країна впевнено крокує в Європу, де запроваджуються нові 
тенденції, одна з яких проголошує, що право громадян на об’єднання в 
профспілки є одним із найвагоміших прав людини, оскільки у великому 
скупченні людей повинно бути певне упорядкування між кожною осо-
бою. 

У всьому світі функції профспілок однакові: консолідувати трудя-
щих в боротьбі за свої права і соціально-економічні інтереси, захищати 
їх від свавілля роботодавців, впливати на державу з метою проведення 
соціально-економічної політики, що відповідає потребам людей найма-
ної праці. Повага прав людини, забезпечення задовільних умов життя, 
реалізація громадянами права на працю, підвищення економічної ста-
більності – все це є основними елементами соціальної справедливості, 
яку професійні спілки повинні прагнути забезпечити для всіх трудящих. 
У діяльності профспілок пріоритетними залишаються питання підви-
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щення розмірів мінімальної і реальної заробітної плати, своєчасної її 
виплати, недопущення дискримінації в оплаті праці, вдосконалення сис-
теми оплати праці працівників. 

З цією метою та метою вдосконалення статусу професійних спілок 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України було розроблено та затвер-
джено План заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про ре-
гулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки від 21 серпня 
2019 р. № 691-р, який передбачає план заходів щодо: 1) розвитку еконо-
міки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, 
збереження і створення робочих місць; 2) оплати праці; 3) гідних умов 
праці та соціального захисту працюючих з гуманітарних питань, моло-
діжної політики, задоволення духовних потреб населення; 4) соціально-
го діалогу та ін. 

Хочеться відмітити, що головними цілями діяльності профспілок 
повинні бути забезпечення повної зайнятості; покращення умов праці; 
стабільне зростання заробітної плати; стабільність угод між роботодав-
цями й найманими працівниками, подальше вдосконалення їх змісту. 

На жаль, обізнаність української громадськості в питаннях сучас-
ного профспілкового руху є ще слабкою, а ставлення структур влади й 
підприємців до профспілок ґрунтується на явно застарілих уявленнях 
про їхню попередню роль і місце в командно-адміністративній системі 
– «придатку роботодавця», що не дає змоги сприймати їх як рівноправ-
ного партнера й стримує формування нових соціально-трудових відно-
син. Так, для багатьох працівників користь профспілкової організації 
проявляється в можливостях черпати путівки до санаторіїв та будинків 
відпочинку, дитячих таборів для себе та членів своїх сімей. Але ось у 
чому парадокс. Ті ж самі люди одночасно з цим вимагають, щоб проф-
спілки займали активну позицію при виникненні якихось конфліктних 
ситуацій на підприємствах і при вирішенні соціальних питань. Дума-
ється, що саме на це варто звернути увагу. З одного боку, на профспілки 
дивляться, як в радянські часи, з іншого боку, вимагають відповідності 
до сучасних реалій, при цьому забуваючи, що захищати власні права 
необхідно своєю активністю. 

Отже, наявність сильних і незалежних професійних спілок на сьо-
годні є однією із передумов забезпечення соціальної злагоди в трудо-
вій сфері. Доцільно виділити три основні напрями участі профспілок 
у функціонуванні громадянського суспільства: а) це наділення і розши-
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рення прав і свобод людини і громадянина, які є фундаментальними за-
садами становлення і розвитку сучасної сфери соціально-трудових від-
носин; б) участь профспілок в утвердженні та удосконаленні системи 
соціального партнерства, яке допомагає стабілізувати і зміцнити грома-
дянське суспільство в цілому; в) активну участь профспілок у процесах 
самоврядування на різних рівнях, так як профспілки (їх організації та 
об’єднання) ведуть колективні переговори, укладають колективні дого-
вори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені 
працівників, що є передумовою подальшого динамічного розвитку де-
мократичного й представницького громадянського суспільства. 

НАПРяМИ зДІйСНЕННя КОДИфІКАЦІї ТРУДОВОГО 
зАКОНОДАВСТВА УКРАїНИ ПІД ВПЛИВОМ МІЖНАРОДНИХ 

ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

Швець Д. Ю. 
Кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Реформування національного трудового законодавства, яке відбува-
ється в Україні, повинне бути спрямоване на якнайшвидше вирішення 
існуючих проблем регулювання трудових відносин. Основним результа-
том цього процесу має бути прийняття сучасного, збалансованого Тру-
дового кодексу України, що б дозволило усунути недоліки, які існують 
у чинному трудовому законодавстві, скоротити загальну кількість пра-
вових актів у цій галузі, усунути протиріччя між нормативними акта-
ми, підвищити доступність трудового законодавства, чітко визначити 
основні засади реалізації права на працю, передбаченого Конституцією 
України. 

Розробка і прийняття кодифікованого нормативного акту є лише по-
чатком удосконалення трудового законодавства, яке покликане забез-
печити правову визначеність у сфері регулювання трудових відносин. 
Як зазначає В. С. Венедіктов, створенню кодифікованого нормативного 
акта мають передувати ретельний аналіз ситуації в країні, усіх політич-
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них і економічних факторів, вибір адекватних існуючій систематизації 
засобів впливу на неї, визначення їх можливої ефективності. 

З огляду на це, необхідно враховувати ту обставину, що положен-
ня нового кодифікованого нормативного акту повинні відповідати імп-
лементованим міжнародним трудовим стандартам, що, в свою чергу, 
сприятиме врахуванню міжнародного досвіду регулювання трудових 
відносин. При цьому, в процесі гармонізації положень національного 
трудового законодавства з міжнародними трудовими стандартами важ-
ливо не допустити звуження обсягу існуючих трудових прав та соціаль-
них гарантій. 

До проведення кодифікації національного трудового законодавства 
слід застосовувати комплексний підхід, дотримуючись, зокрема, прин-
ципів науковості, законності, системності, зв’язку з правозастосовною 
практикою, прогнозування наслідків прийняття нормативних актів. 

З огляду на це, з метою уникнення прогалин у регулюванні трудових 
відносин, законодавець повинен дотримуватися концепції кодифікації 
національного трудового законодавства, яка повинна чітко визначати 
мету кодифікації та шляхи її досягнення згідно визначених напрямів. 
Враховуючи існування об’єктивних передумов, що визначають необхід-
ність зближення міжнародного та національного регулювання відносин 
у трудовій сфері, обов’язковою складовою концепції є пошук шляхів 
удосконалення національного законодавства під впливом міжнародних 
стандартів, як найбільш узагальнених положень регулювання відносин 
у сфері трудових відносин із врахуванням передумов та перспектив їх 
впровадження. 

В цілому, важливим завданням реформування законодавства Укра-
їни про працю є його приведення у відповідність з міжнародними та 
європейськими стандартами у сфері трудових відносин, що містяться 
в конвенціях та рекомендаціях МОП, актах Ради Європи та Європей-
ського Союзу, міжнародно-правових актах як універсального, так і ре-
гіонального рівня, якими проголошено права і основні свободи людини 
і громадянина. 

Таким чином, положення нового кодифікаційного акту повинні бути 
основою подальшої законотворчої діяльності у сфері правового регулю-
вання трудових правовідносин. Однак, варто зауважити, що на сьогодні 
досі чітко не визначено напрями відповідно до яких слід проводити ко-
дифікаційну роботу. Саме тому, визначення пріоритетних напрямів ко-
дифікації трудового законодавства під впливом міжнародних трудових 
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стандартів не повинно зводитися лише до проголошення напрямів такої 
роботи. 

Отже, кодифікація трудового законодавства на сучасному етапі по-
винна бути позбавлена виключно технічного характеру та стати комп-
лексним процесом гармонізації національного та міжнародного ре-
гулювання трудових відносин. Досягти цього можна лише шляхом 
систематичного аналізу практичного застосування норм, які закріплені 
у міжнародних документах та національному законодавстві, виявленні 
проблем у їх правозастосуванні та формулюванні конкретних пропози-
цій щодо приведення трудового законодавства України до вимог між-
народних трудових стандартів. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННя зАКОНОДАВСТВА ПРО 
ПРИВАТИзАЦІю зЕМЕЛЬ В УКРАїНІ

Шегедин А. В. 
аспірант кафедри соціального права

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

Приватизація земель як важлива складова формування засад ринко-
вої економіки в Україні спрямована на розширення сфери застосування 
інституту приватної власності на землю. Вона виступає одним з голо-
вних чинників започаткування та розширення приватного сектора в усіх 
галузях економіки держави. 

В юридичній літературі приватизацію земель визначають як сукуп-
ність здійснюваних суб’єктами приватизації дій та заходів, спрямованих 
на трансформацію форми власності земель, при якій відбувається пе-
рехід земельних ділянок з публічної (суспільної) власності, суб’єктами 
якої є держава та територіальні громади, у приватну власність фізичних 
та юридичних осіб. Процедура приватизації земельних ділянок (йдеться 
насамперед про так звану «повну модель») складається із багатьох ста-
дій, її проходження залежить від багатьох органів. Через таку побудову 
вона є тривалою, при цьому тривалість та складність процедури не забез-
печує законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Приватизація 
може бути заблокована органами державної влади та місцевого само-
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врядування на будь-якому етапі, і заявник практично позбавлений ефек-
тивних правових засобів захисту свого права на приватизацію земельної 
ділянки, проголошеного законом. Через численність стадій процедури 
будь-яке оскарження дій чи бездіяльності лише призводить до подаль-
шого затягування. Очевидною також є соціальна несправедливість вста-
новлених норм безоплатної приватизації. Теоретично, наприклад, кожен 
громадянин може безоплатно отримати присадибну земельну ділянку 
розміром 0,1 га у місті, 0,15 га у селищі або 0,25 в селі (ст. 121 Земельно-
го кодексу України – далі ЗК України). Безумовно передусім, найбільш 
привабливими є земельні ділянки, розташовані у м. Києві, проте очевид-
но, що всі громадяни України отримати їх у Києві не зможуть. Вартість 
отриманих земельних ділянок в різних населених пунктах відрізняється 
у сотні разів. Давно є визнаним та відомим, що безоплатна за законом 
приватизація земельних ділянок фактично давно є платною, причому 
плата може вноситися у різних формах: як «добровільні» внески на роз-
виток інфраструктури населеного пункту або ж як звичайна неправо-
мірна вигода. Загалом, існуюча процедура приватизації земельних ді-
лянок стимулює корупцію, посилює соціальну нерівність і спрямована 
на нездоровий та непрозорий перерозподіл основного національного 
багатства – землі. Від такого становища не виграють ні більшість гро-
мадян, що лише теоретично мають право на безоплатну приватизацію, 
ні держава, яка не отримує жодної винагороди за відчужені землі. Це зу-
мовлює потребу кардинального перегляду існуючого законодавства про 
приватизацію земель. На наш погляд, в майбутньому слід запро¬вадити 
механізм, за якого основним способом, який дозволить забезпечити рів-
ність громадян у питанні приватизації земель, є встановлення норми 
безоплатної приватизації у грошовому вираженні. З метою недопущен-
ня зменшення обсягу існуючих прав громадян (ч. З ст. 22 Конституції 
України) грошовий вираз права на приватизацію слід встановити у роз-
мірі, що вочевидь перевищує середню вартість земельних ділянок, що 
теоретично можуть бути приватизовані одним громадянином відповідно 
до діючих положень ст. 121 ЗК України. Слід встановити механізм, за 
якого право на безоплатну приватизацію може бути реалізоване особою 
або при придбанні земельних ділянок на конкурентних засадах, або при 
викупі земельних ділянок, що знаходяться під належним особі нерухо-
мим майном. Із грошових зобов’язань громадянина-покупця в цьому 
випадку повинно вираховуватися грошове вираження права особи на 
безоплатну приватизацію земель, причому буде можливою ситуація, за 
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якою земельна ділянка передається особі повністю безоплатно (якщо 
вартість ділянки менша за грошове вираження права на безоплатну при-
ватизацію). 

--------------------------
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ зАПРОВАДЖЕННя 
БЕзПЕРЕшКОДНОГО ДОСТУПУ ГРОМАДяН ДО 

УзБЕРЕЖЖя ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛя зАГАЛЬНОГО 
ВОДОКОРИСТУВАННя

Шпарик Н. Я. 
кандидат юридичних наук, 

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

м. Львів, Україна

Проблеми дотримання законодавства України щодо правового режи-
му прибережних захисних смуг неодноразово висвітлювалося у засобах 
масової інформації. Для прикладу в об’єктиви телекамер потрапляло 
безліч історій про те, що громадян було неправомірно обмежено у праві 
загального водокористування (купання, рибальство тощо) шляхом вла-
штування огорож, інших конструкцій, здійснювалися неправомірні дії 
адміністрації та персоналу пляжів, справляння плати за вхід до пляжних 
зон тощо. Зокрема, гострою є проблема доступу до узбережжя Чорно-
го та Азовського морів, узбережжя водних об’єктів у місцях масового 
відпочинку громадян, що зумовлюється особливою комерційною при-
вабливістю прибережних смуг та пляжних зон. Більше того, попри за-
борону будівництва у прибережних захисних смугах уздовж річок, на-
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вколо водойм та на островах будь-яких споруд (ст. 89 Водного кодексу 
України), можна знайти багато прикладів, коли власники індивідуаль-
них житлових будинків встановлюють огорожі навколо своїх приватних 
територій включно із пляжем, обмежуючи таким чином фізичний до-
ступ інших громадян до водних об’єктів, тобто всупереч законодавству 
створюють собі фактично приватні пляжні зони. 

Варто нагадати, що прибережні захисні смуги є природоохоронною 
територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Зокрема, у 
чинній редакції ст. 60-62 Земельного кодексу України та ст. 88, 89 ВК 
України зазначається що під такі смуги спеціально виділяються земельні 
ділянки з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і 
засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, 
водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон. їхня ширина 
від урізу води може становити від 25 до 2000 метрів у залежності від 
крутизни схилів та від водного об’єкта, щодо якого вона встановлена. 

Цікаво, що землі прибережних захисних смуг перебувають у держав-
ній та комунальній власності та можуть надаватися в користування лише 
для цілей, визначених Водним кодексом. Тобто ця норма автоматично 
виключає право приватної власності для таких територій. А орендована 
прибережна захисна смуга надається лише із врахуванням її охоронної 
мети. 

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами 
землеустрою. Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибе-
режних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розро-
бляються в порядку, передбаченому законом. Як зазначено у Постанові 
ВСУ № 6-1590цс16 від 29.03.2017 року, відсутність окремого проекту 
землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги не свід-
чить про відсутність самої прибережної захисної смуги, оскільки її 
розміри визначені законом. Аналіз наведених норм законодавства дає 
підстави для висновку про те, що при наданні земельної ділянки за від-
сутності проекту землеустрою зі встановлення прибережної захисної 
смуги необхідно керуватися нормативними розмірами прибережних за-
хисних смуг, установленими статтею 88 ВК України, та орієнтовними 
розмірами і межами водоохоронних зон, що визначаються відповідно до 
Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон. Таким чином, 
будь-яка приватизація прибережних захисних смуг є незаконною, а її 
ініціатори повинні нести юридичну відповідальність за свої дії. 

Власне з цього моменту починаються проблеми, адже на сьогодні 
положення ст. 88 Водного кодексу України носять здебільшого декла-
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ративний характер і не передбачають реального механізму реалізації, а 
юридична відповідальність за порушення цих норм практично відсут-
ня. 

У зв’язку із цим 19 листопада 2019 року Президентом України був 
підписаний проєкт Закону № 233-ІХ від 29.10.2019 р. про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкод-
ного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального 
водокористування. У пояснювальній записці вказано, що цей законо-
проєкт спрямований на створення реальних юридичних механізмів для 
безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для 
загального водокористування як суттєвої умови реалізації конститу-
ційного права громадян на користування природними об’єктами права 
власності Українського народу. Прийняття закону сприятиме створення 
належних цивілізованих умов для здійснення громадянами загального 
водокористування, усунення зловживань правом користування прибе-
режними захисними смугами та пляжними зонами з боку юридичних та 
фізичних осіб, яким надано це право. 

Цей законопроєкт буде введений в дію 21 лютого 2020 року. Він пе-
редбачає внесення змін до Водного кодексу України, Земельного кодексу 
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації». 

Зокрема, зміни до Водного кодексу України передбачають доповне-
ння ст. 47 положенням, що забороняє обмеження загального водоко-
ристування, у тому числі обмеження купання та плавання на човнах, 
любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у 
світлу пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибе-
режних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або 
фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом. Схожими нормами 
доповнюється також Земельний кодекс України. 

Здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплат-
ного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для 
загального водокористування покладається на органи місцевого само-
врядування та місцеві державні адміністрації в залежності від території, 
на якій знаходиться водний об’єкт. 

Згідно з доповненою ч. 4 ст. 60 ЗК України обмеження доступу гро-
мадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож 
або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних 
ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні 
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громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є під-
ставою для припинення права користування земельними ділянками при-
бережних захисних смуг за рішенням суду. 

Крім того, законопроєктом передбачено доповнити ст. 60 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення новими ч. 2 і 3, які будуть 
мати такий зміст: “Обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або 
безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, 
лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, 
а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокорис-
тування, крім випадків, передбачених законом, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до чоти-
рьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 
осіб – від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно про-
тягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот 
до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадо-
вих осіб – від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян”. 

Таким чином, розміри штрафів у разі вчинення правопорушення 
вперше за ч. 2 нової редакції цієї статті стартують для громадян – від 3 
400 грн до 6 800 грн, а для посадових осіб від 6 800 грн до 11 900 грн. 

Справи про адміністративні правопорушення такого типу відповідно 
до ст. 242-1 КУпАП розглядає Державна екологічна інспекція України. 
Варто нагадати, що у серпні 2019 року уряд ухвалив рішення ліквіду-
вати Державну екологічну інспекцію України, а натомість буде створе-
но Державну природоохоронну службу. Проте із приходом нової влади 
плани щодо ліквідації цього органу залишаються на порядку денному, 
але наразі без чіткого опису напрямків реформування Держекоінспекції. 
Тому невідомо наскільки ефективно інспектори будуть притягувати до 
відповідальності правопорушників із набранням чинності вищевказано-
го законопроєкту. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що запропо-
новані законодавцем зміни є актуальними та потрібними в Україні, адже 
без належного контролю та без застосування санкцій впливу на право-
порушників у сфері забезпечення безперешкодного доступу громадян до 
узбережжя водних об’єктів для загального водокористування фактично 
не існувало. За період землекористування поряд із водними об’єктами 
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з’явилося безліч прикладів зловживань та незаконної приватизації зе-
мельних ділянок поряд з водними об’єктами. Журналісти неодноразово 
у своїх розслідуваннях викривали правопорушників, серед яких є відомі 
бізнесмени та політики, які незаконно встановлювали приватні огорожі 
в межах пляжних зон навколо озер, річок та морів. 

Тому попри дещо пізнє усунення прогалин у сфері використання 
прибережних захисних смуг, в органів місцевого самоврядування та міс-
цевих державних адміністрацій з’являються нові методи впливу на пра-
вопорушників, які штучно приватизують прибережні захисні смуги або 
пляжні зони (а фактично обмежують вільний доступ громадян). Питан-
ня полягає в тому наскільки ефективно та активно будуть користуватися 
своїми новими повноваженнями органи на місцях та чи зможуть вони 
своїми діями забезпечити виконання законодавства щодо забезпечення 
безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для 
загального водокористування. Додатковою перепоною є наразі фактич-
но підвішений статус Державної екологічної інспекції України. 

Враховуючи нові положення ч. 4 ст. 60 ЗК України суди будуть мати 
також додаткові важелі впливу на припинення обмежень доступу грома-
дян до узбережжя водних об’єктів шляхом припинення права користу-
вання земельними ділянками прибережних захисних смуг. Позивачами 
у цьому випадку можуть бути фактично всі особи, чиї права були обме-
жені встановленням незаконних огорож чи інших конструкцій, а також 
органи влади. 

ДІяЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОї РАДИ 
УКРАїНИ з ПРАВ ЛюДИНИ У СфЕРІ ДОДЕРЖАННя ТА 

зАХИСТУ зЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДяН УКРАїНИ

Щестюк О. М. 
аспірант кафедри соціального права 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Сучасний стан забезпечення конституційних прав і свобод людини 
і громадянина в Україні, характеризується підвищеною увагою громад-
ськості до вирішення питань здатності державно-правової системи за-
безпечити ефективний захист цих прав і свобод від порушень. 
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В Україні, кожен має право звернутися до Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини за захистом своїх прав (ч. 2 ст. 55 
Конституції України). Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини на постійній основі і в межах його юрисдикції здійснює пар-
ламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 
людини і громадянина та захист прав кожної людини на території Укра-
їни. При цьому, діяльність Уповноваженого не відміняє існуючі засоби 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина і не тягне 
перегляду компетенції інших державних органів. 

Зі змісту Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини», вбачається, що метою парламентського контр-
олю, який здійснює Уповноважений, є захист прав і свобод людини і 
громадянина, проголошених Конституцією України, законами України 
та міжнародними договорами України; додержання та повага до прав 
і свобод людини і громадянина усіма суб’єктами, зазначеними у ст. 2 
вказаного Закону; запобігання порушенням прав і свобод людини і гро-
мадянина або сприяння їх поновленню; сприяння приведенню законо-
давства України про права і свободи людини і громадянина у відповід-
ність із Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі; 
поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в га-
лузі захисту прав і свобод людини і громадянина; запобігання будь-яким 
формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; 
сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної 
інформації про особу. 

Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини» від 23.12.1997 року визначається його правовий статус, 
повноваження та гарантії забезпечення діяльності. Згідно з приписами 
ст. 16 вказаного Закону, Уповноважений здійснює свою діяльність на 
підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадяни-
на. Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, 
іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За наявності 
підстав, Уповноважений відкриває провадження у справі про порушення 
прав і свобод людини, в межах якого здійснює відповідні заходи, щодо 
відновлення порушених прав. Звернення до Уповноваженого можна на-
звати інституційною формою захисту прав громадян України від пору-
шень, в тому числі і щодо інших правозахисних інституцій держави. 

Щорічні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
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людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і грома-
дянина є узагальненими актами реагування Уповноваженого і у щоріч-
ній динаміці показують впливовість цієї інституційної форми захисту 
прав громадян України та результативність її роботи. 

Проаналізуємо діяльність Уповноваженого у сфері дотримання зе-
мельних прав громадян України за період 2016-2018 років виходячи зі 
змісту його щорічних доповідей про стан додержання та захисту прав і 
свобод людини і громадянина за вказаний період. 

За результатами проваджень Уповноваженого, які здійснювалися у 
2016 році за зверненнями громадян щодо захисту їх земельних прав, 
було виявлено такі основні проблеми, як: порушення відповідними 
органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, 
які передають у власність земельні ділянки державної чи комунальної 
власності, вимог земельного законодавства під час розгляду клопотань 
про виділення земельних ділянок у власність та заяв про затвердження 
проектів землеустрою; недосконалість деяких норм земельного зако-
нодавства, на підставі яких відмовляють у задоволенні клопотання про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
безоплатно у власність або користування земельної ділянки; безпідстав-
на відмова громадянам у розгляді їх клопотань про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки 
у власність з причини відсутності місця реєстрації у тому населеному 
пункті, в якому громадянин виявив намір отримати земельну ділянку. 

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і грома-
дянина 2017, висвітлює ряд проблем щодо порушення земельних прав 
громадян, які залишилися актуальними та невирішеними протягом три-
валого часу, хоча Уповноважений звертав на них увагу Верховної Ради 
України і раніше. Особливістю доповіді за 2017 рік став підрозділ, у 
якому викладено аналіз стану забезпечення захисту прав людини в умо-
вах проведення земельної реформи та вказано про передчасність про-
ведення земельної реформи для України в умовах стагнації економіки і 
при відсутності для цього законодавчих, економічних та організаційних 
передумов. 

З аналізу щорічної доповіді Уповноваженого за 2018 рік вбачається, 
що ним здійснювався парламентський контроль за дотриманням консти-
туційних прав громадян у сфері земельних прав в умовах децентраліза-
ції влади. Проведений Уповноваженим моніторинг засвідчив, що органи 
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місцевого самоврядування не приймають рішень щодо приватизації зе-
мельних ділянок у місячний строк або не надають мотивовану відмову у 
дозволі на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки, чим порушують не тільки право громадян на отримання 
земельної ділянки у приватну власність, а й право на оскарження рі-
шення відповідної ради у судовому порядку. Крім того, Уповноважений 
звернув увагу на системність практики не оприлюднення органами міс-
цевого самоврядування своїх рішень, щодо розпорядження земельними 
ділянками, які передаються у приватну власність чи користування, чим 
порушуються право людини на доступ до публічної інформації та не за-
безпечується прозорість діяльності органів місцевої влади. Відсутність 
законодавчих обмежень у кількості наданих дозволів на розроблення 
документації із землеустрою, необхідних для приватизації, на одну й 
ту саму земельну ділянку Уповноваженим визначено як чинник, котрий 
призводить до можливості зловживання владними повноваженнями 
посадовими особами органів місцевого самоврядування. Крім цього, 
Уповноважений виділив такі недоліки земельного законодавства, як не-
узгодженість та суперечливість його норм, що дає можливість органам 
місцевого самоврядування порушувати права громадян на безоплатну 
приватизацію земельних ділянок. 

За 2016 – 2018 роки щорічні доповіді Уповноваженого показують не-
змінність та системність порушень земельних прав громадян України, 
які вчиняються органами державної влади та місцевого самоврядування 
саме у сфері землеустрою. Разом з тим, ні узагальненої підсумкової ін-
формації про реагування органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування на подання і звернення Уповноваженого з приводу по-
рушень прав громадян на землю, ні про виконання наданих ним реко-
мендацій, ані статистичної інформації про відсоток позитивних резуль-
татів здійснення проваджень за повідомленнями про порушення прав 
громадян на землю ці доповіді – не містять. 

Що стосується рекомендацій Уповноваженого, наданих ним у до-
повідях за 2016 – 2018 роки, з метою покращення стану дотримання 
земельних прав громадян України, то вони ґрунтуються на системному 
розумінні виявлених ним порушень, вказують на необхідність вдоскона-
лення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення земельних 
прав громадян України, створення дієвого механізму їх захисту, вирі-
шення системних проблем у зазначеній сфері. Такі доповіді дозволяють 
побачити реальний стан додержання земельних прав громадян України, 
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з’ясувати чи можуть громадяни України їх у повному обсязі реалізува-
ти, а також визначити фактори, які впливають на реальну здійсненність 
таких прав. Відтак, діяльність Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини є надзвичайно важливою гарантією забезпечення ефек-
тивного захисту земельних прав громадян України від порушень. 

Незважаючи на те, що Уповноважений, з року в рік, звертає увагу 
на необхідність врегулювання окреслених ним проблемних питань за-
безпечення земельних прав громадян України на законодавчому рівні і 
пропонує шляхи їх вирішення, запропоновані Уповноваженим зміни до 
земельного законодавства Верховною Радою України не вносяться. Таке 
прийняття Верховною Радою України рекомендацій Уповноваженого в 
питаннях забезпечення земельних прав громадян України носить фор-
мальний характер та не відповідає міжнародним стандартам та практи-
ці, оскільки відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, метою до-
повідей омбудсмена є саме те, «що їх одержувач бере до уваги питання, 
підняті в доповіді, та вживає заходів для їх вирішення». 

Особлива цінність щорічних звітів Уповноваженого полягає в тому, 
що їх представлення Верховній Раді України та широкій громадськості 
служить багатьом важливим практичним цілям, на які вказано в ком-
поненті Порівняльного аналізу національного і європейського законо-
давства щодо діяльності Омбудсмена Проекту ЄС Twinning № UA/47b 
«Впровадження кращого європейського досвіду з метою посилення ін-
ституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини для захисту прав і свобод людини»: «Регулярні 
контакти між омбудсменом і парламентом дозволяють останньому бути 
в курсі своєї діяльності та розвитку будь-яких тенденцій неправомірних 
дій виконавчої влади; вони забезпечують централізоване джерело інфор-
мації про діяльність омбудсмена і таким чином, побічно, про поведінку 
виконавчої влади, до якої широка громадськість має легкий доступ; і 
вони гарантують, що омбудсмен регулярно переглядає свою діяльність, 
яка є цінним процесом у визначенні напрямів особливої стурбованості, 
у тому числі у випадках, коли виконавча влада відмовляється слідува-
ти і здійснювати рекомендації омбудсмена. Такі щорічні доповіді також 
мають важливу виховну функцію для виконавчої влади і сприяють по-
дальшому розвитку адміністративного права». 
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of the State Fiscal Service of Ukraine

Irpin, Ukraine

There is an opinion in the lawyer community that a lawyer cannot be 
an entrepreneur. These statements are generally based on the provisions of 
the current Law on Advocacy and Advocacy of Ukraine, in particular the 
provisions of Articles 13 to 15 and 18, which are forms of advocacy. Some 
representatives of the self-government bodies in the regions even consider 
that state registration of a person who is a lawyer as an FOP with the purpose 
of using the simplified taxation system is strictly forbidden. 

However, the supervisory authorities consider that persons registered 
with tax authorities as natural persons are sole tax payers, and also exercise 
independent professional activity as attorneys must pay twice the single 
contribution to obligatory state social insurance as for a payer who conducts 
an independent professional activity and for a sole proprietor – sole proprietor 
[1]

However, a systematic analysis of legal norms leads to the conclusion that 
such allegations are groundless. 

Article 42 of the Constitution of Ukraine establishes that everyone has the 
right to engage in business activities that are not prohibited by law. 

According to Article 67 of the Constitution of Ukraine, everyone is 
obliged to pay taxes and fees in the manner and in the amounts prescribed 
by law [2]. 

The relations arising in the field of taxes and fees and governed by the Tax 
Code of Ukraine (hereinafter referred to as the CCU), in particular, defines an 
exhaustive list of taxes and fees, their rights and duties, the competence of the 
controlling bodies, the powers and duties of their officials during exercising 
tax control, as well as responsibility for violation of tax law. 

By definition of clause 14. 1. 226 of clause 14. 1 of Article 14 of the CCU, 
a self-employed person is a taxpayer who is a natural person – entrepreneur or 
pursues a professional independent activity, provided that such person is not 
an employee within the framework of such entrepreneurial or independent 
professional activity. 

Independent professional activity – participation of a person in scientific, 
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literary, artistic, educational or teaching activities, activities of doctors, 
private notaries, private contractors, attorneys, arbitration managers (property 
managers, sanitation, accountants), auditors, accountants, auditors or 
architects, persons engaged in religious (missionary) activities, other similar 
activities, provided that such person is not an employee or entrepreneur and 
employs no more than for individuals [3]. 

Pursuant to Article 65. 1 paragraph 65 of the CCU, the talking into account 
of natural persons – entrepreneurs in controlling bodies is carried out at the tax 
address on the basis of information from the Unified State Register of Legal 
Entities, Individuals – Entrepreneurs and Public Formations provided by the 
State Registrar in accordance with the Law of Ukraine “On State registration 
of legal entities, natural persons – entrepreneurs, public entities”. 

At the same time, in accordance with Article 65. 2, paragraph 65. 2 of 
the CCU, the self-employed persons are registered by entering into the State 
Register of natural persons - entrepreneurs records on state registration or 
termination of entrepreneurial activity, independent professional activity, 
re-registration, registration, withdrawal from accounting, introduction of 
changes. regarding self-employed persons, as well as other actions provided 
for in the Procedure of accounting of taxpayers, fees. 

However, in accordance with subparagraph 65. 4. 4 of paragraph 65. 4 
of Article 65 of the CCU, the supervisory authority refuses to consider the 
documents submitted for the registration of a person engaged in independent 
professional activity, if the individual is already registered as self-employed. 

Thus, the tax legislation eliminates the possibility of double entry in 
the account of a person engaged in independent professional activity, if the 
individual is already registered as self-employed. 

Pursuant to the provisions o paragraphs 178. 1, 178. 1 of Article 178 of 
the CCU, persons who intend to pursue independent professional activity are 
required to register with the supervisory authorities at their place of residence 
as self – employed persons and to obtain a certificate of entry in accordance 
with Article 65 of the CCU. Citizens’ income received during the calendar 
year from the pursuit of independent professional activity shall be taxed at the 
rate specified in Article 167. 1 of the CCU

Pursuant to Article 1, paragraph 1 of the Law of Ukraine “On Advocacy”, 
advocacy is an independent professional activity of a lawyer in defense, 
representation and other types of legal assistance. 

The analysis of these provisions of the legislation shows that the activity 
of a lawyer is covered by the definition of independent professional activity, 
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the taxation of income from which is regulated by Article 178 of the CCU, 
only if such person is not registered as a natural person - entrepreneur in 
accordance with the requirements of the law. 

However, in accordance with the provisions of Part 4, point 6. 7, Section 
VI of the Procedure of Accounting for Payers of Taxes and Fees, approved 
by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 1588 09.12.2011, if 
such a person pursues independent professional activity, such individual is 
registered in the controlling bodies as an individual - an entrepreneur with the 
ability to pursue independent professional activity. In this case, the natural 
person is obliged to submit in person (send a registered letter with attachment 
description) or through an authorized person to the controlling body at his 
place of permanent residence an application in the form No. 5-OPP with the 
mark “Changes” and a copy of the document confirming the right individual 
to conduct independent activities. 

Therefore, in order to fulfill the abovementioned obligation, lawyers 
who have been registered as natural persons - entrepreneurs need to file an 
application with the tax authorities. 

As for the issue of accounting and payment of a single contribution 
to compulsory state social insurance, the lawyers should consider the 
following. 

According to item 2 of part 1 of article 1 of the Law of Ukraine № 2464-VI 
of 08.07.2010 year “On the collection and accounting of a single contribution 
to the compulsory state social security “(hereinafter - Law No. 2464) is the 
only contribution to the compulsory state social insurance (hereinafter referred 
to as the sole contribution) - a consolidated insurance premium collected 
into the system compulsory state social insurance compulsory order and on 
a regular basis to provide protection in cases provided by law, the rights of 
insured persons to receive insurance payments (services) for the current types 
of compulsory state social insurance. 

According to clause 4, clause 5 of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine 
No. 2464 by payers the sole contribution is the individuals - entrepreneurs, 
including those who have chosen a simplified taxation system and those 
pursued independently professional activity, namely scientific, literary, 
artistic, artistic, educational or teaching, as well as medical, legal practice, 
including advocacy, notarial activity, or religious activities (missionary) 
activities, similar activities, and receive income from of this activity. 

In this case, the legislator differentiates between individuals - entrepreneurs 
and persons engaged in professional independent activity, at this is the 
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order of accounting and payment of the sole contribution by individuals - 
entrepreneurs with a sign of independent professional activity Law of Ukraine 
No. 2464 is not provided. 

The registration of taxpayers of a single payment shall be carried out in 
accordance with Article 5 of the Law of Ukraine No. 2464, in particular, in 
accordance with Article 5, paragraph 3 of the Law of the country No. 2464, 
on the registration of single contribution taxpayers who are not covered by 
the Law of Ukraine “On State Registration of Legal Entities, Natural Persons 
- Entrepreneurs and Public Formations», the controlling authority shall, 
at the place or place of residence on the day of receipt of their application 
for registration of the payer of the single payment in the form No. 1-ECU 
according to Annex 1 to the procedure of accounting of the payers of the 
contribution to the compulsory state social insurance and the Regulations on 
the register of insurers approved by the Order of the Ministry of Finance of 
Ukraine No. 116 of 24.11.2014. 

It should be noted that since lawyers are registered as natural persons - 
entrepreneurs according to the Law of Ukraine “On State Registration of Legal 
Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public Formations”, the provisions 
of Part 3 of Art. 5 of the Law of Ukraine No. 2464. These conclusions are also 
confirmed by the provisions of Part 3 of Art. 5 of the Law of Ukraine No. 2464, 
according to which the sole contribution is charged to the payers mentioned 
in clauses 4 (except for the natural persons - entrepreneurs who have chosen 
the simplified taxation system), 5 and 5-1 of part one of Article 4 of this Law, 
- for the amount of income (profit) derived from their activities subject to 
personal income tax. In this case, the amount of a single contribution may not 
be less than the minimum insurance premium per month [5]. 

However, clause 3 of part 1 of Article 7 of the Law of Ukraine No. 2464 
provides that the sole contribution is calculated for individuals - entrepreneurs 
who have chosen a simplified taxation system, the base of calculation is the 
amount determined by such payers independently for themselves, but not 
more than the maximum value of the single contribution basis established by 
Law of Ukraine No. 2464. The amount of the single contribution may not be 
less than the minimum insurance premium. 

Thus, tax-registered attorneys as natural persons-entrepreneurs on the 
simplified taxation system should be tax-registered as natural persons-
entrepreneurs with the attribute of pursuing independent professional 
activity, and maintain a single tax accounting and payment of taxes precisely 
as an individual. - Entrepreneur of the 3rd group of single tax with registered 
activities. 
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Long lasting codification of labor law requires a clear definition of the 
range of normative legal acts that regulate relations in the field of securing 
the right to rest with the aim to avoid any conflicts and gaps in the legislation 
that may occur in the context of Ukraine’s integration into the European legal 
system of guaranteeing fundamental social rights of citizens. 

It is worth noting that the Constitutional Court of Ukraine ruled in its 
decision a list of normative legal acts that are included in the concept of 
“legislation”: laws of Ukraine, current international treaties of Ukraine, the 
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consent of which was ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, decrees of 
the President of Ukraine, decrees and resolutions of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine adopted within the limits of their powers and in accordance with 
the Constitution of Ukraine and the Laws of Ukraine» [1]. 

Thus, in Ukraine, virtually all of the legal acts mentioned by the 
Constitutional Court of Ukraine are involved. Usually they are classified into 
three groups: 1)international acts; 2)acts of Ukraine governing general issues 
in the sphere of providing time to rest; 3)legal acts regulating time to rest of 
certain categories of persons. 

Among the legal acts, the special priority is given to international acts or 
as they are called - international standards. These include signed and ratified 
international treaties, which are an integral part of Ukrainian legislation and 
are applied in the manner provided for the rules of national legislation. So 
that, it is worth to highlight the Treaty establishing the European Economic 
Community (1957), which in Article 142 provides the obligation of Member 
States to maintain the existing equivalence between paid holiday schemes; 
The Charter of Fundamental Rights of the European Union guarantees every 
worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily 
and weekly rest periods as well as to annual paid leave. These include the 
instruments of the International Labor Organization such as the Conventions 
(or Protocols) and Recommendations, among which are the Convention No. 
14 (1921) - Weekly Rest (Industry); Convention 47 (1935) - Forty-Hour 
Week Convention; European Union Regulations and Directives: Council 
Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the 
organization of working time; Short-time working directive (1997); Directive 
97/81/EC - the Framework Agreement on part-time working concluded by 
UNICE, CEEP and the ETUC (trade unions). 

What about the legislation of Ukraine governing the provision of time to 
rest, it should include the Constitution of Ukraine, as well as the Code of Labor 
Laws of Ukraine and the Law of Ukraine “On Leave”. The Fundamental of 
Ukraine is known to guarantee everyone who works, the right to rest. This 
right is ensured by providing weekly rest days and also paid annual vacation, 
by establishing a shorter working day for certain professions and industries, 
and reduced working hours at night. 

The main provisions of the Constitution of Ukraine are detailed in the Code 
of Labor Laws of Ukraine, which regulates the issue of providing breaks for 
rest and meal, annual leave, determines the list of holidays and non-working 
days, the duration of weekly rest period. In addition, the Law of Ukraine “On 
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Leave” reflects the progressive requirements for securing the right to rest and 
establishes state guarantees, defines the conditions, duration and procedure 
for granting employees leave for restoration of working capacity, health 
promotion, as well as for raising children, meeting their own vital needs and 
interests, comprehensive personality development. 

An important role in the system of legal acts is devoted to Decrees of the 
President of Ukraine and Resolutions (Decrees) of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, since they regulate relations that require detailed solutions and 
often relate to specific categories of employees. For example, Presidential 
Decree № 214 “On additional measures for state support for the family, 
maternity, paternity and childhood” which establishes a possibility for a 
pregnant women, one of the parents who have a child under 10 years old, to 
reduce working hours to four hours per week, flexible working days/weeks 
that may include, in particular, individual start and end of the working time, 
breaks for rest and meals, and individual days off with an adherence to the 
rules of the law of working hours and set the total weekend, holidays and 
non-working days. 

Among the Acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine can be distinguished 
the Resolution of April 6, 2016 № 270 “On approval of the Procedure 
for granting additional paid holidays to civil servants”, which defines the 
mechanism for granting such holidays to civil servants. In addition, the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 346, which comes 
into force on 01.01.2019, determine the duration of the main annual leave 
of preschool and general secondary education tutors, physical education 
instructor, head of the studio mug, section, other forms of group work, the 
assistant teacher of the general secondary education institution, which will be 
56 calendar days, and the duration of education leave of the tutor at a higher 
education institution will increase to 42 calendar days. 

In conclusion, the legislation of Ukraine together with international 
normative legal acts form a coherent system of right to rest regulation. The 
basis is the Constitution of Ukraine, due to the legal nature of its norms, 
which together with the Code of Labor Laws of Ukraine and Laws are the 
basis for the creation of by-laws that regulate specific social relations. 

--------------------------
1. Decision of the Constitutional Court of Ukraine: № 12-рп/98, 1998. 

Retrieved from https://zakon. rada. gov. ua/laws/show/v012p710-98. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИй зАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В 
ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ

Батенчук Ю. М. 
студент 6 курсу юридичного факультету 

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

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних да-
них», персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифі-
кована. 

Щодо зв’язку персональних даних з цивільним законодавством, то 
можна взяти до уваги положення зазначені в статті 269 Цивільного ко-
дексу України: «Особисті немайнові права належать кожній фізичній 
особі від народження або за законом. Особисті немайнові права тіс-
но пов’язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися 
від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих 
прав». 

Виходячи із змісту вищезазначеної статті, в контексті чинного ци-
вільного законодавства, персональні дані можна віднести до особистих 
немайнових прав особи. 

Статтею 32 Конституції України закріплені певні гарантії щодо за-
хисту персональних даних особи, а саме: «Не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 
особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». 

До персональних даних можна віднести будь-які відомості, за якими 
ідентифікується або може бути ідентифікована фізична особа, зокрема: 
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прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефони, паспортні дані, національ-
ність, освіта, сімейний стан, релігійні та світоглядні переконання, стан 
здоров’я, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання 
та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини 
цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості 
про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, ін-
тимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя 
особи (за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка 
займає посаду, пов’язану із здійсненням функцій держави або органу 
місцевого самоврядування) тощо. [3] 

Хоч захист персональних даних і гарантується Конституцією Укра-
їни, Законом України «Про захист персональних даних», частково Ци-
вільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, 
проте вони досить часто стають об’єктом правопорушень та зловжи-
вань. 

Переважно, персональні дані використовуються саме у договірних 
відносинах, при здійсненні правочинів, де необхідна ідентифікація сто-
рін. Навіть в самих умовах договору досить часто прописується про-
цедура обробки та захисту персональних даних, а також гарантії, для 
суб’єктів персональних даних. 

Проте ні гарантії передбачені законодавством, ні гарантії передбаче-
ні договором не завжди забезпечують повноцінний захист персональних 
даних. Саме в процесі виконання договору чи після такого виконання 
і здійснюється правопорушення, що супроводжується розголошенням 
таких даних. 

Якщо ж відбулось несанкціоноване розголошення та поширення 
персональних даних певного суб’єкта, він може звернутись з вимогою 
про припинення такої обробки, а також про видалення такої інформації 
з джерела, де така інформація міститься. 

Несанкціоноване поширення персональних даних може також супро-
воджуватись розповсюдженням недостовірної інформації про суб’єкта 
персональних даних. 

Беручи до уваги статтю 32 Конституції України, зазначену вище, 
кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовір-
ну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучен-
ня будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і 
моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та 
поширенням такої недостовірної інформації. 
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Отже, суб’єкт персональних даних може звернутись до суду задля 
відшкодування шкоди, як матеріальної, так і моральної. А також вправі 
вимагати спростування такої недостовірної інформації. 

--------------------------
Конституція України від 28.06.1996 року;1. 
Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 2. 

року;
Інтернет-ресурс. Стаття: «Як захистити свої персональні дані». 3. 

Режим доступу: http://www. i-law. kiev. ua. 
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Одним з наслідків Революції гідності та російської агресії у Кри-
му та сході України стало суттєве пожвавлення волонтерського руху. 
Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадян-
ського суспільства, а також запорукою успішного розвитку держави. 
Це зумовлено тим, що волонтерство втілює в собі шляхетні прагнення 
людства зовнішнім виразом яких є мир, безпека, свобода, рівність та 
справедливість[1]. 

Питання, які пов’язані з волонтерською діяльністю та окремими 
аспектами державної політики в цій сфері, у своїх працях розглядали 
українські дослідники І. Білич, Я. Буздуган, І. Курулько, Т. Тарасенко, К. 
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Сидоренко та ін. Ними сформульовані пропозиції щодо вдосконалення 
правового регулювання волонтерської діяльності та її державного забез-
печення. 

Актуальність дослідження питань правового регулювання волонтер-
ської діяльності зумовлена тим, що останнім часом в Україні дуже зрос-
ла чисельність осіб, які здійснюють волонтерську діяльність і прагнуть 
залучитися до неї. Це безперечно свідчить про зростаючу роль та по-
тужність волонтерського руху в Україні [3]. 

Слово «волонтер» походить від французького volontaire (доброво-
лець), яке в свою чергу запозичено з латинського voluntarius (voluntas 
– вільне волевиявлення, volō – бажання, намір). Тобто волонтерство — 
добровільна безкорисна суспільно важлива діяльність. Сьогодні поняття 
“волонтер” та “волонтерство” є дуже широкими,тому кожен дослідник 
ці поняття трактує по своєму [5, c. 55]. Так, в літературі визначають, що 
волонтер – це людина, для якої притаманно володіти комунікативними 
навичками, приваблювати до себе людей, розуміти та підтримувати їх 
[6, c. 52]. Що ж до волонтерства, то це можливість людини відчути себе 
справжнім громадянином, зробивши внесок у розвиток свого суспіль-
ства. [7, c. 9]. 

Законодавче визначення волонтерської діяльності міститься в Зако-
ні України “Про волонтерську діяльність” від 09 квітня 2011 року № 
3236-VI, яким регулюються правові засади волонтерської діяльності. 
Ним передбачено, що волонтерська діяльність – це добровільна, соці-
ально спрямована, а також неприбуткова діяльність, що здійснюється 
волонтерами шляхом надання безпосередньої волонтерської допомоги, 
яка ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добро-
вільності та безкорисливості [4]. Тобто волонтери працюють без жодної 
користі для себе, демонструючи цим суспільству, що в житті є речі, які 
не завжди зводяться до отримання матеріальної вигоди. 

Отже, волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює соці-
ально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтер-
ської допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних під-
ставах, та які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють 
волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних 
батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 
18 років не можуть надавати волонтерську допомогу для ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру 
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та Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, право-
охоронним органам, органам державної влади під час дії особливого пе-
ріоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 
антитерористичної операції, а також у медичних закладах. 

На даний момент «волонтерство» – це чималий соціально-суспільний 
рух, який може перейняти на себе частину повноважень державних со-
ціальних установ. За деякими оцінками, у світі кожного року до волон-
терської діяльності залучається понад 100 млн. осіб, у деяких країнах 
вони забезпечують від 4 до 8% ВВП. З 1985 року щорічно 5 грудня від-
значається Міжнародний день волонтера. 

Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами: здій-
снення догляду за людьми похилого віку, інвалідами, хворими; надання 
допомоги метою якої є підтримка людей які втратили роботу, багато-
дітних сімей, малозабезпечених, громадян, що постраждали внаслідок 
природньої катастрофи. Також проводити заходи пов’язані з охороною 
навколишнього середовища та збереження культурної спадщини та 
інше. 

Волонтерська діяльність передбачає відповідні права осіб, які її здій-
снюють. Найважливішими серед яких є: право залучати волонтерів для 
здійснення волонтерської діяльності та самостійно визначати її напрями 
здійснення, право використовувати у своєму найменуванні та волонтер-
ській діяльності слова «волонтерська організація», право провадити во-
лонтерську та іншу неприбуткову діяльність, отримувати кошти та інше 
майно для її здійснення, набувати інші права, передбачені законом. 

Першою хвилею волонтерської діяльності в Україні став період чем-
піонату Європи з футболу у 2012 році. Але пік активності волонтерської 
діяльності припадає на час Революції Гідності та війни на сході України. 
У ці буремні періоди волонтерська діяльність мала справді безпреце-
дентний масштаб. 

Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у 
багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. У надзвичай-
но складний період саме цей рух об’єднав суспільство, створив дієву 
структуру громадських організацій, груп людей, готових взяти на себе 
вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави. Найпотуж-
нішими та найвідомішими волонтерськими організаціями (рухами) на 
даний час є «Народний проект», «Народний тил», «Повернись живим», 
«Армія SOS», «Крила Фенікса», «Combat-UA», Волонтерська сотня 
«Україна–Світ», «Сестри перемоги», Центр «Миротворець» та низка 
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інших. Головними напрямами їхньої допомоги є первинні консультації, 
інформаційна підтримка, соціальна адаптація, психологічна підтримка, 
тимчасове поселення, гуманітарна допомога (адресна), юридичні кон-
сультації, консультації із працевлаштування, гаряча лінія. Після 2014 
року волонтерська діяльність отримала велике суспільне та державне 
визнання, яке проявилося в високих рейтингах суспільної довіри, у дер-
жавних та недержавних нагородах, перейменуваннях вулиць тощо. 

Таким чином, чинне законодавство створює передумови для розви-
тку волонтерства як суспільно корисної діяльності на території України. 
Головним актом правового регулювання волонтерства в Україні є Закон 
України «Про волонтерську діяльність», що визначає категорії «волон-
терства», «волонтера», охоплює більшість аспектів волонтерської діяль-
ності та визначення статусу осіб, які її здійснюють. Однак цей закон 
потребує певного удосконалення шляхом врахування відповідної між-
народної практики. Зрештою, наявність профільного законодавства ви-
гідно вирізняє нашу країну з-поміж багатьох європейських держав. 

--------------------------
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ зА ПРОТИПРАВНЕ 
зАВОЛОДІННя МАйНОМ ПІДПРИЄМСТВА В МЕХАНІзМІ 

зАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВІД РЕйДЕРСЬКИХ 
зАХОПЛЕНЬ

Босяк М. Б. 
студенка

Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Інституційні основи захисту права власності від протиправних пося-
гань передбачені нормами цивільного, корпоративного, адміністратив-
ного, кримінального права. Кримінально-правові заходи застосовують 
за таких обставин, коли злочин вже вчинений, а норм інших галузей 
права не достатньо для того, що вирішити конфлікт та поновити втраче-
ні економічні права потерпілої сторони. 

Закон № 642-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 10 жовтня 2013 року є 
одним з тих нормативних актів, який встановлює кримінально-правові 
механізми захисту від рейдерської діяльності в Україні. Так, Криміналь-
ний кодекс України (надалі – КК України) було доповнено статтями 
205-1 та 206-2, які, як вказано у пояснювальній записці до законопроек-
ту, повинні були забезпечити ефективну кримінально-правову протидію 
протиправному поглинанню та захопленню підприємств [1]. 

Стаття 205-1 встановлює кримінальну відповідальність за проти-
правне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Пред-
метом злочинного посягання у даному складі злочину визначено майно 
підприємства, установи, організації. У цьому контексті необхідно ви-
значити, що саме становить майно юридичної особи. Цивільний кодекс 
України до складу підприємства як єдиного майнового комплексу від-
носить усі види майна, призначені для його діяльності, у тому числі 
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земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, 
продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку 
або інше позначення та інші права [2]. Ю. В. Біляк також звертає увагу, 
метою рейдерських захоплень може бути не лише майно підприємства в 
легальному його визначенні, а я такі об’єкти, як контракти, унікальний 
трудовий колектив, технології [3, c. 43]. Вважаємо, що варто погоди-
тись з цією думкою, адже рейдерів, зазвичай, цікавить конкретне під-
приємство як інструмент володіння активами, які можуть бути різними 
за суттю. 

Вважаємо, що у даній статті помилково включено до складу майна 
підприємства частки, акції, паї їх засновників, учасників, акціонерів, 
членів. Насправді власністю підприємства є не акції, частки, паї влас-
ників підприємства, а те майно, яке вони передавали у статутний фонд 
підприємства під час його утворення, перелік якого наводиться вище [4, 
c. 406]. Особи, які формували статутний капітал товариства, є не влас-
никами переданого ними майна, а юридичної особи загалом пропорцій-
но до вартості переданого ними майна. З огляду на це формулювання 
диспозиції аналізованої статті повинно бути зміненим. 

Слід відзначити, що до включення до Кримінального кодексу Укра-
їни статті 206-2 усі можливі прояви суспільно-небезпечних діянь, пе-
редбачених нею, повністю охоплювалися статтями, що встановлюють 
злочини проти власності (ст. 190 КК України) та статтями 357 і 358 КК 
України. Крім того, порівнюючи санкції у вищезазначених статтях, які 
у правозастосуванні будуть конкурувати між собою, слід зазначити, що 
фактично відповідальність за статтею 206-2 у переважній більшості ви-
падків буде більше м’якою. До внесення аналізованих змін до кримі-
нального закону протиправне заволодіння майном підприємства шля-
хом вчинення правочинів на підставі підроблених документів, печаток, 
штампів кваліфікували як два окремі злочини: шахрайство та підробку, 
використання, викрадення документів, печаток, штампів. Відповідно до 
внесення змін у кримінальний закон 10 жовтня 2013 року, дії винного 
кваліфікувались би за обома частинами статті за сукупністю, й, імовір-
но, остаточне покарання за обидва злочини могло б бути більш суво-
рим. 

Так, Є. В. Калмикова звертає увагу, що існує лише два основних ви-
падки виправданого описання вже кримінально караних діянь в межах 
нових статей кримінального закону, зокрема, коли нова стаття описує 
одну з найбільш небезпечних форм прояву такого діяння та, відповідно, 
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передбачає значно суворіше покарання за вчинення такого злочину [5, 
c. 15]. Із порівняння санкцій основних складів злочинів, передбачених 
статтями 206-2 та 358 Кримінального кодексу України, випливає, що за-
конодавець встановив не лише однакові види, а й розміри покарань за 
такі діяння. Більше того, частиною 1 статті 206-2 Кримінального кодексу 
України повністю охоплюється і підроблення документів, які подаються 
для реєстрації юридичних осіб, і використання таких підроблених доку-
ментів (у диспозиції статті – умисне подання для проведення реєстрації 
документів, які містять завідомо неправдиві відомості). 

Таким чином, стаття 206-2 містить як формальні, так і логічні помил-
ки, на законодавчому рівні потрібно змінити формулювання диспозиції 
статті та переглянути види і розміри покарань у санкції. Проте незважа-
ючи на те, що аналізована стаття виписана недосконало, включення у 
текст кримінального закону спеціальних складів злочинів, спрямованих 
на покарання осіб, що здійснюють рейдерські дії, в цілому є позитивним 
моментом. Воно означає послідовність політики держави у сфері анти-
рейдерської боротьби. 

--------------------------
Пояснювальна записка від 28.04.2010 року до проекту Закону про 1. 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії про-
типравному поглинанню та захопленню підприємств / Режим доступу: 
http://w1. c1. rada. gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45160

Цивільний кодекс України : чинне законодавство України зі змі-2. 
нами та доп. станом на 05 грудня 2012 р. Київ, 2012. 272 с. 

Біляк В. Ю. Стратегія превентивного захисту корпорації проти 3. 
рейдерської атаки/ В. Біляк// Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – С. 
43-47 43

Грищенко Н. М. Відображення механізму правоутворення та пра-4. 
вотворчості кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння 
майном підприємства, установи, організації. Н. М. Грищенко / Матеріа-
ли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 15.03.2018 
року). – С. 401-406. 

Калмикова Є. Лікарський засіб від хвороби суспільства чи плаце-5. 
бо? : встановлення кримінальної відповідальності за протиправне заво-
лодіння майном підприємства, установи, організації / Є. Калмикова, Д. 
Калмиков // Юридичний вісник України. – 2014. – № 14. – С. 14–15. 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

227

СУДОВИй ПРЕЦЕДЕНТ І йОГО фОРМА ІСНУВАННя В СшА 
яК ПРИКЛАД фОРМУВАННя ДЖЕРЕЛ ПРАВА В УКРАїНІ

Бурдяк Н. А. 
студентка 2 курсу Юридичного факультету

Чернівецький національний університет Ім. Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна

Правова система Сполучених Штатів Америки почала формуватись 
ще в XVII столітті. За період свого існування вона змінювалася, розши-
рювалася і вдосконалювалася, поєднуючи в собі багато особливостей 
англійського загального права і традицій Королівства Англії. На даний 
момент, ця правова система вважається однієї з найліберальніших і най-
комфортніших для сприйняття суспільством. Щоб детально зрозуміти 
як їм вдалось досягнути такого результату, потрібно проаналізувати 
джерела і особливості права США[1,c. 35]. 

Сполучені Штати Америки відносяться до англосаксонської пра-
вової сімї, основним джерелом права, в якій є судовий прецедент, що 
створюється судовою практикою. Таку специфіку Америка перейняла в 
Англії, і прийнято вважати, що саме англійське право покладено в осно-
ву правової системи США. Проте, враховуючи федеративну структуру 
данного континента потрібно зазначити, що Американьске право існує 
та розвивається на двох рівнях – штатів та федерації [4]. В такій системі 
кожен штат має досить широку автономну концепцію, в межах якої вони 
створюють власне законодавство та відповідну систему прецедентно-
го права. Також суди кожного зі штатів здійснюють свою юрисдикцію 
незалежно один від одного, згідно власного законодавства. Саме це і 
вносить деякі розбіжності у право країни, оскільки дане законодавство 
у багатьох аспектах є різним. Зазвичай право США будується на особли-
востях кожного штату, культурі суспільства і загальній свідомості гро-
мадян. Така структура є надзвичайно прогресивною і демократичною 
оскільки базується на потребах не всього суспільства, а конкретного 
регіону громадян, які мають свої звичаї і традиції, та на законодавчому 
рівні можуть їх закріплювати не зустрічаючись з проблемою не сприй-
няття іншими штатами чи регіонами. 

Основною особливістю кожного штату є наявність в них безлічі ет-
нічних груп і національних меншин, тобто людей які мають різну ре-
лігію і культуру, рівень право- обізнаності і розуміння, тому вони і по 
різному сприймають ті чи інші нормативні акти. 
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Зокрема, на даний момент 5 штатів Америки (Вашингтон, Орігон, 
Колорадо, Аляска, Меріленд) мають законодавчі акти про повну лега-
лізацію марихуани. Натомість, 21 штат (Каліфорнія, Невада, Арізона, 
Нью-мексико, Монтана, Міннесота, Айово, Міссурі, Нью-Йорк, Мен 
та інші) закріпили тільки медичне застосування і користування даного 
продукту. Ще 4 штати(Небраска, Огайо, Північна Кароліна і Місісіпі) 
декреміналізували її, а інші ж регіони, а саме 21 штат, взагалі заборони-
ли. Таке вирішення даної проблеми, забезпечило закріплення бачення 
кожного об’єднання громадян цієї країни і дозволило демократично ви-
рішити питання, не зобов’язуючи нікого порушувати свої сталі прин-
ципи, звички, і засади. Фактично реалізувавши основне право безлічі 
світових конвенцій, де закон створюється для забезпечення всіх прав і 
потреб людини, а не людина підлаштовується під рамки закону. 

Важливо зазначити, що окрім штатних законів в США існує федера-
тивна Конституція значення якої, є найвищім в даній правовій системі. 
Конституція США є основним законом, котрий визначає ті загальні за-
сади, на яких ґрунтується суспільство. Даний акт виступає як вираз сус-
пільного договору, що легітимує владу та поєднує громадян. Конститу-
ція США має найвищий авторитет, а тому жодна людина, чи гілка влади 
не можуть ігнорувати її, а всі законодавчі акти повинні будуватися на її 
основах, що передує будь якому свавіллю адміністративним одиницям 
країни[2,c. 3]. 

Як ми бачимо, роль судового прецеденту в Америці значно відрізня-
ється від судового прецеденту Англії. Зокрема, судова практика США 
характеризується гнучким застосуванням і пристосуванням його до по-
літичних і соціально-економічних умов на кожному історичному етапі 
розвитку країни. На відміну від Англії, Верховний Суд США і верховні 
суди штатів не зобов’язані слідувати власним рішенням і мають змогу, 
таким чином, змінювати свою практику. Крім того, штати є суверенни-
ми, і правило прецеденту стосується їх компетенції лише в межах су-
дової системи відповідного штату. Зміни судової практики не рідкість, 
якщо звернутись до діяльності Верховного суду США. Вони, в основно-
му, стосуються тлумачення Конституції США, тому що саме в конститу-
ційній сфері більше, ніж в будь-якій іншій, судді не прагнуть зв’язувати 
себе своїми попередніми рішеннями. В процесі інтерпретації Конститу-
ції, Верховний суд США розробив цілий ряд категорій, зокрема: ”роз-
межування повноважень федерації і штатів”, „поліцейська влада” та ін. 
Теж саме можна сказати і про Верховні суди штатів[3,c. 363]. 
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Потрібно розуміти, що право США ніколи не засновувалось виключ-
но на судових прецедентах. В основі права США завжди були закони. На 
сьогодні кожен штат США має таку ж кількість законодавчих актів як і 
середньостатистична країна Європи. У статутному праві США існує зна-
чна кількість кодексів, що зовсім не характерні для англійського права. 
Систематизація та кодифікація у США проводяться на обох рівнях. За 
винятком штатів французького походження, в усіх інших кодекси зовсім 
не нагадують європейські. Адже у кодексах американці бачать результат 
консолідації, а не основу для вироблення і розвитку нового права. Осо-
бливою формою кодифікації в США стало створення так званих єдиних 
законів і кодексів, основна мета яких — встановити на рівні штатів мож-
ливу єдність у тих сферах загального права, де це особливо необхідно. 
Серед такого роду кодексів першим і найбільш відомим є Уніфікований 
торговий кодекс (Uniform Commercial Code), що був офіційно схвалений 
у 1962 році. 

Аналізуючи все вище сказане, можна прийти до висновку, що право-
ва система США, є доволі особливою і має як плюси так і мінуси, проте 
вона не стоїть на місці, а стабільно і прапорціїно розвивається, відкри-
ваючи для себе нові можливості і докорінно змінюючись, базуючись на 
нормах демократії і рівності. Тому, ця система, а саме її особливі форми 
джерели самого права, можуть функціонувати, як приклад, для Украї-
ни. 

Оскільки, на даний час Україна, перебуває в стані активного і бурх-
ливого державного становлення, її правова система постійно оновлю-
ється, реформується, приймаються нові численні закони та норматив-
но правові акти, які не завжди позитивно сприймаються суспільством. 
Тому, необіхдно випрацювати сталу правову основу, яка буде базуватись, 
не тільки на Європейських стандартах, а в прешу чергу на ментальних 
засадах нашого суспільства. В даний момент, в Україні проживає без-
діч національних меншин і етнічних груп, тобто людей які мають різні 
традиції і звичаї, релігію і культуру, право розуміння і навіть мову, тому 
вони і по різному сприймають сам закон. А саме через це, на мою думку, 
суб’єкти владних повноважень, при створенні нового закону, постанови 
чи іншого нормативно правового акту, повинні прапорційно враховува-
ти не тільки забезпечення самого права а і реалізацію ментальності ба-
гатошарової української нації. 

Отже, судовий прецедент США до сьогоднішнього дня відіграє важ-
ливу роль в правовій системі цієї держави, проте він має свою індиві-
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дуальну форму, яка дозволяє йому бути більш гнучким і універсальним 
джерелом права для забезпечення повного правового регулювання життя 
громадян. Оскільки судова практика Америки будується не на загально 
прийнятих світових стандартах, а на адаптації для конкретного суспіль-
ства і його устрою. Тому для України такий шлях законотворення, може 
бути новим етапом створення правовой бази і системи. Оскільки, як ві-
домо, навіть самі досконалі, демократичні, Європейські правові засади 
повинні адаптовуватись відповідно до нашого українського суспільства. 
Так, багато національного, багатошарового, але особливого і ментально 
ні на кого не схожого. 

--------------------------
Топорнин Б. Н. Система источников права : тенденции развития//1. 
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Примаченко Л. В. Система державного управління Сполучених 2. 
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Миронюк Ольга Іванівна

Права людини мають природну сутність і є невід’ємними від інди-
віда, вони позатериторіальні і позанаціональні, існують незалежно від 
закріплення в законодавчих актах держави, є об’єктом міжнародно пра-
вового регулювання та захисту. Конституція України у ст. 3 проголошує 
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людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку 
найвищими соціальними цінностями. Але не дивлячись на формальне 
закріплення, у повсякденному житті ці людські права часто порушують-
ся. Відсутність в законодавстві чіткого розмежування особистих люд-
ських прав, їхнє неправильне формулювання і тлумачення призводять 
до порушення основних підвалин існування людини. 

У нашому дослідженні здійснюється аналіз теоретичних питань, що 
пов’язаны з особистими правами і свободами людини. 

Щоб краще зрозуміти відмінності у природі прав людини, можна 
умовно поділити їх на «права» та «свободи». Говорячи про «свободи», 
ми маємо на увазі ті сфери життя людини, у які не може втручатися дер-
жава. На відміну від «свобод», забезпечення «прав» потребує виконан-
ня державою конкретних дій. Наприклад, для того, щоб ми реалізували 
право на освіту, державі недостатньо його визнавати, вона має створити 
можливості для його реалізації: побудувати школи, підготувати вчите-
лів, надрукувати підручники тощо. 

Проаналізувавши сучасну юридичну літературу можна дійти висно-
вку, що історію особистих прав людини відстежується в трьох аспектах: 
а) з моменту самого виникнення самих прав; б) з моменту виникнення 
уявлень про особисті права людини; в) історію закріплення людських 
прав у нормативно-правових актах. 

Дивлячись крізь призму цих трьох аспектів, можна виокремити такі 
ознаки особистих прав і свобод людини: основоположність, невідчужу-
ваність, невід’ємність та природність, розглядаючи поняття особистих 
прав людини через визначення загального поняття прав людини. Осно-
воположність, або ж фундаментальність, характеризує особисті права 
як базу для інших прав, їх первинність. Природність полягає в належ-
ності таких прав людині від народження чи, навіть, з моменту зачаття. 
Невід’ємність особистих прав полягає в неможливості позбавити особу 
таких прав, а невідчужуваність – у неможливості їх передачі [2, c 19]. 

Вище зазначені ознаки особистих прав людини характеризуються 
через такий суб’єкт, як людина, що є єдністю фізичного, біологічного, 
духовного та соціального, та через особисту належність таких прав, 
тобто ознаку невідчужуваності. Тобто, особисті права і свободи люди-
ни – це основоположні, невідчужувані, невід’ємні та природні права 
кожної людини, які належать їй від моменту народження та стосуються 
забезпечення її фізичної і морально-психологічної індивідуальності в 
суспільстві. 
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На думку Бисаги Ю. М., особисті права – це основні права [1, с. 5]. 
Ми погоджуємось із його твердженням і вважаємо, що особисті права 
людини є основоположними. Тобто критерієм є рівень їх важливості, а 
не закріплення чи значення для людини. Зважаючи на основоположність 
та фундаментальність особистих прав людини, до них мають входити: 
право на життя, право на гідність, право на свободу та право на особис-
ту недоторканність. Цей перелік прав логічно випливає із ст. 3 Консти-
туції України, яка проголошує людину найвищою соціальною цінністю, 
вказавши при цьому основні невід’ємні якості, які їй належать: життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека. Проте не по-
ложення Конституції визначає обсяг особистих прав людини, а навпаки 
людські права формулюють її положення. 

Тому можемо стверджувати влучність та визначальну цінність фор-
мулювання такого значення Конституції. У 1996 року, прийнявши Кон-
ституцію, Україна як держава присягнулася у повному обсязі забезпечи-
ти кожному зі своїх громадян і кожній людині, яка перебуває на території 
України, весь перелік прав, які містить Конституція. А ратифікувавши у 
1997 році Європейську Конвенцію з прав людини, українська влада по-
обіцяла світовому співтовариству забезпечити всім, хто перебуває під її 
юрисдикцією, реалізацію записаних у Конвенції прав та свобод. Це дає 
кожному громадянину підстави вимагати дотримання своїх прав, закрі-
плених у національних та міжнародних документах. Окрім цього, такий 
обсяг особистих прав людини підтверджує теорію першого покоління 
прав людини. 

Особисті права і свободи людини – це фундаментальні, невідчужу-
вані, невід’ємні та природні можливості кожної людини, які належать 
їй від моменту народження та стосуються забезпечення її фізичної і 
морально-психологічної індивідуальності [3, c. 33]. 

Підсумовуючи, попередньо відзначимо, що права людини розгляда-
ються, як основоположна ідея, що відображає людську гідність, власти-
ву кожній людині. Особисті права і свободи існують на універсальному 
рівні за межами законодавства та розглядаються як моральне й соціаль-
не та водночас як суб’єктивне право, установлене законом, а також є ви-
значальними засадами правового статусу особи. Також їхня важливість 
полягає у тому, що вони є поняттям, яке характеризує правовий статус 
людини відносно держави, її можливості й домагання в певних сферах 
суспільного життя. 

Як цінності, особисті права і свободи людини захищаються на основі 
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принципу рівності та без дискримінації, будучи при цьому найважливі-
шим компонентом соціокультурної системи, стилю цивілізації, основи 
самого суспільства й держави, її конституційного ладу. 

Зважаючи на ці обставини, очевидно, можна говорити про особисті 
права і свободи як про оціночний індикатор, який поєднує соціально-
правові та моральні імперативи як відправні, основоположні й невід-
чуджувані, що належать кожній людині, а також як своєрідний критерій 
міри розвитку людини і, відповідно, держави та суспільства. 

--------------------------
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зАРУБІЖНИй ДОСВІД РЕАЛІзАЦІї ПРАВА НА СТРАйК 
ТА йОГО ВРАХУВАННя ПІД чАС РЕфОРМУВАННя 

ТРУДОВОГО зАКОНОДАВСТВА УКРАїНИ

Віськера О. Р. 
студентка юридичного факультету

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

Право на страйк в Україні має конституційне закріплення (ст. 44) із 
зауваженням, що його метою може бути лише захист своїх економіч-
них і соціальних інтересів[1]. Однак наша держава не є лідером у єв-
ропейському та світовому масштабі за кількістю та частотою застосу-
вання цього права, почасти відбуваються страйки працівників гірничої 
або транспортної галузі, здебільшого у зв’язку з невиплатою заробітної 
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плати або порушенням умов праці. Інші держави регулярно стикаються 
з проявами страйку – найяскравіші випадки наводить у своїй праці Н. 
Швець: страйки медсестер у Швеції 2008 р., через які були відкладе-
ні 5000 операцій; страйки лікарів у Словаччині 2011 р., наслідком яких 
стало оголошення Урядом надзвичайного стану; страйк водіїв громад-
ського транспорту в столиці Естонії 2012 р., що призвело до збільшення 
кількості ДТП тощо[2, с. 55]. 

Світова практика також знає і застосування сили до страйкарів не 
лише з боку правоохоронних органів, а й з боку приватних служб без-
пеки. Безумовно, страйк, будучи публічним заходом, має тенденцію до 
неконтрольованості, оскільки до протестуючих вчителів або лікарів мо-
жуть приєднатись радикально налаштовані групи, чия діяльність спря-
мована на провокацію. Але незалежно від цього, органи правопорядку 
часто застосовують силові заходи, наслідком чого є травми учасників 
або їхнє ув’язнення [3]. 

Тому постає необхідність закріплення на законодавчому рівні базо-
вих норм, які будуть покликані урегулювати основні положення щодо 
проведення страйку та меж допустимої поведінки з боку протестуваль-
ників. Нині права та обов’язки учасників страйку закріплені у п. 3.3. 
Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу ви-
рішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних про-
цедур під час страйку, що затверджене Наказом Національної служби 
посередництва і примирення № 131 від 18.11.2008 р. :

• чітко виконувати вимоги законодавства щодо порядку проведення 
страйку;

• додержуватися законності та громадського порядку;
• дотримуватися вимог щодо забезпечення під час страйку життєз-

датності підприємства, збереження майна, недопущення загрози життю 
і здоров’ю людей, навколишньому середовищу;

• у разі визнання в установленому Законом порядку страйку неза-
конним прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного 
страйку і розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручен-
ня копії рішення суду органові (особі), що очолює страйк[4]. 

Натомість нині Проект Трудового кодексу України № 2410 від 
08.11.2019 р. не регламентує правовий статус учасників страйку взагалі, 
лише наголошуючи у ч. 1 ст. 3 на забороні дискримінації у сфері праці 
у зв’язку з участю у страйку, закріплюючи право на страйк як одне з 
основних прав працівника та вказуючи участь у законному страйку як 
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підставу призупинення трудового договору в п. 8 ч. 3 ст. 69 [5]. Такою ж 
є ситуація з положеннями Проекту Трудового кодексу України № 2410-1 
від 08.11.2019 р. [6]. 

З огляду на це вважаємо необхідним доповнити положення Проек-
тів Трудового кодексу України главами про регулювання страйків, де 
визначити також засади правового статусу учасників і перелічити їхні 
обов’язки, до яких входять: неухильне виконання вимог законодавства 
щодо дотримання громадського порядку, недопущення загрози життю, 
здоров’ю людей, навколишньому середовищу, недопущення порушення 
життєдіяльності підприємства та пошкодження його майна. Вважається 
необхідним також закріпити право протестувальників (учасників страй-
ку) звертатися до правоохоронних органів у разі обгрунтованої підозри 
щодо застосування силових заходів службами безпеки й охорони робо-
тодавця. 

Цікавим є досвід реалізації та регулювання страйків у Федератив-
ній Республіці Німеччині. Так, відповідно до тамтешнього законодав-
ства, страйком визнається навіть одноденний конфлікт за участю що-
найменше 10 працівників. Сторонами конфлікту виступає профспілка, 
яка представляє інтереси працівників та керівництво підприємства чи 
союз підприємців (роботодавців). Під час страйку, зазначає А. Пазенок, 
працівники не отримують заробітну плату, але профспілка, членство у 
якій є дуже необхідним і навіть обов’язковим, надає протестувальникам 
фінансову допомогу з власних фондів[7, с. 69]. 

Також німецьке законодавство передбачає доволі ефективний інстру-
мент у протидії страйкам – це локаут. Поняття відсутнє у вітчизняному 
законодавстві та у згаданих вище Проектах. За своєю сутністю, це тим-
часове закриття власником підприємства чи установи під приводом еко-
номічних труднощів, але насправді як відповідь учасникам страйку. У 
разі його застосування відбувається позбавлення працівників, які взяли 
участь у протесті, усіх виплат [8, с. 82]. Так, здебільшого локаут розгля-
дається у науковій доктрині як негативне явище, репресивний стосовно 
учасників страйку захід впливу, спрямований на придушення публічно-
го конфлікту роботодавцем. 

Втім, видається можливим закріпити це поняття у вітчизняному тру-
довому законодавстві як протидію саме незаконним страйкам. Однак 
для реалізації такого задуму необхідно також звернути увагу на крите-
рії визнання страйку незаконним. Відповідно до ст. 22 Закону України 
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», 
незаконними є страйки:
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• оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних 
кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з 
вимогами, що порушують права людини;

• оголошені без додержання найманими працівниками, профспіл-
кою, об’єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами ви-
мог профільного законодавства;

• розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілкою, 
об’єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами вимог 
цього Закону

• які оголошені та/або проводяться під час здійснення примирних 
процедур, передбачених цим Законом[9]. 

На наше переконання, застосування локауту цілком можливе як 
ненасильницька протидія незаконним страйкам, які проводяться з по-
рушенням законодавчих вимог або з метою маніпуляції з боку пра-
цівників. Однак постає також і низка вимог до законності та обгрун-
тованості рішення про визнання страйку незаконним, адже ці процеси 
є суб’єктивними. Тому пропонуємо ключові положення аналізованого 
щойно Закону також закріпити у майбутньому Трудовому кодексі Укра-
їни з метою уніфікації трудового законодавства. 

Щодо поняття локауту, то у науці трудового права є чимало проти-
вників його закріплення, однак існують і винятки. В. Лазарев наголосив 
на можливості закріплення у чинному трудовому законодавстві лише 
одного випадку правомірного застосування локауту, а саме у випадку 
визнання страйку незаконним у відповідь на такий страйк [10, с. 10]. 
На наш погляд, така позиція є оптимальною для законотворця під час 
реформування трудового законодавства, хоча би з огляду на те, що праву 
працівників на страйк як інструменту захисту своїх прав має корелюва-
ти право роботодавця на захист своїх інтересів. Зарубіжний досвід за-
стосування локауту, зокрема, німецький, це наглядно демонструє. 
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зАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СМАРТ КОНТРАКТУ

Гарник М. О. 
Студентка 4 курсу

Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Актуальність дослідження смарт контракту нерозривно пов’язана з 
одним з головних напрямів розвитку сучасної цивілізації – оцифрову-
ванням. Цифрова революція принесла нові способи формалізації відно-
син та контрактів. Одним із таких способів є смарт контракт, як альтер-
натива класичному варіанту договору. 

Вперше концепція смарт контракту була запропонована вченим в 
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галузі інформатики, криптографії, а також в сфері права Ніком Сабо в 
1996 році, як «високорозвинена практика» договірного права. Він визна-
чав смарт контракт як певний алгоритм дій (набір обіцянок, як говорить 
сам Нік Сабо), у цифровій формі, на основі криптографічних протоколів 
(набір правил, що регламентують певний порядок дій), в межах яких 
сторони виконують взяті на себе обов’язки [11]. Однак станом на той 
момент, ця ідея не була розвинута. 

Новим етапом у становленні смарт контракту став 2008 рік, коли 
Сатоші Накамото представив свій інноваційний проект Блокчейн (до-
слівно “ланцюжок блоків”) як повністю децентралізовану цифрову тех-
нологію, яка підтримує перевірку, виконання та запис транзакцій між 
різними сторонами. [10] Це було абсолютно нове рішення вікової люд-
ської проблеми недовіри один до одного на той час. 

Першим і найбільш яскравим прикладом реалізації технології блок-
чейн є криптовалюта біткоїн [4, с. 1], яка з 2008 року фактично перевер-
нула усталене бачення ведення транзакцій. Власне з того часу починає 
широко розвиватись тема смарт контрактів. Особливого розголосу дана 
тема набуває з 2015 року, коли Віталіком Бутеріним була заснована одна 
з найкращих платформ для реалізації смарт контрактів – Ethereum. 

Не дивлячись на те, що сьогодні існує багато платформ для втілен-
ня в життя смарт контрактів, наприклад такі як Stellar, Lisk, Cardano, 
Neo, Rootstock та інші, платформа Ethereum користується найбільшою 
популярністю, оскільки має ряд переваг. Насамперед це те, що вона ба-
зується на технології блокчейн. Тому, для того щоб зрозуміти як вона 
функціонує, пропоную розглянути принцип дії блокчейну. 

Поняття «система блокчейн» в п. 5 ч. 1 ст. 1 Проекту Закону України 
«Про обіг криптовалюти в Україні» вживається в значенні децентралізо-
ваного публічного реєстру усіх проведених криптовалютних транзакцій, 
які були проведені суб’єктом криптовалютних операцій. Тобто блокчейн 
можна охарактеризувати як розподілену базу даних, що зберігає впоряд-
ковані економічні транзакції. 

Після того як конкретна транзакція була підтверджена сторонами, 
вона автоматично записується в певну структуру (так званий блок), яко-
му присвоюється властивий лише йому геш-номер. Кожен наступний 
блок містить в собі відомості про транзакцію, всю інформацію, що була 
включена до попереднього блоку, а також інформацію, зафіксовану у 
всіх попередніх блоках, так зване геш дерево (дерево Меркла). Таким 
чином можна їх впорядкувати у вигляді ланцюжка, який дозволятиме 
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простежити історію всіх транзакцій. Варто зауважити, що інформація 
про створення такого блоку і проведення транзакції поширюється між 
всіма користувачами мережі [5, с. 6-7]. Інформація, що була внесена в 
цю базу даних не може бути змінена сторонами-учасницями операції, і 
відповідно не потребує участі третьої сторони як гаранта безпеки [6, с. 
35]. 

Завдяки тому що платформа Ethereum використовує такі мови про-
грамування як Solidity та. Vyper користувачі можуть втілювати в життя 
різного роду смарт контракти, оскільки ці дві мови програмування до-
зволяють описати бажані параметри операції. Крім того, унікальність 
платформи Ethereum проявляється ще й в тому, що вона є прийнятною 
для інших платформ, таких як Hyperledger Burrow та Counterparty [7, с. 
2 ]. 

Можливість укладати смарт контракти напряму закріплена в зако-
нодавстві деяких штатів. Так, зокрема, в законодавстві штату Арізона 
(США) визначено, що смарт контракт це комп’ютерна програма, яка 
активується подіями, що відбуваються, та реалізується в розподілено-
му децентралізованому відтворюваному реєстрі, де учасники наділені 
можливістю управляти і передавати свої активи [2]. 

Закон штату Тенесі (США) про електронні договори містить схоже 
визначення смарт контракту, де крім можливості управляти і передавати 
свої активи, учасники можуть, зокрема, створювати і поширювати такі 
активи в реєстрі, синхронізувати інформацію та управляти правами до-
ступу до програмного забезпечення [3]. 

На основі того, що смарт контракти реалізуються за допомогою різ-
ного роду платформ більшість науковців також вважає їх програмним 
забезпеченням, а їх реалізацію – просто результатом виконання програ-
мою певного закладеного алгоритму дій. 

Так зокрема, Е. Міллер вважає: смарт контракт є комп’ютерною 
програмою, яка базується на технології блокчейн, виконання якої здій-
снюється шляхом створення нових блоків, що в подальшому формують 
блокчейн мережу [8, с. 81]. 

К. Езе характеризує смарт контракт як комп’ютеризований протокол 
транзакцій, в межах якого автоматично виконуються умови домовле-
ності. Це специфічне застосування технології блокчейн, комп’ютерна 
програма, яка регулює та автоматизує відносини між двома або більше 
сторонніми сторонами [9, с. 540]. 

Проте, я вважаю, не доцільно визначати смарт контракт суто як 
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комп’ютерну програму, тому що перш за все це є компроміс учасників 
договору, вираження їхньої волі, а отже вбачаю за необхідне запропо-
нувати авторське визначення даного поняття. Смарт контракт – це до-
мовленість між двома, або більше сторонами, спрямована на зміну, при-
пинення або створення цивільних прав та обов’язків, що укладається за 
допомогою програмного забезпечення, в основі якого лежить децентра-
лізована база даних блокчейн, та виконується автоматично, без участі 
сторін, що її уклали. 

Аби ширше розкрити зміст поняття смарт контракту, слід виділити 
наступні особливості, які його характеризують. 

Перш за все, це його електронна природа. Договір укладається в 
письмовій або усній формі. Також, останнім часом досить поширеною 
стала електронна форма укладення, яка є різновидом письмової. Смарт 
контракт може існувати виключно в електронному форматі. Неможливо 
реалізувати смарт контракт без відповідного програмного забезпечен-
ня. 

По-друге, своєрідна специфіка вираження волі майбутніх сторін. 
Умови договірних відносин викладаються чітко та однозначно і в по-
дальшому фіксуються за допомогою мови програмування та крипто-
графії таким чином, щоби алгоритм виконання був зрозумілий для про-
грамного забезпечення. 

По-третє, особливістю смарт контракту є його умовний характер. 
Він виконується за алгоритмом «якщо це, то це», тобто певний результат 
може настати лише за існування конкретних для цього умов. 

По-четверте, змінити погоджені умови не надається можливим, 
оскільки інформація про транзакцію одразу ж вноситься в децентралі-
зовану мережу даних блокчейн (утворюється новий блок) і одночасно 
поширюється між всіма користувачами мережі. 

По-п’яте, розрахунки між сторонами можуть здійснюватись суто в 
криптовалюті. Для кожної платформи встановлена своя криптовалюта, 
для Ethereum – це ether (ефір). 

Також необхідно наголосити на такій характерній рисі смарт контр-
акту як автоматичне виконання погоджених умов. Після того, як смарт 
контракт був укладений, його виконання здійснюється автоматично і не 
потребує схвалення, тобто виконання не залежить від волі сторін. Таким 
чином, сторони (або навіть треті сторони) не мають жодних можливос-
тей зупиняти або змінювати цей процес, навіть якщо вони передума-
ють. 
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ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

Гелик А. В. 
студентка групи М6-Є

Львівський національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна 

Товарний знак, фірмовий знак, знак компанії або більш сучасною мо-
вою – логотип, бренд. Все перелічене вище мовою законодавця імену-
ється як торговельна марка (trade mark) або знак для товарів та послуг та 
є одним із найпопулярніших засобів індивідуалізації товарів і учасників 
господарського обігу, а також одним із об’єктів права інтелектуальної 
власності. 

Визначення, яке наводить Цивільний кодекс України передбачає, що 
торговельною маркою може бути позначення або комбінація позначень, 
які можуть вміщувати: слова, літери, цифри, зображувальні елементи, та 
навіть комбінації кольорів. [1] Окрім цього, національне законодавство 
містить спеціальний нормативно-правовий акт – Закон України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг», де наводиться визначення 
знаку як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняють-
ся від товарів і послуг інших осіб. [2] Таке різноманіття у термінології 
спричиняє складність для єдиного розуміння та застосування понять, 
що свідчить про недосконалість українського законодавства. 

Базовою функцією торговельної марки є те, що вона допомагає спо-
живачам ідентифікувати певні товари та послуги, які пропонує їм ринок. 
Окрім цього, не менш важливим є те, що добре відома або уже відома 
споживачам торговельна марка покликана визначити якість та вартість, 
тобто вона виступає як гарантія якості товарів. Факультативною функці-
єю є рекламна, яка формує уявлення про певний вид товарів, поширює 
інформацію про них за допомогою спеціальних психологічних прийо-
мів (наприклад: певні кольори логотипів краще сприяють бажанню спо-
живача купити товар), а також збільшує попит на них на ринку. Власне, 
із стрімким зростання технологій, рекламна функція все більше набуває 
актуальності та необхідності, оскільки на даний момент майже не існує 
товарів та послуг, які не рекламуються зовсім. Без реклами та маркетин-
гу такі товари є приреченими канути в Лету у сучасному суспільстві. 

Добре відомими торговельні марки в України визнає Апеляційна па-
лата як колегіальний орган Міністерства економічного розвитку і тор-
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гівлі України, рішення якої вводиться в дію наказом цього міністерства. 
Серед знаків, які були визнані добре відомими в Україні за 2019 рік існу-
ють такі: ГЕМАТОГЕН (наказ Мінекономрозвитку № 245 від 22.10.2019 
р.), JOIN UP (наказ Мінекономрозвитку № 801 від 08.05.2019 р.), Мак 
(наказ Мінекономрозвитку № 1038 від 19.06.2019 р.). [3]

Технологічний «бум» та постійна вибагливість споживача сприяє 
продукуванню різноманітних видів торговельних марок. Окрім загаль-
них видів, таких як: словесні, зображувальні, об’ємні, комбіновані, є і 
марки особливого роду, наприклад звукові, світлові, та навіть ті, які до-
помагають себе ідентифікувати за запахом та дотиком. 

Спеціальна процедура реєстрації знаків для товарів та послуг відбу-
ється шляхом звернення до компетентних органів держави із встановле-
ним пакетом документів, передбачених законодавством відповідної дер-
жави. Якщо мова йде про реєстрації торговельної марки за українським 
законодавтсвом, то в Україні органом, до якого звертаються із заявою 
усі бажаючі зареєструвати торговельну марку є Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Дане 
підприємство наділене рядом повноважень із питань, які стосуються 
інтелектуальної власності, зокрема саме ним опрацьовуються подані за-
яви, здійснюються перевірки торговельних марок шляхом проведення 
експертиз (формальної та кваліфікаційної) та за позитивних результатів 
видаються свідоцтва на знаки товарів та послуг. [4]

Безперечно існує декілька опцій, якими передбачає реєстрацію тор-
говельної марки. До таких належать: реєстрація тм окремо у кожній дер-
жаві; реєстрація тм за Мадридською угодою; реєстрація тм в країнах 
Євросоюзу (Community Trade Mark). Звісно, що кожна із перелічених 
процедур має свої переваги та недоліки. Найвигіднішою, як мені ви-
дається, є реєстрація торговельної марки в Євросоюзі, а саме через те-
риторіальне поширення аж на 27 країн, які входять до Європейського 
Союзу. 

Перш, ніж почати процедуру реєстрації торговельної марки, слід ви-
значитися із класами відповідно до Міжнародної класифікації товарів і 
послуг для реєстрації знаків (МКТП), яку було прийнято угодою, підпи-
саною під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 році 
(Ніццька угода). Всього існує 45 класів. Короткою класифікацією таких 
класів є: 1) з 1 по 34 містяться класи для товарів або сфер діяльності, 
які займаються виробництвом продукції; 2) з 35 по 45 – це класи послуг 
або сфер діяльності, які займаються наданням послуг. Також варто взяти 
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до уваги те, що за кожен обраний клас сплачується встановлена ставка 
збору. 

Для того, аби зареєструвати знак для товарів та послуг за національ-
ною процедурою бажаючі повинні подати: заяву про реєстрацію знака; 
зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для 
яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП. [5]

Одним із дієвих способів захисту прав на торговельну марку є судо-
вий. Так, суб’єкт прав інтелектуальної власності на торговельну марку 
може заборонити використовувати таку іншими особами у судовому по-
рядку. 
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ВИКЛИК чАСУ
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Студентка 6 курсу Львівського національного

університету і. Івана Франка
м. Львів, Україна

При дослідженні питання регулювання лісосмуг важко переоцінити 
їхню роль. Перш за все це пов’язано з тим, що вони знижують швид-
кість вітру, затримують сніг на полях, зменшують поверхневий стік 
талих вод, попереджають вітрову ерозію ґрунту, а також підвищують і 
стабілізують урожайність сільськогосподарських культур. 

Актуальність теми зумовлена тим, що у полезахисних лісових сму-
гах, які знаходяться на землях запасу селищних рад, охорона, догляд 
та відтворення не здійснюються, що призводить до неможливості ви-
конання насадженнями своїх захисних функцій. Внаслідок зрідження 
насаджень самовільними рубками розвиваються процеси задерніння і 
ущільнення ґрунтів, поява порослевої і чагарникової рослинності. Часто 
лісові смуги стають місцем для випасання худоби, звалищ сміття, роз-
садниками бур’янів, страждають від пожеж під час паління стерні тощо. 
Відсутність лісівничого догляду призводить до того, що лісові смуги 
втрачають захисні властивості. 

Визначаючи правовий статус лісосмуг та лінійних насаджень, необ-
хідно вказати на те, що Законом України від 10.07.2018 року № 2498-VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирі-
шення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призна-
чення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 
який набрав чинності з 01.01.2019 року, встановлено ряд нових принци-
пових положень, які спрямовані на врегулювання суспільних відносин у 
сфері використання та охорони полезахисних лісових смуг і земельних 
ділянок під ними. 

Так, відповідно до п. б ч. 2 статті 22 Земельного кодексу України 
полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що від-
несені до земель інших категорій належать до несільськогосподарських 
угідь земель сільськогосподарського призначення. 

Ч. 1 статті 4 Лісового кодексу України встановлює, що до лісового 
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фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насаджен-
ня лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара, проте у стаття 5 Лісо-
вого кодексу України вказує, що до земель лісогосподарського призна-
чення не належать землі, на яких розташовані полезахисні лісові смуги, 
про що свідчить різний правовий статус таких земель та їх відмінність 
від полезахисних лісових смуг. 

Дане положення також закріплено і в частині другій статті 55 Зе-
мельного кодексу України, відповідно до пункту «г» якої до земель лісо-
господарського призначення не належать землі, зайняті полезахисними 
лісовими смугами на землях сільськогосподарського призначення. 

Таким чином, остаточно визначено правовий статус даних земельних 
ділянок як земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що 
на законодавчому рівні виключає можливість нецільового використання 
даних земельних ділянок у майбутньому. 

Також до вже згаданих змін у законодавство поставало питання як 
саме і хто відповідає за збереження полезахисних лісових смуг. 

Наразі ч. 7 статті 37-1 Земельного кодексу України закріплює поло-
ження, щодо якого земельні ділянки під полезахисними лісовими смуга-
ми, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, 
передаються у постійне користування державним або комунальним спе-
ціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та юридичним осо-
бам з обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо 
утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними 
функцій агролісотехнічної меліорації. 

Одним із прикладів застосування цієї статті на практиці є Рішен-
ня Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області 
від 16.04.2019 року, яким сільська рада вирішила передати в постійне 
користування спеціалізованому КП «Добробут» земельні ділянки під 
полезахисними лісосмугами на території Сергіївської сільської ради 
загальною площею 105,73 га та заліснені території загальною площею 
42,5 га. Додатково у цьому рішенні рада затвердила Правила утримання 
та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сіль-
ськогосподарського призначення [1]. 

Варто вказати, що необхідність таких Правил передбачена вже у зга-
даній статті 37-1 Земельного кодексу України, що визначає, що Правила 
утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на 
землях сільськогосподарського призначення, встановлює Кабінет Міні-
стрів України. Проте, на цей час такий нормативно-правовий акт досі 
не прийнятий, а є лише Проект постанови Кабінету Міністрів України 
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«Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лі-
сових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначен-
ня» від 26 лютого 2019 року [2]. Такий документ розробляються вперше 
в Україні. 

Зазначеним Проектом правил визначається процедура утримання та 
збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сіль-
ськогосподарського призначення, зокрема встановлюються:

механізм і підстави для проведення заходів;• 
показники характеристики лісомеліоративного стану насаджень, • 
залежно від виду, конструкції, вікового періоду, лісівничо-
меліоративної оцінки;
комплекс заходів поліпшення їх якісних показників, біологічної • 
стійкості і меліоративної ефективності (зріджування в процесі 
рубок догляду, рубки, пов’язані з реконструкцією, створення 
(відновлення), агротехнічний догляд та доповнення, збереження 
від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та ін-
шого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб);
умови, що негативно впливають на збереження та використання • 
полезахисних лісових смуг [2]. 

Законодавством не визначено питання щодо складу осіб, яким зе-
мельні ділянки під полезахисними лісовими смугами можуть бути пе-
редані, а саме: земельні ділянки в масиві земель сільськогосподарсько-
го призначення можуть використовуватись кількома власниками та/
або орендарями одночасно, то залишається питання який із власників/
користувачів повинен доглядати за земельними ділянками під полеза-
хисними лісосмугами. Видається раціональним, закріпити обов’язок за 
власником/користувачем, якому належить право користування чи воло-
діння істотною частиною масиву земель сільськогосподарського при-
значення щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг, 
розташованих на землях сільськогосподарського призначення, що об-
межують його масив. 

Відсутність достовірних відомостей про стан, кількість земельних 
ділянок під полезахисними лісосмугами та самими такими ліомугами в 
цілому також становить певну проблематику. 

Дані офіційної статистики про ці лісові насадження зупинилися на 
рівні 1996 року. Тому загальне уявлення про динаміку полезахисних 
смуг можна буде отримати, якщо провести інвентаризацію всіх лісових 
насаджень, що не входять до земель лісового фонду [3]. 
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Таким чином, особливу увагу слід приділити інвентаризації таких 
земель. Перший крок встановлений у п. б частини 3 статті 35 Закону 
України «Про землеустрій», яка вказує, що при проведенні інвентари-
зації масиву земель сільськогосподарського призначення здійснюються 
заходи щодо формування земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення під полезахисними лісовими смугами та іншими захис-
ними насадженнями, які обмежують масив та земельні ділянки, розта-
шовані уздовж масиву. Проте підставою для проведення інвентаризації 
масиву земель сільськогосподарського призначення визначається для 
земель державної власності – рішення органу виконавчої влади, уповно-
важеного здійснювати розпорядження земельною ділянкою або в інших 
випадках – рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої 
знаходиться масив. Таке законодавче формулювання не у всіх випадках 
забезпечуватиме процедуру інвентаризації, що не дасть змогу за певний 
час оцінити достовірний стан полезахисних лісосмуг. 

Зважаючи на все вище викладене необхідно зробити наступні висно-
вки. Полезахисні лісосмуги визначено як несільськогосподарські угіддя 
земель сільськогосподарського призначення. Передбачені Земельним 
кодексом України Правила утримання та збереження полезахисних лісо-
вих смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення 
досі не прийняті Кабінетом Міністрів України, проте розроблений їхній 
проект. Залишається невизначеним склад осіб, яким земельні ділянки 
під полезахисними лісовими смугами можуть бути передані при наяв-
ності двох і більше таких осіб у одному масиві. Закріплення обов‘язку 
утримання та збереження полезахисних лісосмуг за володільцем чи ко-
ристувачем, що має у володінні чи користуванні істотною частиною ма-
сиву. Необхідна інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами 
та їх стан, яку слід визначити як обов’язкову. 

--------------------------
1. Рішення Сергіївської сільської ради Гадяцького району Пол-

тавської області від 16.04.2019 року [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://sergiyvska-rada. gov. ua/vlada/rishennia-
sesii/707-pro-peredachu-zemelnykh-dilianok-pid-polezakhysnymy-
lisosmuhamy-u-postiine-korystuvannia-skp-dobrobut. 

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташо-
ваних на землях сільськогосподарського призначення» від 26 лютого 
2019 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://
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minagro. gov. ua/ua/npa/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-
zatverdzhennya-pravil-utrimannya-ta-zberezhennya-polezahisnih-lisovih-
smug-roztashovanih-na-zemlyah-silskogospodarskogo-priznachennya. 

3. Локтєва-Маклашова Н. В. Новели законодавства України щодо 
врегулювання правового режиму полезахисних лісових смуг та земель-
них ділянок під ними [Електронний ресурс] / Локтєва-Маклашова Н. 
В, Майстренко М. О // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 
Спецвипуск. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://apnl. dnu. in. 
ua/2019/24. pdf. 

зНАчИМІСТЬ ГІПОТЕзИ яК ЕЛЕМЕНТУ ПРАВОВОї НОРМИ 
В СУчАСНІй зАГАЛЬНО-ТЕОРИТИчНІй юРИСПРУДЕНЦІї

Дорош К. В. 
Студентка I курсу юридичного факультету 

Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича 
м. Чернівці, Україна

Сьогодні важко уявити сучасну юриспруденцію без впровадження 
нових положень законодавства, які спрямовані на відповідність еволю-
ційного розвитку українського суспільства, особливо після змін, які від-
булися у державі. Тому надзвичайно актуальним є питання щодо зміс-
товності гіпотези правового припису як обов’язкового структурного 
елементу, без якого дія даного припису є неможливою. 

На думку більшості науковців, структурою норми права є внутрішня 
побудова норми, поділ її на складові (елементи). Таким чином, доводить-
ся до відома про класичну побудову юридичної норми. Це пояснюється 
тим, що в нормі права насамперед перелічені умови (обставини), за яких 
вона підлягає застосуванню (гіпотеза); далі йде виклад самого правила 
поведінки (диспозиція); нарешті, в нормі міститься вказівка на наслідки 
невиконання цього правила (санкція). Як відомо, будь-яка норма права 
може бути викладена у вигляді формули «якщо. . ., то. . ., інакше». Так, 
О. В. Петришин вважає, що без диспозиції норма є неймовірною, без 
гіпотези — безглуздою, без санкції — неспроможною [2,с. 233]. 

Взагалі варто розібратися, що ми розуміємо під поняттям «гіпотеза». 
Гіпотеза як елемент норми розуміється лише у правовій сфері. Загалом, 
це поняття було запозичено з інших сфер суспільної діяльності і, відпо-
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відно до сфери має дещо відмінні значення. Наприклад, філософським 
змістом поняття «гіпотеза» є певна форма знання і пізнання, в основі 
якої лежить припущення про існування чогось або про його якості, сут-
ність і природу. [3,с. 27]. 

У доктринальних джерелах із загальної теорії права гіпотезою ви-
знають частину норми, в якій здійснюється опис якихось фактичних 
життєвих умов, що характеризуються певним часом, певним місцем, 
певними суб‘єктами, конкретними обставинами для реалізації правила, 
закріпленого у нормі (або «для виникнення у реальності певних відно-
син») [1, с. 38]. 

Так, зокрема, в наш час під поняттям «гіпотеза» визначається як час-
тина норми права, що вказує на життєві обставини, за наявності та/або 
відсутності яких реалізується правило поведінки (диспозиція). Визначе-
но, що першим і в багатьох випадках невід’ємним елементом відносно 
визначеної норми права є гіпотеза як така частина правової норми, що 
не містить достатньо повних даних про умови та обставини дії норми 
й обмежує її застосування певним колом формальних вимог, сукупність 
яких визначає і є підставою виникнення, зміни чи припинення право-
відносин. За допомогою гіпотези певний варіант поведінки, сформульо-
ваний в нормі права, прив’язується до конкретного життєвого випадку, 
конкретного суб’єкта, часу і місця. Гіпотеза нібито «вдихає життя» у 
правило поведінки і тому виступає необхідною умовою обов’язковості 
диспозиції [ 2, с. 234]. 

З огляду на вищесказане, можна зробити висновок, що гіпотеза як 
невід’ємна особлива частина правового припису є дійсно обов’язковою, 
адже вона відображається у більшості нормативно-правових актів. Та-
ким чином, без наявності гіпотези у змісті закону, існування правового 
припису є неможливим, адже цей важливий структурний елемент нор-
ми права вказує на ті життєві обставини, за наявності або відсутності 
яких реалізується правило поведінки. Тобто, за відсутності гіпотези, не-
можливе існування диспозиції і санкції. Отже, на нашу думку, гіпотеза 
є надзвичайно важливим та значущим структурним елементом правової 
норми в сучасній загально-теоритичній юриспруденції, яким не слід у 
будь-якому разі нехтувати. 

--------------------------
1. Болокан І. В. Особливості структури адміністративно-правової 

норми та її вплив на реалізацію норми //Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. 2017. Серія «Право». №. 43. Том 2. С. 37-
42
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2. Загальна теорія держави і права/підручник за ред. М. В. Цвіка та 
О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с. 

3. Петрушенко В. Л. Філософія : короткий навчальний словник (тер-
міни і поняття) / В. Л. Петрушенко. Львів : Магнолія-2006,2009. 148 с. 

ПРОБЛЕМИ РЕфОРМУВАННя 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОю УКРАїНИ

Івах М. О. 
студентка II курсу

юридичного факультету
Тернопільського національного економічного університету

м. Тернопіль, Україна

Марчиха Ю. Є. 
Магістрантка II курсу

юридичного факультету
Тернопільського національного економічного університету

м. Тернопіль, Україна

Кожен громадянин має право отримувати хорошу і оперативну ме-
дичну допомогу, якісну освіту, а також адміністративні, соціальні та 
економічні послуги. Коли даний перелік належним чином не надається, 
люди можуть вплинути на це через органи влади. Найближчі — це, зви-
чайно, органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради 
та їхні виконкоми. В звязку з цим, вони повинні мати ширші повнова-
ження, а тому в Україні почався процес децентралізації, тобто передача 
повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей – 
органам місцевого самоврядування [1]. 

Як відомо, в 2014 р. в Україні розпочалася місцева реформа, яка вже 
більше двох десятиліть вважається одним з головних стратегічних за-
вдань регіональної політики України. Науковці виділяють декілька ар-
гументів на підтримку цієї реформи, основними з яких є:

1) Виходячи з ситуації, даної на сьогоднішній день, ресурси на рівні 
районів використовуються нераціонально. «В районах, де більша части-
на території покрита ОТГ, райради та райдержадміністрації залишають-
ся без основних повноважень. При цьому їхнє фінансування практично 
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не зменшилося. Крім того, фахівці з РДА і райрад, які б могли краще 
себе реалізувати в громадах, не завжди наважуються покинути звичні 
місця роботи, де «і гроші платять, і працювати треба менше». 

2) Райони більше не опікуватимуться вторинною ланкою медицини. 
Адже медична реформа, що триває зараз в Україні, передбачає, що з 
2020 року лікарні, які є районними, будуть фінансуватись з держбюдже-
ту через Національну службу здоров’я України. 

3) Наразі, в країні занадто подрібнений районний рівень. В Україні 
490 районів (465 – на підконтрольній Україні території). В деяких райо-
нах – Поліський (Київська область), Коломацький (Харківська область), 
Розівський (Запорізька область) – кількість жителів – менше 10 тисяч 
осіб. Такі райони не є ефективними ні з економічної, ні з управлінської 
точки зору. Не відповідає це і європейській практиці: згідно з Директи-
вою № 1059/2003 Європейського Парламенту і Ради «Про створення за-
гальної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS)» 
від 26 травня 2003 р., кількість населення територіальної одиниці рівня 
NUTS-3 (в Україні це рівень районів) повинна складати від 150 до 800 
тис. осіб [2]. 

4) Послуг, за якими людям потрібно буде їхати «в район» не зали-
шиться. Більшість послуг вже зараз люди можуть отримувати не в ра-
йоні, а в громадах, у тому числі – у Центрах надання адміністративних 
послуг. Коли спроможні громади покриватимуть усю територію країни, 
їхати в район людям не буде за чим. Відповідно, ефективність даного 
рівня різко впаде в зв`язку зі зменшенням кола повноважень районних 
рівнів. 

Аналізуючи дані моменти, можна дійти висновку, що стан справ у 
«районах» стає все менш актуальним, а отже і реформа зараз потребує 
швидкої реалізації. 

Адміністративна реформа за своїм змістом є комплексом політико–
правових заходів, які полягають у структурних, функціональних і 
державно-службових змінах насамперед у сфері виконавчої влади з ме-
тою перетворення її з владно-репресивного механізму на організацію, 
що служить суспільству, і створення на цій основі ефективної системи 
державного управління [3, с. 4]. Проте в широкому значенні, ми розумі-
ємо, що вона здійснюється кожного разу, коли чинна система виконавчої 
влади об’єктивно не забезпечує належної організації виконання законів, 
що й бачимо зараз. 

Отже, у ході проведення адміністративної реформи мали бути 
розв’язані такі завдання:
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• формування ефективної організації виконавчої влади як на цен-
тральному, так і на місцевому рівнях управління;

• формування сучасної системи місцевого самоврядування;
• організація на нових засадах державної служби та служби в орга-

нах місцевого самоврядування;
• створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управ-

лінських кадрів;
• запровадження раціонального адміністративно-територіального 

устрою [4]. 
Алгоритм даної реформи формується на 3 рівнях:
Перший – потрібно закінчити моделювання системи адміністративно-

територіальних одиниць базового рівня для кожної області країни. Про-
те, тут і виникає перша проблема реформування, адже згідно плану, 
межі нових районів повинні проходити рівно по межах ОТГ. Звісно, там, 
де план реформування територій громад покриває увесь регіон – таке 
завдання реалізувати буде не складно, але є області, де з цим планом 
зволікали (наприклад, Закарпаття та Київщина), виконання цієї реформи 
буде досить ускладнене. 

Другий – це проведення аналізу територіальної організації влади 
та мережі госпітальних округів області. При формуванні госпітальних 
округів закладалася ідея, що вони можуть бути праобразом укрупнених 
районів. 

І третій – безпосереднє моделювання системи нових районів для 
кожної області відповідно до розроблених методичних рекомендацій 
[5]. 

Загалом реформа передбачає створення трирівневої системи: грома-
да, район, регіон. На рівні громади є тільки місцеве самоврядування, 
тобто це міський/сільський/селищний голова або голова громади, місь-
ка/сільська/селищна рада, або рада громади і виконком цієї ради — це 
три органи, які існуватимуть на рівні громади. 

На районному етапі є районна рада, яка обирає райвиконком — са-
моврядування. На етапі державної влади (призначається зі столиці) — 
це райдержадміністрація або префектура. Крім цього, на рівні громади 
буде зростати така серйозна сфера компетенції як благоустрій території 
— з розвитком міського самоврядування все більша увага виборців буде 
приділятися тому, в якому середовищі вони живуть. Люди будуть стави-
ти мерам міст все більше вимог, наприклад, стосовно якості доріг. Для 
рівня району важлива компетенція і надання медичних послуг вторинно-
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го рівня (стаціонар). В системі МОЗу це відповідає госпітальному окру-
гу. Найголовнішою роллю третього рівня — регіону — є комплексний 
розвиток території. Саме на цьому рівні можуть концентруватися кошти 
на капітальні інвестиції і точкове прикладення цих інвестицій там, де 
вони потрібні, щоб витягнути з депресивного стану певні райони. І це 
не банальне будівництво якогось об’єкту, а достатньо інтелектуальна ро-
бота, щоб туди йшов бізнес: це і партнерство, і створення інфраструкту-
ри, прийнятної для бізнесу і план стратегічного розвитку. Це достатньо 
складні речі, які не можуть бути реалізовані на нижчих рівнях. В першу 
чергу, вже цієї осені Парламент мав би прийняти концептуальний за-
конопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою», 
який встановлює загальні правила і процедури зміни територіального 
устрою в Україні. Запровадження цих правил дозволить Уряду та Парла-
менту швидко і у зрозумілий спосіб підготувати та прийняти закони про 
адміністративно-територіальний устрій кожної області. 

Постає ще одна можлива проблема: Реформування районного рівня 
– це компетенція виключно Верховної Ради, отже добровільного етапу, 
як у випадку з об’єднанням громад, не буде. Крім того, щоб створити 
нові спроможні райони, Парламент змушений буде завершувати процес 
об’єднання громад в адміністративний спосіб. 

Наступна проблема виникає у часових рамках. Місцеві вибори у 
жовтні 2020 року мали б відбутися на новій територіальній основі та на 
умовах покриття всієї території України об’єднаними територіальними 
громадами. Проте, чи встигаємо ми реалізувати заплановану реформу 
до виборів ? Наразі ситуація склалася досить цікаво, адже є неспромож-
ні ОТГ, які мають прямі міжбюджетні відносини, зокрема 60% податку 
доходів з фізичних осіб, але не мають ані ресурсів, ані інфраструктури. 
Натомість є дуже багато малих міст, які мають такі можливості та інфра-
структуру, зате не мають достатнього рівня фінансування. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти до висновку, що 
адміністративна реформа має безліч переваг та йде на шляху до вдо-
сконалення реалізації владених повноважень. Проте, незважаючи на 
численну кількість переваг, дана реформа має багато моментів, які досі 
знаходяться під питанням. Якщо ж реформування вдається здійснити до 
виборів 2020 року, то, це буде однією з найдоцільніших та найуспішні-
ших реформ сучасної України. 

На даний момент, серед основних переваг можна виділити:
1) За цей час вже сформований і діє основний пакет нового зако-
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нодавства, впроваджуються першочергові законодавчі ініціативи. Мова 
йде про:

• Закони про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів 
України. Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентралізація. 

2) місцеві бюджети за останні роки зросли на 165,4 млрд грн: з 68,6 
млрд в 2014 до 234 млрд грн в 2018 році. 

3) Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» дав 
змогу почати формувати спроможний базовий рівень місцевого само-
врядування. З 2015 по 2018 роки в Україні створено громад (ОТГ). До 
складу цих ОТГ увійшли більше 4000 колишніх місцевих рад. 9 млн 
людей проживають в ОТГ. Такі темпи міжмуніципальної консолідації 
міжнародні експерти називають дуже високими. 

4) Закон також запровадив інститут старост в ОТГ, які представляють 
інтереси сільських мешканців в раді громади. В селах ОТГ працюють 
вже 786 старост, ще майже 1,7 тисяч осіб виконують обов’язки старост 
[1]. Отже, реформа дійсно показує та дає своїх позитивні результати і 
можливо вже у найближчий час реалізація плану зможе бути повністю 
виконана, а проблемні моменти усунені. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СфЕРІ 
НАДАННя МЕДИчНИХ ПОСЛУГ 

Килівник А. О. 
студентка VI курсу Львівського національного

університету імені Івана Франка
м Львів, Україна

Конституція України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Передбачене законодавством України право 
людини на охорону здоров’я та право на медичну допомогу є одним з 
природних, невід’ємних та непорушних прав. 

Чинна нормативно-правова база України містить низку тлумачень 
поняття “послуга”. Проте наявне лише одне визначення “медичної по-
слуги” (послуги з медичного обслуговування населення), яке перед-
бачене в статті 3 Закону України “Основи законодавства України про 
охорону здоров’я” від 19.11.1992 року. Так, послуга з медичного обслу-
говування населення (медична послуга) – послуга, що надається паці-
єнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою-підприємцем, 
яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцен-
зію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та 
оплачується її замовником. Замовником послуги з медичного обслуго-
вування населення можуть бути держава, відповідні органи місцевого 
самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт [2]. З 
даного визначення стає зрозумілим, що одна з основних ознак медичної 
послуги це її платний характер. Тобто, укладаючи договір про надання 
медичних послуг, одна сторона надає іншій послугу (медичну) за певну 
визначену плату. Дана ознака є однією з визначальних в розмежуванні 
понять “медична послуга” та “медична допомога”. 

Правова наука встановлює, що юридична відповідальність є одним 
з механізмів забезпечення прав та свобод суб’єктів правовідносин. На-
стання цивільно-правової відповідальності, як і будь-якого іншого виду 
юридичної відповідальності передбачає для особи, яка вчинила право-
порушення обов’язок зазнати негативних наслідків. Поширеною у лі-
тературі є думка, що юридичною підставою цивільно-правової відпо-
відальності є закон, а фактичною цивільне правопорушення (делікт) [3, 
с. 315]. 
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В правовій літературі панує думка, що цивільно-правову відпові-
дальність в сфері надання медичних послуг слід поділяти на договірну 
(якщо укладено договір про надання медичних послуг) та позадоговірну 
або як її ще називають деліктну (якщо договір про надання медичних 
послуг не укладено). Тобто у випадку невиконання чи неналежного ви-
конання стороною договору умов договору про надання медичних по-
слуг, для сторони яка порушила своє зобов’язання виникає підстава для 
покладення на неї договірної відповідальності. 

Для настання ж позадоговірної (деліктної) відповідальності необхід-
ні наступні умови:

1) протиправність поведінки;
2) наявність шкоди;
3) причинний зв’язок між протиправною поведінкою та завданою 

шкодою;
4) наявність вини. 
Під протиправністю поведінки слід розуміти такі дії виконавця ме-

дичної послуги, які не відповідають законодавству, іншим нормативно-
правовим актам в сфері охорони здоров’я, а також сучасним загально-
прийнятним, науково обгрунтованим вимогам, які стосуються процесу 
надання медичної послуги. Протиправні дії виконавця медичної послуги 
можуть проявлятись у формі дії або бездіяльності. Герц А. А. зазначає, 
що до протиправних дій виконавця медичних послуг також належить 
неліцензійна діяльність. На практиці такі випадки зустрічаються рідко, 
але повної їх відсутності константувати неможливо [3, с. 321]. 

Наступною обов’язковою умовою настання цивільної-правової від-
повідальності є шкода. Завдана шкода може бути матеріальною та мо-
ральною. Згідно з частиною 1 статті 1195 Цивільного кодексу України 
під матеріальною шкодою, завданої внаслідок делікту розуміється заро-
біток (дохід), втрачений внаслідок втрати чи зменшення професійної чи 
загальної працездатності, витрати викликані необхідністю посиленого 
харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, проте-
зування, стороннього догляду тощо [1]. Моральна шкода проявляється 
в заподіянні особі фізичного болю, фізичних та душевних страждань. 
Аналізуючи судову практику, прослідковується, що суди як правило за-
довольняють одночасне відшкодування моральної та матеріальної шко-
ди. 

Наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою та 
заподіяною шкодою означає, що протиправна поведінка є причиною 
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(передумовою), яка породила негативний наслідок, який проявляється 
у формі шкоди. Важливим завданням для судів національної системи 
є встановлення наявності прямого причинного зв’язку між діями вико-
навця медичної послуги та наслідками, які настали в результаті вчинен-
ня цих дій та його послідовності. 

Останньою обов’язковою умовою настання цивільної правової від-
повідальності в досліджуваній тематиці є вина. Виною визнається пси-
хічне ставлення особи до діяння та його наслідків. Ключовим моментом 
при визначенні вини чи невинуватості особи є ступінь дбайливості та 
обачності делінквента. У деліктних зобов’язаннях наукою цивільного 
права сформульовано презумпцію вини заподіювача шкоди, тобто вина 
презюмується, доки делінквент (заподіювач шкоди, відповідач) не до-
веде свою невинуватість [4, ст. 29]. 

Одним з найпоширеніших та дієвих засобів захисту права на відшко-
дування шкоди, засобів визнати право, визнати договір недійсним є по-
дання позовної заяви в порядку передбаченому чинним законодавством 
України. 

Проаналізувавши цивільно-правову відповідальність в сфері надання 
медичних послуг варто також зазначати, що Цивільний кодекс України 
(стаття 1167) встановлює, що шкода, заподіяна особистим немайновим 
правам фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою (зо-
крема установою, організацією, закладом), яка її завдала, якщо ця особа 
(заклад) доведе, що шкода завдана не з її вини. Юридична або фізична 
особа зобов’язана відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників 
при виконанні ними своїх трудових (службових) обов’язків (стаття 1172 
Цивільного кодексу України). Таким чином, відповідальність за шкоду, 
заподіяну в результаті ушкодження здоров’я пацієнта, несе перед ним 
заклад медичний заклад (установа). Проте в подальшому медичний за-
клад звертається безпосередньо, до медичного працівника з регресним 
позовом(частина 1 статті 1191 Цивільного кодексу України) [1]. 

Враховуючи вищенаведе, можна зробити висновок, що цивільно-
правова відповідальність в сфері надання медичних послуг – це один 
з видів соціальної відповідальності, який настає внаслідок порушення 
майнових або особистих немайнових прав в сфері охорони здоров’я 
та полягає в застосуванні до особи, яка порушила свої професійні 
обов’язки, негативних заходів примусу, передбачених правовими нор-
мами. 
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ПРАВА НА чУЖІ РЕчІ У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ПРАВІ: 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИй АСПЕКТ 

Крупняк М. Р. 
Студентка М6Є юридичного факультету

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

Актуальність теми пов’язується з тим, що історія та еволюція прав 
на чужі речі пов’язується ще із римським правом та не втрачає своєї 
насущності і досі. Адже поява їх на теренах України була зумовлена не-
обхідністю людей у деяких окремо визначених випадках забезпечувати 
здійснення своїх прав на чужі речі, однак своє нормативне закріплення 
ці права отримали досить недавно. У зв’язку з тим, що права на чужі 
речі пройшли успішний процес гармонізації з національним законо-
давством і наразі констатуються у Цивільному кодексі України, а також 
додатково мають закріплену основну гарантію в Конституції України 
про те, що земля є основним національним багатством, а також право 
власності українського народу на землю та інші природні ресурси, до-
датково забезпечуючи, захист прав усіх суб’єктів права власності і гос-
подарювання, їх рівність перед законом та гарантування непорушності 
права власності на землю зумовлює необхідність дослідження даного 
питання. 
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Свій вагомий внесок у розроблення цієї проблематики в різний час 
зробили М. К. Галянтич, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майданик, 
Є. О. Мічурін, Є. О. Харитонов, С. І. Шимон, В. І. Нагнибіда, К. Н. Ан-
ненкова, В. І. Андрейцева, О. О. Баринова, I. A. Безклубий, Н. В. Без-
смертна, М. І. Гаврилюк, Р. Ф. Гонгало, B. Г. Графський, Д. Д. Гримма, Д. 
В. Дождєва, І.І. Каракаш, H. С. Кузнецова, В. В. Луць, О. С. Иоффе, P. A. 
Майданик, Д. І. Мейєр, О.О. Михайленко, Є. О. Мічуріна, С. А. Муром-
цева, O. A. Підопригора, C. О. Погрібний, І. С. Перетерський. 

Наразі існує проблема щодо загального визначення що собою ста-
новлять права на чужі речі, адже вищезгадані права дійсно становлять 
вагоме значення та займають одне із провідних місць серед цивільно-
правового законодавства, також історичний аспект відіграє важливу 
роль у створенні і поширенні таких видів прав на чужі речі, як сервітут, 
суперфіцій, емфітевзис, а також заставне право. 

Однак, звичайно що звернувшись до першоджерел та численної на-
укової доктрини можна віднайти причину появи права на чужі речі (iure 
in re aliena), які виникали шляхом установлення обмежених речових 
правомочностей на належне іншій особі майно у випадках, якщо суб’єкт 
римського приватного права не міг у повному обсязі задовольнити свої 
інтереси лише за рахунок панування над належними йому речами. У 
цьому разі в нього виникала необхідність задовольнити ці потреби шля-
хом набуття на визначених законом підставах і подальшого здійснення 
певних обмежених прав на чуже майно. [1,с. 104]

Отже, наразі можна сформувати поняття «прав на чужі речі» як по-
хідні від права власності речові права, що надають особі, яка їх має, 
можливість безпосереднього користування, володіння та розпоряджен-
ня певними речами, що не є її власністю, для певної мети та у встанов-
лених законом або договором межах[4,с. 9]. 

Основні види прав на чужі речі також сформувались історично ще у 
Давньому Римі, серед яких виділяють сервітут, суперфіцій, емфітевзис, 
а також заставне право. 

Перші згадки правового регулювання сервітутів містяться в Законах 
XII таблиць Давнього Риму. У ті часи земельні ділянки перебували у 
користуванні окремих сімей і виступали власністю громади. Рівноцін-
ними земельні ділянки бути не могли. Тому землекористувач ділянки з 
певною перевагою мав надати сусідам змогу нею користуватися. Після 
введення приватної власності на землю стало набагато складніше задо-
вольняти потреби однієї земельної ділянки коштом іншої. Тому римля-
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ни закріплюють право власника земельної ділянки, позбавленої певних 
переваг, користуватися ними на сусідньому наділі незалежно від волі 
його власника. Таке право користування земельною ділянкою назвали 
сервітутом[2,c. 112-113]. 

Емфітевзис полягав у наданні користувачеві (емфітевту) власником 
земельної ділянки строкового права землекористування за умови ви-
користання землі для сільськогосподарського виробництва. Це право 
землекористування могло відчужуватися емфітевтом і переходити в по-
рядку спадкування[1,c. 111]. Тобто даний вид прав на чужі речі містить 
істотну відмінну ознаку від інших прав на чужі речі, а саме земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення. 

Останннім різновидом прав на чужі речі вважається суперфіцій— це 
право землекористувача (суперфіціарія) використовувати чужу земельну 
ділянку для спорудження житлових та інших будівель[1,c. 113]. Загалом, 
визначивши характерні риси кожного із різновидів прав на чужі речі 
можна зробити висновок, що залежно від предмету цивільно-правових 
правовідносин можна робити висновок до якого підвиду будуть від-
носитися питання, через які виникають суперечності та необхідності 
функціонування даного інституту цивільного права. 

Проблемними питаннями і наразі залишаються питання чому в рим-
ському праві застава належить і до зобов’язального і до речового права, 
а також спірним залишається відмінність поняття «обмеження речового 
права» і «права на чужі речі». 

Дискусія щодо віднесення застави до речового чи зобов’язального 
права дійсно зараз знаходиться в актуальних дослідженнях науковців. 
Як приклад, можна навести те, що Шершеневич Г. вважає заставу ре-
човим правом, де цінність чужого майна слугує забезпеченню права 
вимоги[5,c. 240]. 

Водночас, В. Хвостов, визначає заставу як «зобов’язальне право ви-
моги, при якому особистість боржника, зобов’язаного сплатити полягає 
в заставі борг, визнається триманням заставленої речі, а заставлена річ 
є тим об’єктом, який в тій чи іншій формі відповідає за несплату цього 
боргу»[3,c. 103]. 

Отже, як бачимо, актуальність прав на чужі речі дійсно існує та по-
требує детального вивчення та ознайомлення у науковій доктрині, чим 
зумовлює необхідність відкриття нового погляду на дані права. 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
262

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

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

--------------------------
1. Борисова В., Баранова Л. Основи римського приватного права. – 

Харків «Право», 2008. – 226 с. 
2. Федущак-Паславська Г. М. Практикум з римського приватного 

права. – Паїс. – Львів, 2012. – 180 с. 
3. Хвостов В. Общая теория права. – 2003. – 250 с. 
4. Шахназарян К. Автореферат «Захист прав на чужі речі за законо-

давством України». – Одеська юридична академія, 2017. – 20 с. 
5. Шершеневич Г. Учебник руського гражданського права. – М. 

:Спарк, 1995. – 421 с. 

ПРОБЛЕМА ПРАВОРОзУМІННя В КОНТЕКСТІ 
СОЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ 

Молдован Н. Р. 
студентка 1 курсу Юридичного факультету 

Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
м. Чернівці, Україна

Історична та соціальна обумовленість права, різноманітність куль-
тур і правових систем створює значні відмінності праворозуміння в 
контексті соціального підходу, що не дає можливості визначити єдине, 
конкретне уявлення про право. Проблема безпосередньо пов’язана з 
багатоманітністю підходів розуміння права, з ціннісними напрямками 
суспільства, правами і свободами людини та громадянина. Проте з пли-
ном часу починаючи з глибокої давнини до сьогодення залишається ак-
туальним питання “що таке право?”. Будь-яке визначення не дасть нам 
можливість зрозуміти зміст права, оскільки, з огляду на багатогранність 
і складність права, буде одностороннім і неповторним. Оскільки право 
є унікальним, багатовимірним, суспільно необхідним, багатозначним 
феноменом існує багато юридичних шкіл, яким притаманні певні риси, 
свої концепції, особливості. Проте, не зважаючи на багатоманітність, 
можна виділити найбільш загальні, типові теоретичні уявлення про пра-
во в суспільстві. 

Під типом праворозуміння слід визначити обумовлений світогляд-
ною позицією пізнаючого суб’єкта образ права, що виражає найбільш 
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суттєві, відповідно до цієї категорії, ознаки права [1, c. 14]. Для цього 
необхідно визначити співвідношення матеріального та ідеального пи-
тання, з яких випливають матеріалістичний та ідеалістичний типи ро-
зуміння права. 

Так зокрема В. Нерсесянц виділяє 3 основні підходи: 1) позитивіст-
ський; 2) природно-правовий; 3) ліберально-юридичний, який відпові-
дає власній концепції праворозуміння, яка значною мірою безпосеред-
ньо вплинула на пострадянський простір [2, c. 3-15]. В той час як О. 
Мартишин визначає ще й в складі позитивістьського підходу соціоло-
гічний позитивізм та окремо філософське розуміння права. Унікальною 
є класифікація О. Полякова, в якій він пропонує два підходи типів пра-
ворозуміння: теоретичний та практичний. На нашу думку практичний 
тип розуміння права за класифікацією О. Полякова відображується в 
суспільній правовій свідомості особи у вигляді більш загальних ознак, 
що характеризують ставлення суспільства до права. 

Таким чином, єдиної класифікації типів і підходів праворозуміння 
немає. Якщо виходити з позиції українського соціального, історичного 
та культурного простору, то найбільш поширеною видається така класи-
фікація типів розуміння права, яка включає в себе природно-правовий, 
позитивістський, соціологічний типи. Проаналізувавши їх, можна визна-
чити, що в основі української типології лежить “ідеологічний” критерій, 
тобто соціальні ідеї, які визначають зміст праворозуміння [1, c. 15]. Отже, 
такому поділу на типи відповідають форми існування правової матерії, 
складом якої є суспільні відносини, що обумовлюють правові норми, 
ідеали та ідеї про право, правові норми, тобто загальнообов’язкові пра-
вила поведінки в суспільстві. 

Ще з давніх років природно-правовий тип трактувався як дещо по-
стійне і незмінне, а вже на сучасному етапі переважає трактування при-
родного права як поняття динамічного, такого, що постійно змінюється 
і еволюціонує. Як і всі закони природи, природне право є досконалим і 
самодостатнім, сприймається як втілення справедливості, свободи, мо-
ральності, добра та вважається абсолютною цінністю [3, c. 8]. 

Ідейною протилежністю юстнатуралізму є позитивізм. Відповідно 
до цієї концепції право є творінням держави, опосередковується держа-
вою. Згідно з позитивістським типом право можна визначити як систему 
загальнообов’язкових правил поведінки, що встановлюються, регулю-
ються, санкціонуються державою. Право завжди є формально визна-
ченим, тобто знаходить своє втілення в писаних нормативних актах, 
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забезпечується силою державного примусу[3, c. 8-9]. Так, зокрема на 
думку Ю. М. Оборотова під юридичним позитивізмом розуміють певну 
сукупність приписів, виконання яких обов’язково забезпечується яко-
юсь організованою структурою. 

Соціологічний тип праворозуміння пізнає право як соціальне явище, 
що відображає умови соціальної дійсності і є відносно незалежним від 
держави. Таким чином право виникає безпосередньо в суспільстві та 
поступово, через окремі правовідносини складається в норми. На нашу 
думку головною властивістю у соціологічному праворозумінні є його ре-
альність у визначенні поведінки осіб, їх прав та обов’язків, де всі норми 
втілюються у суспільних відносинах, а ще точніше норми обов’язково 
породжуються реальними відносинами [5, c. 88-89]. Відповідно до со-
ціологічного типу праворозуміння, право – це те, що реально, дійсно 
існує, а не те, що існує в законах чи чиїхось “абсолютних”, “вічних” 
моральних цінностях. 

Переважно у більшості випадків праворозуміння розглядається як 
категорія доктринальної правосвідомості, тобто категорія науки, що 
пов’язана з науковим пізнанням. М. Козюбра слушно зазначає, що при 
всьому значенні правового пізнання для своєрідного осмислення, вияв-
лення закономірностей функціонування, розвитку та розуміння права як 
особливого феномену такого пізнання недостатньо [4, c. 39]. Право, як 
особливе явище, не може бути зрозумілим виключно на основі системи 
понять з її орієнтацією на такі критерії як достовірність, об’єктивність, 
можливість практичного відтворення результатів. Оскільки право ґрун-
тується не тільки на знанні, а й на певних цінностях – справедливості, 
свободі, рівності [1, c. 13]. 

Важливим фактором, який впливає на дослідження проблем право-
розуміння є значні культурні відмінності суспільних систем, які прояв-
ляються у формуванні та функціонуванні національних правових систем 
і є наслідком різних уявлень про право, науку, суспільство. їх дія відби-
вається в правосвідомості певного соціуму, його правовій культурі, у ти-
пах нормативного регулювання суспільних відносин. Такі відмінності є 
основою для формування «західної культури» і «східної культури». Да-
ний підхід до праворозуміння створювався під впливом «європейсько-
го» світогляду. Потрібно зауважити, що відображення мною матеріалу з 
інший позицій, в сенсі соціальнокультурному, не виявляться можливим, 
оскільки за оцінками правознавців ми знаходимося в «західному» со-
ціальному, історичному середивищі. На мою думку, не варто оцінюва-
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ти «західну»(орієнтовану на право) культуру права як прогресивну, а 
«східну»(орієнтовану на мораль) як відсталу, оскільки в даному випад-
ку відсутні критерії визначення правильного і хибного. 

Підсумовуюче усе сказане, можна зробити висновок, що спроби зро-
зуміти сутність правової матерії повинні врахувати відсутність цілісної 
науки права, відмінність у ставленні до правових норм представників 
різних типів розуміння права, оскільки без належної уваги до зазначе-
них проблем правове знання може втратити свою обов’язкову рису – до-
стовірність. Багато в чому проблеми, які виникають на даний момент 
розвитку права, неможливо подолати, але принаймні, досліджувати пра-
во слід з огляду на такі фактори, які визначають його ціннісні властивос-
ті на даному етапі розвитку цивілізованого суспільства. 
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Під впливом реформування економічних відносин та розв’язання 
проблем управління власністю, в Україні був запропонований інститут 
довірчого управління майном. Насамперед, він був спрямований на за-
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повнення законодавчих прогалин у сфері регулювання питань управлін-
ня власністю після відмови від адміністративно-планової системи гос-
подарювання, що існувала в Радянському Союзі. В Цивільному кодексі 
УРСР 1963 року, інститут управління майном не був закріплений як 
такий, проте, його елементи можливо знайти в окремих статтях дано-
го кодексу. Саме з початком трансформації економічних відносин, що в 
основному пов’язана в розвитком приватної власності та процесів при-
ватизації, професор Венедіктова Ірина Валентинівна пов’язує переду-
мови виникнення інституту довірчого управління майном в Україні [1, 
с. 12]. 

Метою дослідження є комплексний аналіз системи правового ре-
гулювання договору управління майном в Україні та визначення його 
особливостей. Для досягнення поставленої мети основна увага при-
діляється вирішенню таких завдань, як дослідження системи джерел 
правового регулювання договору управління майном на міжнародно-
му та національному рівнях, цивільно-правова характеристика даного 
договору та його особливостей, аналіз основних проблем та недоліків 
нормативно-правового регулювання договору, та визначення основних 
шляхів та форм вдосконалення чинного законодавства України у сфері 
нормативно-правового регулювання відносин за договором управління 
майном. 

Методологічну основу дослідження складають загальнонауко-
ві та спеціальні методи пізнання. Особливе місце серед яких займає 
формально-юридичний метод, що дозволив проаналізувати зміст пра-
вових норм законодавства про договір управління майном в Україні, та 
діалектичний метод, застосування якого дозволило розглянути інститут 
довірчого управління майном як елемент правової системи, що знахо-
диться в процесі постійного розвитку. 

Нормативно-інформаційну базу дослідження становлять законодав-
чі та інші нормативно-правові акти України, а також судова практика у 
сфері регулювання відносин, що виникають при укладенні, зміні, при-
пиненні та виконанні договорів управління майном. 

Правове регулювання договору управління майном здійснюється Ци-
вільним кодексом України, Законами України «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 
іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про цінні папери та фон-
довий ринок», іншими законодавчими та підзаконними нормативно-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

267

правовими актами. Зокрема, щодо регулювання відносин з управління 
грошовими коштами, що може здійснюватися, як виняток, у випадках, 
встановлених законом, застосуванню підлягають норми Закону України 
«Про банки і банківську діяльність», та Закон України «Про інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». 

Договору управління майном присвячена глава 70 книги п’ятої Ци-
вільного Кодексу України (статті 1029 – 1045 ЦК), а також норми про 
довірчу власність (п. 2 ст. 316 ЦК) та управління майном, яке викорис-
товується в підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування 
(ст. 54 ЦК). Цивільний кодекс містить загальні положення про договір 
управління майном: поняття, істотні умови договору, права, обов’язки 
та відповідальність сторін, підстави і наслідки припинення цього до-
говору. 

Договір управління майном належить до договорів про надання по-
слуг, це двосторонній, реальний та оплатний договір, що випливає з са-
мого визначення закріпленого в статті 1029 ЦКУ. Відповідно, договір 
управління майном це домовленість, в якій одна сторона (установник 
управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк май-
но в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати 
від свого імені управління цим майном в інтересах установника управ-
ління або вказаної ним особи (вигодонабувача) [2]. 

В юридичній літературі пропонується виділяти такі характерні 
ознаки довірчого управління майном: 1) договір довірчого управління 
майном породжує зобов’язальні, з речовими ознаками, правовідноси-
ни між установником управління та довірчим управителем, що не тяг-
не за собою переходу права власності до останнього; 2) договір дові-
рчого управління майном виступає самостійним типом (різновидом) 
цивільно-правового зобов’язання з надання послуг і передачі майна. 3) 
передача майна у довірче управління є способом реалізації власником 
своїх повноважень. Саме власник визначає мету довірчого управління, 
обсяг правомочностей, які він передає, а також особу, в інтересах якої 
повинен діяти довірчий управитель [3, с. 196]. 

Потреба ефективного правового регулювання договору управління 
майном та його роль в правозастосовній практиці полягає, передусім, в 
можливості професійної та результативної організації управління влас-
ністю іншої особи в умовах сучасної ринкової економіки. Проте, йдеть-
ся не тільки про перспективу збільшити капітал власника майна, скорис-
тавшись послугами професійного управителя, а також про можливість 
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здійснення управління на користь названої установником управління 
особи – вигодонабувача. Крім цього, договір управління майном може 
укладатись і з інших причин та мотивів, зокрема, через необхідність, що 
виникла внаслідок неможливості самостійно здійснювати управління 
таким майном. Наприклад, власник майна є малолітньою особою, або 
визнаний судом недієздатним. 

Незважаючи на присвячення проблемам договору управління май-
ном численних досліджень, багато питань щодо правового регулюван-
ня даного договору залишаються дискусійними. В умовах європейської 
інтеграції особливого значення набуває вивчення досвіду зарубіжної 
нормотворчості, який сприяє підвищенню якісного рівня відповідних 
національних законодавств. Особливий інтерес для України, з урахуван-
ням необхідності налагодження стійких міжнародно-правових зв’язків, 
уніфікації та гармонізації законодавства відповідно до європейських 
стандартів, являє досвід сусідніх країн у питанні правового регулюван-
ня нових суспільних відносин [4, с. 1]. Цим підкреслюється доцільність 
спеціального дослідження проблем з метою вироблення рекомендацій 
щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює відносини у 
сфері довірчого управління майном в Україні. 
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ОКРЕМІ ПИТАННя ЩОДО НАГЛяДУ І КОНТРОЛю зА 
ДОДЕРЖАННяМ зАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦю

П’ятка Р. Р. 
студент юридичного факультету

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

Здійснення найближчим часом правової реформи в Україні має своїм 
основним завданням забезпечення прав і свобод громадян у тому числі 
і трудових, а саме їх вдосконалення у новому Трудовому кодексі Укра-
їни, який має замінити діючий Кодекс законів про працю України 1971 
року. 

Відповідно до ст. 43 Конституції України держава створює умови 
для здійснення громадянами права на працю. Нагляд і контроль за до-
держанням законодавства про працю є важливими способами захисту 
трудових прав працівників, гарантією забезпечення законності в трудо-
вих відносинах. 

На сьогоднішній день, на жаль, ми спостерігаємо такі негативні реа-
лії як: неповна зайнятість, зростання кількості вивільнюваних працівни-
ків у процесі приватизації, реструктуризації, запровадження механізму 
банкрутства підприємств, посилення процесів декваліфікація робочої 
сили, скорочення чисельності працюючих за наймом, зростання безро-
біття. У зв’язку з цим відбувається перерозподіл трудових ресурсів з 
легального сектора економіки до «тіньового», розширення зайнятості у 
якому супроводжується інтенсифікацією праці при низькій заробітній 
платі, порушенням норм законодавства про працю. [1] 

Майже чверть зайнятого населення України (22,3 %, або 3,5 млн осіб) 
змушена погоджуватись на пропозиції недобросовісних роботодавців 
та працювати напівлегально, або взагалі нелегально. Кількість україн-
ських заробітчан та трудових мігрантів, вимушених шукати кращого 
життя для себе та членів своїх сімей, наразі складно оцінити, але дані 
варіюються від 2 до 6 млн осіб. Це призводить до дефіциту державного 
бюджету та перешкоджає наповненню фондів соціального страхування. 
Звідси й маємо недостатній соціальний захист працюючого населення: 
низькі пенсії, страхові виплати, недофінансування медичної й освітньої 
систем, недостатнє охоплення соціальним страхуванням фактично пра-
цюючих тощо[2]. 
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Саме тому одним з основних напрямів реформування трудових від-
носин має бути посилення нагляду і контролю держави за додержанням 
законодавства про працю. Саме нагляду і контролю, а не безпосереднє 
втручання у трудові відносини між працівником і роботодавцем. Дер-
жавна політика повинна бути спрямована на укріплення правових, еко-
номічних, соціальних і організаційних засад та головне – їх дотриман-
ня. 

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю – це ді-
яльність компетентних державних чи громадських органів чи їх пред-
ставників, спрямована на захист трудових прав працівників. Трудове 
законодавство не розмежовує нагляд і контроль, оскільки вони здій-
снюються нерозривно. Однак, це стандартне визначення варто розумі-
ти наступним чином: нагляд за дотриманням трудового законодавства 
означає – перевірку законності рішення роботодавця(або уповноваже-
них ним осіб), а контроль – перевірку цього рішення з огляду не лише 
законності, але й доцільності[1]. 

Загальновідомо, що нагляд і контроль за додержанням законодав-
ства про працю поділяється на: державний (через діяльність спеціально 
уповноважених на те органів та інспекцій); місцевий (через діяльність 
місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, се-
лищних, міських рад); і так званий громадський нагляд і контроль (через 
діяльність профспілок та їх об’єднань). 

Заходи державного контролю за додержанням законодавства про 
працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних 
інспектувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її те-
риторіальних органів. А саме – інспекторами праці виконавчих органів 
міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повно-
му обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в 
оплаті праці, оформлення трудових відносин). Варто зазначити, що ін-
спекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних орга-
нів, виконавчих органів рад, посадовими обов’язками яких передбачено 
повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю[3]. 

Тобто найбільший, державний рівень нагляду і контролю за додер-
жанням законодавства про працю передбачений доволі добре, однак це 
лише верхівка піраміди, яка просто фізично не може охопити всю пло-
щину трудових відносин, а тим більше конкретні спірні ситуації. 
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Тому, на мою думку, саме шляхом розширення повноважень про-
фесійних спілок, що становлять собою громадський(тобто найнижчий, 
найвужчий) рівень нагляду і контролю можна «залатати» прогалини у 
сфері додержання законодавства про працю. Адже саме профспілки є 
тими першими інстанціями, до яких звертаються працівники у зв’язку 
з порушенням своїх прав. Для підвищення рівня нагляду і контролю за 
додержанням законодавства про працю необхідно внести певні зміни 
до ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а саме: 
потрібно вдосконалити правовий зв’язок між громадським та держав-
ним рівнем нагляду і контролю; розширити повноваження профспілок 
у сфері соціального захисту та участі в розробці і здійсненні державної 
політики у сфері трудових відносин; надати профспілкам можливість 
застосування первинних заходів впливу у зв’язку з порушенням законо-
давства про працю. 
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м. Львів, Україна

Частина третя статті 42 Конституції України передбачає, що держава 
захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю 
продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських 
організацій споживачів. У преамбулі Закону України «Про захист прав 
споживачів» вказується, що цей Закон визначає механізм захисту прав 
споживачів. 

Актуальність питання судового захисту прав споживачів зумовлене 
тим, що активно розвивається інтернет-ринок, який супроводжується 
укладенням електронних договорів, щодо правового регулювання яких 
у національному є значні прогалини. Саме тому є важливим судовий 
захист прав споживачів, який включає форми та способи захисту таких 
прав. 

Необхідно перш за все зазначити те, що споживачем у розумінні За-
кону України «Про захист прав споживачів» є фізична особа, яка при-
дбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити 
продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з під-
приємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого пра-
цівника. 

Грабовська Г. М. вважає, що способи захисту прав споживачів є вод-
ночас і санкціями, і мірами захисту, але лише окремі з них (відшкоду-
вання збитків, стягнення неустойки тощо) є мірами цивільно-правової 
відповідальності [1]. 

Законом України «Про захист прав споживачів» передбачено, різні 
способи захисту прав споживачів серед яких і судовий захист. 

Судовий захист прав споживачів здійснюється окружними судами за 
правилами цивільного судочинства в порядку позовного провадження за 
позовами фізичних осіб-споживачів товарів, робіт і послуг. 

Варто зауважити, що позивач може звертатись з позовом за місцем 
проживання або місцезнаходження відповідача, місцем проживання чи 
перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання 
договору. 
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Звертаючись до суду, важливим є дотримання вимог щодо форми та 
змісту позовної заяви, закріплених у статті 175 ЦПК України. Позовна 
заява повинна містити наступні відомості:

• найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
• ім’я сторін та інших учасників справи, їх місце проживання чи 

перебування, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової 
картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта 
для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості позивачу 
відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та 
адреси електронної пошти;

• зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; об-
ґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

• зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, 
передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захис-
ту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить 
суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів – 
зміст позовних вимог щодо кожного з них;

• виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазна-
чення доказів, що підтверджують вказані обставини;

• відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо 
такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий 
досудовий порядок урегулювання спору;

• відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до 
подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

• перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазна-
чення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за 
наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи ори-
гіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

• попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які по-
зивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

• підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову 
(позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом 
та з тих самих підстав. 

Позовна заява повинна бути подана до суду в письмовій формі з під-
писом позивача або його представника чи іншої особи, якій законом на-
дано право звертатися до суду в інтересах іншої особи. 

Необхідно зазначити, що відповідно до Витягу ВСУ з судової практи-
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ки з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів від 01.02.2013 
р. до фактів, які підлягають доказуванню у справах про захист прав спо-
живачів, насамперед, слід віднести: чи мало місце придбання продукції 
(замовлення послуги); чи надавалась інформація про товар (послугу) і 
яка саме; відомості про властивості товару та відповідність їх потребам 
споживача та вимогам встановлених нормативів; чи мало місце вико-
ристання товару; чи мало місце заподіяння шкоди, що завдана життю, 
здоров’ю або майну споживача [2]. 

На підтвердження таких фактів достатньо додати до позовної заяви 
документи залежно від заявлених вимог (наприклад, договір, квитанція-
замовлення, квитанція-зобов’язання, чек, висновки експертиз тощо). 

Також споживачі звільняються від сплати судового збору за позова-
ми, що пов’язані з порушенням їхніх прав у відповідності до статті 22 
Закону України «Про захист прав споживачів». 

При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання 
щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

Враховуючи все вищевказане можна зробити висновок, що судовий 
захист прав споживачів є універсальним, детально регламентованим 
нормами цивільного процесуального права, а тому є найбільш ефектив-
ним. Він здійснюється зазвичай в індивідуальній формі, тобто завдяки 
поновленню в правах позивача (співпозивача), що є безпосереднім спо-
живачем продукції чи послуг або відшкодування збитків, заподіяних по-
рушенням прав суб’єкта. А обов’язковість виконання судових рішень 
надає такому способу надійності. 
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ВИДИ ТА СТАНОВЛЕННя ОСНОВНИХ МОДЕЛЕй 
СОЦІАЛЬНОГО зАХИСТУ У СВІТІ

Путінцев Р. Ю. 
Студент ОКР “Магістр”, юридичного факультету

Київського Національного Університету ім. Шевченка
м. Київ, Україна

Кожна країна світу під час створення сприятливих умов для прожи-
вання та розбудови свого суспільства стикається з багатьма проблем. 
Однією із таких важливих проблем є соціальний захист населення. В су-
часній Україні ця проблема стоїть дуже гостро, оскільки вплив процесів 
глобалізації в контексті євроінтеграції України, що пов’язані з реформу-
ванням системи соціальної системи України, яка безпосередньо вклю-
чає в себе страхування, охорону праці, пенсійне забезпечення, політику 
зайнятості та інші галузі соціальної політики, обумовлює потребу при-
ділення особливої уваги окремим із названих сфер суспільного життя 
[1,151]. За оцінками міжнародних організацій в різних сферах життя, 
Україна знаходиться в лідерах серед країн з низьким соціальним захис-
том населення. Далі в викладеному матеріалі я хочу навести декілька 
прикладів моделей соціального захисту провідних країн, їхі позитивні 
та негативні моменти. 

Підґрунтям для дослідження даної тематики стали праці таких вче-
них, як: В. С. Андріїва, Н. Б. Болотіної, Г. Еспінг-Андерсена, В. М. Ко-
рецького, О. Л. Кучми, Л. Ю. Малюги, О. О. Осадчої, С. М. Прилипка, 
Б. І. Сташківа, О. В. Тищенко, М. В. Чічкань, М. М. Шумила, Р. Уїлдінга, 
Ф. Уїльямс та інших. Незважаючи на значний доробок науковців, ви-
щезазначена тематика потребує подальшого дослідження та розвитку, з 
огляду на її важливу роль в умовах сьогодення в Україні. 

Питання про моделі соціальної політики досить складне і дискусій-
не. Адже кожна з країн відрізняється специфікою побудови соціальної 
політики, системою принципів та цілями управління, проводить влас-
ну політику та має власну систему реалізації функцій держави. Роз-
глянемо їх більш детально. Найбільшою популярністю серед учених 
користується наступна класифікація моделей соціальної політики: 
соціал-демократична, консервативна, ліберальна, корпоративістська, 
католицька і рудиментарна. Хоча в документах ЄС виділяють дві моделі 
соціальної політики: Беверіджську та Бісмарківську. 
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Відмінними рисами Бісмарківської моделі є: оптимальне поєднання 
інтересів суб’єктів соціального страхування; максимальний облік трудо-
вого внеску при організації соціального страхування; професіональний 
підхід у процесі організації соціального страхування з окремих видів 
соціальних ризиків; гармонійний баланс економічних і соціальних ін-
тересів основних суб’єктів соціального страхування [2,70]. 

В той час як основними характеристиками Бевріджської моделі є: 
трирівнева система соціального захисту; державні соціальні гарантії 
орієнтуються на прожитковий мінімум, додаткове соціальне страхуван-
ня – на заміщення (компенсацію) заробітку, додаткове добровільне осо-
бисте страхування – на особисті можливості самих працівників [3,92]. 

Ліберальна модель соціальної держави характеризується тим, що в її 
основі – принцип індивідуалізму, який передбачає особисту відповідаль-
ність кожного за свою долю, долю своєї родини. У цьому випадку роль 
державних структур щодо реалізації соціальної політики мінімізована. 
її основними суб’єктами і виступають особа та різні недержавні орга-
нізації – соціально-страхові фонди й асоціації. Фінансовим підґрунтям 
реалізації соціальних програм за такої моделі є приватні заощадження, 
приватне страхування, а не кошти державного бюджету. Держава відпо-
відальна лише за гарантування мінімальних доходів усіх громадян, за 
добробут найменш забезпечених верств населення [4,53]. Проте, з іншо-
го боку, держава стимулює ство-рення та розвиток у суспільстві різних 
форм недержавного соціального страхування та соціальної підтримки, 
а також різних способів отримання і підвищення громадянами своїх до-
ходів. Отже, за такої моделі держава бере участь у реалізації соціаль-
ної політики більш опосередковано – не через фінансування соціальних 
програм зі свого бюджету, а через організаційно-правову інституціа-
лізацію недержавних фінансових потоків на соціальні потреби і водно-
час через розвиток усієї ринкової інфраструктури отримання доходів у 
суспільстві. 

В основі корпоративної моделі соціальної держави лежить принцип 
корпоративності, що передбачає максимум відповідальності корпорації 
за долю своїх працівників. Під час побудови системи довічного най-
му підприємство стимулює працівників до внесення максимального 
трудо-вого внеску, за що державою передбачено різні види соціальних 
гарантій (пенсійне забезпечення, часткова оплата освіти, медичних, 
рекреаційних послуг тощо). У цьому випадку і держава, і недержавні 
організації, і особа також деякою мірою відповідальні за рівень соці-
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ального добробуту в суспільстві, але найбільшу роль відіграють під-
приємства, що мають власну розгалужену соціальну інфраструктуру, 
власні соціально-страхові фонди. Фінансовим підґрунтям такої моделі 
є насамперед страхові внески корпорацій. За такої моделі велику роль у 
здійсненні соціальної

політики відіграють організації-роботодавці, для яких соціальна по-
літика, своєю чергою, виступає вагомим елементом системи управління 
трудовими ресурсами [5,222]. 

Соціал-демократична модель спрямована на запобігання різкій ди-
ференціації рівнів доходів. Соціальні гарантії передбачені і державою, 
і не державними структурами. Соціальна політика держави спрямована 
на забезпечення всіх громадян місцем роботи. Формальна відсутність 
безро-біття утворює стабільну податкову систему. Рівень оподаткуван-
ня досконаліший, ніж у ліберальній моделі. Це дає змогу державі здій-
снювати перерозподіл централізованого фонду коштів, забез-печуючи 
громадян соціальною допомогою. Напрямки соціальної політики безпо-
середньо випливають із соціальних прав населення [5,221]. 

Консервативна модель. В її основу покладено ідею запровадження 
соціальної диференціації в суспільстві. За цією моделлю майнова нерів-
ність є нормальним явищем. Зокрема, у літературі зазначено, що головне 
завдання держави полягає в тому, щоб через гнучку податкову політику 
здійснювати перерозподіл доходів, надавати компенсацію тим прошар-
кам, які її потребують. Згідно із цією концепцією, громадянським і со-
ціальним правам віддається пріоритет над політичними [5,223]. 

Підсумовуючи вищезазначене, варто зазначити, що вище перелічені 
моделі відображають те, що ефективність реалізації соціальної політики 
будь-якого рівня найбільшою мірою залежить від стану економіки, на-
явності необхідного фінансування соціальних програм за рахунок дер-
жави, органів місцевого самоврядування, підприємств, спонсорів і т. д. 
Також треба враховувати, що ідеально інтегрувати якусь из цих моделей 
соціального захисту в реалії нашої країни неможливо. Кожна з цих мо-
делей розрахована під певну свою специфіку. Ми повинні сформувати 
власну модель соціальної політики з урахуванням своїх історичних, іде-
ологічних, соціокультурних та економічних умов. 

--------------------------
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імені Юрія Федьковича

м. Чернівці, Україна

У контексті сучасної правової реальності, що відображає утвер-
дження пріоритету прав людини в будь-якій сфері її життєдіяльності 
й забезпечує правове входження України в міжнародний економічний 
простір, спостерігаються виразні тенденції переосмислення тих або 
тих явищ і понять, які слугували важливим механізмом для ефектив-
ного регулювання суспільних відносин, забезпечували належний рівень 
впорядкованості поведінки різних суб’єктів правовідносин. Зокрема, 
у дослідницьке поле юриспруденції входить таке важливе питання, як 
співвідношення звичаю і права, правильне розуміння їхнього історич-
ного підґрунтя, безпосереднього впливу звичаю на формування права 
як системи норм і принципів, установлених або визнаних державою та 
представлених у відповідних юридичних документах: «у нормативно-
правових актах, судових рішеннях, правових звичаях» [2, с. 145]. 

Звичай як усталене правило поведінки, що складається «в певному 
суспільному середовищі, передається з покоління в покоління, виступає 
природною життєвою потребою людей і в результаті його багаторазо-
вого повторення стає звичним для них» [4, с. 145], упродовж століть 
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слугувало і слугує вагомим соціальним регулятором. Таке розуміння 
звичаю як важливого складника права має історичне підґрунтя. Напри-
клад, відомі договори Русі з Візантією ґрунтувалися на «законі русь-
кому» (звичаєвому праві Київської Русі), який закріплював стародавні 
звичаї у сфері цивільного права (звичаї успадкування, торгівельні звичаї 
та ін.); «Руська правда»» як визначна пам’ятка права Київської Русі ХІ 
– ХІІ ст. базувалася на звичаєвому праві й нормативно утверджувала 
спадкове, процесуальне та кримінальне право. Свої правові стосунки 
козаки Запорозької Січі вибудовували на звичаєвому праві, яке називали 
«козацьким правом» або «вольностями» [5, с. 201]. Цікаво, що найпо-
ширенішим джерелом права Української гетьманської держави (ХУІІ ‒ 
ХУІІ ст.) були нормативно-правові акти гетьманської влади: універсали, 
ордери, інструкції, декрети, грамоти, листи, тобто співіснували норми 
звичаєвого та писаного права. Як бачимо, простежується очевидний 
зв’язок звичаю і права, про що написав у своєму вірші відомий філософ 
Г. Сковорода, стверджуючи: «Всякому місту – звичай і права». 

За спостереженнями М. Козюбри, звичай є досить досконалою фор-
мою права, оскільки «найбільш влучно передає стан людської право-
свідомості, виникає з найбільш важливих потреб людського життя, є 
більш зрозумілим та доступним для звичайних людей, ніж норми права, 
сформульовані державою» [3, с. 88]. Таке твердження виглядає цілком 
переконливим, адже звичай уособлює моральні настанови, принципи 
поведінки, традиції людей, їхні обряди та вірування. Утім, вони не за-
фіксовані в юридичних документах, проте впродовж віків передаються 
нащадкам і їхнє дотримання в суспільстві є необхідним задля дотри-
мання стабільності. Деякі звичаєві норми тісно переплетені з правом. 
Наприклад, правова система України допускає можливість застосуван-
ня звичаю в галузях земле- і водокористування, торгівлі, мореплавства, 
шлюбних та політичних відносин. Нормами звичаєвого права врегульо-
вано ділову комунікацію у сфері бізнесу, щоденні людські стосунки в 
політичних партіях, етнічних спільнотах, релігійних громадах. Водно-
час для того, аби звичай став правовим, він обов’язково повинен перед-
бачати права й обов’язки суб’єктів права і в жодному разі не суперечити 
законодавству. 

На нашу думку, треба відмежовувати звичаї, що збереглися як пе-
режиток минулого і не відповідають сучасному розумінню гідності й 
свободи особи (кровна помста, примушування до вступу в шлюб, одру-
ження з малолітніми тощо), бо це може призвести до порушення рівно-
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ваги в суспільстві, зрештою ‒ вони заборонені законодавством. Водно-
час деякі з них (зокрема ‒ Присяга Президента України, виголошуючи 
яку, Президент тримає руку на Пересопницькому Євангелії, маючи при 
собі булаву як символ влади) передають національну ідею, цінності та 
норми поведінки певного суспільства, що ґрунтуються на досвіді по-
передніх поколінь, а тому збережені навіть в офіційних документах. За 
спостереженнями М. Жовтобрюха, звичаєве право «репрезентується і 
через повсякденне життя людей, і через всі історичні форми життєдіяль-
ності (сім’я, етнічні та соціальні групи, держава)» [1, с. 1]. 

Отже, звичай як соціальний регулятор відіграє важливу роль у пра-
вовій системі держави, він має історичне підґрунтя і слугує важливим 
соціально зумовленим джерелом права. Як зауважує М. Козюбра, у сис-
темі соціального регулювання звичаю «залишається місце не залежно 
від того, визнає його держава чи ні. Здебільшого це сфера суспільних 
відносин, що не потребує правового регулювання з боку держави (сто-
сунки в родині, обряди, правила етикету тощо)» [3, с. 88‒89]. Відтак 
звичай повинен усвідомлюватися як джерело права, як національно де-
термінований припис поведінки людини. Право ж ‒ обов’язкове для ви-
конання всіма членами суспільства, незалежно від звичаїв, обрядів чи 
традицій. 
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ГЕНЕзА СТАНОВЛЕННя УКРАїНСЬКОГО 
ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА

Скакун Є. В. 
Студентка I курсу юридичного факультету 

Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича 
м. Чернівці, Україна

Актуальність дослідження і вивчення такого поняття як судовий 
прецедент саме в Україні полягає в тому,що соціально-політичні яви-
ща (такі як європейська інтеграція,зміна правосвідомості суспільства 
тощо)вимагають змін у різних соціальних сферах,зокрема й у юридич-
ній. Оскільки загальновідомим є факт,що Україна належить до держав 
романо-германської правової сім’ї, і основними джерелами права ви-
знаються нормативно-правові акти, але в той же час не можна запере-
чувати, що роль та значення судової практики як регулятора суспільних 
відносин,що невпинно зростає, оскільки його застосування порівняно 
з нормативно-правовими актами дозволяє заповнити прогалини зако-
нодавчого регулювання та швидше відреагувати на зміни в суспільних 
відносинах. Крім того, питання місця судової практики зростає в умовах 
проведення судової реформи України та зближення романо-германської 
та англо-саксонської правових систем,у поєднанні зі слов’янськими 
началами права. Тому значення судової практики у регулюванні сус-
пільних відносин в Україні на теперішній час є значно вищим, ще й з 
врахуванням того,що збільшилась кількість звернень до ЄСПЛ з боку 
громадян України. 

Так,зокрема,на думку М. І. Козюбри, прецедентне право більше 
наближене до конкретних життєвих ситуацій, на відміну від деяких 
абстрактних норм законодавства,а також більш адекватно реагує на 
динамізм сучасного життя, відображаючи правові ідеали і загально-
визнані правові цінності, що відкриває певні перспективи застосування 
прецеденту,передусім через судову практику безпосередньо, в Україні 
як джерела права. Це один зі шляхів інтеграції вітчизняної правової сис-
теми до європейського правового простору,що особливо є актуальним в 
наш час. [1,с. 162]

В той же час, О. В. Зайчук визначає,що у країнах романо-германської 
правової сім’ї, де прецеденти не визнаються джерелом права, існуюча 
практика (засоби, узвичаєння, прийоми) вирішення справ судовими і 
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адміністративними органами державної влади і прийняття відповідних 
правових актів має характер з’ясування і роз’яснення змісту правових 
норм,але аж ніяк не правотворчої функції. Вищі судові інстанції узагаль-
нюють таку практику, видаючі відповідні збірники (наприклад, Збірни-
ки постанов Пленуму Верховного Суду України). Постанови Пленумів 
Верховного Суду України містять норми процесуального характеру, які 
регламентують порядок застосування чинного законодавства за наяв-
ності специфічних обставин, що потребують цього застосування. Акти 
судових органів влади приймаються на підставі узагальнення судової 
практики і статистики, мають на меті здійснення керівних роз’яснень 
судам у питаннях щодо застосування законодавства, що є обов’язковими 
для судів, інших суб’єктів правозастосування, чиї права у разі їх пору-
шення, захищаються судом. [2,с. 340] 

Ще на початку ХХІ століття в літературі аксіоматично визначена 
спроба віднесення судової практики до допоміжного джерела права 
романо-германського типу. Відповідно до чинної доктрини права (пра-
вові норми приймаються парламентом і уповноваженими ним органа-
ми) судовій практика не відведена роль джерела права,проте об’єктивно 
спостерігається явне зростання ролі судового прецеденту в правотвор-
чій діяльності держави,і хоча романо-германський тип правової систе-
ми характеризується пріоритетом норми, що міститься в законодавчих 
актах,однак він припускає і пошук кожним юристом у конкретному пи-
танні рішення, що відповідає принципу справедливості. [3,с. 542]

Розглядаючи питання місця судової практики як джерела національ-
ного права, ми маємо на увазі не будь-які рішення судових органів, а 
лише ті, які містять нормативні приписи, зокрема рішення Конституцій-
ного суду України; нормативні тлумачення Пленуму Верховного Суду 
України та Вищих спеціалізованих судів, рішення судів загальної юрис-
дикції, що скасовують дію нормативних актів; рішення Європейського 
суду з прав людини. Так, досліджуючи акти тлумачення Конституцій-
ного суду України, Є. В. Черняк приходить до висновку, що рішення 
цього органу конституційної юрисдикції можуть бути віднесені до пре-
цедентів тлумачення, оскільки вони володіють ознаками, які характе-
ризують даний вид прецедентів – багаторазовість використання; мають 
загальнообов’язковий характер; містять положення, яке підтверджує 
зміст правової норми або роз’яснює її зміст та офіційно публікуються. 
При цьому автор наголошує, що в якості прецедентів тлумачення висту-
пають рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлума-
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чення Конституції України та законів України, а рішення цього судового 
органу у справах про конституційність законів та інших правових актів 
можуть бути визнані прецедентами тлумачення, якщо наслідком їх при-
йняття є втрата чинності нормативно-правовим актом [4, с. 39]. 

Серед науковців немає єдиної точки зору щодо місця судового пре-
цеденту в системі джерел національного права. З приводу цього питання 
існує дві протилежні точки зору. Відповідно до першої, судовий преце-
дент фактично виконує функції джерела права, в зв’язку з чим потребує 
офіційного визнання. Прихильники визнання судового прецеденту на-
водять ряд проблем, які він дозволить вирішити та переваги його запро-
вадження. Так, Л. А. Луць зазначає, що необхідність визнання судового 
прецеденту офіційним джерелом права на сьогодні спричинена прога-
линами та колізіями існуючої системи законодавства та покликана необ-
хідністю забезпечення справедливого судового розгляду справ та визна-
нням за Конституційним Судом України та Верховним Судом України 
правотворчих функцій [5, с. 12]. 

З огляду на вищесказане,можна підсумувати,що хоча Україна і нале-
жить до романо-германської правової сім’ї,де судовий прецедент не ви-
ступає офіційним джерелом права і, хоча науковці не дійшли консенсусу 
щодо місця і ролі судової практики в національному законодавстві,не 
можна заперечувати те,що де-факто судова практика поступово утвер-
джується в правотворчій діяльності України як особливе джерело у ви-
гляді прецедентного права. 
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Скрипник Д. В. 
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Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна

У юридичній науці можливість певної поведінки, яка надається нор-
мами права, може бути здійснена через правові відносини. 

Правовідносини визначаються як особливий соціальний вид, що ви-
никають між людьми учасники яких, через безпосередній вплив пра-
вових приписів, наділяються юридичними обов’язками, які через їх 
невиконання чи неналежне виконання можуть потягнути певний вид 
юридичної відповідальності. 

Очевидно, що правові приписи тісно взаємопов’язані між собою, 
оскільки можуть діяти лише тоді, коли визначеним подіям надається ха-
рактер юридично значущих фактів передбачених у діючому законодав-
стві, що ставлять їх учасників у становище сторін правовідносини і від-
повідно впливають на відносини між суб’єктами зі взаємопов’язаними 
правами та обов’язками. Таким чином: правові відносини виникають 
та діють тільки на підставі норм права; правові відносини є формою 
реалізації правових приписів у дії, а отже, норма права і правовідноси-
ни є безумовно невід’ємними складовими частинами механізму право-
вого регулювання. Крім того, правові відносини, будучи об’єктивною 
формою реалізації прав і обов’язків, спрямовані на здійснення функцій 
права. 

Як відомо, система правовідносин реалізується через їх безпосеред-
ній склад (структуру), який визначається як сукупність основних еле-
ментів правовідносин, а також як спосіб юридичного зв’язку між ними 
з приводу певного соціального блага або забезпечення врегульованих 
законом інтересів. Отже, структура правових відносин складається з: 
суб’єкта правовідносин; об’єкта правовідносин та змісту правовідно-
син. Останній характеризується як конкретна поведінка суб’єктів право-
відносин та її юридичне значення нормами права у вигляді суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків. 

Суб’єктивні права та обов’язки знаходяться у беззаперечному зв’язку, 
є взаємозалежними, зумовлюють один одного нормами права. Правовий 
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припис є первинним елементом нормативно-правових актів і вміщує у 
собі такі елементи як диспозиція, санкція та гіпотеза. Вони містяться 
у структурі конституційно-правових та адміністративно-правових нор-
мах, а також нормах міжнародного права. 

Отже, підсумовуючи все вище згадане, можна вважати, що кожний 
правовий припис виконує свою специфічну функцію в регулюванні сус-
пільних відносин, є взаємозалежними і взаємодіючим з іншими право-
вими приписами, а у нормативно-правових актах вони виступають фор-
мою вираження норм права. 
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Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна 

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися 
у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що 
повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають 
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від 
яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом 
утилізації чи видалення. 

Поводження з відходами — дії, спрямовані на запобігання утворен-
ню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утиліза-
цію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за 
цими операціями та нагляд за місцями видалення. 

Поводження з відходами – поняття комплексне. Воно об’єднує цілу 
низку певних дій:
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запобігання утворенню відходів;• 
їхнє збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблен-• 
ня, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захо-
ронення;
контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення. • 

Необхідно зазначити що державна політика у сфері поводження з від-
ходами є частиною більш повного поняття, а саме державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, спрямованої на 
забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля. 

Сфера поводження з відходами в Україні регулюється Законом Укра-
їни “Про відходи”, який вміщує 10 розділів та 45 статей. 

Основними принципами державної політики у сфері поводження з 
відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середови-
ща та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення 
ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ре-
сурсів, науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та 
соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання від-
ходів з метою забезпечення його сталого розвитку. 

До основних напрямів державної політики щодо реалізації зазначе-
них принципів належить:

а) забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та 
видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при 
поводженні з ними;

б) зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небез-
печності;

в) забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних 
ресурсів;

г) сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом пря-
мого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних 
відходів;

д) забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають 
утилізації, шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно без-
печних методів та засобів поводження з відходами;

е) організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення від-
ходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людини;

є) здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових дослі-
джень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою 
їх ефективного використання;
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ж) сприяння створенню об’єктів поводження з відходами;
з) забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері 

поводження з відходами;
и) обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспор-

тизації;
і) створення умов для реалізації роздільного збирання побутових від-

ходів шляхом запровадження соціально-економічних механізмів, спря-
мованих на заохочення утворювачів цих відходів до їх роздільного зби-
рання; {Частину другу статті 5 доповнено пунктом “і” згідно із Законом 
N 1825-VI (1825-17) від 21.01.2010}

ї) сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабю-
джетних джерел фінансування у сферу поводження з відходами. {Час-
тину другу статті 5 доповнено пунктом “ї” згідно із Законом N 1825-VI 
(1825-17) від 21.01.2010}

Закон у ст. 33 передбачає, зокрема, що зберігання та видалення від-
ходів здійснюються відповідно до вимог екологічної безпеки та спосо-
бами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу 
їх іншим споживачам (за винятком захоронення). 

Відповідно до Закону, забороняється змішування чи захоронення від-
ходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія (ст. 33). 

Не дозволяється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, 
у тому числі побутових, у підземних горизонтах, на території міст та 
інших населених пунктів, на територіях природно-заповідного фонду, 
на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної 
охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небез-
пеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини. 
Захоронення відходів у надрах допускається у виняткових випадках за 
результатами спеціальних досліджень з дотриманням стандартів, норм і 
правил, передбачених законодавством України (так само ст. 33). 

Спалювання побутових відходів дозволяється тільки на спеціально 
призначених для цього підприємствах чи об’єктах лише з метою одер-
жання теплової та/або електричної енергії (ст. 35-1). 

Державна політика у сфері поводження з відходами – це сукупність 
законодавчо визначених цілей, завдань та напрямів діяльності відповід-
них компетентних органів, які спрямовані на охорону навколишнього 
природного середовища від згубного впливу відходів, розроблення про-
грам використання відходів як вторинної сировини, надання державної 
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підтримки приватним підприємствам та іншим організаціям, які вико-
нують відповідні операції у сфері поводження з відходами, здійснен-
ня проектувальної діяльності стосовно створення відходо-переробних 
підприємств та визначення можливостей реалізації програм державно-
приватного партнерства в досліджуваній сфері. 

Проте, крів визначених засад поводження з відходами, державна по-
літика повинна орієнтуватися ще й на такі принципи, як: багаторазове 
використання та переробка всіх видів можливих відходів; запроваджен-
ня замкнутого циклу утворення і переробки відходів; економічне сти-
мулювання щодо раціонального поводження з відходами шляхом змен-
шення податкового навантаження; тощо. 

Зараз нажаль державна політика у даній сфері є не зовсім ефектив-
ною. Одними із головних проблем державної політики у сфері пово-
дження з відходами є фінансування, низька компетентність державних 
службовців в даній сфері, недостатня проінформованість стосовно про-
блеми. 

Незважаючи на деякі проблеми, пов’язані з вирішенням питання 
відходів, в Україні на даний момент розроблено проект Стратегії пово-
дження з відходами. Цей проект відповідає директивам Європейського 
Союзу, а також відповідає особливостям саме територіі України, мен-
талітету населення, особливостям матеріального становища населення 
тощо. 

Україні все таки зменшується рівень відходів та шкідливих викидів в 
навколишнє середовище, проводиться чимало програм щодо переробки 
відходів. 

--------------------------
1. Закон України «Про відходи», редакція від 01.05.2019. 
2. Гуменюк Г. Д. Поводження з відходами: вимоги Європейського 

Союзу і законодавства України / Г. Д. Гуменюк, Г. В. Войтюк. // Стандар-
тизація: методологія і практика. – 2015. – №3. С. 26 – 29 [Електронний 
ресурс]. 

3. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні 
аспекти : [монографія] / В. М. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2002. – 724 с. 

4. Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відхода-
ми в Україні та шляхи його вдосконалення: Постанова ВРУ від 6 жовтня 
2005 р. № 2967 // Відомості ВРУ. – 2005. – № 49. – Ст. 525. 

5. Ігнатенко О. І. Реалізація державних програм у сфері благоустрою 
населених пунктів / О. І. Ігнатенко // Ефективність державного управ-
ління : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 42. – С. 175 – 182. 
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м. Львів, Україна 

В умовах ринкової економіки договірне регулювання трудових відно-
син набуває особливого значення. Воно дозволяє враховувати інтереси 
працівника та роботодавця, галузеву і локальну специфіку підприємства, 
фінансово-економічний стан роботодавця тощо. Колективні договори та 
угоди є важливими засобами договірного регулювання трудових відно-
син, з одного боку, виявляючи гнучкість у встановленні умов праці, а 
з іншого — спонукаючи роботодавця враховувати вимоги працівників. 
Колективна угода — це нормативний договір між сторонами соціального 
діалогу на національному, галузевому та територіальному рівнях, який 
регулює трудові відносини і відносини, пов’язані з ними, на рівні дер-
жави, галузі національної економіки та адміністративно-територіальної 
одиниці[1, с. 140]. 

На сайті Верховної Ради України зареєстрований законопроект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового ме-
ханізму дії колективних договорів» № 6632 від 22.06.2017р. [2], в якому 
пропонуються зміни до деяких положень трудового законодавства сто-
совно колективних договорів. Зокрема, ч. 1 ст. 17 Кодексу законів про 
працю України хочуть доповнити положенням такого змісту: «Колек-
тивний договір, укладається на строк не більше трьох років. За згодою 
сторін строк дії колективного договору може бути продовжений, але що-
разу не більше ніж на наступні три роки»[2]. На мою думку, це досить 
важливі зміни, оскільки тепер колективним договорам буде характерна 
строковість, що дасть змогу краще контролювати виконання умов цих 
договорів, а також мінімізувати зловживання його положеннями. 

У частині другій статті 17 слова «переглянуть чинний, якщо інше не 
передбачено договором, угодою» замінити словами «продовжать строк 
дії чинного, але не більше одного року з дня закінчення строку дії, зазна-
ченого в колективному договорі. Протягом одного року з дня закінчення 
строку дії колективного договору, сторони повинні розпочати перегово-
ри щодо укладення нового чи продовження строку дії чинного колектив-
ного договору, угоди» [2]. 
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Після частини другої доповнити статтю 17 новими частинами такого 
змісту: «Якщо протягом одного року з дня закінчення строку дії колек-
тивного договору, зазначеного в договорі, сторони не продовжили строк 
дії колективного договору, договір вважається припиненим». «При про-
довженні строку дії колективного договору його окремі положення мо-
жуть бути переглянуті за згодою сторін»[2]. 

Варто зазначити, що ч. 1 і ч. 2 ст. 17 Кодексу законів про працю Укра-
їни відповідно до редакції від 15.12.1993 мали такий зміст: «Колектив-
ний договір набирає чинності з дня його підписання представниками 
сторін або з дня, зазначеного у ньому. Після закінчення строку чиннос-
ті колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не 
укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено 
договором» [3]. Тобто українське законодавство про працю зараз перед-
бачає укладення колективних договорів на будь – який строк, навіть за-
кінчення цього строку дії колективного договору не тягне за собою його 
недійсність, він продовжує діяти, доки сторони не укладуть новий. 

Згадуваний законопроект передбачає укладення колективних дого-
ворів на строк не більше трьох років. Якщо строк дії колективного дого-
вору збіг, то сторони мають рік, щоб продовжити строк дії чинного, але 
знову ж таки тільки на три роки. Якщо після збігу року, з дня закінчення 
строку дії колективного договору, сторони не продовжили строк дії ко-
лективного договору, то договір пропонують вважати припиненим. 

Отже, запропоновані зміни у законодавство про працю є дуже важ-
ливими, оскільки вони закріплюють строковість укладення колективно-
го договору та інших форм соціального діалогу. Такі зміни внесуть в 
трудове законодавство більшу ступінь конкретики, що є однією із найго-
ловніших умов, необхідних для нагляду за дотриманням та виконанням 
норм права. 

--------------------------
1. Трудове право України – Харків: Міністерство Внутрішніх Справ 

України, 2014. – 471 с. – (Харківський національний університет вну-
трішніх справ). – (УДК 349.2(277) ББК 67.405(4УКР) М 48). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо правового механізму дії колективних договорів. – 
2017р. – [Електронний ресурс]: http://w1. c1. rada. gov. ua/pls/zweb2/
webproc4_1?id=&pf3511=62112

3. Кодекс законів про працю України. – 1971р. – [Електронний ре-
сурс]: https://zakon. rada. gov. ua/laws/main/322-08
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ПРАВОВЕ РЕГУЛюВАННя ПІДПРИЄМНИЦЬКОї ДІяЛЬНОСТІ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Цвик О. В. 
студент Львівського національного університету 

імені Івана Франка
м. Львів, Україна

У ході формування ринкових відносин в економічному секторі Укра-
їни стрімко почала розвиватись підприємницька діяльність, а процес 
глобалізації та поширення доступу до всесвітньої мережі зумовив по-
ширення підприємницької діяльності в мережі Інтернет. Відтак, поста-
ла необхідність правового регулювання підприємницької діяльності не 
тільки в реальних правовідносинах, а й віртуальних та запровадження 
поняття електронної комерції. 

Поняття електронної комерції є універсальною категорією, саме 
тому дефініція залежить від сфери, де його використовують. Ключовим 
для суб’єктів господарювання в мережі Інтернет стало прийняття 3 ве-
ресня 2015 року Закону України «Про електронну комерцію», в якому є 
легітимне визначення електронної комерції як відносин, що спрямова-
ні на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів 
щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здій-
снені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних 
систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та 
обов’язки майнового характеру [1]. 

Законодавче визначення є доволі об’ємним, але описує лише одну 
складову електронної комерції – електронну торгівлю, а оскільки здій-
снення підприємницької діяльності в цифровій сфері включає весь лан-
цюг бізнес-процесів від створення концепції бренду, просування серед 
споживачів, укладення угод та проведення розрахунків до доставки кін-
цевому покупцю (споживачу), не завжди ці процеси здійснюються дис-
танційно, тому пропонуємо доповнити визначення вказівкою на виник-
нення відносин протягом всіх бізнес процесів в мережі та можливістю 
виконання електронних правочинів комбіновано. 

Правове регулювання підприємницької діяльності в мережі Інтернет 
регулюється комплексно різними галузями права, що зумовлено серед-
овищем здійснення такої діяльності. Тому, нормативно-правове регулю-
вання складається із актів, що регулюють підприємницьку діяльності 
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в загальному розумінні, та спеціальних правових актів, що притаманні 
виключно до сфери здійснення – мережі Інтернет. 

Загальну основу регулювання складає Конституція України, як акт 
вищої юридичної сили, що статтею 42 закріплює право кожного на під-
приємницьку діяльність, яка не заборонена законом та норми Цивільно-
го Кодексу України та Господарського Кодексу України, що встановлю-
ють правові основи господарської діяльності між учасниками в Україні 
[2]. 

Правові та організаційні засади організації та здійснення підпри-
ємницької діяльності суб’єктами господарювання встановлено також 
такими актами: Закон України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», Закон України «Про рекламу», Закон України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції», і оскільки більшість договорів та пра-
вочинів укладаються суб’єктами підприємницької діяльності із фізич-
ними особами, застосовуються також положення Закону України «Про 
захист прав споживачів». 

Ці правові акти становлять основу здійснення підприємницької ді-
яльності і поширюються на діяльність в мережі Інтернет, відповідні 
доповнення щодо цього були внесені 2015 року з прийняттям Закону 
України «Про електронну комерцію». 

В аспекті загальних актів, що регулюють здійснення підприємниць-
кої діяльності в мережі Інтернет, звертаю увагу на проблемні моменти 
в Законі України «Про захист прав споживачів» та шляхи їх вирішення 
[3]. 

Так, частиною 11 статті 8 Закону України «Про захист прав спожи-
вачів» визначено, що під час продажу товару продавець зобов’язаний 
видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що 
засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. Вимога надавати 
фіскальний чек в момент надходження коштів за товар є проблематич-
ною, коли покупець отримує товар у поштовому відділені і в цей момент 
оплачує його, а продавець знаходиться на значній відстані і не може на-
дати роздрукований чек. 

Тому, вирішенням цієї проблеми є впровадження можливості надан-
ня фіскальних чеків в електронному вигляді, з накладенням електронно-
го цифрового підпису. 

Враховуючи особливості Інтернет середовища, ефективний захист 
прав споживачів не завжди досягається через анонімність продавців 
при укладенні договорів. Це унеможливлює для споживача здійснити 
повернення коштів, провести ремонт товару, або звернутися із позо-
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вною заявою до суду. Проблема може бути вирішена шляхом кращого 
контролю з боку власників інтернет-майданчиків – «маркетплейсів» та 
популяризацією державними органами пам’яток для споживачів з пере-
ліком перевірених продавців. 

Щодо спеціального правового регулювання, основним актом є За-
кон України «Про електронну комерцію», який визначає організаційно-
правові засади, встановлює порядок вчинення електронних правочинів, 
права та обов’язків учасників у сфері електронної комерції. 

У вказаному законі є визначені вимоги до сторони продавця та по-
купця. Зважаючи на те, що договори укладаються в мережі Інтернет та 
відбуваються без фізичної зустрічі сторін, перевірка дієздатності по-
купця для вчинення правочинів для яких це є необхідною умовою за-
коном не встановлена. Тому, пропонуємо доповнити статтю 8 Закону 
України «Про електронну комерції» пунктом 7 в такій редакції: «У разі 
укладення електронних правочинів для яких є необхідний певний обсяг 
дієздатності Покупець (замовник, споживач) повинен підтвердити на-
явність прав на укладення такого правочину за допомогою накладення 
електронного цифрового підпису або аналогічних засобів ідентифікації 
(BankID, MobileID)». 

Комплексне регулювання підприємницької діяльності в Інтернеті 
здійснює також Закон України «Про електронні документи та електро-
нний документообіг», який визначає правовий статус електронних до-
кументів, їх поняття та юридичну силу [4]. 

Закон є доволі лаконічним та має багато не конкретизованих поло-
жень, наприклад, в п. 3 ч. 3 ст. 8 у визначенні електронних документів, 
які не можуть бути визнані як оригінал зазначається «в інших випадках, 
передбачених законом», що потребує доповнення для запобігання су-
перечностей. 

Ще одним законом, що застосовується до правовідносин є Закон 
України «Про електронні довірчі послуги», яким визначено правові та 
організаційні засади надання електронних довірчих послуг, права та 
обов’язки суб’єктів. Хоча закон було прийнято з метою гармонізації 
норм з Європейським законодавством, парадоксальним є відсутність в 
законі механізму визнання сертифікатів ключів, що видані іноземними 
суб’єктами [5]. Це створює проблеми для зовнішньоекономічної діяль-
ності з контрагентами і потребує доповнення. 

Отже, на сьогоднішній день існує комплекс актів, що спрямовані 
на регулювання підприємницької діяльності в мережі Інтернет, але для 
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зменшення практичних проблем необхідно виправляти неточності та 
усувати прогалини, що містяться в законах. 

--------------------------
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ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННя ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В 
ТРУДОВОМУ зАКОНОДАВСТВІ

Цимбалюк М. П. 
студентка юридичного факультету

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

Основним принципом всіх демократичних держав є принцип верхо-
венства права. У формальному розумінні це верховенства права, а не 
особи, а у сутнісному – верховенство права над законом, як зазначаєть-
ся в доповіді Венеціанської комісії «Про верховенство права» [1]. Цей 
принцип дістав закріплення в Конституції України, яка визнається де-
мократичною, соціальною та правовою державою, зокрема в ст. 8 за-
значається «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» [2]. 
Багато дослідників протягом років намагалися виділити основні скла-
дові цього принципу, сформулювати його остаточне визначення з метою 
сприяння практичного застосування, правильного розуміння змісту. 

Проаналізувавши всі підходи та гіпотези, Венеціанська комісія виді-
лила 6 основних елементів даного принципу, зокрема: законність, пра-
вова певність, заборона свавілля, доступ до правосуддя у незалежних 
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та неупереджених судах, дотримання прав людини та недискримінація 
і рівність перед законом [1]. їх поєднання та правильне забезпечення 
дає змогу досягти справедливості у суспільстві, задовольняючи інтер-
еси та потреби кожної особи. На останньому елементі варто зупинитися 
і детальніше проаналізувати, оскільки власне у сфері трудового права 
найбільше виникає проблем з його реалізацією. 

Конституція України гарантує кожному право на працю, створюючи 
умови для здійснення цього права та гарантуючи рівні можливості його 
реалізації. Даний принцип конкретизується вже в трудовому законодав-
стві. Багато науковців притримується думки, що конкретного значення 
принцип рівності не має, зокрема М. Мін зазначає, що в Кодексі законів 
про працю України існують дві групи «рівності» [3]. 

Перша за своєю суттю є абстрактною і означає, що всі норми пови-
нні застосовуватися до всіх осіб однаково. Цей вид дістав закріплення в 
статті 2-1 даного кодексу, де зазначається: «Забороняється будь-яка дис-
кримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і 
можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно 
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціаль-
ного та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, під-
озри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового 
стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній 
спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або 
наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або 
надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними 
або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами 
її виконання» [4]. Ця норма є конкретизацією статті Конституції Украї-
ни, яка закріплює рівність прав кожного. 

Другу групу становить конкретна рівність, котра має на увазі, що 
застосовуючи якусь норму до різних осіб, варто враховувати об’єктивні 
чинники для кожного. Оскільки, опускаючи їх у певних ситуаціях, 
може виникати дискримінація. На мою думку, ця група рівності віді-
грає балансуючу роль у регулюванні тих чи інших суспільних відносин. 
У трудовому законодавстві ця функція може проявлятися у відносинах 
«роботодавець-працівник» або ж стосуватися тільки останнього. Для 
прикладу при реалізації права на розірвання трудового договору з іні-
ціативи працівника на працівника покладається обов’язок повідомити 
власника або уповноваженого ним орган письмово за два тижні відпо-
відно до ч. 1 ст. 38 КзпП, а при розірванні трудового договору з ініціа-



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
296

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

тиви роботодавця працівника повідомляють за два місяці відповідно до 
ч. 1 ст. 49-2 КзпП. З першого погляду здається, що у даному випадку 
має прояв дискримінації по відношенню до роботодавця, проте саме тут 
законодавцем застосована балансуюча роль принципу рівності. Варто 
зазначити, що й процедура розірвання трудового договору дуже відріз-
няється: розірвання з ініціативи роботодавця передбачає більше етапів 
на противагу працівникові. Це обґрунтовано тим, що для роботодавця 
знайти працівника на певну посаду набагато легше та швидше, оскільки 
ринок праці переповнений великою кількістю незайнятого населення, 
а для працівника пошук нового робочого місця займе більше часу та 
зусиль. Крім цього, така різниця обумовлена тим, що після укладання 
трудового договору в працівника виникає більше зобов’язань перед ро-
ботодавцем, оскільки він повинен належним чином виконувати свою 
трудову функцію та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, 
тому чинне законодавство захищає права працівника, встановлюючи 
певні норми, які роботодавець не в праві порушити. 

Наступним прикладом такої принципу рівності будуть гарантії, піль-
ги, права які надаються певним категоріям працівників. Наприклад, 
створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, щоб вони 
мали можливість виконувати свою трудову функцію, обумовлену трудо-
вим договором. 

Таким чином, до розуміння принципу рівності в трудовому законо-
давстві не потрібно ставитися буквально, оскільки текстове вираження 
може бути вужчим від його смислового значення. Він є одним із найго-
ловніших принципів демократичного суспільства, на якому має базува-
тися все законодавство, зокрема про працю. 

Чинний Кодекс законів про працю діє в Україні з 1971 року, від тоді 
його зміст зазнав істотних змін, проте чинне законодавство досі досить 
сильно відрізняється від європейського, оскільки появилися нові види 
відносин, які потребують врегулювання, а деякі з них і взагалі невре-
гульовані. Наприклад, поява таких термінів як фрілансинг, аутстафінг, 
«віддалена робота». 

На сьогодні до Верховної Ради України подано на розгляд два за-
конопроекти, які мали би замінити давно застарілий Кодекс. Перший 
подали народні депутати України: Королевська Н. Ю., Ларін С. М., Борт 
В. П., Качний О. С., Солод Ю. В., Кальцев В. Ф. №2410 від 08.11.2019 
[5], а другий ініційований народними депутатами України: Тимошенко 
Ю. В., Івченком В. Є., Цимбалюком М. М., Шаховим С. В. №2410-1 від 
08.11.2019 [6]. 
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Позитивними новелами цих законопроектів є по-перше, розширення 
питання дискримінації прав у трудовому законодавстві, зокрема надано 
особам, які її зазнали засоби захисту: «Особи, які вважають, що вони 
зазнали дискримінації у сфері праці, мають право звернутися до суду із 
заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди» [5,6]. 

По-друге, порівняно чоловіків та жінок в праві на щорічну трудо-
ву відпустку за перший рік роботи, надавши можливість отримати таку 
відпустку «чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку 
з вагітністю та пологами» [5,6]. 

Разом з тим, загальний аналіз запропонованих проектів показав, що 
більше прав все ж таки отримає роботодавець. В проекти не включені 
норми, що регулюють профспілкові відносини і це ставить у дискримі-
наційне та залежне становище працівника, оскільки відбувається відо-
кремлення працівника від механізму колективного захисту та контролю 
громади трудових відносин. Працівник буде вимушений самостійно за-
хищати свої права через суд. 

Крім того, збільшено кількість підстав, за якими роботодавець зможе 
звільнити працівника: за участь в незаконному страйку, за розголошення 
комерційної інформації, за порушення роботодавцем правил прийняття 
на роботу, якщо ці порушення не можуть бути усунуті. Останнє дасть 
можливість зловживань з боку роботодавця, оскільки він зможе умисно 
здійснювати такі порушення задля можливого майбутнього звільнення 
«не потрібних» працівників. 

Також роботодавці зможуть цілком законно слідкувати за робочим 
процесом своїх підлеглих, використовуючи відеокамери, диктофони та 
інші технічні засоби, але за попереднім попередженням. Таке спостере-
ження може здійснюватися тільки у випадках, які зумовлені «особли-
востями виробництва», проте викладення суті даного поняття в проекті 
немає, що стане можливою платформою звуження особистих прав пра-
цівників. 

Отже, чинне законодавство про працю потребує докорінних змін, 
проте ці перетворення повинні базуватися на європейських принципах, 
зокрема принципу рівності і справедливому його закріплені. Тому голо-
вним завданням законодавця на даному етапі прийняття проекту є по-
шук балансу, рівності прав між роботодавцем та працівником. 

--------------------------
1. Європейська комісія «за демократію через право» (венеційська 

комісія). верховенство права [електронний ресурс] / європейська комі-
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зАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА яК йОГО КЕРІВНІ 
ПОЛОЖЕННя

Шевчук О. В.
Студентка 1 курсу

Юридичного факультету 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

м. Чернівці, Україна

Питання ролі загальних принципів права в юридичній науці є над-
звичайно актуальним, оскільки саме вони визначають характер та на-
прямок подальшого розвитку права. В теперішній час спостерігаються 
тенденції в напрямку до динамічного розвитку права – воно перестало 
бути системою норм, викладених у законах та інших нормативно право-
вих актах, спрямованих на задоволення інтересів держави. В центрі пра-
ва опинилася людина, як найвища соціальна цінність, а метою законо-
давця стало формальне закріплення правових принципів, які одночасно 
є моральними імперативами. Ключовим компонентом права поступово 
стає справедливість, а не закон. А тому постає доцільним розгляд та 
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аналіз основних загальних принципів права, та їхньої ролі у становленні 
права, як найдієвішого регулятора суспільних відносин. 

Як слушно зазначає М. І. Козюбра, загальні принципи права – це ви-
хідні ідеї, що притаманні праву в цілому, діють у всіх його галузях та ін-
ститутах. Не можна не погодитись із його думкою, що загальні принци-
пи поширюються на всі галузі та інститути права, указуючи на цінності, 
які визначають право в цілому, утворюють моральну основу права, його 
духовний фундамент [2, С. 73]

В той же час, В. Н. Карташов стверджує, що принцип складається з 
різноманітних юридичних імперативів, які тісно взаємопов’язані і вза-
ємодіють між собою. В науці виділяють, по-перше, принципи, сформу-
льовані вченими-юристами, це фундаментальні ідеї, що відображають 
досягнення правової думки, практичного досвіду, об’єктивні законо-
мірності розвитку суспільства, вони становлять найважливішу части-
ну наукової та професійної правосвідомості. По-друге, це відособлені 
у вигляді відносно самостійних елементів принципи права, під якими 
розуміють вихідні нормативно-керівні начала, що визначають загальну 
спрямованість правового регулювання суспільних відносин. Проте, слід 
зазначити, що існують принципи, джерелом яких є не моральний аспект 
права. Вони існують задля забезпечення вимог юридичної логіки, техні-
ки й практики. [1, С. 222]

В сучасній теоретичній юридичній науці виділяють такі основні 
загальні правові принципи :1) принцип правової визначеності, що пе-
редбачає зрозумілість та однозначність нормативно-правових актів, що 
відображається в однаковості їх застосування на практиці; 2) принцип 
пропорційності, що полягає у дотриманні трьох критеріїв : доречності, 
необхідності та власне пропорційності у вузькому розумінні; 3) прин-
цип добросовісності, який включає в себе сумлінної та чесної поведінки 
тих, хто вершить правосуддя; 4) принцип розумності, що стосується пе-
редусім особистісних якостей суб’єктів права, зокрема таких як розсуд-
ливість та обачність [2,С. 73-75]; 5) принцип єдності прав і обов’язків 
суб’єктів суспільних відносин, мета якого полягає в узгодженні інтер-
есів різних соціальних груп та держави; принцип гарантованості прав 
і свобод громадян, що забезпечується низкою політичних, економічних 
та ідеологічних гарантій, які в сукупності уможливлюють існування 
цих прав і свобод; 6) принцип законності виражається у підпорядкуван-
ні усіх дій суб’єктів правовідносин чинному законодавству; 7) принцип 
поділу права на публічне і приватне властивий саме континентальній 
правовій сім`ї, оскільки запозичений із вчень давньоримських юристів, 



«УКРАїНСЬКА ПРАВНИЧА НАУКА 
ТА її ВПЛИВ НА СУЧАСНІ РЕФОРМИ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
300

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

чиї праці рецепіювались і знайшли своє відображення в сучасних право-
вих системах континентальної Європи. Цей принцип полягає у відмеж-
уванні галузей права, які забезпечують загальне благо та спрямовані на 
служіння суспільству, від галузей, які впорядковують відносини, метою 
яких є досягнення особистісних потреб та інтересів, а також інтересів 
третіх осіб; 8) принцип стабільності і динамізму забезпечує роль права 
як регулятора суспільних відносин, оскільки діючи за сталими та не-
змінними принципами, йому водночас властива гнучкість, що проявля-
ється у пристосуванні до нових потреб суспільства, що постійно зміню-
ється [3, С. 201-203]

Таким чином, загальні принципи права є особливими в змісті сучас-
ного права, оскільки вони визначають подальший перспективний роз-
виток права в будь-якій правовій державі у тандемі відповідності з при-
родними інтересами суспільства. 

З огляду на вище сказане, можемо зробити висновок, що загальні 
принципи права мають основоположне значення для врегулювання 
суспільних відносин. Завдяки тому, що право діє на основі загально-
людських принципів, воно є втіленням основних уявлень людей про 
рівність та справедливість, що забезпечує довіру до права та підпоряд-
кування йому нашого життя. Зважаючи на це, вони навіть не вимагають 
офіціального закріплення для своєї реальної значущості, тому, хоч вони 
і не є правилом поведінки, проте мають загальнообов’язковий характер, 
що і забезпечує роль права як найдієвішого регулятора суспільних від-
носин. 

--------------------------
1. Юридические записки Ярославского государственного универси-

тета им. П. Г. Демидова. Вып. 10. Принципы права/ Подред. В. Н. Кар-
ташова, Л. Л. Кругликова, В. В. Бутнева; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : 
ЯрГУ, 2006. – 192 с. 

2. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. – К. 
: Ваіте, 2015. – 392 с. 

3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юри-
дичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. 
Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. 
В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. 
— Харків: Право, 2009. — 584 с. 
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