
Кафедра соціального права
юридичного факультету
ЛНУ імені Івана Франка
Український центр
соціально-правових
досліджень

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА

 

Випуск 10

Львів

2021

Матеріали
міжнародної науково-

практичної конференції

“Європейська
соціальна хартія

та проблеми реалізації
соціальних прав

в умовах глобалізації
(до 25-річчя(до 25-річчя

Європейської соціальної хартіїЄвропейської соціальної хартії
(переглянутої)(переглянутої)

(до 25-річчя
Європейської соціальної хартії

(переглянутої)



Кафедра соціального права юридичного факультету
ЛНУ імені Івана Франка

Український центр соціально-правових досліджень

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції

“Європейська соціальна хартія та проблеми 
реалізації соціальних прав в умовах глобалізації”
(до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої)

23 квітня 2021 року

Випуск 10

Львів – 2021



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

УДК 349.2-029:3]:34(477)(063)

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, 
які доповідалися на міжнародній науково-практичній конференції “Єв-
ропейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в 
умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (пере-
глянутої) 23 квітня 2021 року. 

Матеріали доповідей і повідомлень опубліковано в авторській редакції. 

Редакційна колегія:

– проф. Пилипенко П. Д.;

– проф. Синчук С. М.;

– доц. Бурак В. Я.;

– ас. Раневич О. Ю. 

Актуальні проблеми соціального права. Випуск 10. Матеріали між-
народної науково-практичної конференції “Європейська соціальна хар-
тія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 
25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 
року.  – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. – 208 с. 

© Кафедра соціального права Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка, 2021

© Український центр соціально-правових 
досліджень, 2021

ISBN 978-617-7617-65-4  © Вид-во “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2021
ISSN 2522-1469



3

ДОПОВІДІ І ПОВІДОМЛЕННя 
УчАСНИКІВ КОНфЕРЕНЦІї

ПРО ПРАВО НА ПРАЦю В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕйСЬКОї 
СОЦІАЛЬНОї хАРТІї (ПЕРЕГЛяНУТОї)

Пилипенко П. Д. 
доктор юридичних наук, професор,

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

м. Львів, Україна

Право на працю є одним з фундаментальних прав людини, що вста-
новлене міжнародно-правовими актами і визнане усіма державами сві-
ту. Вважається що це право належить до групи соціально-економічних 
прав і в загальному сенсі відображає потребу людини створювати і здо-
бувати джерела існування для себе і своєї сім’ї, реалізовувати свій твор-
чий потенціал, виражати свою власну особистість.

Право на працю і захист від безробіття найперше було проголошено 
Загальною декларацією прав людини (ООН, 1948р.). Тут у ст. 23 перед-
бачено, що кожна людина має право на працю, на вільний вибір робо-
ти, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права 
(ООН, 1966 р.), щоб був ратифікований ще Верховною Радою УРСР у 
відповідних статтях передбачив, що держави, які беруть участь у цьо-
му пакті, визнають право на працю, що включає право кожної людини 
отримати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно 
обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки 
до забезпечення цього права.

На європейському рівні право на працю встановлено Європейською 
соціальною хартією (Рада Європи, 1961 р., переглянута у 1996р.) та під-
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писаною Україною при вступі до Ради Європи, а також відповідними 
Конвенціями і Рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП), 
що теж були ратифіковані нашою державою.

Разом з тим, варто відзначити, що по-при усі ці міжнародні акти, у 
яких йдеться про право на працю і навіть його закріплення на рівні Кон-
ституцій ряду держав світу (Італія, Франція, Японія та деяких інших), 
проблеми з його правовою оцінкою, як суб’єктивного права, якому ко-
респондує відповідний обов’язок держави забезпечити реалізацію тако-
го права постають щоразу коли йдеться про його законодавчу легітима-
цію. Особливо це відчутно на так званому «пострадянському» просто-
рі, де все ще глибоко вкорінилися стереотипи про гарантованість держа-
вою проголошеного в основному законі права на працю. І наш вітчиз-
няний досвід тут є доволі показовим. Ознайомившись зокрема зі стат-
тею 43-ю Конституції України, яка гласить «Кожен має право на пра-
цю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 
вільно обирає або на яку вільно погоджується» кожен громадянин нашої 
держави, особливо, якщо він вихований на старих радянських традиці-
ях про «право на працю яке йому гарантоване» навряд чи вдаватиметь-
ся до осмислення подальшого тексту цієї законодавчої норми, де йдеть-
ся лише про « можливість заробляти собі на життя працею, яку він віль-
но обирає або на яку вільно погоджується». Адже тільки фахівцям дано 
тлумачити правило – « кожен має право на працю», як «свободу праці». 
Тобто права як такого нібито і немає (хоч написано – «кожен має»), а є 
лише свобода вільно обирати собі працю, або ж не обирати зовсім і бути 
вільним від праці.

Насправді суть проблеми з проголошенням права на працю на рів-
ні Основного закону полягає не в тому, щоб гарантувати його реаліза-
цію усіма громадянами, а у тому в який спосіб про нього йтиметься, як 
воно подаватиметься у конституції, чи іншому нормативному акті. Сама 
постановка проблеми прав людини, зокрема права на працю має сенс 
лише з огляду на те, що обов’язок держави полягає всього лиш у ви-
знанні цього права шляхом закріплення в законодавчому порядку. На-
гадаємо, що згадуваний вже вище Міжнародний Пакт про економічні, 
соціальні культурні права, з якого власне і взято формулювання части-
ни першої статті 43-ї Конституції України після слів «кожен має право 
на працю…» зобов’язує держави, що беруть участь у цьому пакті – ви-
знати право на працю. І саме так поступили більшість держав. Напри-
клад, Італія у своїй конституції в розділі «Основні принципи» (а не се-
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ред соціально-економічних прав) записала: «Республіка визнає за всіма 
громадянами право на працю і сприяє створенню умов для його реаліза-
ції» тим самим відмовившись від необхідності гарантувати та забезпе-
чувати його здійснення. 

Зрештою такий підхід видається найбільш прийнятним та правиль-
ним. Адже право на працю це природне право людини. Вона з ним йде 
по життю від набуття здатності до праці і до закінчення такої. й саме 
про таке природне право йдеться у міжнародно-правових актах, а отже 
кожна з держав, навіть проголосивши себе соціальною мала б достатньо 
зважено підходити до легітимації цього права з огляду на осі об’єктивні 
чинники, що можуть стати на заваді його гарантування. Адже відомо,що 
ринкові стосунки, як форма існування сучасних держав неодмінно пе-
редбачають наявність при цьому і ринку праці, який в умовах глобаліза-
ції ще більше загострює ситуацію з реалізацією права на працю.

На сьогодні об’єктивно у сфері зайнятості домінує принцип свобо-
ди праці. Тому зазвичай сучасні держави у своїх конституціях намага-
ються відобразити саме такий підхід до проблеми права на працю. Росі-
яни, наприклад, у своєму основному законі взагалі не акцентують ува-
гу на праві на працю, зазначивши лише у статті 37-й, що «Труд сво-
боден. Каждый вправе выбирать род деятельности и профессию». Зре-
штою, аналогічно вирішується ця проблема і в Конституції Республі-
ки Польщі, де стаття 65-а проголошує «Każdemu zapewnia się wolność 
wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy». І, якщо взяти 
до уваги, що Конституція України (1996) була ухвалена у проміжку між 
ухваленням основних законів у РФ (1993) та РП (1997), то можемо лише 
констатувати якісно слабший, як не прикро це визнавати, варіант вирі-
шення проблеми права на працю вітчизняними законодавцями в Осно-
вному законі України. 

Саме з позицій «свободи праці» йдеться про право на працю і у Єв-
ропейській соціальній хартії (переглянутій) (ЕТS 163), що була відкри-
та до підписання в Cтрасбурзі 3-го травня 1996 року. Зокрема, у частині 
першій цього документа, сторони проголошують принципи за яких мо-
жуть ефективно здійснюватися відповідні права. І на першій позиції тут 
зазначено, що «кожна людина повинна мати можливість заробляти собі 
на життя професією, яку вона вільно обирає». 

У частині другій хартії зазначено, що обов’язковими для сторін, з 
усіх тридцяти однієї статті є лише дев’ять (1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 i 20). 
Більше того, з цього переліку кожна з держав може обирати для себе 
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усього шість. І власне право на працю зазначається у статті 1-й, де вка-
зано, що з метою забезпечення ефективного здійснення права на працю 
Сторони зобов’язуються:

1. визнати однією зі своїх найголовніших цілей i одним зі своїх най-
головніших обов’язків досягнення та підтримання якомога високого i 
стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення повної зайня-
тості;

2. ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя 
професією, яку він вільно обирає;

3. створювати безкоштовні служби працевлаштування для всіх пра-
цівників або забезпечувати їхнє функціонування;

4. забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку та пе-
рекваліфікацію або сприяти їм.

Знову ж, як і в інших міжнародних актах, де проголошується право 
на працю на державу (сторону хартії) покладається обов’язок лише ви-
знати своїм найголовнішим обов’язком та найголовнішою ціллю досяг-
нення й підтримання якомога високого і стабільного рівня зайнятості, 
маючи на меті досягнення повної зайнятості.

Тобто, здійснення права на працю повинне досягатися шляхом за-
йнятості особи і держава мала б визнати це для себе, як найголовніший 
обов’язок. Тим самим право на працю, як загально-соціальне явище, як 
природне право людини привноситься до сфери функціонування держа-
ви, а отже у площину правових відносин завдяки зайнятості, як спосо-
бу реалізації людиною свого права на працю. Держава зобов’язана ство-
рити умови громадянину вільно обирати вид діяльності, не заборонений 
законом (у тому числі й такий, що не пов’язаний з виконанням оплачу-
ваної роботи), а також професію та місце роботи відповідно до його зді-
бностей і потреб.

З огляду на це, цілком логічним за змістом виглядає п. 2-ий статті 
першої про те, що держави (сторони хартії) зобов’язується «ефектив-
но захищати право працівника заробляти собі на життя професією, яку 
він вільно обирає». Тобто, не право на працю захищати, а лише вільно 
обрану зайнятість, яка власне й перебуває у сфері юрисдикції держави.

Варто також наголосити, що досягнення повної зайнятості, як осно-
вна мета соціальної держави не зовсім чітко, як видається, окреслена ві-
тчизняним законодавством. Мається на увазі визначення поняття «по-
вна зайнятість» у Законі України «Про зайнятість населення», де зо-
крема вона подається, як – «зайнятість працівника за нормою робочо-
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го часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або тру-
довим договором».

Закономірно, що «досягнення повної зайнятості», як мета до якої ма-
ють прагнути сучасні держави стосується суспільної зайнятості зага-
лом, а не зайнятості певного працівника. Та навіть з огляду на останній 
варіант, визначення закону «Про зайнятість населення», не можна вва-
жати вдалим. Адже зайнятість працівника за нормою робочого часу, що 
визначена трудовим договором не може трактуватися як повна зайня-
тість, оскільки у цьому випадку зазвичай встановлюється менша нор-
ма робочого часу, а відповідно до п. 11 статті 1-ї цього закону такий вид 
зайнятості має назву – неповна зайнятість. Зрештою, якщо виходити із 
об’єктивних обставин функціонування ринку праці, то фактичне досяг-
нення повної зайнятості у суспільстві побудованому на засадах ринко-
вих стосунків теж виглядає не зовсім реальним. У цьому аспекті досяг-
нення такої навіть з позицій авторитету Європейської соціальної хар-
тії є сумнівним.

Проаналізувавши решту зобов’язань держав-учасників Європей-
ської соціальної хартії (переглянутої) щодо забезпечення ефективного 
здійснення права на працю можемо переконатись, що і вони стосують-
ся сфери зайнятості і спрямовані на реалізацію принципів свободи пра-
ці. Та обставина, що у п. 3 статті 1-ї йдеться про необхідність створення 
безкоштовних служб працевлаштування для усіх працівників, не варто 
вочевидь сприймати буквально, бо насправді відповідні служби покли-
кані сприяти у працевлаштуванні не тільки працівникам, а й усім осо-
бам, які втратили роботу і заробіток, готові та здатні приступити до но-
вої роботи. Аналогічно сприймається і обов’язок забезпечувати належ-
ну професійну орієнтацію, підготовку та перекваліфікацію або сприя-
ти їм (п.4).

Розглянувши таким чином право на працю в контексті Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) можемо констатувати приналежність 
його до тих соціальних явищ, які виникають та існують незалежно від 
держави та є рівними і загальними для всіх людей. Як загально соці-
альний феномен, притаманний людині від народження це право не по-
требує додаткового його закріплення у нормах спеціально-соціального 
права, або ж, як його ще називають – юридичного права, функціоную-
чи власне як природне і невід’ємне право людини. У площині ж юри-
дичного чи так званого писаного права воно знаходить своє відображен-
ня у відповідних суб’єктивних правах, що характеризують певні можли-
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вості, які притаманні людині, як суб’єкту спеціально-соціального пра-
ва. Тобто можливості заробляти собі на життя працею (професією), яку 
він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. І саме ці можливос-
ті в державно-організованому суспільстві виражають свободу здійснен-
ня носієм суб’єктивного юридичного права одного з основних своїх 
загально-соціальних феноменів – права на працю.

АНТИКОРУПЦІйНИй КОМПЛАЄНС яК ВАЖЛИВИй 
ЕЛЕМЕНТ ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛюВАННя 

ТРУДОВИх ВІДНОСИН

Амелічева Л. П. 
доктор юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу,
Донецький національний університет імені Василя Стуса,

м. Вінниця, Україна

Україна є молодою демократичною країною, що перебуває у перма-
нентному реформуванні як сфери державного управління з недостатньо 
ефективними і дієвими судовою системою та системами державних ор-
ганів охорони здоров’я, освіти тощо, так і економічної сфери, яка по-
терпає від тінізації та олігархізації, а також правової – з її недосконали-
ми земельним, податковим, трудовим, пенсійним й іншими галузями за-
конодавства. Відносно зазначеного й до нині не втрачає своєї актуаль-
ності висловлення відомих вітчизняних громадських і релігійних діячів 
таких, як Ада Роговцева, Святослав Вакарчук, Святослав (Шевчук) та 
інші у відкритому зверненні до Президента України про те, що «будь-які 
реформи, не підкріплені системною, безкомпромісною боротьбою з ко-
рупцією приречені на провал» [1].

Корупція як поліфункціональне та багатоаспектне явище є серйоз-
ною загрозою всім суспільним відносинам, серед яких трудові від-
носини не є виключенням, особливо, якщо однією із сторін виступає 
працівник-викривач корупції. Корупція «роз’їдає» ці відносини через 
незаконні звільнення та переведення зазначених працівників, односто-
ронню зміну істотних умов праці, які значно погіршують їхнє матері-
альне становище і перешкоджають розвитку службової кар’єри. це яви-
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ще призводить до розповсюдження вже існуючих на роботі не менш не-
гативних явищ як стигма, мобінг, босінг, булінг та харасмент насампе-
ред по відношенню до працівників-викривачів корупції. 

Прийняття змін у березні 2020 року до КЗпП України стало важли-
вим кроком уперед у публічно-правовому регулюванні протидії коруп-
ції в трудових відносинах. Так, у статті 21 КЗпП України тепер зауважу-
ється, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема 
порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме 
обмеження прав працівників залежно не тільки від раси, кольору шкі-
ри тощо, але й від повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону Укра-
їни «Про запобігання корупції», а також сприяння особі у здійсненні 
такого повідомлення. Відповідно до ч. 6 ст. 32 КЗпП України праців-
никам, які повідомили про корупцію, гарантовано, що вони не можуть 
бути звільненими або притягнутими до дисциплінарної відповідальнос-
ті. Однак, ці зміни зовсім не торкнулися положень Розділу х «Трудо-
ва дисципліна» КЗпП України, які регламентують внутрішній трудовий 
розпорядок на підприємстві, в установі чи організації, його важливий 
елемент – права і обов’язки сторін трудових відносин. Інакше кажучи, 
нові права та обов’язки роботодавця та працівника, які безпосередньо 
пов’язані із протидією корупції, на жаль, зовсім не додавалися законо-
давцем в цей Розділ [2].

За методологією трудового права задекларовані на законодавчому 
рівні вищезазначені трудові гарантії працівників-викривачів корупції 
повинні конкретизуватися та забезпечуватися через механізми протидії 
корупції в трудових відносинах вже на рівні приватноправового регулю-
вання (колективно-договірного, індивідуально-договірного). Наразі ро-
ботодавець повинен вміти оцінювати корупційні ризики у себе на під-
приємстві, в установі чи організації, розрізняти корупцію від нечесної 
поведінки персоналу, розроблювати правила антикорупційної поведінки 
(антикорупційну програму), звітувати про її виконання – загалом запро-
ваджувати антикорупційну політику або комплаєнс-політику, якщо ко-
ристуватися терміном, запозиченим у позитивних трудових практиках 
роботодавців розвинених країн. 

Отже, під комплаєнсом розуміється законність дій компанії-
роботодавця в цілому і кожного її співробітника, від топ-менеджменту 
(вищого керівництва) до персоналу всіх філій і підрозділів. Комплаєнс-
перевірка підтверджує, що компанія відповідає вимогам законодавства, 
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що пред’являються правилам, нормам певних стандартів і / або умов до-
говору (комплаєнс – від англ. compliance – «згода, відповідність», по-
ходить від дієслова to comply – «виконувати» – і буквально означає до-
тримання певних правил, вимог або умов [3]. Зонами ризику компла-
єнсу є: здоров’я та безпека на робочому місці; корупція та шахрайство; 
забезпечення трудових прав та соціальна відповідальність; операцій-
на діяльність; екологія; безпека персональних даних й ін. Внутрішньою 
системою впровадження правових вимог і контроль за їх виконанням в 
усіх зазначених зонах ризику займається комплаєнс-офіцер (комплаєнс-
менеджер). Залежно від масштабів організації ці функції може викону-
вати цілий комплаєнс-відділ [4].

Поняття комплаєнсу (у тому числі антикорупційного комплаєн-
су), його правове регулювання з’явилися на початку XX ст., коли було 
створено Агентство Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб 
США (FDA – Food and Drug Administration). Агентство почало розро-
бляти правила, яким повинні були слідувати підприємці (роботодав-
ці) в галузі фармацевтичної та харчової промисловості, їхній персо-
нал, особливо топ-менеджмент. В 60–70-х рр. хх ст. як наслідок коруп-
ційних скандалів був прийнятий Закон США «Про боротьбу з практи-
кою корупції за кордоном» 1977 р. (Foreign Corrupt Practices Act 1977), 
за яким встановлювалися жорсткі правила контролю за антикорупцій-
ною поведінкою персоналу американських компаній-роботодавців як 
в межах США, так і за кордоном, були введені суворі вимоги до бух-
галтерської та фінансової документації. За цим Законом комплаєнс по-
ширився на службово-трудові відносини із державними чиновника-
ми та взаємини між ними і менеджерами компаній, які лобіювали пев-
ні бізнес-інтереси. Згодом корупційні скандали 1980-х рр., направили 
розвиток комплаєнсу не тільки на дотримання імперативних приписів 
антикорупційних законодавчих актів, а й етичних правил ведення біз-
несу [5, c. 267–268]. У 1990-х рр. приймаються Роз’яснення про поря-
док застосування кримінального покарання для співробітників органі-
зацій (Federal Sentencing Guidelines). У цьому документі містяться чіткі 
інструкції зі створення комплаєнс-програми, включаючи правила етич-
ного регулювання поведінки персоналу, особливо менеджерів, юрис-
консультів, вищого керівництва. В 2004 р. вони були доповнені поло-
женнями про необхідність розроблення основ комплаєнс-програм [6, c. 
226] в компаніях-роботодавцях. Враховуючи, що США є лідером щодо 
кількості викривачів корупції, необхідно зазначити, шо саме в цій країні 
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були ухвалені перші закони у сфері їх захисту такі, як: Закон про захист 
інформаторів, 1989 р. (The Whistleblower Protection Act of 1989), Закон 
про захист інформаторів розвідувального співтовариства, 1998 р. (The 
Intelligence Community Whistleblower Protection Act of 1998), Закон про 
посилення захисту інформаторів, 2012 р. (The Whistleblower Protection 
Enhancement Act of 2012) [7].

Щодо трудових практик використання антикорупційного комплаєн-
су (або антикорупційної програми) роботодавцями в Україні, то необхід-
но зауважити, що наразі він обов’язково використовується під час при-
ватноправового регулювання трудових відносин відповідно до ч. 2 ст. 62 
Закону України «Про запобігання корупції» на: 1) державних, комуналь-
них підприємств, господарських товариств (у яких державна або кому-
нальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність пра-
цюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг 
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період пе-
ревищує сімдесят мільйонів гривень; 2) юридичних осіб, які є учасни-
ками процедури закупівлі, якщо вартість закупівлі товару (товарів), по-
слуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн грн. Для реалізації 
антикорупційної програми призначається окрема посадова особа – Упо-
вноважений, правовий статус якого визначається ст. 64 Закону України 
«Про запобігання корупції» [8].

Так, антикорупційний комплаєнс вже впроваджений в українських 
дочірніх компаніях великих міжнародних корпоративних груп (ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «Метінвест холдинг» тощо), а та-
кож на державних підприємствах (ДП «Артемсіль», ДП «НЕК «Укре-
нерго» тощо), в державних установах (НБУ, хНУВС тощо). У таких ро-
ботодавців посадові обов’язки керівників, менеджерів, юрисконсультів 
безпосередньо пов’язані із протидією хабарництву й іншим корупцій-
ним правопорушенням. ці обов’язки роботодавці чітко закріплюють у 
посадових інструкціях, з якими зазначені працівники ознайомлюються 
під особистий підпис. Іноді з деякими працівниками вказані роботодав-
ці укладають трудові договори або у письмовій, або у контрактній фор-
мі (якщо це передбачено законом), в яких належне виконання посадових 
обов’язків, пов’язаних із дотриманням антикорупційної програми, має 
відношення до необхідних (обов’язкових) умов такого трудового дого-
вору, адже беззаперечно є елементом трудової функції працівника. Та-
ким чином, належне виконання вказаних посадових обов’язків, так чи 
інакше оформлене, відноситься саме до трудової функції цих працівни-



«ЄВРОПЕйСьКА СОцІАЛьНА хАРТІЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
РЕАЛІЗАцІї СОцІАЛьНИх ПРАВ В УМОВАх ГЛОБАЛІЗАцІї»

12

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

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

ків. З цього випливає, що невиконання чи неналежне виконання таких 
посадових обов’язків зазначеними працівниками може призвести до за-
стосування до них дисциплінарної відповідальності за нормами трудо-
вого права.

Багато роботодавців як України, так і багатьох країн світу, які хочуть 
підвищити ефективність своєї діяльності, турбуються за свій імідж і ді-
лову репутацію на внутрішньому і зовнішніх ринках, хочуть прищепити 
культуру боротьби із корупцією серед свого персоналу і не тільки, став-
лять за мету пройти сертифікацію за стандартами «ISO / DIS 37000 Ке-
рівництво з управління організаціями» та «ISO 37001 Системи управ-
ління корупцією», розробленими для досягнення цілей Сталого Розви-
тку некомерційною, недержавною Міжнародною організацією по стан-
дартизації, членами якої є представники національних органів по стан-
дартизації з 165 країн [9].

Все вищевикладене дає змогу зробити наступні висновки. 1. Понят-
тя «комплаєнс» є новим для понятійного апарату трудового права, його 
правова природа не чітко визначена і малодосліджена. це поняття тя-
жіє не лише до понятійного апарату трудового права, але й до цивільно-
го, господарського, корпоративного. На наш погляд, враховуючи те, що 
комплаєнс за багатьма змістовними ознаками схожий на такі центральні 
трудо-правові категорії як «внутрішній трудовий розпорядок», «трудова 
дисципліна», його необхідно віднести до категоріального апарату саме 
інституту «трудова дисципліна» (або «дисципліна праці») у науці тру-
дового права. 2. Варто активізувати трудо-правове дослідження пробле-
матики приватноправового регулювання антикорупційного комплаєнсу 
в трудових відносинах, спрямовуючи сучасні методики дискурс-аналізу 
на механізми саме колективно-договірного регулювання. 3. Необхідно 
доповнити Розділ х «Трудова дисципліна» КЗпП України, який регла-
ментує внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві, в установі чи 
організації, новими правами і обов’язками сторін трудових відносин, які 
безпосередньо пов’язані із протидією корупції.

--------------------------
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У сучасних умовах розвитку України як самостійної демократичної 
держави важливою проблемою є ефективне забезпечення дотримання 
прав людини. Проте, як видається, це є не тільки внутрішньодержавною 
справою, а метою всього світового співтовариства. 
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Упродовж історичного розвитку людства тривав і до сьогодні триває 
активний пошук єдиних стандартів прав і свобод людини та закріплен-
ня їх на міжнародному рівні. Інститут прав людини є результатом дов-
готривалого історичного розвитку суспільно-політичної думки, посту-
пового формування стандартів, що стали нормою життя сучасного де-
мократичного суспільства. Пошук універсальної моделі взаємовідносин 
індивіда та влади тривав тисячоліттями. Уперше ідеї демократії та прав 
людини виникли у V–VI ст. до н.е. в стародавніх грецьких полісах. Пла-
тон, Сократ, Аристотель та інші мислителі того часу вперше відзначили 
тісну взаємодію прав людини і панування закону в суспільстві та визна-
чили напрямки й форми розвитку державності на шляху до свободи, рів-
ності, справедливості, толерантності, гуманізму [7, с.10]. 

Історичний та сучасний досвід державотворення свідчить про те, 
що права і свободи людини є тими універсальними загальнолюдськи-
ми правовими цінностями, які найперше знайшли своє закріплен-
ня у міжнародно-правових договорах. Упродовж історичного розви-
тку міжнародних відносин виникла необхідність встановлення єдиних 
міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав людини [1, с.1]. 

Однією з найбільш ранніх спроб встановлення єдиних міжнародно-
правових стандартів у сфері захисту прав людини були міжнародні акти, 
що встановлювали заборону рабства. Першою угодою в цій сфері була 
Міжнародна угода про боротьбу з торгівлею білими рабами 1904 р. Дру-
гим важливим міжнародним документом в цій сфері була Конвенція про 
рабство 1926 р., спрямована на боротьбу із залишками рабства в Аф-
риці. У контексті створення єдиних міжнародно-правових стандартів у 
сфері захисту прав людини важливе місце займають Гаазькі конвенції 
1899 і 1907 рр., які можна вважати першими спробами кодифікації за-
конів і звичаїв війни. За часів Ліги Націй, створеної у 1919 р., сформу-
валися деякі прогресивні принципи прав людини, включаючи заборону 
рабства. Однією з найважливіших ініціатив Ліги Націй був захист прав 
меншин в низці європейських країн за допомогою прийняття міжнарод-
них договорів [7, с.14].

На початку хх ст. загальної системи міжнародного захисту прав і 
основних свобод людини все ж не існувало. Не було також встановлено 
міжнародно-правових зобов’язань держав щодо дотримання норм укла-
дених міжнародних договорів. Заяви про те, що в інших країнах пору-
шуються права людини, могли бути розцінені як посягання на суверені-
тет і втручання у внутрішні справи конкретної держави. 
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Значні зміни у встановленні єдиних міжнародно-правових стандар-
тів у сфері захисту прав людини відбулися після Другої світової війни, 
яка показала з усією ясністю, що права людини потребують надійно-
го захисту, в тому числі і міжнародного. Утворення ООН і прийняття 
її Статуту засвідчило рішучість народів Об’єднаних Націй здійснюва-
ти міжнародне співробітництво в заохоченні та розвитку поваги до прав 
людини і основних свобод для всіх людей, незалежно від раси, статі, 
мови і релігії [7, с.14]. 

За перші 50 років після закінчення Другої світової війни було ство-
рено універсальну систему органів і механізмів міжнародного захисту 
прав людини, зокрема до неї відносяться такі органи та механізми: Ге-
неральна Асамблея ООН, Рада ООН з прав людини та його допоміжні 
органи і механізми; Рада Безпеки ООН і низка її спеціалізованих меха-
нізмів; Економічна і соціальна рада ООН і функціонуюча при ній Комі-
сія зі становища жінок і Постійний форум ООН з питань корінних на-
родів; Міжнародний суд ООН; Секретаріат ООН і його окремі підрозді-
ли; договірні (конвенційні) органи з прав людини; деякі спеціалізовані 
установи ООН (Міжнародна організація праці. Організація ООН з пи-
тань освіти, науки і культури); тимчасові і спеціальні механізми захис-
ту прав людини, створювані органами ООН [7, с.15]. Варто зазначити, 
що, окрім універсальних механізмів захисту прав людини, в середині  
хх ст. активно розвивалися регіональні механізми. Зокрема, захистом 
прав людини у Європі активно займаються європейські міжнародні ін-
ституції, зокрема Рада Європи, створена у 1949 р., та Європейський суд 
з прав людини (почав свою діяльність у 1959 р., перше рішення по суті 
справи суд прийняв у 1960 р., перше рішення на користь заявника в 1968 
р.; після реформи Суду в 1998 р. його активність підвищилася, і до по-
чатку 2010 р. Суд виніс 12 198 рішень, з них у 10 156 рішеннях констату-
вав порушення Конвенції або її протоколів) тощо. 

Серед видів прав людини важливу роль відіграють соціальні та тру-
дові права, які за своєю природою є невід’ємними, невідчужуваними 
правами людини і базуються на принципах свободи, справедливості та 
рівності. У цьому значенні трудові права доцільно розглядати як при-
родні права. Зміст трудових прав людини визначається державою, яка 
зобов’язується здійснювати їх належне забезпечення [1, с.7]. Сучасні 
трудові права є результатом тривалого історичного становлення і розви-
тку прав людини. Основні трудові права найшвидше визнавалися, роз-
вивалися, здійснювалися, охоронялися і захищалися, насамперед в про-
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гресивних державах Західної Європи та національній юридичній прак-
тиці. цей період припав на другу половину XIX – на початок XX ст. і ха-
рактеризувався процесами легалізації трудових прав, активізацією роз-
витку публічно-правового регулювання трудових відносин [1, с.6]. На ці 
процеси позитивно вплинула природно-правова теорія прав людини, що 
активно поширювалася у низці європейських держав на початку XX ст. 
В основі природно-правової теорії прав людини покладено ідею про те, 
що всі норми права мають ґрунтуватися на певних об’єктивних (природ-
них, надпозитивних) засадах, які не залежать від волі людини й суспіль-
ства, установлень держави [5].

У XX ст. в державах Західної Європи розвиток трудових прав відбу-
вався у двох основних напрямках. По-перше, до середини XX ст. зрос-
тала роль держави у забезпеченні трудових прав працівників, відбува-
лося розширення трудових прав, підвищення рівня їх юридичних га-
рантій. З другої половини XX ст. змінилася роль держави у регулюван-
ня трудових прав, вона виступила соціальним партнером представни-
ків працівників і роботодавців. По-друге, XX ст. ознаменувалося фор-
муванням міжнародних стандартів трудових прав, які містяться в актах 
ООН, МОП, регіональних організацій (Ради Європи, Європейського Со-
юзу та ін.) [1, с.6]. 

В умовах так званої холодної війни, тобто глобальної геополітич-
ної, економічної та ідеологічної конфронтації між Радянським Союзом 
і його союзниками, з одного боку, та США і країнами Західної Європи 
і їхніми союзниками – з іншого, мали місце відмінні підходи щодо ре-
гулювання трудових правовідносин. Так, у СРСР правова регламента-
ція трудових прав здійснювалася у централізованому нормативному по-
рядку. Для цього періоду був характерним значний вплив держави на 
забезпечення потреб працюючих громадян, а громадяни в обмін на це 
дозволяють владі диктувати моделі своєї поведінки, розвиток трудових 
правовідносин гуртувався на юридико-позитивістських підходах. Соці-
алістична держава гарантувала працівникам тільки трудові права, вста-
новлені трудовим законодавством. Право на працю перетворилося у за-
гальний обов’язок працювати. Умови договорів про працю регламенту-
валися законодавцем. Роль колективних договорів у регулюванні трудо-
вих відносин була формальною. Допускалося обмеження індивідуаль-
них трудових прав на користь колективних трудових прав тощо [1, с.7].

Одним із перших і важливих європейських міжнародно-правових ак-
тів у сфері захисту прав людини, зокрема соціальних і трудових прав, 
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стала Європейська Конвенція про захист прав людини і основних сво-
бод, прийнята у м. Римі 4 листопада 1950 p. Внаслідок значних позитив-
них змін у соціально-економічних та політичних відносинах у європей-
ських державах члени Ради Європи домовились між собою розширити 
та забезпечити для свого населення демократичні соціальні права з ме-
тою підвищення життєвого рівня і соціального добробуту своїх грома-
дян. 18 жовтня 1961 p. У м. Турині була розроблена та відкрита для об-
говорення і підписання Європейська соціальна хартія – багатосторон-
ній регіональний договір, що встановлює механізм міжнародного захис-
ту економічних та соціальних прав людини для держав – членів Ради 
Європи, що приєдналися до хартії. Рада Європи розробила її як окре-
ме доповнення до Конвенції про захист прав людини. Європейська соці-
альна хартія набула чинності 26 лютого 1965 р. [6, с.394]. цей важливий 
міжнародно-правовий акт визначив соціальну орієнтацію економічно-
го розвитку європейських країн. У ньому зафіксовано високі матеріаль-
ні стандарти життя, які можна досягнути в умовах ефективного функ-
ціонування соціально-спрямованої ринкової економіки, взаємодії дер-
жавних органів влади, підприємців та найманих працівників у вирішен-
ні суперечливих питань організації сучасних форм виробництва. хартія 
закріпила за робітниками широкі соціальні права (на дотримання висо-
ких стандартів охорони праці, відпочинок, страхування на випадок без-
робіття, пенсійне забезпечення, рівність жінок та чоловіків в оплаті од-
накової праці, законний страйк та інші права), вона також встановила 
взаємні зобов’язання соціальних партнерів. Європейська соціальна хар-
тія є втіленням ідеалів європейського соціал-демократичного руху. Та-
кож існує додатковий протокол до хартії від 1988 р.

Європейська соціальна хартія містить три категорії зобов’язань 
держав-учасниць. По-перше, держава-учасниця має прагнути досягнен-
ня умов для ефективної реалізації на її території прав і принципів по-
літики у соціально-економічній галузі, проголошених у першій части-
ні хартії. По-друге, кожна держава-учасниця зобов’язана забезпечити 
реалізацію щонайменше 5 із 7 прав, перелічених у другій частині хар-
тії (право на працю; на організацію у профспілки; на колективне веден-
ня переговорів; на соціальне забезпечення; на соціальну та медичну до-
помогу; право сім’ї на соціальний, правовий і економічний захист; пра-
во робітників-мігрантів та їхніх сімей на захист і допомогу). По-третє, 
держава-учасниця має визначити, які додаткові з перелічених у хартії 
прав вона захищатиме на своїй території [6, с.395].
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Європейська соціальна хартія зобов’язує державу-учасницю раз на 
два роки подавати Генеральному секретарю Ради Європи доповідь про 
виконання взятих на себе зобов’язань. Така доповідь розглядається Ко-
мітетом експертів, що складається з 7 незалежних експертів, обраних 
Комітетом міністрів Ради Європи. Висновки Комітету експертів разом з 
доповідями держав передаються Парламентській асамблеї і підкомітету 
Урядового комітету із соціальних питань Ради Європи. Підкомітет пере-
дає свої висновки Комітету міністрів, який після консультацій з Парла-
ментською асамблеєю, уповноважений давати кожній державі-учасниці 
рекомендації щодо здійснення нею зобов’язань за хартією. На практиці, 
однак, Комітет міністрів обмежується загальними рекомендаціями щодо 
імплементації зазначених у хартії прав [6, с.395]. 

Упродовж тривалого практичного застосування Європейської соці-
альної хартії у низці європейських держав накопичився значний досвід 
її застосування на практиці та низка інших важливих питань щодо вста-
новлення єдиних міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав 
людини, який обговорювали на конференції з прав людини на рівні Ко-
мітету міністрів, що відбулася у м. Римі 5 листопада 1990 р. На цій кон-
ференції було наголошено на необхідності, з одного боку, збереження 
невід’ємного характеру всіх прав людини як громадянських, політич-
них, економічних, соціальних, так і культурних, а, з іншого боку, надан-
ня Європейській соціальній хартії нового імпульсу.

21-22 жовтня 1991 р. у м. Турині відбулася чергова конференція на 
рівні Комітету міністрів Ради Європи, на якій було прийнято рішення 
оновити та адаптувати зміст Європейської соціальної хартії до нових 
соціально-економічних та політичних умов життя європейських дер-
жав. Під час роботи цієї конференції її учасники, зважаючи на новітні 
тенденції розвитку основних прав людини, сповнені рішучості, виріши-
ли оновити та адаптувати основний зміст Європейської соціальної хар-
тії з метою врахування, зокрема, основних соціальних перетворень, які 
відбулися після прийняття її первинного тексту. За результатами її онов-
лення у 1991 р. вона відома як Європейська соціальна хартія (перегляну-
та). Остання її редакція діє з 3 травня 1996 р., оновлений документ всту-
пив у силу з 1 липня 1999 р. Ратифікували Європейську соціальну хар-
тію 43 держави Ради Європи, однак тільки 15 країн визнали процедури 
розгляду колективних скарг. хартія складається з преамбули, 6 частин 
та додатку [4, с.672].

Проголошення державної незалежності України у 1991 р., прийнят-
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тя Конституції України 1996 р. ознаменувало зміну напрямку розви-
тку основних трудових прав у руслі загально-цивілізаційних цінностей. 
У Конституції України 1996 р. проголошено низку основних трудових 
прав відповідно до міжнародних трудових стандартів, а також найваж-
ливіші гарантії Європейської соціальної хартії [1, с.7]. Проте повне їх 
дотримання можливе лише за умов істотного наближення рівня життя в 
Україні до європейських стандартів.

Вступивши до Ради Європи 9 листопада 1995 р., Україна стала її 
37-ю державою-членом. Україна прийняла зобов’язання, які покладено 
на держави-члени статтею 3 Статуту: дотримання принципів плюраліс-
тичної демократії та верховенства закону, а також повага до прав люди-
ни та основних свобод усіх осіб, що перебувають під її юрисдикцією.

Українські урядовці підписали Європейську соціальну хартію (пе-
реглянуту) у 1999 р., проте процес її ратифікації затягнувся на сім ро-
ків. Європейська соціальна хартія стала частиною національного тру-
дового законодавства України внаслідок її ратифікації Законом України 
від 14 вересня 2006 р. «Про ратифікацію Європейської соціальної хар-
тії (переглянутої)». Україною взято зобов’язання щодо виконання поло-
жень 27 статей (у тому числі 6 із 9 обов’язкових) та 74 пунктів Європей-
ської соціальної хартії (переглянутої). Серед прав, закріплених у зазна-
чених статтях, є такі індивідуальні трудові права: право на працю, пра-
во на справедливі умови праці, право на безпечні та здорові умови пра-
ці, право на справедливу винагороду, право дітей і підлітків на захист, 
право працюючих жінок на охорону материнства, право на професійну 
орієнтацію, право на професійну підготовку, право на охорону здоров’я, 
право інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у жит-
ті суспільства, право займатися прибутковою діяльністю на території ін-
ших сторін, право на рівні можливості та рівне ставлення при вирішенні 
питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за озна-
кою статі, право на захист у разі звільнення, право на гідне ставлення на 
роботі, право працівників із сімейними обов’язками на рівні можливос-
ті та рівне ставлення до них. Колективними трудовими правами є: пра-
во на створення організацій, право на укладення колективних договорів, 
право на інформацію і консультації, право брати участь у визначенні та 
поліпшенні умов праці та виробничого середовища, право представни-
ків працівників на захист на підприємствах та умови, які повинні ство-
рюватися для них, право на інформацію та консультації під час колек-
тивного звільнення [1, с.11-12]. 
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Європейська соціальна хартія була ратифікована всіма 15 держава-
ми – членами (на той час) Європейського Союзу, а потім на неї було 
зроблено спеціальне посилання у Договорі про Європейський Союз, що 
забезпечило зв’язок між правовими системами Європейського Союзу і 
Ради Європи щодо забезпечення соціально-економічного захисту прав 
людини. Вона заклала основу, обов’язкову вихідну базу для подальшо-
го розвитку трудового і соціального законодавства країн Європейського 
Союзу. Ратифікувавши Європейську соціальну хартію та Європейську 
соціальну хартію (переглянуту), Україна взяла на себе певні політичні 
зобов’язання. Переважна більшість соціальних гарантій та прав, перед-
бачених Європейською соціальною хартією (переглянутою), стосується 
захисту прав людини в галузі праці. Право на працю належить до най-
більш важливих соціально-економічних прав людини і громадянина. Ре-
алізація саме цього права забезпечує людині можливість біологічного 
існування (за умови отримання еквівалентної винагороди за працю); дає 
змогу проявити себе як особистість, отримати новий соціальний статус; 
забезпечити моральне та психологічне задоволення [2, с.38]. 

17 травня 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про внесення зміни до пункту 2 Закону України «Про ратифікацію Єв-
ропейської соціальної хартії (переглянутої)», за яким Україна взяла на 
себе зобов’язання вважати обов’язковими для неї пункти 3 та 4 статті 12 
Європейської соціальної хартії (переглянутої), зокрема: докладати зу-
силля для поступового піднесення системи соціального забезпечення на 
більш високий рівень, а також вживати заходів шляхом укладання від-
повідних двосторонніх і багатосторонніх угод для забезпечення рівно-
сті між їхніми власними громадянами та громадянами інших Договір-
них Сторін у тому, що стосується прав на соціальне забезпечення, зокре-
ма збереження пільг [3]. 

Отже, Європейська соціальна хартія є одним із найважливіших актів 
Ради Європи у сфері забезпечення економічних і соціальних прав лю-
дини. її розробка і прийняття є великим досягнення європейської про-
гресивної спільноти щодо встановлення єдиних міжнародно-правових 
стандартів у сфері захисту соціальних прав людини. цей міжнародно-
правовий акт містить найбільш повний перелік соціальних прав, в тому 
числі 23 права у сфері праці, порівняно з іншими міжнародними акта-
ми. ця хартія має важливе значення, оскільки визначає соціальну орі-
єнтацію економічного розвитку європейських держав, зокрема і для 
України. Сучасна неоголошена російсько-українська війна, політична й 
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економічна нестабільність в Україні, світова пандемія істотно знижу-
ють наші можливості щодо належного виконання Європейської соці-
альної хартії. Проте, вірю в те, що волелюбний український народ, за-
гартований складною національною історією, підтримуваний світовими 
державами-лідерами, захистить свою державну незалежність і територі-
альну цілісність, а відтак Україна подолає певні перешкоди і стане силь-
ною європейською державою.
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СТАНДАРТИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИй ЗАхИСТ 
В ЄВРОПЕйСЬКІй СОЦІАЛЬНІй хАРТІї (ПЕРЕГЛяНУТІй) 

Бориченко К. В. 
доктор юридичних наук, доцент, 

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

м. Одеса, Україна

На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема забезпе-
чення прав і свобод людини стала домінуючою. В умовах складних еко-
номічних та політичних перетворень, які відбуваються в Україні, ефек-
тивне забезпечення права на соціальний захист має чи не найбільше зна-
чення для нормального функціонування держави. Очевидно, що саме 
держава повинна створити належні умови для функціонування ефектив-
ної системи соціального захисту населення, що неможливо без дотри-
мання міжнародних стандартів у цій сфері. 

Одним із документів Ради Європи, що визначає стандарти права на 
соціальний захист, є Європейська соціальна хартія (переглянута) (далі – 
ЄСх(п)), яка була підписана 3 травня 1996 року та ратифікована Украї-
ною Законом від 14 вересня 2006 року. У хартії закріплені права, які від-
повідно до нової звітної процедури Ради Європи, поділені на чотири те-
матичні групи: 1) зайнятість, професійне навчання та рівні можливості; 
2) охорона здоров’я, соціальне забезпечення і соціальний захист; 3) тру-
дові права; 4) діти, сім’я, мігранти [1].

Як зазначає О.В. Москаленко зрозуміти зміст Європейської соціаль-
ної хартії (переглянутої) найбільш повно дозволяє її порівняння з по-
ложеннями Європейської соціальної хартії (далі – ЄСх) від 18 жовтня 
1961 року, статтею 12 яких передбачено право на соціальне забезпечен-
ня [2, с. 134].

Так, відповідно до ст. 12 ЄСх договірні сторони зобов’язуються за-
початкувати систему соціального забезпечення та підтримувати її функ-
ціонування на такому задовільному рівні, який принаймні необхідний 
для ратифікації Конвенції МОП №102 про мінімальні норми соціально-
го забезпечення 1952 року. В свою чергу, в ЄСх(п) рівень системи соці-
ального забезпечення, який зобов’язуються забезпечити для своїх гро-
мадян договірні сторони, пов’язується з тим, що необхідний для ратифі-
кації Європейського кодексу соціального забезпечення 1964 року.

Різниця між Конвенцією МОП №102 та Кодексом полягає у визна-
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ченні мінімальних вимог щодо їх ратифікації (перший документ вима-
гає прийняти принаймні 3 частини, другий – 6) [2, с. 134]. Так, відповід-
но до ст. 2 Європейського кодексу соціального забезпечення кожна До-
говірна сторона дотримується принаймні 6-ти пунктів із частин II-X да-
ного акту. При цьому частина II рахується за 2 пункти, а частина V – за 3. 

Саме більш високі вимоги для ратифікації Європейського кодексу 
соціального забезпечення, який лише підписаний Україною 10 листопа-
да 2016 року, порівняно з Конвенцією МОП №102, свідчать про підви-
щення у ЄСх(п) 1996 року стандартів права на соціальний захист порів-
няно з ЄСх 1961 року.

У той же час за обома хартіями Договірні сторони зобов’язуються: 
1) докладати зусилля для поступового піднесення системи соціально-
го забезпечення на більш високий рівень; 2) вживати необхідних захо-
дів шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх угод або в інший 
спосіб і відповідно до визначених у них умов для забезпечення: a) рів-
ності між їх власними громадянами і громадянами інших держав у пи-
таннях прав на соціальне забезпечення, включаючи збереження пільг, 
що надаються законодавством про соціальне забезпечення, незалежно 
від пересування соціально захищених осіб по територіях держав. При 
цьому окремі країни в кожному звітному циклі повинні подавати на роз-
гляд Комітету незалежних експертів докази неухильного вдосконален-
ня такої системи; б) надання, здійснення й поновлення прав на соціаль-
не забезпечення такими засобами, як сумарний залік періодів страху-
вання або роботи, що були здійснені за законодавством кожної з держав 
[2, с. 134].

Крім того, в ЄСх(п) закріплені й інші стандарти, які стосуються пра-
ва на соціальний захист, зокрема, зобов’язання держав пов’язані з забез-
печенням: запобігання, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та 
іншим захворюванням, а також нещасним випадкам (ст. 11); будь-якої 
малозабезпеченої особи, яка неспроможна отримати достатніх коштів 
своїми власними зусиллями або з інших джерел, належною допомогою, 
а у разі захворювання – доглядом, якого вимагає стан її здоров’я, мож-
ливості кожної людини отримувати у відповідних державних чи приват-
них службах такі поради та персональну допомогу, які можуть бути не-
обхідними для запобігання виникненню особистого або сімейного нуж-
денного становища, для його подолання чи полегшення (ст. 13); сприян-
ня функціонуванню служб або створення служб, які, завдяки викорис-
танню методів соціальної роботи, сприяли б підвищенню добробуту i 
розвиткові як окремих осіб, так i груп осіб у суспільстві, а також їхній 
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адаптації до соціального середовища, заохочення окремих осіб та до-
бровільні або інші організації до участі у створенні та функціонуванні 
таких служб (ст. 14); сприяння економічному, правовому та соціальному 
захисту сімейного життя такими засобами, як соціальна допомога та до-
помога сім’ям з дітьми, фіскальні заходи, надання сім’ям житла, допо-
мога щойно одруженим та інші відповідні засоби (ст. 16); надання осо-
бам похилого віку достатніх ресурсів, які дозволяли б їм жити на задо-
вільному рiвнi i брати активну участь у суспільному, соціальному i куль-
турному житті (ст. 23); вжиття заходів для надання особам, що живуть 
або можуть опинитися в ситуації соціального відчуження або бідності, 
а також членам їхніх сімей, ефективного доступу, зокрема, до роботи, 
житла, професійної підготовки, освіти, культури і соціальної та медич-
ної допомоги (ст. 30); запобігання бездомності та її скорочення з метою 
її поступової ліквідації (ст. 31).

Таким чином, стандарти права на соціальний захист закріплені ба-
гатьма статтями Європейської соціальної хартії (переглянутої), однак 
насамперед йдеться про спеціальні статті, які, на жаль, не ратифіковані 
Україною – ст. 13, згідно з якою кожна малозабезпечена людина має пра-
во на соціальну та медичну допомогу, ст. 12, про зміст якої мова йшла 
вище. 

Незважаючи на ратифікацію Україною більшості положень ЄСх(п), 
що визначають стандарти права на соціальний захист, рівень соціаль-
ної допомоги, яка надається у нашій державі, явно не відповідає вартос-
ті життя та/або прожитковому мінімуму в країні, який є необхідним для 
підтримання здоров’я і добробуту людини та її сім’ї, оскільки в Україні, 
наприклад, реалізація права малозабезпечених сімей на соціальну допо-
могу залежить від бюджетних можливостей. 

Окремо варто звернути увагу на невідповідність національної прак-
тики здійснення соціального захисту стандартам запобігання епідеміч-
ним, ендемічним захворюванням та нещасними випадкам. Так, ст. 27 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення» від 24 лютого 1994 року та ст. 12 Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року 
закріплений перелік захворювань, профілактичні щеплення проти яких 
є обов’язковими та включаються до календаря щеплень. До таких за-
хворювань віднесено дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець та ту-
беркульоз. 

Аналогічний перелік захворювань, задля попередження яких прово-
дяться обов’язкові профілактичні щеплення, міститься у Календарі про-
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філактичних щеплень в Україні, затвердженому наказом Міністерства 
охорони здоров’я України «Про порядок проведення профілактичних 
щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологіч-
них препаратів» від 16 вересня 2011 року №595 (п. 1). У той же час Ка-
лендар визначає графік проведення профілактичних щеплень й для по-
передження захворювання на гепатит В, гемофільну хворобу, краснуху, 
паротит. Зокрема, передбачено, що вакцинації для профілактики гепа-
титу В підлягають усі новонароджені, тобто фактично щеплення даного 
виду також є обов’язковим, хоча й дане захворювання не визначене у пе-
реліку таких, проти яких проводиться обов’язкова імунопрофілактика.

У цьому аспекті важливим видається питання забезпечення дер-
жавою обов’язковості імунопрофілактики. Так, законодавством Украї-
ни передбачено, що право на охорону здоров’я серед іншого включає в 
себе обов’язок проходження імунопрофілактики згідно з затвердженим 
календарем. Відповідний обов’язок визначений ст. 10 Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я. Однак за його невиконання законо-
давством України не передбачені жодні негативні наслідки, крім заборо-
ни дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем 
щеплень, відвідувати дитячі заклади (ст. 15 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб»), відсторонення працівників від ви-
конання робіт, провадження яких може призвести до зараження цих пра-
цівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб (ст. 12 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Варто зазначити, що вказані заходи відповідальності мають над-
то обмежену сферу дії, оскільки застосовуються або до спеціальних 
суб’єктів (окремих категорій працівників), або до дітей (з певною мірою 
умовності, оскільки така відповідальність неузгоджена з гарантованим 
правом на освіту), що свідчить про їх неефективність та спірність твер-
дження про дотримання Україною відповідних європейських стандартів 
запобігання поширенню інфекційних хвороб.

--------------------------
1. Пищуліна О. Наближення якості життя окремих груп населення 

(у першу чергу найменш захищених) до європейських соціальних стан-
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їни до цих стандартів. Аналітична записка. URL: http://old.niss.gov.ua/
Monitor/December2009/07.htm

2. Москаленко О.В. Загальновизнані європейські вимоги до соці-
ального страхування населення. Право та інновації. 2014. №4 (8). С. 
132-141.
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Проблеми пов’язані із розумінням правової природи та реалізацією 
такого заходу захисту, як поновлення на роботі в разі незаконного звіль-
нення або переведення залишаються у вузькому фокусі наукового поля. 
При цьому неможливо не відзначити того, що окремим проблемам по-
новлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення, як 
одному із складних напрямів наукового дослідження трудового права, 
присвячено праці М. Алєксандрова, В. Бурака, І. Ваганової, С. Венедік-
това, М. Іншина, В. Лєбєдєва, О. Смірнова, П. Стависського, А. Юрьєвої 
та інших учених [1, c. 61-65]. Не зважаючи на доктринальні здобутки у 
заданому правовому векторі, у практиці залишаються проблеми засто-
сування законодавства України, що регламентує означений захід захис-
ту трудових прав. В адміністративній юрисдикції ускладнюється прак-
тика застосування такого заходу захисту, як поновлення на роботі, че-
рез відсутність уніфікованого розуміння в доктрині та судовій практиці 
щодо змісту таких термінів, як «публічна служба» та «державна служ-
ба», «працівник державного органу» та «державний службовець». 

Поновлення на роботі, як захід захисту суб’єктивного прав, застосо-
вується цивільної та господарської юрисдикціях також в адміністратив-
ній юрисдикції. Визначення адміністративної або цивільної юрисдик-
ції в межах якої буде застосовуватися такий захід захисту часто зале-
жить від правового статусу працівників державних органів. Тобто, суди 
не однозначно підходять до питання співвідношення термінів «праців-
ник державного органу» та «державний службовець». Велика Палата 
Верховного Суду, з цього приводу, прийшла до наступних висновків. У 
справі № 752/2922/17 про поновлення на посаді головного спеціаліста 
відділу технічної експлуатації Управління справами НКРЕКП, Верхо-
вний Суд зазначив, що працівники державних органів, посади яких ви-
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значені у переліку посад працівників державних органів, які виконують 
функції з обслуговування, зберігали статус державного службовця після 
дати набрання чинності Законом № 889-VIII (1 травня 2016 року) до за-
вершення визначеного цим Законом строку попередження про зміну іс-
тотних умов державної служби [2, c. 316-322]. Ускладнює застосування 
розглядуваного заходу захисту й неоднозначність розуміння судами та-
ких термінів як «публічна служба» та «державна служба». На цей раху-
нок Велика Палата Верховного Суду підкреслила, що зміст поняття «пу-
блічна служба» охоплює поняття державної служби [3]. Тобто, на дум-
ку Великої Палати Верховного Суду поняття державної служби є видо-
вим по відношенню до поняття публічної служби. Відповідно до п. 15 
ч. п. 1 ст. 3 КАС України публічна служба - це діяльність на державних 
політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військо-
ва служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, 
інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки 
Крим, органах місцевого самоврядування (п. 15 ч. п. 1 ст. 3 КАС Укра-
їни у редакції, чинній на час постановлення судом апеляційної інстан-
ції оскарженої ухвали). КАС України у редакції, чинній на час розгля-
ду справи Великою Палатою Верховного Суду, включив у зміст понят-
тя «публічна служба» також службу у державних колегіальних органах 
і патронатну службу в державних органах (п. 17 ч. 1 ст. 4) [3].Таким чи-
ном, висновок щодо співвідношення понять «публічна служба» та «дер-
жавна служба» здійснено виходячи лише із змісту п. 15 ч. 1 ст. 3 КАС 
України (яка не дає прямої відповіді на це питання) без врахування кри-
терію класифікації (він відсутній у Постанові Великої палати Верховно-
го Суду), доктринальних підходів щодо побудови класифікації. З огля-
ду на вказане Велика Палата Верховного Суду вважає, що на момент ви-
никнення спірних правовідносин - звільнення з посади - позивач мала 
статус державного службовця. Підсумовуючи Велика Палата Верховно-
го Суду підкреслила, що на вимоги про визнання незаконним наказу про 
звільнення з посади, віднесеної до посад державної служби, та про по-
новлення на такій посаді, тобто на вимоги з приводу звільнення з пу-
блічної служби, поширюється юрисдикція адміністративних судів. А 
тому такі вимоги слід розглядати за правилами адміністративного судо-
чинства [3; 2, с. 316-322]. 

Як наслідок слід констатувати, що поновлення на роботі в разі неза-
конного звільнення, як захід захисту трудових прав, застосовується су-
дами в адміністративній юрисдикції лише у випадках коли звільнення 
працівника відбулося з будь-якої посади, що належить за низкою ознак 
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до публічної служби. При цьому варто врахувати позицію Великої Па-
лати Верховного Суду, яка наголосила, що поняттям публічної служби 
охоплюється поняття державної служби.
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Формування соціальної, правової держави становить найважливі-
ший напрям розвитку демократичної державності в Україні, одне з осно-
воположних завдань демократизації українського суспільства. У центрі 
уваги такої держави повинна бути людина, її права і свободи, які вона 
зобов’язана визнавати і гарантувати, особливо, це стосується реалізації 
соціально-економічних прав людини, які є умовно її життєдіяльності. 
Особливе місце серед соціально-економічних прав займає право на пра-
цю. Воно обумовлено сутністю людини та відображає її природну по-
требу до праці. її роль в розвитку людини та суспільства, на думку О. А. 
Ситницької, полягає не лише в створенні матеріальних і духовних цін-
ностей, призначених для задоволення потреб людей, але й у розвитку са-
мих працівників. Завдяки праці людина забезпечує своє існування, фор-
мується як особистість, набуває певних навичок і здібностей, реалізує 
їх у трудовій діяльності [1, с. 56]. В сучасних умовах постійного техно-
логічного оновлення методів і засобів виробництва, підвищення інфор-



АКТУАЛьНІ ПРОБЛЕМИ СОцІАЛьНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

29

матизації суспільства, розвитку нових форм організації праці виникає 
реальна потреба у перегляді моделей реалізації соціально-економічних 
прав людини, які відповідатимуть вимогам часу та відповідним євро-
пейським соціальним стандартам.

Враховуючи ті обставини, що сьогодні держава повинна відповіда-
ти перед людиною за свою діяльність, то затвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є її головним обов’язком [2]. Тому слід погодитися 
з думкою К. Є. Даньшиної, що одним із найважливіших завдань соціаль-
ної держави є забезпечення належної реалізації соціально-економічних 
прав людини. Без його реалізації неможливі ані зміцнення соціальної 
злагоди в соціумі, ані сприяння особі в самостійному досягненні влас-
ного добробуту. Під конструкцією ”соціально-економічні права” слід 
розуміти повноцінні можливості людини і громадянина у сфері влас-
ності підприємства, праці й відпочинку, соціального захисту, житлово-
го забезпечення й охорони здоров’я, що мають за мету створення умов 
для належного розпорядження своєю власністю і працею, а також за-
хист тих, хто опинився у складній життєвій ситуації як з боку держа-
ви так і суспільства [3, с. 10]. Але як зазначають науковці в галузі тру-
дового права, що в умовах сьогодення соціальна функція трудового пра-
ва потребує реального та змістовного наповнення, ураховуючи те, що 
КЗпП та інші акти трудового законодавства лише формальну увагу при-
діляють питанню ефективності та доступності права на працю, інших 
трудових прав, розвитку системи соціальних стандартів та гарантій. 
Ускладнює процеси реалізації цієї функції незадовільний стан імпле-
ментації міжнародних (європейських) соціальних стандартів [4, с. 36-
37]. Необхідно також підкреслити,що сучасний стан розбудови в Украї-
ні соціальної держави ускладнено і іншою низкою чинників, пов’язаних 
з наступним: 1) відсутністю якісних і системних соціально-економічних 
реформ: 2) ускладнена система механізмів реалізації і гарантування со-
ціальних прав людини; 3) громіздкою і недоступною системою соці-
ального захисту; 4) відсутністю якісних державних гарантій і стандар-
тів; 5) низький рівень соціальних виплат, які унеможливлюють достат-
ній рівень життя; 6) відсутність належного соціального законодавства; 
7) відсутність ефективного державного нагляду з соціальних питань; 8) 
недосконалість громадського контролю з соціальних питань [5, с. 31]. 
Соціальна функція держави, в тому числі і трудового права, є гаран-
том реалізації широкого комплексу соціально-економічних прав і сво-
бод, якими законодавство наділило працівника. Одним із факторів реа-
лізації соціально-економічних прав працівника є надання йому соціаль-
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них відпусток, які в свою чергу, залежать від участі особи у виробни-
цтві матеріальних або духовних благ. Інакше кажучи, що тільки особі, 
яка знаходиться у трудових правовідносинах з підприємством, устано-
вою, організацією чи фізичною особою-підприємцем, чинне законодав-
ство передбачає відповідні підстави для надання соціальних відпусток. 
Закон України “Про відпустки”, КЗпП передбачають такі види соціаль-
них відпусток, як: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; відпуст-
ка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; додатко-
ва відпустка працівників, які мають дітей, регламентуючи також поря-
док і умови надання таких відпусток. Необхідно зазначити, що існують 
і інші нормативно-правові акти, які також передбачають інші підстави 
для надання соціальних відпусток. Правовому регулюванні відпусток, в 
тому числі і соціальних приділяли увагу багато вчених в галузі трудово-
го права. Серед них є дисертаційні дослідження і вітчизняних науковців, 
які захистили свої роботи в період незалежності України, це А. С. Бо-
чарникова, Л. П. Гаращенко, С. Ф. Гуцу та інші. В цих роботах були роз-
глянуті та проаналізовані відпустки як в цілому, так і по окремим видам 
з включенням генезису їх історичного розвитку.

Незважаючи на значний науковий інтерес, велику кількість теоре-
тичних досліджень і публікацій правового регулювання відпусток, про-
блематика в сфері надання та реалізації соціальних відпусток існує. 
Тому, важливим аспектом в умовах кодифікації трудового законодав-
ства є визначення науково-обгрунтованих шляхів подолання цієї про-
блематики для удосконалення чинного законодавства, бо соціальні від-
пустки мають надзвичайно важливе значення для працівників. Потре-
ба в їх наданні зумовлена різними сімейними обставинами, які виника-
ють в повсякденному житті, а особливо в забезпеченні реалізації кон-
ституційних та законодавчих приписів в частині охорони дитинства та 
здійсненні материнства. На жаль, сьогодні чинне трудове законодавство 
не достатньою мірою регулює соціальні відпустки і у цій сфері зали-
шається багато невирішених питань. Наприклад, в законодавстві від-
сутнє легальне визначення поняття “соціальна відпустка”; сучасні ре-
алії виробництва і життя висувають нові підстави для надання соціаль-
них відпусток; наявні види соціальних відпусток розпорошені по різ-
ним нормативно-правовим актам, що ускладнює процедуру їх надання; 
потребує відповідного наукового обґрунтування та законодавчого визна-
чення класифікація соціальних відпусток, а також забезпечення єдності 
законодавчої термінології в даній сфері тощо.

Тому дослідження сучасного стану нормативно-правового регулю-
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вання, а також підстав надання та фактичної реалізації соціальних від-
пусток має важливе наукове та практичне значення для вдосконален-
ня трудового законодавства, особливо в умовах його кодифікації. З цією 
метою необхідно також більш детально вивчити та запозичити позитив-
ний досвід правового регулювання соціальних відпусток в країнах Єв-
ропейського Союзу, здійснити порівняльний аналіз зарубіжного й наці-
онального законодавства для внесення конкретних наукових пропози-
цій по вдосконаленню нормативно-правового регулювання надання со-
ціальних відпусток працівникам в Україні.
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м. Київ, Україна

Підтримка сім’ї, материнства, батьківства нині є пріоритетним за-
вданням будь-якої демократичної держави. Вона має особливу соціаль-
ну значимість і, відповідно, передбачає наявність і створення право-
вих механізмів, які забезпечували б ефективний захист, адекватний ці-
лям соціальної і економічної політики суспільства. Адже перехід до по-
стіндустріальної економіки спричинив значне зростання невідповіднос-
ті між професійними і сімейними обов’язками, нестабільної зайнятості, 
що вимагає від держави посилення захисту сімей.

Одним із найважливіших документів Ради Європи в галузі забезпе-
чення прав людини є Європейська соціальна хартія [1]. Щонайменше 
14 статей із 31 Європейської соціальної хартії (переглянутої) стосують-
ся сім’ї, материнства, батьківства і дитинства, державної політики в цій 
сфері.

Згідно зі ст. 16 цієї хартії, сім’я, як основний осередок суспільства, 
має право на належний соціальний, правовий і економічний захист для 
забезпечення її всебічного розвитку.

Згідно зі ст. 27, з метою забезпечення здійснення права працюючих 
чоловіків та жінок із сімейними обов’язками на рівні можливості та рів-
не ставлення до них, а також між такими працівниками та іншими пра-
цівниками Сторони зобов’язуються:

1. вживати належних заходів для того, щоб:
a) працівники із сімейними обов’язками мали можливість влаштову-

ватися на роботу і працювати, а також повертатися до роботи після від-
сутності, зумовленої такими обов’язками, включаючи заходи у галузі 
професійного орієнтування та підготовки;

b) враховувати їхні потреби у тому, що стосується умов прийняття на 
роботу та соціального забезпечення;

c) створити або розширити мережу державних чи приватних служб, 
зокрема закладів по догляду за дитиною удень та інших форм догляду 
за дитиною;
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2. забезпечити обом батькам можливість отримувати в період після 
відпустки по вагітності та родах відпустку по догляду за дитиною, три-
валість та умови якої мають визначатися національним законодавством, 
колективними договорами або практикою;

3. забезпечити, щоб сімейні обов’язки як такі не були поважною при-
чиною для звільнення.

На виконання ч. 2 цієї статті, варто зауважити, що нещодавно було 
ухвалено законопроєкт № 3695 про внесення змін до деяких законодав-
чих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на 
догляд за дитиною. цим законпроєктом пропонується доповнити Ко-
декс законів про працю та Закон України «Про відпустки» новим видом 
відпустки – відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 кален-
дарних днів, що оплачується за рахунок роботодавця.

Проєктом передбачається визначити відпустку для догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з бать-
ків дитини (матері та батька) та внести відповідні зміни в статті 179, 181 
Кодекс законів про працю України та статті 18, 20 Закону України «Про 
відпустки».

Законопроєктом також передбачено доповнити положення статті 
182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України 
«Про відпустки» щодо права працівників обох статей, які мають дітей 
або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I 
групи, на додаткову відпустку та доповнити положення статті 51 Кодек-
су законів про працю України щодо можливості встановлення скороче-
ної тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чо-
тирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують 
дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лі-
кувальному закладі).

До речі, паритетна рівновага та партнерство між жінками і чолові-
ками в усіх сферах життя – надання жінкам і чоловікам рівних можли-
востей для повної реалізації у трудовій та суспільній діяльності, вияв-
лення здібностей і талантів, виховання дітей і вільний та справедливий 
розподіл сімейних обов’язків є одним із основних принципів державної 
сімейної політики, що закріплений у Концепції державної сімейної по-
літики [3]. Одним із основних напрямів державної сімейної політики є 
сприяння забезпеченню життєвого рівня членів сім’ї не нижче, ніж про-
житковий мінімум, установлений законом; подальший розвиток і вдо-
сконалення системи соціальної підтримки сімей з дітьми. У цьому кон-
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тексті варто зауважити, що на сьогодні в Європі під прожитковим міні-
мумом розуміють не рівень бідності, а такий рівень, при якому праців-
ники і їхні сім’ї спроможні дозволити собі базовий, гідний спосіб жит-
тя, тобто прийнятний у суспільстві при його нинішньому рівні еконо-
мічного розвитку. Працівники і їхні сім’ї повинні мати можливість жити 
вище рівня бідності і брати участь у суспільному і культурному житті.

--------------------------
1. Європейська соціальна хартія (переглянута): хартія Ради Європи 

від 03.05.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпе-

чення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною: про-
єкт Закону № 3695 від 19.06.2020. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=69204.

3. Про Концепцію державної сімейної політики: постанова Верхо-
вної Ради України від 17.09.1999 № 1063-хІV. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1063-14#Text.

ДО ПИТАННя ПРО СУБ’ЄКТІВ, 
ВІДПОВІДАЛЬНИх ЗА ЗАПОДІяНІ У ДТП ЗБИТКИ 

Кучма О. Л. 
доктор юридичних наук, доцент

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна 

Для особи, яка зазнала шкоди внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди (далі – ДТП), важливо визначити коло осіб, які є відповідаль-
ними за шкоду, крім страхової компанії винуватця ДТП, адже страховий 
поліс покриває не всі види збитків та має ліміт страхової суми, може 
містити франшизу тощо.

Власність зобов’язує. Статтею 1187 цивільного кодексу України ви-
значено, що шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодо-
вується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, 
інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним 
засобом, механізмом, іншим об’єктом, використання, зберігання або 
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утримання якого створює підвищену небезпеку. Особа, яка неправомір-
но заволоділа транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом, за-
вдала шкоди діяльністю щодо його використання, зберігання або утри-
мання, зобов’язана відшкодувати її на загальних підставах [1]. Таким 
чином, законодавець зняв відповідальність з власника за шкоду, заподі-
яну його транспортним засобом (далі – ТЗ), якщо власник не передавав 
ТЗ іншій особі, проте, якщо власник передав свій ТЗ іншій особі, то чи 
перестає він бути відповідальним за своє майно перед третіми особами, 
незважаючи на те, сам заподіяв шкоди чи інша особа, якій власник своє 
майно передав.

На практиці виникає питання, до кого саме з двох суб’єктів- відпо-
відальних (власника чи особи, яка на законних підставах керувала ТЗ) 
потерпілий має право пред’являти вимогу по стягненню збитків ( за мі-
нусом частини збитків, які підлягають відшкодуванню страховою ком-
панією).

Верховний Суд визначив наступне: «…Якщо особа під час керуван-
ня транспортним засобом має посвідчення водія на право керування 
транспортним засобом відповідної категорії і реєстраційний документ 
на транспортний засіб, переданий їй власником або іншою особою, яка 
на законній підставі використовує такий транспортний засіб, то саме ця 
особа буде нести відповідальність за завдання шкоди (пункт 2.2 Пра-
вил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306)» [2].

Дана позиція Верховного Суду не враховує ситуації, коли водій з міс-
ця пригоди втік, власник має алібі, стверджує, що не знає, хто був за 
кермом та відмовляється звертатися до поліції із заявою про викраден-
ня ТЗ. Доречно у таких випадках не знімати відповідальності із власни-
ка за шкоду, завдану його майном, який після відшкодування потерпіло-
му збитку, зможе звернутися із регресною вимогою до винуватця ДТП, 
якщо такий буде встановлений.

На відміну від попереднього прикладу, потребує переосмислен-
ня дискусійна норма у Законі України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів» (далі - Закон) в частині визначення суб’єкта- відповідального, 
до якого може бути пред’явлено регресну вимогу.

Так, статтею 38 Закону передбачено право страховика, який виплатив 
страхове відшкодування, пред’явити регресну вимогу до страхувальни-
ка чи водія забезпеченого ТЗ, який спричинив дтп за наявності умов, ви-
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значених даною статтею [3]. ця норма є дискусійною, оскільки страху-
вальник до ТЗ як майна може не мати жодного відношення. Відповід-
но до статті 1 Закону страхувальниками є юридичні особи та дієздатні 
громадяни, що уклали із страховиками договори обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, 
здоров’ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспорт-
ного засобу [3].

Як бачимо, для страхувальника бути власником чи мати юридичний 
зв’язок із ТЗ не обов’язково. По суті, страхувальником є особа яка при-
дбала поліс можливо не на свій ТЗ і можливо жодного разу не буде за 
кермом ТЗ. І якщо у цивільному кодексі України власність зобов’язує, 
то у Законі поліс зобов’язує, що не зовсім логічно, оскільки при такій 
правовій конструкції, страховик не може пред’явити регресного позову 
до власника ТЗ, якщо він не перебував в одному з двох статусів (страху-
вальника чи водія, який спричинив ДТП).

Доцільно у цивільному законодавстві мати однаковий підхід до ви-
значення кола осіб, відповідальних за заподіяні внаслідок ДТП збитки 
та у підпункті 38.1.1 пункту 38.1 статті 38 Закону замінити слово “стра-
хувальник” на слово “власник” і уточнити словосполученням “на вибір 
страховика”.

--------------------------
1. цивільний кодекс України : Кодекс України від 16 січня 2003 р. 
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2. Постанова від 03 жовтня 2018 року справа №760/15471/15 –ц 
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СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В СУчАСНИх УМОВАх 
ГЛОБАЛІЗАЦІйНИх ПРОЦЕСІВ 

Луцький Р. П.
доктор юридичних наук, професор, 

директор Науково-дослідного інституту імені Академіка Івана 
Луцького Університету Короля Данила

м. Івано-Франківськ, Україна

Соціальні права можуть бути якісно забезпечений лише у соціальній 
державі. Термін «соціальна держава» (welfare state – держава загально-
го добробуту) введено ще архієпископом Темплом. Однак його активне 
теоретичне розроблення почалося у першій половині XX ст. переважно 
в німецькій літературі. Поняття «соціальної держави», яке було висуну-
то у 1929 p. німецьким державознавцем X. хеллером, згодом поширило-
ся в Європі. Остаточно в значенні політико-правової концепції поняття 
«соціальна держава» увійшло в наукову літературу після його фіксації 
в Конституції ФРН у 1949 р. На визначення сутності соціальної держа-
ви кардинально вплинули праці таких вчених, як Ф. Нойман, Г. хафер-
камп, Г. хартвіг, В. Абендрот та ін. У США ідея соціальної держави була 
сприйнята пізніше, ніж у країнах Європи, оскільки тип свідомості аме-
риканського суспільства був орієнтований на принцип індивідуалізму. 

У загальному розумінні соціальна держава визначається як така, що 
прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, 
соціальної захищеності, співучасті в управлінні виробництвом, а в іде-
алі – приблизно однакових життєвих шансів, можливостей для саморе-
алізації особистості. Після Другої світової війни концепція соціальної 
держави одержала закріплення в конституціях країн Західної Європи 
(ФРН, Іспанія та ін.). У ст. 1 Конституції Іспанії 1978 p. зазначено, що 
Іспанія є соціальною, правовою та демократичною державою вищими 
цінностями якої є свобода, справедливість, рівність і політичний плюра-
лізм. У ст. 20 Конституції ФРН (1949 p.) йдеться про те, що ФРН є демо-
кратичною і соціальною федеративною державою. У Конституції Фран-
ції записано, що вона є демократичною та соціальною республікою. На 
думку В. Корнієнко, словом «соціальний» зловживають в усьому світі, 
проте до крайніх форм це дійшло в Західній Німеччині, де Конституція 
містила вираз «соціальна правова держава» [1, с. 47].

У соціальній державі вперше відбувається поєднання особистісних і 
суспільних цілей. Держава визнала себе відповідальною за умови жит-
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тя людей. «Прихід держави як суб’єкта соціального захисту на зміну 
приватній добродійності призвів, з одного боку, до різкого зростання 
обсягу соціальних гарантій і чисельності їхніх одержувачів, а з іншо-
го – до підвищення вимог суспільства, адресованих безпосередньо дер-
жаві. Особа, із зобов’язаної державі, перетворилась на ту, якій держа-
ва зобов’язана. Оформлення та виконання державою соціальних функ-
цій стало не просто результатом дії окремо взятих факторів, а обумовле-
но зміною ролі людини в суспільстві, економіці, на виробництві. Зміна, 
внаслідок суспільно-економічного й науковотехнічного прогресу, відно-
син «влада – особистість», стала ще одним кроком до переходу держа-
ви на якісно новий, цивілізованіший рівень розвитку соціальної держа-
ви, якою за Конституцією, є й Україна» [4, с. 37].

У наші дні соціальна держава означає насамперед обов’язок законо-
давця бути соціально активним в ім’я згладжування суперечних інтере-
сів членів суспільства і забезпечення гідних умов життя для всіх за наяв-
ності рівності форм власності на засоби виробництва. Держава стає ор-
ганом подолання соціальних протиріч, урахування та координації інтер-
есів різних груп населення, проведення до життя таких рішень, які б по-
зитивно сприймалися різними верствами суспільства.

Вона за допомогою соціальної політики має забезпечити рівність та 
умови політичної співучасті, об’єднати населення, стабілізувати соці-
альну (у тому числі правову) й економічну системи, забезпечити їх про-
гресивну еволюцію. Держава соціальної орієнтації передбачає наяв-
ність певного комплексу соціальних прав громадян, певний рівень соці-
альної захищеності та соціальної справедливості [2, с. 26].

Держава соціальної демократії – це сучасна політико-правова систе-
ма, де поняття «соціальна» має важливе значення, воно пов’язане із со-
ціальним життям людей, підкреслює, що держава бере на себе турбо-
ту про матеріальний добробут громадян, здійснює функцію регулюван-
ня економіки з обов’язковим урахуванням екологічних вимог, забезпе-
чує захист економічних і соціальних прав людини. На думку В. Шапо-
вала, «поняття соціальної держави іноді формулюють як не пов’язане 
безпосередньо з ідеями соціальної справедливості і соціального захис-
ту, це поняття відображає загальні зміни, які сталися протягом минуло-
го століття у співвідношенні суспільства і держави. Воно відображає ак-
тивізацію регулятивної участі держави у процесах економічного харак-
теру, посилення її відповідного впливу на духовну та деякі інші сфери 
суспільного буття» [3, с. 15]. 

Найголовнішим пріоритетом політики соціальної держави є підви-
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щення рівня життя населення на основі економічного зростання. Шлях 
до здійснення цього завдання лежить передусім через удосконалення 
систем оплати праці й доходів населення. Спочатку поняття «соціаль-
на політика» визначали як систему державних рішень, спрямованих на 
досягнення добробуту населення. Однак це визначення не є однознач-
ним, адже до такої системи рішень може належати багато напрямів ді-
яльності уряду. Найважливішим завданням державної влади залишаєть-
ся забезпечення інтересів населення, досягнення його добробуту; тоб-
то соціальну політику можна вважати одним із видів діяльності держа-
ви, щодо соціального захисту, яка охоплює: соціальний захист знедоле-
них; боротьбу з бідністю; регулювання ринку праці; охорону здоров’я; 
освіту; культуру.

Метою соціальної політики є створення умов для розвитку та опти-
мального функціонування соціальних відносин, надання особливого за-
хисту тим верствам населення, які його потребують, а саме: об’єктам 
соціальної політики, розв’язання або пом’якшення соціальних проблем, 
спричинених економічними обставинами. До об’єктів соціальної полі-
тики належить соціально-трудова сфера, яка характеризує ступінь соці-
ального розвитку та відображає єдність і взаємозумовленість відносин 
праці та соціальних відносин. Найголовнішими суб’єктами виступають 
людина та соціальна держава.

Головне завдання державної соціальної політики – забезпечити со-
ціальну стабільність суспільства, його соціальну безпеку. Упродовж  
хх ст. у країнах Заходу сформувався значний досвід підтримки соці-
альної безпеки шляхом компромісу інтересів країн і класів, налагоджен-
ня механізмів соціальної спрямованості антагоністично суперечливих 
процесів. Власне, соціальна держава і виникла як механізм для досяг-
нення цих цілей. цій державі притаманні широко розгалужена систе-
ма соціальних послуг, безкоштовна освіта, охорона здоров’я, доступ до 
різних сфер культури, спорту, допомога держави слабким верствам сус-
пільства. 

Основними принципами соціальної держави є: соціальна справед-
ливість, соціальна безпека, соціальні гарантії прав людини і гуманних 
умов життя. Соціальна держава забезпечує гідне існування населення. 
ця мета досягається за допомогою солідарної ринкової економіки (ство-
рення сприятливих умов включення до ринкових відносин усіх верств 
населення); соціальної демократії (поєднання громадянського самовря-
дування з представницькою демократією) та соціальної етики (орієн-
тації на досягнення згоди, взаємодії на підставі визнання автономного 
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права кожної людини захищати свою гідність). Отже, соціальна право-
ва держава виявляється найбільш справедливою сучасною формою вза-
ємоорганізації громадянського суспільства і політичної організації, до 
якої прагнуть цивілізовані країни.

Соціальна держава бере на себе деякі загальнонаціональні функції, 
наприклад, у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, пенсійного за-
безпечення та інших форм соціального забезпечення і захисту. Якщо ці 
функції пріоритетні (навіть якщо вони не повністю реалізовані), то дер-
жава є соціально орієнтованою за своїм призначенням і наміченим шля-
хом розвитку. Фактично ж держава стає соціальною тоді, коли ці функції 
в основному реалізовані й забезпечені права і гарантії людини, дотриму-
ються демократичні принципи і проводиться соціально-економічна по-
літика, що забезпечує гідний рівень життя й всебічний розвиток грома-
дян своєї країни.

Соціально орієнтована держава створює сприятливий простір сус-
пільних можливостей, гарантує можливість безперешкодної взаємодії 
соціальних груп та інших елементів соціальної структури, сприяє по-
ліпшенню соціального стану громадян і соціальних груп. Нині соціаль-
на орієнтація держав і практично високий рівень соціальної захищенос-
ті характерні в основному для європейських країн – Німеччини, Фран-
ції, Скандинавських країн, а також Ізраїлю й Канади. Таку ж ціль свого 
розвитку обирають інші держави, вони гарантують матеріальне забезпе-
чення всіх без виключення громадян не нижче соціальних нормативів і 
забезпечення гідних умов проживання. ці принципи європейських дер-
жав по своїй суті є соціальними. 

Таким чином, можна підсумувати, Україна здійснює перші кроки в 
напрямі формування соціальної держави через реформування системи 
соціального захисту. З огляду на це, потрібно впорядкувати законодавчо-
правову базу, розробити та прийняти низку законодавчих актів, відпо-
відно до яких буде врегульовано основні спірні моменти. Одним із пер-
ших кроків для вирішення проблеми фінансування соціального захисту 
населення в Україні має стати кардинальна реформа в податковій полі-
тиці, а саме: удосконалення положень Податкового кодексу. Крім того, 
потрібно доопрацювати та прийняти Соціальний кодекс, який має закрі-
пити не тільки термінологію, а й принципи соціальної держави, меха-
нізм впровадження соціальних програм, контроль за дотриманням соці-
ально спрямованого законодавства. Прийняття Соціального кодексу ста-
не кроком вперед до створення соціальної держави.



АКТУАЛьНІ ПРОБЛЕМИ СОцІАЛьНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

41

--------------------------
1. Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в 

українському суспільстві. Право України. 2001. № 2. С. 46-48.
2. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і гро-

мадянське суспільство: єдність та обумовленість. Право України. 2005. 
№ 7. С. 26-27.

3. Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави. Право 
України. 2004. № 5. С. 15-16.

4. Якубенко О. Функції соціальної держави. Етапи формування. Со-
ціальний захист. 2003. № 7. С. 37-39.
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Мельник К. Ю. 
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завідувач кафедри трудового та господарського права 
Харківського національного університету внутрішніх справ

м. Харків, Україна

Однією із центральних категорій трудового пра-
ва є трудові відносини, що обумовлено їх місцем у предме-
ті вказаної галузі права. У юридичній літературі категорія «трудо-
ві відносини» детально опрацьована відомими вченими, серед яких:  
М.Г. Александров, В.С. Венедіктов, Л.Я. Гінцбург, В.В. Жернаков,  
С.О. Іванов, М.І. Іншин, М.П. Карпушин, Р.З. Лівшиць, А.Р. Мацюк,  
Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський,  
Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко. З огляду на це дивною видається від-
сутність в основному комплексному нормативно-правовому акті у сфе-
рі праці – Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП) глави або 
навіть статті, присвяченої цій категорії, не передбачено і законодавчого 
визначення терміну «трудові відносини». 

Зазначену прогалину може заповнити внесений Кабінетом Міні-
стрів України на розгляд Верховної Ради України проект Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо ви-
значення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» № 5054 від 
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09.02.2021 (далі – Проект). Проектом, зокрема, пропонується змінити 
назву глави ІІІ КЗпП «Трудовий договір» на «Трудові відносини і трудо-
вий договір». У межах цієї глави передбачається зміна назви ст. 21 КЗпП 
«Трудовий договір» на «Трудові відносини» та зміна її змісту, а також 
внесення нових статей – 21-1 «Трудовий договір» і 21-2 «Ознаки наяв-
ності трудових відносин». 

Передусім відзначу, що окремі терміни, які пропонуються Проектом 
застосовувати у зазначених статтях КЗпП, відрізняються від термінів, 
які сьогодні використовуються у КЗпП. Так, у КЗпП для позначення од-
нієї зі сторін трудових відносин і трудового договору нині вживається 
термін «власник або уповноважений ним орган» та інші похідні термі-
ни. Проектом же пропонується застосовувати у ст.ст. 21 та 21-1 КЗпП 
термін «роботодавець» для позначення цієї ж сторони трудових відно-
син і трудового договору. Більш того Проектом пропонується у тексті 
КЗпП термін «власник або уповноважений ним орган» та інші похідні 
терміни в усіх відмінках і формах числа замінити терміном «роботода-
вець» у відповідному відмінку і числі. Така пропозиція, на мій погляд, є 
правильною і підтримується мною.

Проект визначає категорію «трудові відносини» у ч. 1 ст. 21 КЗпП 
наступним чином: «Трудові відносини – відносини між працівником і 
роботодавцем, що передбачають виконання за дорученням, під керівни-
цтвом і контролем роботодавця особисто працівником за винагороду ви-
значеної роботодавцем роботи»1.

Ознаки трудових відносин Проектом передбачено у ст. 21-2 КЗпП. 
це: 

– особисте виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, 
професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах 
якої виконуються роботи;

– здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний ха-
рактер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно ви-
значеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;

– виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в ін-
тересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням уста-
новлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

– організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (об-
1 Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю 

України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» № 5054 від 
09.02.2021 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71071 (дата звер-
нення 24.03.2021).
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ладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпе-
чується особою, в інтересах якої виконується робота;

– систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у гро-
шовій та/або натуральній формі;

– встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, трива-
лості робочого часу та часу відпочинку;

– відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з 
виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота2.

Крім цього Проектом у ст. 21-2 КЗпП передбачаються наступні пра-
вила стосовно вищезазначених ознак трудових відносин. По-перше, ро-
бота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових від-
носин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, 
якщо є три і більше зазначених ознак наявності трудових відносин (ч.1). 
По-друге, під час встановлення наявності трудових відносин, крім ви-
щезазначених ознак можуть бути наявні інші ознаки з урахуванням спе-
цифіки діяльності фізичних та юридичних осіб, на користь (в інтересах) 
яких виконується робота (ч.2).

З огляду на зазначене у попередньому абзаці виходить, що наявність 
трудових відносин може бути не пов’язана з такими ознаками як «осо-
бисте виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професі-
єю, посадою» та/або «систематична виплата особі, яка виконує роботу, 
винагороди у грошовій та/або натуральній формі». Однак це суперечить 
навіть пропонованому Проектом у ч. 1 ст. 21 КЗпП визначенню терміну 
«трудові відносини», у якому зазначені ознаки є обов’язковими. Також 
відзначу, що у теорії трудового права особисте виконання працівником 
роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, як і оплат-
ний характер праці традиційно вважаються основними ознаками трудо-
вих відносин3.

Також відзначу, що одні ознаки, які передбачаються Проектом у ч. 
1 ст. 21-2 КЗпП увійшли до визначення терміну «трудові відносини», 

2 Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю 
України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» № 5054 від 
09.02.2021 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71071 (дата звер-
нення 24.03.2021).

3 Александров Н. Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 121-125. Карпушин 
М. П. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1958. С. 52. Гинцбург Л. Я. Соци-
алистическое трудовое правоотношение. М., 1977. С. 71-89. Пилипенко П. Д. Проблеми 
теорії трудового права Л., 1999. С. 128. Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання 
трудових відносин службовців правоохоронних органів. х., 2009. С. 121.
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що міститься у ч. 1 ст. 21 КЗпП інші ж ні. Правильним було би впрова-
дження всіх ознак трудових відносин у визначення відповідного термі-
ну. Однак це без сумніву призведе до громіздкості терміну та складності 
його розуміння. Тому вважаю за необхідне поділити пропоновані озна-
ки трудових відносин на основні та додаткові. Основні ознаки повинні 
бути обов’язково відображені у терміні «трудові відносини» (ч. 1 ст. 21 
КЗпП), а також повинна міститися норма у ст. 21-2 КЗпП, такого зміс-
ту: «Робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудо-
вих відносин, якщо є всі основні ознаки наявності трудових відносин». 

Основними ознаками трудових відносин слід вважати: 
– особистий характер. Особисте виконання працівником роботи за 

конкретною кваліфікацією, професією, посадою;
− оплатний характер. Систематична виплата роботодавцем праців-

нику заробітної плати за виконану роботу;
− характер підпорядкованості роботодавцю. Виконання роботи пра-

цівником здійснюється за дорученням, під керівництвом і контролем ро-
ботодавця.

Слід також звернути увагу на застосування різних термінів для по-
значення сторін трудових відносин у передбачених Проектом нормах ч. 
1 ст. 21 КЗпП та ч. 1 ст. 21-2 КЗпП. У першому випадку застосовуються 
терміни «працівник» і «роботодавець», у другому – «особа, яка виконує 
роботу» і «особа, в інтересах якої виконується робота». Відзначу, що 
пропонована Проектом ч. 2 ст. 21 КЗпП визначає сторонами трудових 
відносин працівника і роботодавця, а визначення терміну «працівник», 
що міститься у ч. 3 ст. 21 КЗпП дає чітке розуміння, що працівником є 
особа, яка виконує роботу, а роботодавцем є особа, в інтересах якої ви-
конується робота. Тому вважаю за необхідне застосувати у ч. 1 ст. 21-2 
КЗпП терміни «працівник» і «роботодавець» замість «особа, яка вико-
нує роботу» і «особа, в інтересах якої виконується робота». 
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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 [1, c.115–120].

Варто відмітити, що процедуру притягнення працівників до юридич-
ної відповідальності необхідно тлумачити як закріплену на нормативно-
правовому рівні сукупність послідовно змінюваних дій уповноважених 
суб’єктів, направлених на застосування до працівників, які допустили 
відхилення від встановлених у трудовому праві правил поведінки, спри-
ятливих (заохочувальних) або негативних (обмежувальних, обтяжую-
чих) для них наслідків задля забезпечення режиму дисципліни та за-
конності.

Аналіз положень ряду законодавчих нормативно-правових актів дає 
змогу констатувати, що у чинному законодавстві України відсутня єди-
на процедура притягнення працівників до трудової відповідальності. 
це знаходить свій прояв, зокрема, в тому, що законодавством: не визна-
чено основні етапи (стадії) такої процедури; не врегульовані питання 
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щодо конкретних випадків проведення службових розслідувань і не ви-
значено перелік осіб, по відношенню до яких вони проводиться; питан-
ня, 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 дореч-
но ввести інститут розслідування трудових правопорушень. Положен-
ня «Про розслідування трудових правопорушень», на початковому етапі 
його запровадження може бути затверджено постановою Кабінету Мі-
ністрів України, тобто нормативно-правовим актом підзаконного харак-
теру, так як до такого акта можна оперативніше внести зміни, аніж в за-
кон. 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; ініціюван-
ня та проведення його розслідування, в рамках якого повинна бути дове-
дена вина конкретного працівника, винного в його вчиненні; завершен-
ня розслідування і видання на його основі розпорядження про притяг-
нення конкретного працівника до трудової відповідальності. Запрова-
дження вищенаведених змін дозволить, по-перше, підвищити ефектив-
ність заходів щодо недопущення, попередження та профілактики трудо-
вих правопорушень, а, по-друге, надасть додаткові та підвищить ефек-
тивність уже існуючих гарантій охорони та захисту прав працівника.

Переконані, що з метою вдосконалення процедури притягнення до 
відповідальності працівника за порушення норм трудового права є не-
обхідним: 

- по-перше, на рівні КЗпП України закріпити алгоритм дій власника 
або уповноваженого ним органу, що спрямовані на встановлення складу 
трудового правопорушення: особи, що його вчинила; наявність вини та-
кої особи (форми її вини); які саме норми трудового законодавства були 
порушені; чи є причинно-наслідковий зв’язок між діяннями особи та 
протиправними наслідками, які настали; за яких обставин було здійсне-
но трудове правопорушення (час, місце тощо); 

- по-друге, у положеннях КЗпП України повинно бути передбачено 
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правило, за яким притягненню працівників до трудової відповідальнос-
ті повинно передувати проведення розслідування трудового правопору-
шення. А тому ч. 1 ст. 148 КЗпП України має бути викладена в наступ-
ній редакції: «Дисциплінарне стягнення застосовується власником або 
уповноваженим 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 
непрацездатністю або перебування його у відпустці, а також часу необ-
хідного на проведення розслідування трудового правопорушення, про-
вадження в справах про адміністративні правопорушення, кримінально-
го провадження».

--------------------------
1. Середа О. О. Правова процедура: теоретико-правові засади та 

практичні виміри : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. / Cереда Олеся 
Олегівна. К., 2008. 195 с.

ПРЕВЕНЦІя СКЛАДНОї ЖИТТЄВОї ОБСТАВИНИ 
яК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННя СИСТЕМИ НАДАННя 

СОЦІАЛЬНИх ПОСЛУГ В УКРАїНІ

Синчук С. М.
докторка юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Спрямування комплексу соціальних послуг на попередження попа-
дання особи/сім’ї у складну життєву обставину або на виведення особи/
сім’ї із статусу вразливої групи населення – соціальна профілактика – є 
одним із важливих завдань функціонування системи надання соціаль-
них послуг як складової конституційного механізму реалізації права на 
соціальний захист громадян в Україні. Про це свідчить зміст ст. 2 Зако-
ну України “Про соціальні послуги” [1]. 

Складні життєві обставини – обставини, перелік яких вичерпно ви-
значений зазначеним вище Законом України, що негативно впливають 
на життєдіяльність, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування 
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сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно та потребує отри-
мання базових соціальних послуг. Серед них: літній вік; часткова/по-
вна втрата рухової активності, пам’яті, нездатність до самообслугову-
вання; невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого ліку-
вання; психічні та поведінкові розлади, зокрема пов’язані із вживан-
ням психоактивних речовин; наявність інвалідності; бездомність; без-
притульність; безробіття; малозабезпеченість; поведінкові розлади у ді-
тей через розлучення батьків; ухилення батьками або особами, які їх за-
мінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини; втрата 
соціальних зв’язків, зокрема під час перебування в місцях позбавлен-
ня волі; жорстоке поводження з дитиною; домашнє насильство; насиль-
ство за ознакою статі; насильство в будь-якій формі та за будь-якими ін-
шими ознаками; потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; шкода, запо-
діяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, теро-
ристичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; чин-
ники, визначені законами про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.

Вразливі групи населення – особи/сім’ї, які мають найвищий ризик 
потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих 
зовнішніх та/або внутрішніх чинників.

Проаналізуємо зміст нормативних гарантій соціальної профілактики 
як законодавчо-задекларованої мети системи соціальних послуг в Укра-
їні.

Передусім, згідно із ч. 4 п. 3 ст. 11 зобов’язаним суб’єктом з відпо-
відними повноваженнями щодо виконання завдання превенції складних 
життєвих обставин, які зумовлюють потреб особи/ сім’ї у заходах соці-
ального спрямування, є районні, районні у містах Києві та Севастопо-
лі державні адміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласно-
го значення, рад територіальних громад. Серед законодавчих повнова-
жень названих суб’єктів передбачено “здійснення заходів для виявлен-
ня вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах”. 

Нормативно-правовим актом, який деталізує процедуру реаліза-
ції окресленого повноваження є “Порядок організації надання соціаль-
них послуг” [2]. Зокрема п. 5 зазначеного Порядку передбачено перелік 
суб’єктів, які виявляють потенційних отримувачів соціальних послуг. 

Застосувавши порівняльний метод дослідження, робимо висновок, 
що перелік уповноважених до виконання зазначеного повноваження 
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суб’єктів не співпадає, а отже потребує корегування. Також вважаємо, 
що діяльність із “виявлення вразливих груп населення та осіб/сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах” варто розмежовува-
ти на: 1) компетенцію уповноважених суб’єктів системи надання соці-
альних послуг, яка визначає зміст їхньої обов’язкової поведінки, зокре-
ма і для координації діяльності інших – неуповноважених/недержавних 
суб’єктів; 2) діяльність суб’єктів – надавачів соціальних послуг, пред-
ставників органів державної влади/органів місцевого самоврядування/
недержавних організацій/фізичних осіб задля досягнення якісної со-
ціальної профілактики складної життєвої обставини або на виведення 
особи/сім’ї із статусу вразливої групи населення.

Зазначені положення привертають увагу відсутністю у законодав-
стві норм, які б належно забезпечували дієвість обов’язку “виявлен-
ня вразливих груп населення та осіб/сімей, що перебувають у склад-
них життєвих обставинах”. Аналіз норм, що визначають правовий ста-
тус “зобов’язаних” у сфері соціальних послуг суб’єктів – “виявників” 
передбачає суб’єктів, які, здійснюючи обов’язки із основної професій-
ної діяльності, можуть мати інформацію про осіб/сімей, які перебува-
ють у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик пере-
бувати у такому статусі, однак не прямо не зобов’язані їх виявляти. Тож, 
виявлення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
або потенційно там можуть опинитися, за чинним законодавством не 
є юридичним обов’язком жодного уповноваженого органу системи на-
дання соціальних послуг. 

Негативним чинником у механізмі реалізації зазначених повнова-
жень є відсутність законодавчих норм, які б здійснювали охоронну чи 
захисну функцію щодо права особи/сім’ї бути виявленими як потре-
бувач соціальних послуг та своєчасно отримати комплекс соціальних 
послуг, які під час процедури оцінювання потреб особи/сім’ї визнані 
об’єктивно необхідними для конкретного суб’єкта. 

Чинна редакція статті 29 Закону України “Про соціальні послуги”: 
містить ознаки бланкетності; передбачає загальну норму щодо юридич-
ної відповідальності суб’єктів у сфері надання/отримання соціальних 
послуг, що відображена у тезі: “особи, винні у бездіяльності в органі-
зації надання соціальних послуг, порушенні вимог законодавства про 
соціальні послуги, несуть відповідальність згідно із законом”; не була 
практично застосована жодного разу в підстав вмисного/невмисного не-
виконання уповноваженим суб’єктом обов’язку щодо виявлення вразли-



«ЄВРОПЕйСьКА СОцІАЛьНА хАРТІЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
РЕАЛІЗАцІї СОцІАЛьНИх ПРАВ В УМОВАх ГЛОБАЛІЗАцІї»

50

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

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

вих груп населення та/або осіб/сімей, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах.

Актуальним в контексті досліджуваної проблеми та з огляду на здій-
снювані в Україні процеси децентралізації, доцільним, на нашу думку, є 
законодавче покладення обов’язку щодо забезпечення соціальної профі-
лактики складних життєвих обставин на уповноважених суб’єктів орга-
нів місцевого самоврядування. Адже саме в межах територіальної гро-
мади виявлення потребуючих осіб/сімей, видається найбільш реальним 
та таким, що може ефективно функціонувати. Персональну відповідаль-
ність за належну організацію превентивної функції програм надання со-
ціальних послуг в межах територіальної громади варто покласти на го-
лову відповідної територіальної громади як головної посадової особи 
територіальної громади відповідно села /добровільного об’єднання в 
одну територіальну громаду жителів кількох сіл, селища, міста відпо-
відно до ст. 12 Закону України “Про місцеве самоврядування” (фінансу-
вання виконання зазначеного повноваження може відбуватися в межах 
муніципальних організаційно-правових форм соціального захисту насе-
лення або через соціальне замовлення на підставі Закону України “Про 
соціальні послуги”). В межах старостинських округів обов’язок щодо 
збору інформації про осіб/ сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та належну організацію задіяння щодо них системи соціаль-
них послуг пропонуємо покласти на старосту як відповідальної та під-
звітної раді територіальної громади, а також підконтрольної сільсько-
му, селищному, міському голові посадової особи (ст. 541 Закону Украї-
ни “Про місцеве самоврядування”[3]. Зазначені пропозиції базуються на 
результатах узагальненого аналізу повноважень старости, визначених ч. 
4 ст. 541 Закону України “Про місцеве самоврядування”.

Координацію діяльності уповноважених суб’єктів системи надання 
соціальних послуг щодо забезпечення виконання обов’язку виявлення 
осіб/сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах або ма-
ють найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, в меж-
ах держави, відповідно до завдань створення, може забезпечувати На-
ціональна соціальна сервісна служба України як центральний орган ви-
конавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контро-
лю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної під-
тримки та за дотриманням прав дітей та його територіальні органи ство-
рений в Україні [4]. Відповідні зміни пропонуємо внести у Закон Украї-
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ни “Про місцеве самоврядування” [3] та ст. 11 Закону України “Про со-
ціальні послуги” [1].

--------------------------
1. Про соціальні послуги : Закон України від 19 червня 2003 р.  

№ 966-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 45. Ст. 358
2. Порядок організації надання соціальних послуг: постанова Кабі-

нету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/587-2020-п#n177 (дата звернення : 19.04.2021).

3. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 
1997 р. № 280-97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
вр?find=1&text=староста#w1_2 (дата звернення : 19.04.2021).

4. Положення про Національну соціальну сервісну службу України 
: постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 783. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-п#Text (дата звернен-
ня : 19.04.2021).

ЗАСТОСУВАННя ЄВРОПЕйСЬКОї СОЦІАЛЬНОї 
хАРТІї (ПЕРЕГЛяНУТОї) У ПРЕЦЕДЕНТНІй ПРАКТИЦІ 

ВЕРхОВНОГО СУДУ

Сімутіна Я. В. 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу проблем 
цивільного, трудового та підприємницького права

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,
м. Київ, Україна

Європейська соціальна хартія (переглянута) 1996 року (далі – ЄСх, 
хартія) разом з Європейською конвенцією про захист прав і основних 
свобод 1950 року, є основними документами Ради Європи щодо прав 
людини. Якщо остання покликана забезпечити громадянські і політич-
ні права людини, то ЄСх включає в себе положення, присвячені захис-
ту соціальних прав з метою підвищення життєвого рівня та соціально-
го добробуту населення держав-членів Ради Європи та вважається Со-
ціальною конституцією Європи. 

Як зауважив професор М. Савчин, ЄСх є вдалим прикладом кон-
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струювання соціальних прав, у якій чітко визначено структуру соціаль-
ного захисту конкретного права, основні позитивні обов’язки держави 
у його забезпеченні та винятки і гарантії, які дають можливість держа-
ві не виконувати певні позитивні обов’язки, не посягаючи на сутнісний 
зміст конкретного соціального права [1, с. 96].

В Україні ЄСх ратифікована Законом № 137-V від 14 вересня 2006 
року із заявами, набула чинності з 01 лютого 2007 року. Держава Украї-
на взяла зобов’язання вважати обов’язковими для себе 27 статей (у тому 
числі 6 із 9 обов’язкових) та 74 пункти частини II хартії. 

17 травня 2017 року було прийнято Закон України «Про внесення 
зміни до пункту 2 Закону України “Про ратифікацію Європейської со-
ціальної хартії (переглянутої)”. цими змінами Україна взяла на себе 
зобов’язання вважати обов’язковими пункти 3 та 4 статті 12 Європей-
ської соціальної хартії (переглянутої), тобто – докладати зусилля для по-
ступового піднесення системи соціального забезпечення на більш ви-
сокий рівень, а також вживати заходів шляхом укладання відповідних 
двосторонніх і багатосторонніх угод для забезпечення рівності між їх-
німи власними громадянами та громадянами інших Договірних Сторін 
у тому, що стосується прав на соціальне забезпечення, зокрема збере-
ження пільг. 

Таким чином, на сьогодні залишаються не ратифікованими пункти 1, 
2 ст. 12 «Право на соціальне забезпечення», ст. 13 «Право на соціальну 
та медичну допомогу», ст. 19 «Право трудящих-мігрантів та їхніх сімей 
на захист і допомогу) та ст. 25 «Право працівників на захист їхніх прав 
у разі банкрутства їхнього роботодавця». Україна також не приєднала-
ся до п. 3 ст. 2 ЄСх щодо встановлення щорічної оплачуваної відпуст-
ки тривалістю не менше чотирьох тижнів; п. 1 ст. 4 хартії, яка гарантує 
право на справедливу винагороду працівників, що забезпечує їм i їхнім 
сім’ям достатній життєвий рівень, та до п. 3 ст. 31 хартії щодо встанов-
лення на житло цін, доступних для малозабезпечених осіб.

ЄСх передбачає механізм контролю, що базується на підставі націо-
нальних доповідей держав-учасниць (Протокол 1991 року), а також сис-
тему колективного оскарження (Додатковий протокол 1995 року4), яка 
дозволяє, серед іншого, профспілкам та неурядовим організаціям пода-
вати колективні скарги. Спеціальним органом, що покликаний контр-
олювати дотримання хартії в державах, які є її сторонами, є Європей-

4 Додатковий протокол до ЄСх, який передбачає систему колективного оскаржен-
ня від 09.11.1995 року, Україною не ратифікований, тому відповідні скарги стосовно Укра-
їни на сьогодні не розглядаються.
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ський комітет з соціальних прав (ЄКСП, Комітет). До Комітету входить 
15 незалежних і неупереджених членів, які обираються Радою Коміте-
ту Міністрів терміном на шість років з можливістю одноразового пере-
обрання. 

Експерти ЄКСП, аналізуючи періодичні доповіді держав, беруть 
до уваги не тільки законодавчі норми, але й правозастосовну практи-
ку, тобто реальне гарантування прав, які визнані в документі та ратифі-
ковані державою, адже закріплення у національному законодавстві всіх 
основних видів соціального захисту, передбачених хартією, жодною мі-
рою не свідчить про реальне виконання державою своїх зобов’язань [2,  
с. 52]. 

За даними Звіту за результатами опитування, проведеного співро-
бітниками системи надання безоплатної правової допомоги у червні-
вересні 2020 року «Дослідження обізнаності окремих категорій осіб 
щодо положень ЄСх»5 рівень обізнаності суддів з положеннями ЄСх 
можна охарактеризувати як вищий за середній. Більше половини опи-
таних суддів (58%) вважають себе ознайомленими з положеннями ЄСх, 
при цьому досконально обізнаними (на 5 балів) себе вважали 2% суддів, 
а 45% оцінили рівень своїх знань про ЄСх на 3, 4 або 5 балів з 5 макси-
мальних. Основна причина невикористання положень ЄСх на практи-
ці – відсутність у практиці відповідних справ (74%). Майже всі опитані 
судді (93%) висловили бажання дізнатися більше про положення ЄСх, а 
20% – бажають ознайомитися зі щорічними висновками щодо виконан-
ня Україною окремих прийнятих положень ЄСх [3, с. 5].

Враховуючи вищенаведене, застосування положень ЄСх при вирі-
шенні спорів, що стосуються захисту соціально-економічних прав лю-
дини, у прецедентній практиці Верховного Суду, набуває особливо-
го значення. Погоджуємося з докторкою Монікою Смуш-Кулеша, що 
«ЄСх можна і потрібно використовувати в українській адміністратив-
ній юстиції як інструмент захисту соціальних прав. Усі юристи, які бе-
руть участь в адміністративних судових розглядах, можуть і повинні ви-
користовувати хартію та її інтерпретації, надані Європейським коміте-
том з соціальних прав, для належного тлумачення українських норма-
тивних актів і зміцнення свого способу аргументації. Передовий досвід 
як на національному, так і на міжнародному рівні показує, що ЄСх осо-
бливо корисна при тлумаченні юридичних термінів, визначення обсягу 
конкретних прав та їх розуміння» [4, с. 198].

5 Звіт підготовано в межах діяльності проекту Ради Європи «Розвиток соціальних 
прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні».
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Аналіз судової практики засвідчує, що на даний час положення ЄСх 
найчастіше застосовують судді Судової палати з розгляду справ щодо 
захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у скла-
ді Верховного Суду (далі – КАС ВС) при перегляді судових рішень у 
спорах, що виникають у сфері відповідних видів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, левова частка з яких – пенсійні 
правовідносини [5]. У зв’язку з цим, варто звернутися до аналізу окре-
мих правових позицій та наголосити на певних упущеннях, що допуска-
ються в судових рішеннях при застосуванні положень ЄСх.

Одним з перших рішень Великої Палати Верховного Суду, в яко-
му при перегляді рішення у зразковій справі про припинення виплати 
пенсії внутрішньо переміщеній особі згадується ЄСх, стала постано-
ва ВП ВС від 04 вересня 2018 року, справа № 805/402/18. Зокрема, в 
ній зазначено: «Ратифікувавши ЄСх, Україна взяла на себе міжнародне 
зобов’язання запроваджувати усіма відповідними засобами досягнення 
умов, за яких можуть ефективно здійснюватися права та принципи, що 
закріплені у частині І хартії. При цьому, право особи на отримання пен-
сії як складова частина права на соціальний захист є її конституційним 
правом, яке гарантується міжнародними зобов’язаннями України». 

У подальшому, розглядаючи адміністративні спори щодо поновлен-
ня виплати, призначення, перерахунку пенсії, судді Судової палати з 
розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС неодноразово 
посилалися в своїх рішеннях на зазначені у наведеній постанові ВП ВС 
загальні положення частини I ЄСх, що є, виходячи зі змісту п. 1 Зако-
ну України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (перегля-
нутої)», лише декларацією цілей, замість посилання на конкретні пунк-
ти статті, які Україна взяла на себе зобов’язання вважати обов’язковими 
(ратифікувала). 

У постанові від 13 лютого 2019 року у справі № 822/524/18 (зразкова 
справа щодо переведення з пенсії по інвалідності на пенсію державно-
го службовця) ВП ВС, зазначаючи, що держава зобов’язана підтримува-
ти функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рі-
вень, докладати зусиль для її поступового посилення тощо, послалася в 
цілому на ст. 12 ЄСх, хоча пункти 1, 2 цієї статті Україною не ратифіко-
вані. Аналогічним чином, тобто без вказівки конкретного пункту, засто-
сована стаття 12 ЄСх у постанові КАС ВС від 24 червня 2020 року, спра-
ва № 580/234/19, про визнання протиправними дій пенсійного органу 
щодо обмеження граничним розміром пенсії при здійсненні перерахун-
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ку пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробувального скла-
ду, а також у постанові від 31 жовтня 2019 року у справі №227/4223/16-а 
про виплату пенсії за період проживання за кордоном.

Окрім адміністративної юрисдикції, в останні роки почастішали 
приклади застосування окремих положень ЄСх й у судових рішеннях 
Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (далі – КцС ВС), 
зокрема, в спорах, що виникають з трудових правовідносин. Аналіз від-
повідних судових рішень дає підстави для висновку, що більшість з них 
так чи інакше стосувалися захисту права на оплату праці. Позатим, як 
і в багатьох рішеннях КАС ВС, судді КцС ВС посилаються лише на 
пункти частини I ЄСх, що містить перелік принципів, замість посилан-
ня на конкретний пункт статті з частини II хартії, який Україна рати-
фікувала. На приклад, у постановах від 25 липня 2018 року у справі № 
552/3404/17 про стягнення середнього заробітку за вимушений прогул, 
від 26 серпня 2020 року у справі № 509/399/17 про стягнення заробітної 
плати, КцС ВС посилався на пункт 4 частини I ЄСх, зазначивши, що 
зміст поняття заробітної плати узгоджується з одним із принципів реа-
лізації трудових правовідносин – відплатність праці, за яким усі праців-
ники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечуватиме до-
статній життєвий рівень». 

Більш вдалим прикладом застосування ЄСх є рішення КцС ВС від 
22 січня 2020 року у справі № 759/7441/18 про визнання незаконним 
звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу. В ньому судді послалися на конкретне поло-
ження, яке Україна взяла на себе зобов`язання вважати обов`язковим, а 
саме п. 2 ст. 8 ЄСх, відповідно до якого, з метою забезпечення ефектив-
ного здійснення права працюючих жінок на охорону материнства, Сто-
рони зобов’язуються вважати незаконним, якщо роботодавець надсилає 
жінці попередження про звільнення з роботи у період від дати повідо-
млення нею свого роботодавця про вагітність до закінчення її відпустки 
по вагітності та пологам або якщо він робить попередження про звіль-
нення у такий час, що воно втрачає чинність у цей період. На підста-
ві чого, колегія суддів виснувала, що незаконним вважається звільнен-
ня роботодавцем жінки в період її вагітності або відсутності на роботі 
у зв`язку з відпусткою, або в період після її повернення на роботу, уста-
новлений національним законодавством.

Як підсумок, впровадження принципів та положень ЄСх у націо-
нальне законодавство вже протягом багатьох років є одним із основних 
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завдань для Української держави. Незважаючи на певні позитивні зру-
шення у правозастосовній сфері в останні роки, застосування Верхо-
вним Судом ратифікованих положень ЄСх при вирішенні справ з пи-
тань соціально-економічних прав людини все ще залишається не до-
статньо поширеним. Важливого значення для кращого розуміння та ін-
терпретації положень хартії набуває також вивчення практики Євро-
пейського комітету з соціальних прав, урахування якої при ухваленні су-
дових рішень сприятиме удосконаленню механізмів захисту соціальних 
прав людини у нашій державі.
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КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ ПРАВА ЗА ЄВРОПЕйСЬКОю 
СОЦІАЛЬНОю хАРТІЄю (ПЕРЕГЛяНУТОю)

Чанишева Г. І. 
доктор юридичних наук, професор, 

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

м. Одеса, Україна

Важливе місце у системі трудових прав займають колективні трудові 
права, більшість з яких належать до основних прав, оскільки закріпле-
ні у міжнародних та регіональних актах про права людини, Конституції 
України, законах України. 

Серед міжнародних і регіональних актів особливе місце займає Єв-
ропейська соціальна хартія (переглянута) [1], ратифікована Законом 
України від 14 вересня 2006 року [2]. хартія була переглянута 3 травня 
1996 року в результаті різних ініціатив, які переслідували мету посили-
ти захист соціальних прав людини в рамках Ради Європи. Будучи актом 
регіональної дії, вона тим не менш не має аналогів серед міжнародно-
правових актів, оскільки закріплює найбільш повний каталог соціаль-
них прав людини і досить високий рівень їх гарантій. Недарма Європей-
ську соціальну хартію (переглянуту) називають «кодексом основних со-
ціальних і трудових прав працівників» [3, с. 536].

В Європейській соціальній хартії (переглянутій) закріплені такі ко-
лективні трудові права: право на створення організацій (ст. 5); право на 
укладання колективних договорів (ст.6); право працівників і роботодав-
ців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, включаючи право 
на страйк (ч.4 ст.6); право на інформацію та консультації (ст. 21); пра-
во брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничо-
го середовища (ст. 22); право представників працівників на захист на 
підприємстві та умови, які мають створюватися для них (ст. 28); право 
на інформацію та консультації під час незаконного звільнення (ст. 29). 
Відповідно до Закону від 14 вересня 2006 року №137-V Україна взяла 
на себе зобов’язання вважати обов’язковими для України усі зазначені 
вище статті та пункти Частини ІІ Європейської соціальної хартії (пере-
глянутої). 

Колективна природа цих трудових прав обумовлена формою (по-
рядком) їх здійснення як безпосередньо колективом працівників, ро-
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ботодавцем, так і через уповноважених представників (профспілки, їх 
об’єднання, організації роботодавців, їх об’єднання та ін.), тобто колек-
тивними суб’єктами.

У Конституції України, чинному КЗпП України не закріплений по-
вний перелік зазначених вище колективних трудових прав. Більша їх 
частина не передбачена ст. 2 «Основні трудові права працівників» КЗпП 
України, а формулювання закріплених у цій статті колективних трудо-
вих прав не відповідає положенням Європейської соціальної хартії (пе-
реглянутої). 

Деякі із колективних трудових прав, проголошених Європейською 
соціальною хартією (переглянутою), не забезпечені нормами Консти-
туції України та КЗпП України. Так, передбачене ст. 5 хартії право на 
створення організацій рівною мірою стосується працівників і робото-
давців, проте у ст. 36 Конституції України [4] закріплене тільки право 
громадян на участь у професійних спілках. Аналогічне право передба-
чене ст. 243 КЗпП України. 

Чинним КЗпП України не закріплені основні права роботодавця, в 
тому числі колективні трудові права та механізм їх здійснення. У струк-
турі Кодексу є глава XVI «Професійні спілки. Участь працівників в 
управлінні підприємствами, установами, організаціями», але відсутня 
відповідна глава з регламентацією правового статусу організацій робо-
тодавців. Про цих суб’єктів колективних трудових відносин не згадуєть-
ся в жодній статті КЗпП України. 

З метою приведення норм КЗпП України у відповідність зі стандар-
тами Європейської соціальної хартії (переглянутої) необхідно закріпити 
у ст. 2 Кодексу зазначений вище перелік колективних трудових прав се-
ред основних трудових прав працівника, а також передбачити колектив-
ні трудові права роботодавця згідно з положеннями ЄСх (п). 

Зареєстровані проекти Трудового кодексу України в частині закрі-
плення і забезпечення трудових прав, у тому числі колективних, мають 
переваги перед чинним КЗпП України. Так, у статтях 20 і 23 проекту 
Трудового кодексу України №2410 [5] закріплені основні права праців-
ника і роботодавця, хоча й не всі колективні трудові права, проголошені 
Європейською соціальною хартією (переглянутою), відтворено у тексті 
зазначених статей законопроекту. Зокрема, перелік основних прав пра-
цівника у ст. 20 слід доповнити такими колективними трудовими права-
ми, як право брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та ви-
робничого середовища, право на інформацію і консультації, право на ін-
формацію та консультації під час незаконного звільнення. 
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Як уже зазначалося, у ч.4 ст. 6 Європейської соціальної хартії (пере-
глянутої) проголошене право працівників і роботодавців на колективні 
дії у випадках конфліктів інтересів, включаючи право на страйк. У ст. 2 
КЗпП України закріплене право працівників на вирішення колективних 
трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, однак 
нічого не згадується про право страйк. Зрозуміло, що страйк як край-
ній засіб вирішення колективного трудового спору (конфлікту) можна 
розглядати як складову права на вирішення такого спору. Але слід взяти 
до уваги, що у ст. 44 Конституції України право на страйк передбачене 
як самостійне конституційне право, а не як складова права на вирішен-
ня колективного трудового спору (конфлікту). Натомість у ст. 20 проек-
ту ТК України закріплене право на страйк і відсутнє право на вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів). Як видається, доцільно було 
б і у ст. 2 КЗпП України, і в ст. 20 проекту ТК України передбачити само-
стійне право працівників на колективні дії, включаючи право на страйк. 

Право роботодавців на колективні дії, проголошене в частині 4 ст. 6 
Європейської соціальної хартії (переглянутої), передбачає право на ло-
каут, яке відсутнє у чинному законодавстві України, хоча Україна взяла 
на себе зобов’язання за цією частиною ст. 6 ЄСх (п). У цьому сенсі чин-
не законодавство України про вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів), проект Трудового кодексу України не відповідають стан-
дартам ЄСх (п).
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ЗМІСТ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ 
В ЄВРОПЕйСЬКІй СОЦІАЛЬНІй хАРТІї

Шабанов Р. І.
доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права 
імені О.І. Процевського юридичного факультету Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна

Виконання Україною своїх зобов’язань в якості члена Ради Європи 
безпосередньо пов’язано із рівнем реалізації нашою державою поло-
жень Європейської соціальної хартії (переглянутої) (далі – хартія). цей 
регіональний правовий документ містить значну кількість важливих со-
ціальних стандартів, один із яких розкритий у ст. 2 хартії [1] у зміс-
ті права на справедливі умови праці. Проблематика дослідження змісту 
права на справедливі умови праці пов’язана із процесом реформування 
вітчизняного трудового законодавства відповідно до кращих міжнарод-
них стандартів і практик, в яких провідним лейтмотивом визнаний прі-
оритет збереження життя та здоров’я людини.

У п. 1 ст. 2 хартії закріплений обов’язок держав «встановити ро-
зумну тривалість робочого дня та тижня і поступово скорочувати робо-
чий тиждень настільки, наскільки це дозволяє підвищення продуктив-
ності праці та інші відповідні фактори». це положення варто розуміти 
як скорочення часових витрат на виконання роботи працівником, часу 
його перебування на підприємстві для здійснення трудової функції без 
зменшення заробітної плати працівника та з пропорційним збільшен-
ням часу відпочинку. Скорочення тривалості робочого тижня шляхом 
впровадження у практику неповного робочого часу або режиму робо-
ти з «нульовим» робочим часом не можна вважати таким, що підвищить 
продуктивність праці. При роботі на підставі трудового договору з не-
повним робочим часом працівник отримує заробітну плату пропорцій-
но до відпрацьованих годин, і для отримання гідного доходу може пра-
цевлаштуватися на декількох підприємствах з фактичним збільшенням 
тривалості робочого часу. Режим роботи з «нульовим» робочим часом 
передбачає, що працівник постійно перебуває у режимі готовності бути 
викликаним. це не може слугувати критерієм для визнання такого пері-
оду часом відпочинку, що у своїй сукупності є порушенням права на ро-
зумну тривалість робочого часу.
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У п. 2 ст. 2 хартії формулюється, що для втілення права на справед-
ливі умови праці держава зобов’язана «встановити оплачувані державні 
святкові дні». Означене треба розуміти не тільки як покладення на ро-
ботодавця обов’язку зберігати за працівником заробітну плати, коли той 
не працює у державний святковий день, але й передбачає, що робота у 
святковий день оплачується у подвійному розмірі, а також те, що за ба-
жанням працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому 
може бути наданий інший день відпочинку.

У п. 3 ст. 2 хартії зафіксовано прогресивне зобов’язання держави 
«встановити щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше чо-
тирьох тижнів». Законом України «Про ратифікацію Європейської соці-
альної хартії (переглянутої)» від 14 вересня 2006 року дане положення 
не було визнано нашою державою обов’язковим [2]. Слід також додати, 
що через відсутність у хартії вказівки про обчислення тривалості що-
річної відпустки у календарних чи робочих днях треба виходити з того, 
що тривалість цієї відпустки обчислюється у календарних днях.

У п. 4 ст. 2 хартії у зміст права на справедливі умови праці укладе-
но обов’язок держави «усунути ризики, що властиві роботам з небез-
печними або шкідливими для здоров’я умовами праці, а у випадках, 
коли усунути або достатньою мірою зменшити такі ризики ще немож-
ливо, встановити для працівників, зайнятих на таких роботах, скороче-
ну тривалість робочого часу або додаткові оплачувані відпустки». Го-
ловним у цій ситуації є прояснення того, в яких саме випадках дозволя-
ється не усувати чи зменшувати ризики для здоров’я працівників. Вида-
ється, що ці випадки мають оцінюватися з урахуванням показників про-
фесійної захворюваності, функціонального стану організму та захво-
рюваності за даними облікової медичної документації працівника. Крім 
того, до таких випадків слід віднести «особливі форми організації робіт 
(тривалість зміни більше 8 або 9 годин, вахтовий метод тощо); роботи, 
пов’язані переважно з переміщеннями та впливом на працівника фак-
торів, що змінюються за інтенсивністю, часом дії та природою; роботи, 
які погіршують функціональний стан працівника та вимагають забез-
печення його спеціальними засобами індивідуального захисту; складні 
комбінації факторів виробничого середовища та трудового процесу (у 
тому числі сполучна дія декількох факторів)» [3]. Як компенсація пра-
цівникам повинен надаватися достатній і регулярний час, щоб відпочи-
ти від стресу та втоми, пов’язаної з їх роботою, і, таким чином, зберег-
ти їх працездатність. Такого роду заходи, як, наприклад, надання скоро-
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ченого робочого дня, додаткової оплачуваної відпустки або інші захо-
ди, які знижують ризики, повинні бути оцінені індивідуально у кожно-
му випадку.

У п. 5 ст. 2 хартії вказано на обов’язок держави «забезпечити що-
тижневий відпочинок, який по можливості має збігатися з днем, що за 
традиціями або звичаями відповідної країни чи регіону визнається днем 
відпочинку». Важливим у цьому випадку є те, що щотижневі періоди 
відпочинку не можуть бути замінені грошовою компенсацією та праців-
ники не мають бути позбавлені свого відпочинку. Водночас ст. 71 КЗпП 
України передбачає, що «робота у вихідний день може компенсуватися, 
за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій фор-
мі у подвійному розмірі» [4]. Тобто, у випадку компенсації роботи у ви-
хідний день у грошовій формі у подвійному розмірі, інший день відпо-
чинку за таку роботу не надається, що не може вважатися забезпечен-
ням щотижневого відпочинку.

У п. 6 ст. 2 хартії закріплено, що держава повинна «забезпечити, 
щоб працівники були письмово поінформовані якнайшвидше і у будь-
якому разі не пізніше ніж через два місяці після дати початку виконання 
ними своїх службових обов’язків про головні аспекти договору або тру-
дових відносин». хартія не пояснює як треба розуміти «головні аспекти 
договору або трудових відносин». Вважаю, що, коли працівник починає 
працювати, він має право на отримання інформації у письмовій формі, 
в якій зазначаються щонайменше такі аспекти: сторони трудових відно-
син; місце роботи; дата початку договору або трудових відносин; у разі 
тимчасового договору або трудових відносин, очікувана їх тривалість; 
тривалість оплачуваної відпустки; розмір заробітної плати.

У п. 7 ст. 2 хартії окреслено положення, що держави для втілення 
права на справедливі умови праці мають «забезпечити, щоб працівники, 
зайняті на роботах у нічний час, користувалися заходами, які врахову-
ють особливий характер такої роботи». Вказаний пункт, хоч і ратифіко-
ваний Україною, але не забезпечується повною мірою. Так, чинним тру-
довим законодавством не передбачено положення щодо обов’язкових 
медичних оглядів працівників, які працюють у нічний час, перед вихо-
дом на роботу у нічний час і регулярно у подальшому; не встановлено, 
що законодавством передбачено можливість переведення працівника, 
який працює у нічний час, на денну роботу; не встановлено, що забезпе-
чуються постійні консультації з представниками працівників стосовно 
умов роботи у нічний час і вжитих заходів для узгодження потреб пра-
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цівників з особливим характером роботи у нічний час. Останнє питання 
врегульовано лише у випадку застосування змінних робіт, коли праців-
ники працюють почергово як у нічні зміни, так і у денні.

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, 
що у Європейській соціальній хартії розкрито зміст права на справед-
ливі умови праці, якого мають дотримуватися держави, що ратифікува-
ли цей регіональний правовий акт. Проте значна кількість положень ст. 
2 хартії повною мірою не відображені у чинному законодавстві Украї-
ни або практика його реалізації не відповідає сутності положень хартії. 
Удосконалення потребують питання законодавчої конкретизації та прак-
тики впровадження обов’язків держави скорочувати робочий тиждень у 
розумних межах, усувати ризики, що властиві роботам з небезпечними 
або шкідливими для здоров’я умовами праці, забезпечувати працівників 
щотижневим відпочинком.
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІщЕНІ ОСОБИ, яК СОЦІАЛЬНО 
ПРАВОВЕ яВИщЕ В ІСТОРІї УКРАїНИ У хх СТ.

Шумило М. М.
Заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи 

Верховного Суду – начальник правового управління 
Касаційного цивільного суду, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник

Сьогодні фокус наукових досліджень правового статусу внутрішньо 
переміщених осіб (далі – ВПО) зосереджений на їх реальних пробле-
мах, які потребують свого нагального вирішення, проте для науки права 
соціального захисту важливо надати відповідь на питання, коли, власне 
з’явилися ВПО і чи є це новим соціально-правовим явищем, яке вини-
кло у 2014 році після військової агресії Росії. 

Український історик П. Поляна зазначає, що примусові виселення 
були одними з найпоширеніших інструментів комуністичних репресій у 
Совєтському Союзі. За підрахунками дослідника, загалом від 1919–1920 
років і до 1952–1953 років було депортовано щонайменше 6 мільйонів 
15 тисяч осіб. це не рахуючи тих, хто зазнав примусового переселення 
чи переміщення поза межі, чи навпаки на територію Союзу, а таких було 
встановлено дослідником ще 8 мільйонів 960 тисяч осіб [1].

Як зазначає І.С. Басова [2, с.18, 243], історія хх ст. України налічує 
низку прикладів внутрішнього переміщення та класифікує їх на: (1) по-
літичні: (1.1) політико-ідеологічні: (а) перший післявоєнний “обмін на-
селенням” між УРСР та ПНР (1944), а саме виселення українського ет-
нічного населення з території холмщини, Надсяння, Лемківщини, Лю-
бачівщини, Західної Бойківщини та Південного Підляшшя; (б) опера-
ція “Запад” (1947), фактична депортація населення західних областей 
України (Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Станіслав-
ська (нині Івано-Франківська), Чернівецька) до Сибіру; (1.2) політико-
етнічні: (а) операція “Вісла” (1947), хоча і не відбувалась на території 
України, але стосувалася етнічних українців та мала ознаки примусово-
го переселення на Захід та Північ Польщі; (б) депортація кримськота-
тарського народу з Криму (1944); (2) економічні: (а) другий “обмін на-
селенням”, що спричинений обміном ділянками державних територій 
між СРСР та ПНР (1951); (б) спорудження водосховищ Дніпровсько-
го гідрокаскаду 50–70 років хх ст. (Київська, Канівська, Кременчуцька, 
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Середньодніпровська ГЕС); (3) оборонні: (а) будівництво Яворівського 
військового полігону у Львівській області з 40-х років хх ст., (б) будів-
ництво Тарутинського артполігону на території Одеської області (тоді 
ще Ізмаїльська область) (1946); (4) техногенні: аварія на ЧАЕС (1986).

Із запропонованою вченою класифікацією варто погодитися, про-
те вона не є повною, і до наведеного переліку варто додати ще три 
приклади вимушеного внутрішнього переміщення. Так, до політико-
ідеологічних можна також віднести масової депортації населення Бу-
ковини до Сибіру (1941) [3] та депортація «сімей куркулів, свідків Єго-
ви та колишніх вояків армії Андерса», яка в історію увійшла як операція 
«Сєвєр» (інколи використовують означення «Тройка») (1951) [1]. Нато-
мість серед економічних причин вимушеного переміщення стало спору-
дження Північно-Кримського каналу (іригаційна споруда, зрошувально-
обводнюваний канал на півдні України (херсонська область та анексо-
вана РФ АР Крим) (1957-1986) [4].

Враховуючи, що І. Басова вперше ввела історико-правову пробле-
матику ВПО до права соціального захисту, наразі малодослідженим в 
україномовному сегменті наукових джерел залишається правовий ста-
тус переміщених осіб та їх захист, якщо такий був, після їх прибуття на 
нове місце проживання під час операції “Вісла” та депортації кримсько-
татарського народу.

При цьому, окремі приклади вимушеного переміщення визнані зло-
чинами радянського режиму та засуджені як на національному, так і 
міжнародному рівні. Як вбачається з наведеного, у другій половині  
хх ст. кожні 10–15 років населення України, у тих чи тих регіонах, за-
знавало вимушеного переселення. Радянське законодавство з політич-
них мотивів умисно не напрацювало єдиного термінологічного та нор-
мативного підходу до такого явища, як вимушене внутрішнє переселен-
ня, натомість запроваджувало різні законодавчі терміни, зокрема: пере-
селені, виселені, евакуйовані, переміщені особи. На нашу думку, це не 
випадкова, а чітко спланована політика у сфері правового регулювання 
(юридичної техніки) задля штучного розмежування цих категорій, і тим 
самим – для приховання політичних рішень держави щодо своїх грома-
дян, розмиття чітких обрисів правової визначеності та їх правового ста-
тусу. Отже, в історії ВПО були приклади або навіть спроби закріпити 
для них певні гарантії, проте здебільшого соціальний захист останніх 
мав декларативний або обмежений характер. Винятком із правила був 
тільки соціальний захист осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, який 
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і сьогодні залишається найкраще розробленим нормативно та включає 
окремий корпус соціального-забезпечувальних норм.

Як вбачається із викладеного вище, вимушене переміщення, окрім 
аварії на ЧАЕС, було у той чи той спосіб спровоковане державою. Оче-
видно, що в хх сторіччі в тоталітарних чи авторитарних країнах про по-
зитивні зобов’язання держави окремо чи обов’язки держави загалом не 
те що не чули, але і відкидали такі ідеї. Саме відсутність відповідаль-
ності держави за внутрішню політику і давало можливість знову і зно-
ву спонукати до внутрішнього переміщення або ж організовувати його 
у насильницький спосіб. Тут варто додати, що йдеться тільки про масо-
ві форми вимушеного переміщення і поза увагою залишається акти ви-
мушеного переміщення чи прикріплення до певної місцевості окремих 
осіб (дисидентів, члені ОУН, УПА тощо). 

У ххІ столітті Україна вчергове зіткнулася із вимушеним перемі-
щенням. Тільки за офіційними даними Міністерства соціальної політи-
ки України, станом на 6 квітня 2021 року налічувалося 1 464 171 осо-
ба і це тільки ті, які стали на такий облік. Натомість кількість осіб, які 
вимушені були переїхати на підконтрольну територію України підраху-
вати можна тільки умовно. йдеться про осіб, які не de facto є ВПО, але 
de jure не оформили цей статус. Таким чином, система соціального за-
хисту держави спрямована саме на тих ВПО, які таким є, і de facto, і de 
jure. Сьогодні напрацьовано окремий, новий корпус законодавства щодо 
захисту прав ВПО як щодо захисту соціальних права, так і щодо інших 
прав (освітніх, культурних, житлових, трудових тощо). Саме це є засно-
вком для того, щоб говорити про необхідність відходу від спорадичного 
врегулювання відносин у цій сфері, до комплексного підходу, який ви-
ходитиме за межі галузі права соціального захисту.

цього року в Європі святкується 25-річчя Європейської соціальної 
хартії (переглянутої), що є непересічною подією. Базові права, які закрі-
плює Європейська соціальна хартія (переглянута) не тільки знецінились 
чи втратили свою актуальність, а навпаки, в умовах глобальних текто-
нічних зсувів, посилення трудової міграції, пандемія Короновірусу, а в 
Україні ще й збройна агресія Росії, майже півтора мільйони ВПО кож-
не слово хартії набуває нового значення. хартія є незмінним орієнти-
ром у подальшому розвитку як законодавства в сфері соціального за-
хисту, так і доктрини галузі. Саме тому історичні аспекти та передумо-
ви виникнення ВПО залишаються важливими і потребують подальших 
наукових пошуків.
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Людство давно шукає вірну диспозицію між крайнощами, де на од-
ному боці егоїзм – homo homini lupus est (лат. людина людині вовк), 
а на другому альтруїзм – homo homini amicus est (лат. людина людині 
друг). Аристотель шукав її між дружбою і ворожнечею людей [1, с. 74; 2,  
с. 220]. Антрополог К. Леві-Стросс з цього приводу вказував, що навіть 
і серед нас гарне сусідство потребує партнерів, які є подібними нам до 
певного пункту, залишаючись у ньому все ж таки відмінними (на дис-
танції між друзями і ворогами [3, с. 368]. Аналогічну точку зору ви-
словлював і відомий соціолог П. Сорокін (відносини договірних сторін 
один до одного є чуттєво егоїстичними – явно чи приховано, у помірно-
му або крайньому, у розумному чи нерозумному ступені; часто навіть 
немає впевненості в тому, що інша сторона не буде робити спроб спо-
творити договір на шкоду своєму партнеру, бо “партнери” завжди зали-
шаються багато в чому чужими один одному; вони підписали договір і 
пов’язані специфічними відносинами, які передбачені договором, у всіх 
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інших відносинах вони ніяк не пов’язані, вони не знають один одного та 
й знати не хочуть) [4, с. 565]. Чи не тому, як підкреслюють Т. Коупленд 
та інші, серед партнерств, які закінчили формальне існування, більше 75 
% були поглинуті одним з партнерів [5, с. 150]? Отже, механізм партнер-
ства потребує свого осмисленого удосконалення.

Прийнята у 1992 р. Декларація ООН з довкілля і розвитку переслі-
дувала мету встановлення нового, справедливого глобального партнер-
ства: створення нових рівнів співпраці між державами, ключовими сек-
торами суспільства і людьми. Декларація форуму тисячоліття “Ми, на-
роди: зміцнення ООН в XXI столітті” (2000 р.) закликала до нових парт-
нерських стосунків між суспільними установами, освітянами, учени-
ми, органами влади, бізнесом, профспілками в цілях стійкого розви-
тку. З 1990 р. численні акти України згадували партнерські відносини. У  
2010 р. був прийнятий Закон України № 2404 “Про державно-приватне 
партнерство” (далі – ДПП). Закон України № 2862 “Про соціальний ді-
алог в Україні” передбачав соціальний діалог працівників, роботодав-
ців, органів влади з формування та реалізації державної соціальної та 
економічної політики. В Угоді про асоціацію між Україною і ЄС (2014 
р.) партнерство згадується у різних аспектах (ДПП, соціальне, ділове). 
Але суттєвих зрушень у практичній реалізації партнерських відносин 
в Україні ми ще не спостерігаємо. Тут слід визнати, що фундаментом 
будь-якої якої форми партнерства є, як це визначила Декларація ООН з 
довкілля і розвитку, дієва співпраця між людьми. 

За визначенням Платона, “люди народжуються не надто схожими 
один на одного, їх природа буває відмінною, тому вони мають різні зді-
бності до тієї чи іншої справи …. де краще працює не той, хто володіє 
багатьма мистецтвами, а той, хто володіє одним мистецтвом” [6, с. 131]. 
Так, і А. Сміт визнавав, що саме розподіл праці обумовив цивілізацій-
ний прогрес, але він наголошував на тому, що цей прогрес спеціалізації 
містить ризик деградації людини, що її вміння у певних професіях на-
буваються за рахунок її розумових, соціальних та воєнних якостей [7, с. 
558]. Отже, формула divide et impera (розділяй і владарюй) має межі, за 
якими слід враховувати формулу Аристотеля: “одні речі виникають че-
рез з’єднання, інші – через роз’єднання, і ця відміна має найбільше зна-
чення“ [1, с. 82]. Тільки єдність інтересів суб’єктів створює принципо-
ву можливість їх об’єднання. Але Аристотель наголошував, що, пору-
шення міри єдності веде до її руйнації: єдине означає міру множини [1, 
с. 351], тому потрібна відносна, а не абсолютна, єдності, бо остання міс-
тить у собі ризик руйнації системи [2, с. 412]. 
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Преамбула Конституції України (далі – КУ) говорить про те, що праг-
нення України до стану державної незалежності мало на меті саме „за-
безпечення прав і свобод людини”. Одночасно там є принципове поло-
ження, що КУ приймалася „усвідомлюючи відповідальність перед Бо-
гом”. Тому є правомірним й біблійне запитання: „що то людина”? [Пс. 
144: 3]. Тобто, одна справа – стверджувати „я – людина!”. А друга справа 
– документально довести свою приналежність до виду Homo. У паспор-
тах тварин вказується їх біологічний вид (паспорт корови чи коня, соба-
ки чи кота), а у паспорті громадянина така ідентифікація відсутня. Без-
умовно, прожити можна і без цієї ідентифікації. Закон України № 2235 
„Про громадянство” вказує: „громадянство України – правовий зв’язок 
між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних 
правах та обов’язках”. Але ж у статті 3 КУ головним обов’язком держа-
ви визнається утвердження і забезпечення прав і свобод людини. ци-
вільний кодекс України (далі – цКУ) вказує у статті 2.1, що учасниками 
цивільних відносин є фізичні особи (далі – ФО) і у статті 24.1 – що лю-
дина як учасник цивільних відносин вважається ФО, у статті 91.1 – що 
юридична особа (ЮО) здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, 
як і ФО, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише люди-
ні. Учасниками відносин господарської сфери стаття 2.1 Господарсько-
го кодексу України (далі – ГКУ) відносить ЮО та громадян. Отже, ло-
гічним є чітке розмежування цивільних прав та обов’язків людини, ФО 
та громадянина. 

У Розділі II КУ (Права, свободи та обов’язки людини і громадяни-
на) також фігурують три категорії: людина (згадка у 7 статтях), грома-
дянин (згадка у 20 статтях) і кожен (згадка у 19 статтях). Щодо прав лю-
дини, вони у Розділі II КУ подаються декларативно без жодної згадки 
про її обов’язки. Обов’язком громадян у статті 65 визнані Захист Ві-
тчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування 
її державних символів (логічно, бо тільки громадяни у античному світі 
мали право вільно володіти зброєю). Відповідно, громадянам гаранту-
ються права на: свободу об’єднання у політичні партії та громадські ор-
ганізації,, участь у профспілках (стаття 36); участь в управлінні держа-
вою (стаття 36); соціальний захист (стаття 46); безоплатно здобути вищу 
освіту (стаття 53); свободу літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості (стаття 54). Залишається знеособлений кожен, який має пра-
во володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю (стаття 
41) і право на підприємницьку діяльність (стаття 41). Отже, треба пояс-
нювати ситуацію, коли людина, з одного боку, визнана “найвищою соці-
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альною цінністю” (стаття 3 КУ), а з другого – є користувачем численних 
прав без відповідних обов’язків.

Г. Гегель вказував: „у римському праві неможлива дефініція людина, 
бо раба неможна було підвести під це поняття, яке скоріше порушуєть-
ся його положенням; такою ж загрозливою опинилась би у багатьох від-
ношеннях дефініція власності і власника” [8, с. 60]. На думку М. Ліпсе-
та, у XVII столітті стають цілком виразними суттєві відміни між люди-
ною та громадянином, між суспільством та державою [9, с. 25]. У 1789 
р. була прийнята Декларація прав людини і громадянина – ключовий до-
кумент Великої французької революції. У статті 1 Декларації наголошу-
ється, що уряд існує, щоб забезпечити людині користування її природ-
ними і невід’ємними правами, у т.ч. правом власності, але у статті 16 го-
вориться, що право власності міститься у наданій кожному громадяни-
ну можливості користуватися і розпоряджатися на власний розсуд своїм 
майном, своїми доходами, плодами своєї праці. Тобто, у тексті Деклара-
ції права людини і права громадянина у багатьох своїх пунктах не спів-
падають. 

Декларація прав людини (ООН, 1948 р.) також наділяє абстрактну 
людину безліччю прав, хоча правовий статус особи завжди передбачає 
симетричні до цих прав обов’язки. І виникає проблема: як перейти до 
реалізації прав людини не абстрактної, а конкретної, яка має статус гро-
мадянина і конкретні обов’язки.

Зрозуміло, що усі Декларації і Конституції орієнтовані на ідеальну 
людину чи ідеального громадянина. Що ж, Аристотель з цього приводу 
підкреслював, що належить звернутися до розгляду такої людини, фі-
зичні і психічні начала якої знаходяться в найкращому стані, що чесно-
та хорошої людини і ділового громадянина взагалі не одна і та ж, і що 
взагалі можуть виявитися такі люди, яких виховання безсило зробити 
слушними людьми [2, с. 383, 450, 566]. Отже, соціалізація людини є ме-
ханізмом забезпечення партнерських відносин. На думку В. Зомбарта, 
процес соціалізації – це рух у направленні до народного господарства, 
яке планомірно ведеться та контролюється в інтересах усього народу 
[10, с. 134]. Ч.Р. Міллс вказував, що механізм соціалізації включає в себе 
сукупні обставини та умови, при яких новонароджений перетворюється 
в соціальну особистість, а частина соціального утвердження особистос-
ті полягає в засвоєнні нею мотивів для виконання необхідних або очіку-
ваних від неї іншими соціальних дій [11, с. 41]. Е. Гідденс під соціалі-
зацією людини розумів процес, у ході якого вона поступово перетворю-
ється на розумну особистість, яка розуміє сутність культури, в якій вона 
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народилася (не є різновидом деякого “культурного програмування” та 
пасивного відтворення чужих дій) [11, с. 68].

Висновки. Наведений вище матеріал дозволяє стверджувати наступ-
не:

1) дієві партнерські відносини в усі часи були і є важливим страте-
гічним засобом реалізації усього сукупного людського потенціалу будь-
якої держави;

2) рівень реалізації усього сукупного людського потенціалу зале-
жить від масштабу і досконалості соціалізації орієнтованих на прогрес 
особистостей.
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ОхОРОНА АВТОРСЬКИх ПРАВ НА СЛУЖБОВИй ТВІР

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

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Поняття «службовий твір» визначене у ст. 1 Закону «Про авторське 
право і суміжні права» [1] як твір, створений автором у порядку вико-
нання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи тру-
дового договору (контракту) між ним і роботодавцем. 

Отже, для визнання створеного твору службовим, факт його ство-
рення має передбачатися у трудовому договорі (контракті) або бути ре-
зультатом виконання автором службового завдання. Як положення тру-
дового договору (контракту), так і саме службове завдання не повинні 
виходити за межі трудових функцій працівника (автора). Такі завдання 
за своїм обсягом не можуть перевищувати норми праці, встановлені за-
конодавством. Вид, характер трудового договору (контракту): на неви-
значений строк, строковий, на час виконання певної роботи тощо, не має 
правового значення. Якщо ж працівник створив твір, що не передбача-
лося трудовим договором (контрактом) чи службовим завданням, то та-
кий твір, відповідно, не може вважатися службовим. Особисті немайно-
ві та майнові права на нього автор здійснює на власний розсуд відповід-
но до законодавства.

На сьогодні наявні суперечливі правові підходи між нормами ст. 16 
Закону «Про авторське право і суміжні права» та нормами ч. 2 ст. 429 цК 
України [2] щодо розподілу майнових прав на службовий твір між пра-
цівником та роботодавцем. Згідно ст. 16 Закону виключне майнове пра-
во на службовий твір належить роботодавцеві, якщо інше не передбаче-
но трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим дого-
вором між автором та роботодавцем. А у ч. 2 ст. 429 цК України вста-
новлено, що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створе-
ний у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, 
який створив цей об’єкт та юридичній або фізичній особі, де або у якої 
він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

На цю обставину давно звернули увагу, але стан справ не змінив-
ся. У п. 35 постанови Пленуму ВГС України від 17 жовтня 2012 року 
«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом 
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прав інтелектуальної власності» [3] зазначено, якщо твір та/або об’єкт 
суміжного права створено (здійснено, вироблено) за службовим завдан-
ням роботодавця та за його рахунок або в порядку виконання службо-
вих обов’язків, передбачених трудовим договором (контрактом) або за 
замовленням, то виключні майнові права на цей об’єкт інтелектуаль-
ної власності належать сторонам такого договору спільно, якщо інше 
не встановлено договором. Таким чином, приймаються до уваги норми 
цК України. 

У разі створення службового твору співавторства не виникає. Осо-
бисті немайнові права не відчужуються та залишаються за авторами і 
виконавцями – фізичними особами. Окремі особисті немайнові права 
можуть належати роботодавцеві, у випадках, встановлених законом. На 
сьогодні відповідні законодавчі приписи відсутні. 

Права на твори та/або об’єкти суміжних прав, створені поза межа-
ми трудового договору чи службового завдання, замовлення не можуть 
вважатися переданими роботодавцеві чи замовникові на підставі закону. 
Наприклад, здійснення працівником ілюстрації до твору, створеного у 
процесі виконання службового завдання, не розглядатимуться як служ-
бові твори, якщо вони не передбачені таким завданням чи трудовим до-
говором (контрактом) з роботодавцем. Межі службового завдання у разі 
виникнення спору визначаються з урахуванням змісту трудового дого-
вору (контракту), так і інших документів, що визначають обсяг служ-
бових обов’язків працівника (посадових інструкцій, наказів, розпоря-
джень, службових записок тощо).

Отже, випадки належності окремих особистих немайнових прав на 
службовий твір роботодавцеві можуть встановлюватися виключно зако-
ном, тоді як питання розподілу майнових прав інтелектуальної власнос-
ті віднесено до договірного регулювання.

У процесі створення службових творів немаловажне значення має 
факт використання ресурсів роботодавця. Залежно від сфери діяльнос-
ті для створення одних творів інтелектуальні зусилля автора превалю-
ють, для інших – визначальне значення можуть мати ресурси роботодав-
ця (немислиме створення комп’ютерних програм без відповідного тех-
нічного забезпечення; різних технічних рішень у фізиці, хімії, біології 
без відповідного обладнання, реактивів тощо). На разі цей чинник ніяк 
не ураховується при вирішенні питання про розподіл майнових прав ін-
телектуальної власності на службові твори на законодавчому рівні. Сто-
рони можуть ці та інші питання урегулювати договором.
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До речі, у ст. 2 Директиви Ради Європейського співтовариства 
про правову охорону комп’ютерних програм [4] встановлено, якщо 
комп’ютерна програма створена працівником на виконання його 
обов’язків або згідно інструкцій, отриманих від його роботодавця, тіль-
ки роботодавець буде повноважним здійснювати всі майнові права щодо 
такої програми, якщо інше не встановлено в контракті. 

У будь-якому разі сторони – працівник та роботодавець – ураховуючи 
можливість створення твору внаслідок виконання трудових обов’язків, 
що є об’єктом правової охорони авторським правом, мають право урегу-
лювати свої відносини у трудовому договорі, додатково до умов визна-
чених трудовим законодавством або в окремому договорі. 

За своєю правовою природою договір між роботодавцем та праців-
ником є цивільним договором про розподіл майнових прав інтелекту-
альної власності між ними у зв’язку зі створенням службового твору. У 
ньому доцільно закріпити: об’єкт договору (твір, що має бути створе-
ний, у разі укладення договору після створення твору, опис уже створе-
ного твору з тим, щоб його можна було ідентифікувати у разі виникнен-
ня спору); умови про розподіл майнових прав інтелектуальної власнос-
ті із зазначенням конкретно які права переходять до роботодавця та які 
залишаються за працівником; умови, розмір, способи, порядок випла-
ти роботодавцем винагороди працівникові; додаткові (до встановлених 
трудовим законодавством) обов’язки роботодавця, спрямовані на ство-
рення відповідних умов для працівника; умови спільного використання 
твору та розподілу винагороди від такого використання, якщо майнові 
права належать спільно працівникові та роботодавцеві. Також бажано у 
договорі встановити правові наслідки у разі зловживання роботодавцем 
майновими правами інтелектуальної власності (невикористання твору 
на визначених умовах, невчасна виплата винагороди, невиплата вина-
городи повністю або частково, інші форми неналежного використання 
майнових прав тощо).

Договір щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власнос-
ті може бути укладений як до, так і після створення службового твору. 
Оскільки відсутні будь-які вказівки про форму цього договору, але вихо-
дячи з необхідності зафіксувати бажаний для сторін стан речей та ура-
ховуючи загальні положення про форму цивільних договорів, договір 
між працівником та його роботодавцем про розподіл майнових прав ін-
телектуальної власності доцільно укладати у простій письмовій формі.

У постанові Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики ви-
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рішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власнос-
ті» зазначається, що розмір і порядок оплати винагороди за кожен спо-
сіб використання службового твору встановлюються договором творця 
з роботодавцем. Такий договір може бути а) трудовим; б) цивільно-
правовим. Зазначені документи є засобами доказування у відповідних 
справах. У разі коли сторонами не досягнуто згоди щодо розміру вина-
городи, суду у вирішенні спору слід керуватися положеннями Постано-
ви КМ України від 18 січня 2003 року «Про затвердження мінімальних 
ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права 
і суміжних прав». 

Зазначений договір є консенсуальним, вважається укладеним з мо-
менту досягнення домовленості сторін з усіх істотних його умов. До-
говір є взаємно зобов’язуючим, оскільки з факту його укладення як для 
працівника, так і для роботодавця виникають взаємні права та обов’язки. 
Договір носить відплатний характер.
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щОДО ПИТАННя СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННя 
НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Бук М. О. 
кандидат юридичних наук, 

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

м. Львів, Україна

В умовах обмежених економічних можливостей, для забезпечення 
надання якісних соціальних послуг та ефективного використання бю-
джетних коштів, необхідним є запровадження дієвого механізму соці-
ального замовлення на соціальні послуги.

У науковій літературі відсутня єдність думок щодо визначення тер-
міну «соціальне замовлення». В іноземних наукових джерелах розрізня-
ють «social contracting», «social order» та «social commissioning». «Social 
contracting» пропонують розуміти як взаємодію між державою і приват-
ними постачальниками в процесі надання соціальних послуг населен-
ню. У цій взаємодії держава визначає, фінансує та контролює надан-
ня соціальних послуг недержавними суб’єктами, включаючи організації 
громадянського суспільства, бізнес структури й окремих індивідів. До 
організацій громадянського суспільства належать усі типи неурядових 
і некомерційних організацій, які в різних країнах існують у формі гро-
мадських організацій, асоціацій, фундацій, інституцій та неприбуткових 
компаній, тощо. Натомість, «social order» розуміють як форму державної 
підтримки, поширеної в країнах Східної Європи, різних видів діяльнос-
ті організацій громадянського суспільства, включаючи соціальні послу-
ги, а також інших видів діяльності, як-от: охорона навколишнього серед-
овища, культурна активність або фінансування організацій громадян-
ського суспільства. Тобто, термін «social contracting» - це тільки надання 
соціальних послуг, «social order» - це різні види активності організацій 
громадянського суспільства, включаючи й надання соціальних послуг. 
Термін «social commissioning» передбачає необхідність взаємодії з отри-
мувачами послуг, суб’єктами надання соціальних послуг в процесі оцін-
ки потреб, визначення їх пріоритетності, планування послуг для задово-
лення потреб, забезпечення їх схвалення місцевою владою, замовлення 
найбільш якісних послуг за найменшою ціною, моніторингу й оціню-
вання результатів надання послуг, надання зворотного зв’язку суб’єктам 
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надання соціальних послуг. Окрім цього, ««social contracting» передба-
чає перехід від інституційного фінансування установ та закладів надан-
ня соціальних послуг до фінансування соціальних послуг за принципом 
«гроші ходять за отримувачем соціальних послуг». 

Українські науковці визначають термін «соціальне замовлення» як 
комплекс заходів організаційно-правового характеру з вирішення прі-
оритетних соціальних проблем силами некомерційних організацій у 
співпраці з органами влади шляхом розробки і реалізації соціальних 
проектів за рахунок бюджетних та інших коштів через укладення соці-
альних контрактів на конкурсній основі. Тобто, фінансування соціаль-
ного замовлення, на думку вчених, може здійснюватися не лише за ра-
хунок бюджетних коштів. 

Термін «social commissioning» найточніше відображає вимоги до 
порядку здійснення соціального замовлення, який задекларований в 
Україні. Адже, відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальні по-
слуги» соціальне замовлення – це засіб регулювання діяльності у сфе-
рі надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі 
надавачів соціальних послуг для задоволення потреб осіб/сімей у со-
ціальних послугах відповідно до результатів визначення потреб насе-
лення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади 
у соціальних послугах. А висновок українських вчених про можливість 
співфінансування надання соціальних послуг через механізм соціально-
го замовлення знайшов своє відображення в Указі Президента України 
«Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та без-
печні соціальні послуги» від 29 січня 2021 року №30/2021, де постанов-
лено вимогу вжити невідкладних заходів щодо удосконалення фінансу-
вання соціальних послуг, зокрема механізмів співфінансування соціаль-
них послуг з державного та місцевого бюджетів, соціального замовлен-
ня у надавачів соціальних послуг різних організаційно-правових норм.

Тому, вважаємо, що потрібно внести зміни у ст. 27 Закону України 
«Про соціальні послуги», якими передбачити можливість співфінансу-
вання надання соціальних послуг за рахунок держави, територіальних 
громад та фізичних осіб, які є замовниками чи користувачами соціаль-
них послуг. А також доповнити положення Закону нормою, що фінансу-
вання соціальних послуг здійснюється за принципом «гроші ходять за 
отримувачем соціальних послуг».

Щодо предмету соціального замовлення та форм його реалізації. Від-
повідно до п. 5 Порядку надання соціальних послуг шляхом соціально-
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го замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, за-
твердженого Постановою КМУ від 01 червня 2021 року № 450, предмет 
соціального замовлення охоплює перелік соціальних послуг, сформо-
ваний за результатами визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці/територіальної громади в соціальних послугах; 
перелік категорій та орієнтовну чисельність отримувачів соціальних по-
слуг; обсяг бюджетних коштів, необхідних для виплати компенсації. Для 
залучення надавачів соціальних послуг до надання конкретних соціаль-
них послуг оголошується конкурс на надання соціальних послуг за ра-
хунок бюджетних коштів. Правові та економічні засади здійснення заку-
півель послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад 
та ОТГ визначає Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 груд-
ня 2015 року. Отже, однією із формо реалізації соціального замовлен-
ня є публічні закупівлі соціальних послуг (детальну інформацію про за-
купівлі соціальних послуг можна переглянути на сайті prozorro.gov.ua).

Потреба у відповідних соціальних послугах може бути складовою 
соціальної проблеми розв’язання якої неможливе засобами територіаль-
ного чи галузевого управління та потребує державної підтримки, коор-
динації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, відтак ще однією формою реалізації 
соціального замовлення буде фінансування державних, місцевих, регіо-
нальних соціальних програм (наприклад, Міська цільова програма на-
дання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним вер-
ствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки; Державна цільова про-
грама з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та 
професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, 
які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони на 2018 – 2022 роки, тощо).

Отже, соціальне замовлення на соціальні послуги повинно забезпе-
чувати ефективне фінансування соціальних послуг, перехід від інститу-
ційного фінансування установ та закладів надання соціальних послуг до 
фінансування соціальних послуг за принципом «гроші ходять за отри-
мувачем соціальних послуг», сприяти розвитку ринку соціальних по-
слуг, збільшенню кількості надавачів соціальних послуг. Формами реа-
лізації соціального замовлення є: публічні закупівлі соціальних послуг 
та фінансування державних, місцевих, регіональних соціальних про-
грам.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННя ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО СОЦІАЛЬНИй ДІАЛОГ

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

м. Львів, Україна

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог» соціальний 
діалог визначений як процес визначення та зближення позицій, досяг-
нення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторо-
нами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, ро-
ботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самовряду-
вання, з питань формування та реалізації державної соціальної та еко-
номічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних від-
носин.

Європейська соціальна хартія (переглянута) передбачила право пра-
цівників на укладення колективних договорів, що включає в себе: спри-
яння проведення спільних консультацій між працівниками та робото-
давцями; сприяння механізму переговорів на добровільній основі; вико-
ристання належного механізму примирення; право працівників і робо-
тодавців на колективні дії.

Нею також урегульовано права працівників отримувати інформацію 
i консультації на підприємства, що включає в себе: отримувати регуляр-
но або у належний час i у зрозумілий спосіб інформацію про економіч-
ний i фінансовий стан підприємства, на якому вони працюють, при тому 
розуміння, що деяку інформацію може бути заборонено для розголо-
шення або віднесено до розряду конфіденційної, якщо її оприлюднення 
може завдати шкоди підприємству; отримувати своєчасно консультації 
щодо запропонованих рішень, які можуть суттєво вплинути на інтереси 
працівників, особливо щодо тих рішень, які можуть серйозно впливати 
на наявність робочих місць на підприємства.

Проблемними аспектами соціального діалогу є відсутність правово-
го регулювання відповідальності за порушення законодавства про соці-
альний діалог.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про соціальний діалог» особи, 
винні в порушенні законодавства про соціальний діалог, несуть відпові-
дальність згідно із законом. Однак закон не визначає ні підстав ні видів 
відповідальності.
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Натомість підстави та види такої відповідальності визначаються спе-
ціальними законами та Кодексом законів про працю України. Мова йде 
про закони «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішен-
ня колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спіл-
ки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх 
об’єднання, права та гарантії їх діяльності». Також кримінальна відпо-
відальність передбачена Кримінальним кодексом України, а адміністра-
тивна – Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Аналіз законодавства у цій сфері дозволяє зробити висновок про те, 
що є дві групи підстав юридичної відповідальності за порушення зако-
нодавства про соціальний діалог: порушення порядку ведення окремих 
організаційно-правових форм соціального діалогу і порушення прав 
окремих учасників соціального діалогу.

Закон не виділяє такої підстави притягнення до юридичної відпові-
дальності, як заподіяння шкоди невиконанням зобов’язань учасниками 
соціального діалогу.

Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії ді-
яльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гаран-
тії їх діяльності» передбачена відповідальність за перешкоджання діяль-
ності профспілок та організацій роботодавців. 

У той же час в законодавстві відсутня відповідальність за порушення 
прав обраних представників працівників у випадку відсутності вибор-
ного органу первинної профспілкової організації. Як видається до чин-
ного КЗПП України необхідно вести відповідні зміни зрівнявши у пра-
вовому статусі представників працівників із виборним органом первин-
ної профспілкової організації.

це відповідатиме положенням Конвенції МОП № 135 «Про захист 
прав представників працівників на підприємстві та можливості, що 
їм надаються», ст. 1 якої передбачає, що представники працівників на 
підприємстві користуються ефективним захистом від будь-якої дії, яка 
може завдати їм шкоди. 

Що ж стосується відповідальності за порушення порядку ведення 
окремих організаційно-правових форм соціального діалогу, то вона уре-
гульована законами України «Про колективні договори і угоди», «Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про 
зайнятість населення». Наприклад, за невиконання вимог законодавства 
про колективні договори і угоди винні особи можуть притягуватися до 
адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, а також до дисци-
плінарної відповідальності. 
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Крім того при відмові в наданні інформації учасникам соціально-
го діалогу необхідно застосовувати положення закону України «Про ін-
формацію».

Що ж стосується матеріальної відповідальності, то вона можлива 
при заподіянні шкоди іншій стороні соціального діалогу у двох випад-
ках: якщо шкода заподіяна порушенням прав іншої сторони соціально-
го діалогу, або шкода заподіяна через невиконання зобов’язань, які взя-
ла на себе сторона соціального діалогу.

Закон не передбачив матеріальної відповідальності учасників соці-
ального діалогу у випадку якщо невиконання зобов’язань по колектив-
ному договору заподіяло шкоду іншій стороні колективного договору. 
це може бути предметом як законодавчого регулювання і потребує вне-
сення змін до законів «Про колективні договори і угоди», і «Про соці-
альний діалог», а також предметом договірного регулювання. Тобто ма-
теріальна відповідальність може бути передбачена самим колективним 
договором. Однак це також потребуватиме законодавчого закріплення.

У зв’язку з цим пропонуємо доповнити ст. 18 Закону України «Про 
колективні договори й угоди» новою частиною такого змісту: «Шкода 
зумовлена невиконанням зобов’язань за колективним договором підля-
гає відшкодуванню винною стороною на підставі рішення суду у поряд-
ку визначеному законом чи договором.»

У випадку заподіяння шкоди в результаті колективного трудового 
спору, або проведення страйку винна сторона також повинна прідлягати 
матеріальній відповідальності.

Тому пропонується доповнити Закон України «Про порядок вирі-
шення колективних трудових спорів (конфліктів)» новою статтею на-
ступного змісту: «Орган (особа), який здійснює керівництво страйком 
зобов’язаний відшкодувати шкоду у випадку невиконання заходів до за-
безпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження 
майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення 
загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середо-
вищу. Винні особи, які не вжили відповідних заходів несуть адміністра-
тивну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства».
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Сучасні процеси глобалізації та цифровізації економіки заторкують 
багато сфер життєдіяльності суспільства і держави. Не є винятком і сфе-
ра трудових правовідносин. Очевидно, що незабаром класична модель 
трудових відносин доволі зміниться під впливом означених процесів. З 
урахуванням особливого значення для економіки людського капіталу та 
практики його реалізації в межах трудових правовідносин необхідність 
дослідження питання про тенденції та перспективи розвитку трудових 
відносин суттєво зростає.

Трудові відносини наразі інтенсивно розвиваються та трансформу-
ються, створюється нова їх оригінальна модель, яка відповідає потре-
бам сучасного трудового права та інтеграції міжнародних норм про пра-
цю в законодавство України. Відповідно, заходи прийняті державою і 
які стосуються сфери трудових правовідносин, спрямовані на коригу-
вання усталеної моделі з урахуванням сучасних реалій. Так, 10 березня 
2021 року опубліковано підписаний Президентом України Закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку тру-
дової діяльності працівника в електронній формі», який Верховна Рада 
ухвалила 5 лютого цього року [1]. Оскільки, Закон вступить в дію через 
три місяці, то починаючи з 10 червня 2021р., усі роботодавці мають по-
дати до Реєстру застрахованих осіб відомості з паперових трудових кни-
жок про трудову діяльність своїх працівників. Протягом перехідного пе-
ріоду можна буде використовувати як паперову трудову книжку, так і 
електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову 
діяльність.

Зокрема, введення практики реалізації електронної трудової книжки 
сприятиме оптимізації документообігу, доступності інформації, ефек-
тивності та оперативності обробки даних, оперативну аналітичну об-
робку тощо. Істотний розвиток отримав напрямок, пов’язаний із спри-
янням працевлаштування громадян, зокрема випускників вузів. Ство-
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рені зручні для використання інтернет-портали, на яких громадяни ма-
ють можливість, зокрема, побачити наявні вакансії, а також дозволяють 
здійснювати моніторинг ситуації з працевлаштування громадян в ціло-
му. Активно розвивається напрямок соціального партнерства. Також 
спостерігається перетворення стандартних форм зайнятості і поява но-
вих. Відбувається збільшення частки інтелектуальної праці в порівнян-
ні з традиційною фізичною працею, що, безумовно, позитивно познача-
ється на оптимізації праці та зайнятості населення. Зазначені позитивні 
тенденції підсилюють якісні та своєчасні роз’яснення Верховного Суду 
з питань трудового права.

Приводом до введення електронних трудових книжок було багато 
чинників, які пов’язані з цифровізацією нашої держави. Основні з них 
– це перспектива автоматичного призначення пенсії та ряд інших пе-
реваг, таких як зменшення витрат роботодавців на ведення паперового 
документообігу та спрощення доступу до інформації про набутий стаж 
працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втра-
ти працездатності. З іншого боку, мега стрімкий розвиток цифровіза-
ції, великі виклики і загрози прискорюють перетворення трудових від-
носин і створення нетипових їхніх форм. Як наслідок, це призводить і 
до ряду негативних тенденцій. До їх числа можна віднести неефективну 
модель управління робочої силою і нездатність багатьох роботодавців 
оперативно, максимально ефективно і якісно організувати реалізацію 
всіх трудових процедур, відсутність соціальної трудової солідарності, 
вираженої як суспільний компроміс між працівниками і роботодавцями 
з урахуванням інтересів громадянського суспільства. 

Крім того, дана проблема безпосередньо пов’язана з недобросовіс-
ними роботодавцями, що значно погіршує ситуацію. Більш того, уні-
кальні соціальні, політичні та економічні особливості нашої держави і 
лібералізація трудового законодавства конфліктують в процесі розвитку 
трудових відносин.

Зазначені обставини мають як об’єктивний, так і суб’єктивний ха-
рактер та в цілому призводять до того, що відбувається скорочення ро-
бочих місць, зникнення ряду професій, зростає кількість громадян, які 
мають низьку заробітну плату. Оптимальним варіантом вбачається реа-
лізація заснованої на усталених загальновизнаних міжнародних прин-
ципах трудового права, яке б враховувало реалії глобалізації і проблеми, 
викликані сучасною цифровізацією в економіці [2, с. 98]. 
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У новій правової моделі важливо зберегти ті заходи соціального за-
хисту працівників, які були вже гарантовані правом, з іншого боку, важ-
ливо передбачити гарантії, що враховують новий формат трудових від-
носин, нові вимоги до охорони праці, нові стандарти нормування і опла-
ти праці, нові форми соціального страхування тощо.

Таким чином, на даному етапі розвитку трудових відносин в Укра-
їні в період цифрової революції тенденції їх розвитку можна сприйма-
ти як двоїсте явище. З одного боку, стрімкі перетворення можуть стати 
справжнім двигуном підйому вітчизняної економіки, зокрема зростання 
продуктивності праці, соціального партнерства, підвищення якості про-
дукції і послуг, спрощення комунікації між особистістю, суспільством і 
державою, підвищення рівня трудової активності тощо. З іншого – все 
ще залишаються питання, що стосуються негативних моментів.

Саме тому, держава повинна вживати заходів, які будуть спрямовані 
на розвиток нової моделі трудових відносин, для якої характерні нестан-
дартна зайнятість, нестандартна інформованість робочого часу, а також 
інші нестандартні елементи трудових правовідносин. цифрова економі-
ка повинна стати засобом прогресивного розвитку трудових відносин. 
Серед таки можна виокремити: 

- збереження здоров’я і благополуччя населення;
- можливості для самореалізації та розвитку талантів;
- комфортне і безпечне середовище для життя;
- гідна, ефективна праця і успішне підприємництво;
- цифрова трансформація тощо.
Важливо підкреслити, що людина, її здоров’я і благополуччя сто-

ять на першому місці. Трудові відносини є засобом не тільки для розви-
тку економіки, а й суспільного блага загалом. Відповідно, регулювання 
трудових відносин в сучасних умовах інтенсивної глобалізації повинно 
мати правовий, економічний та індивідуальний розвиток, а також збере-
ження соціальних трудових гарантій.

У перспективі, впевнено можна стверджувати про майбутні фун-
даментальних зміни в сфері трудових відносин, виникнення потреби 
в адекватному захисті працівників в умовах інтенсивної трансформа-
ції трудових відносин, які призведуть до створення нової моделі трудо-
вих правовідносин. В якості оптимальної моделі трудових правовідно-
син бачиться, по-перше, збереження в ній всіх загальновизнаних міжна-
родних принципів трудового права, розробка нових, коригування спеці-
альних принципів трудового права, залишення без змін універсальної 
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концепції стандартних трудових правовідносин, але розвиток при цьому 
гнучкої системи індивідуальних договірних трудових відносин, які фор-
муються на основі правового та індивідуального регулювання, активіза-
ція діяльності профспілок, як органів, які забезпечують захист прав пра-
цівників. У числі нових спеціальних принципів слід закріпити: принцип 
стабільності трудового колективу; принцип страхування від безробіття; 
принцип свободи форми зайнятості, принцип корпоративної соціальної 
відповідальності, принцип гнучкого режиму роботи, принцип гнучких 
умов найманої праці тощо

Окреслені принципи можуть стати основою стійкої альтернати-
ви. Крім того, гнучка податкова та інвестиційна політика, модернізація 
форм трудового договору, за допомогою створення двох його форм – по-
стійного і гнучкого контракту, забезпечать можливість для бажаючих ін-
тенсивно працювати можливість зростання заробітної плати, при збере-
женні стабільного соціального захисту. Розвиток такої форми як само-
зайнятий – теж при збереженні стабільних форм соціального захисту. 
Створення соціальної кооперації підприємств і організацій також може 
стати тенденцією стійкого розвитку трудових відносин. У країнах з роз-
виненою економікою, самозайняті працівники (фрілансери) – почали 
збиратися разом, щоб сформувати кооперативи з метою поділу витрат і 
послуг. ця форма організації дозволяє їм користуватися правами і піль-
гами, які повинні отримати працівники в традиційному бізнесі, даючи 
їм рівне право голосу. 

Розвиток колективних договорів також уявляється значущим і пер-
спективним. Важливо при цьому, по-перше, зберегти діалектичний 
взаємозв’язок принципів права з принципами моралі. По-друге, врахо-
вувати приховані небезпеки цифрового розвитку права та економіки.

Як підсумок, відзначимо, що трудові відносини першими реагують 
на зміни, пов’язані з глобалізацією, цифровізацією економіки та інши-
ми особливостями сучасних реалій, тому що торкаються безпосередньо 
сфери отримання джерел доходу працівником. Гнучка модель трудових 
правовідносин, в рамках якої будуть перетворені режими робочого часу, 
охорони праці, відпочинку, гарантії і компенсації працівникам, повинна 
враховувати і можливість створення негнучких форм контролю якості, 
обов’язків працівників, професійного рівня їх розвитку. Важливе зна-
чення при цьому має моделювання правового розвитку трудових відно-
син в контексті глобальних проблем людства.
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імені Івана Франка, доцент

м. Львів, Україна

Важливим принципом державної політики у сферах національної 
безпеки і оборони є її спрямованість на захист: людини і громадянина 
- їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов 
життєдіяльності; суспільства - його демократичних цінностей, добробу-
ту та умов для сталого розвитку; держави - її конституційного ладу, су-
веренітету, територіальної цілісності та недоторканності; території, на-
вколишнього природного середовища - від надзвичайних ситуацій [1]. 

Однією з форм реалізації концепції сталого розвитку є Загальнодер-
жавна програма формування національної екологічної мережі України. 
Відповідність цій концепції відображається у завданнях та принципах 
законодавства про екомережу. До таких завдань, зокрема, належить «ре-
гулювання суспільних відносин у сфері формування, збереження та ра-
ціонального, невиснажливого використання екомережі як однієї з най-
важливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансовано-
го розвитку України, охорони навколишнього природного середовища, 
задоволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, еко-
логічних та інших інтересів суспільства» [2].

Правове регулювання відносин, об’єктом яких є екологічна мере-
жа, здійснюється на декількох нормативних рівнях: міжнародному (гло-
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бальному), європейському (континентальному), міждержавному (субре-
гіональному), національному (законодавчому) і локальному (регіональ-
ному), який визначається місцевими програмами та схемами формуван-
ня екомережі. 

Найбільш просторово поширеною є Всеєвропейська екомережа, що 
формується відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збе-
реження ландшафтного та біологічного різноманіття 1995 року. На най-
вищому рівні організації та функціонування знаходиться мережа Євро-
пейського Союзу Natura 2000, оскільки контроль за дотриманням вимог 
відповідних Директив щодо її формування здійснює Європейська Комі-
сія ЄС. Найбільш структурованою за типом природних територій, що 
охороняються Бернською конвенцією про охорону дикої флори та фа-
уни і природних середовищ існування в Європі, є Смарагдова мережа. 

Загальнодержавною програмою формування національної екологіч-
ної мережі України на 2000 – 2015 роки передбачено поєднання націо-
нальної екомережі на субрегіональному рівні з екомережами суміжних 
країн, що входять до Всеєвропейської екологічної мережі, шляхом ство-
рення спільних транскордонних елементів у межах природних регіонів 
та природних коридорів, узгодження проектів землеустрою на прикор-
донних ділянках, всебічного розвитку міжнародної співпраці у цій сфе-
рі [3].

Міжнародна співпраця України у справі формування транскордон-
них елементів екомережі здійснюватиметься у співробітництві з таки-
ми країнами: Республіка Польща - Західнополіський біосферний за-
повідник, біосферний заповідник Східні Карпати, Розточанський біо-
сферний заповідник; Республіка Білорусь - Західнополіський біосфер-
ний заповідник, Рівненський природний заповідник, національний 
природний парк Прип’ять-Стохід; Російська Федерація - Сновський 
природний заповідник, Луганський природний заповідник, Деснянсько-
Старогутський національний природний парк, національний природ-
ний парк Меотида, національний природний парк Донецький кряж; Ру-
мунія - Дунайський біосферний заповідник, Вижницький національ-
ний природний парк; Республіка Молдова - Нижньодністровський наці-
ональний природний парк; Словацька Республіка - біосферний заповід-
ник Східні Карпати [3]. 

Активізація міжнародного співробітництва України у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища та розвитку заповідної спра-
ви відбулася на основі Указу Президента України від 21 листопада 2017 
року №381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового госпо-
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дарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів 
природно-заповідного фонду», яким було окреслено низку заходів 
щодо: участі України у формуванні мережі водно-болотних угідь міжна-
родного значення згідно Рамсарської конвенції; створення транскордон-
них природоохоронних територій і екокоридорів та провадження спіль-
ної діяльності в їх межах; розроблення та затвердження плану заходів, 
спрямованих на збереження і розвиток української частини природно-
го об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси і давні ліси 
Карпат та інших регіонів Європи”[4]. У рамках виконання цієї програ-
ми було доповнено Лісовий кодекс України й усім виділеним пралісам, 
квазіпралісам та природним лісам було надано статус особливо охоро-
нюваних лісових ділянок, що є підставою для оголошення відповідних 
територій і об’єктів природно-заповідного фонду України пралісовими 
пам’ятками природи та віднесення їх до ключових територій національ-
ної екомережі.

Побудову транскордонних елементів екомережі варто розглядати у 
рамках транскордонного співробітництва між сусідніми державами, що 
реалізується у декількох сферах – транспортній, торговельній, аграрній, 
культурній, туристичній, освітній, науковій тощо. Водночас, соціологіч-
ні дослідження, з-поміж усіх головних напрямів розвитку транскордон-
ної співпраці, вказують на пріоритетність саме природоохоронної сфери 
діяльності [5, C.169]. Так, зокрема, єврорегіони «Карпатський», «Сян» 
і «Буг» покликані вивести на якісно новий рівень транскордонне спів-
робітництво між Україною і Республікою Польща у сфері регіонально-
го розвитку та охорони довкілля, а також посприяти втіленню ідеї Євро-
пейської цивілізованої спільності без кордонів [5, C.168]. 

Єврорегіон «Буг» розташований у Любельському воєводстві Рес-
публіки Польща, а також у межах Волинської та двох районів Львів-
ської області. Давні історичні зв’язки та спільні економічні інтереси між 
цими регіонами сприяють розвиткові туризму та охороні довкілля, зо-
крема, ефективному використанню європейських фондів для створення 
програми захисту біологічного та ландшафтного різноманіття природ-
ного заповідника Розточчя по обидва боки польсько-українського кор-
дону [6, C.40]. Таке двостороннє співробітництво дозволяє узгоджува-
ти розбудову транскордонних елементів національної екомережі, зокре-
ма її ключових територій, основу яких становлять об’єкти та території 
природно-заповідного фонду, а також облаштування екокоридорів, що 
зможуть забезпечити необхідний обмін біологічного матеріалу у межах 
природних екосистем, котрі перетнуті державними кордонами.
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Республіка Польща та інші держави-члени Європейського Союзу бе-
руть участь у формуванні екологічної мережі ЄС Natura 2000, яка реалі-
зується на виконання Пташиної та Оселищної Директив ЄС. Відповідно 
до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом імплементація 
цих директив у національне природоохоронне законодавство для Украї-
ни має обов’язковий характер. 

Формування національної екологічної мережі в Республіці Білорусь 
регулюється нормами не екологічного, а містобудівного законодавства і 
розпочалося значно пізніше, ніж в Україні - лише у 2007 році з прийнят-
тям Указу Президента Республіки Білорусь «Про деякі питання держав-
ної містобудівної політики» та розробленням Державної схеми комплек-
сної територіальної організації. 13 березня 2018 року Указом Президен-
та Республіки Білорусь № 108 затверджена Схема національної еколо-
гічної мережі, яка включає 93 об’єкти загальною площею 3,37 млн. га 
(16,2% території країни) та складається з зон ядер, екологічних кори-
дорів і охоронних зон. В.Є.Лізгаро пропонує поняття екологічної мере-
жі закріпити у Законі Республіки Білорусь «Про охорону навколишньо-
го середовища», відобразити її склад, а також доповнити цей закон нор-
мами про формування та функціонування екомережі, визначити компе-
тенцію органів державного управління у цій сфері [7, C.255]. Принагід-
но зауважимо, що Закон України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» також не узгоджений із національним екомережевим 
законодавством. 

Найбільше проблем з формуванням транскордонних елементів наці-
ональної екомережі України виникає на кордоні з Російською Федера-
цією, де відбувається військова агресія. РФ досі не перейшла на розши-
рену форму охорони ландшафтного та біологічного різноманіття, а об-
межується сформованим ще за часів СРСР принципом посиленої охо-
рони фрагментованих територій природно-заповідного фонду та деяких 
окремих цінних природних об’єктів. Наразі у РФ реалізуються також 
ініціативи щодо формування регіональних систем територіальної охо-
рони природи, які найбільшою мірою відповідають уявленням про еко-
логічну мережу.

До прикладу, у транскордонному регіоні Естонії та Росії не здійсню-
ється співробітництво щодо охорони особливо охоронюваних природ-
них територій та об’єктів, а також планування екологічної мережі, хоча 
в цих територій є величезний потенціал для покращення екологічної си-
туації обох країн. Дослідники вказують, що для збереження біологіч-
ного різноманіття транскордонних територій Естонії та Росії необхід-
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на єдина спільна програма і застосування двосторонніх механізмів охо-
рони довкілля, котрі не суперечили би один одному. Всі структурні еле-
менти екологічної мережі необхідно привести у відповідність до рів-
нів планування екологічних мереж європейського, державного, регі-
онального і місцевого значення, враховуючи не тільки природні, але і 
соціально-економічні особливості цих територій [8]. 

Специфіка екологічної мережі як міжнародної форми збереження бі-
ологічного та ландшафтного різноманіття, її розгалужене територіаль-
не розташування, особливі організаційно-функціональні засади її по-
будови та взаємного узгодження охорони її транскордонних структур-
них елементів вимагають подальшої деталізації правового регулювання 
відповідної сфери екологічних відносин, визначення та локалізації кон-
кретних особливо охоронюваних об’єктів екологічної мережі на місце-
вому рівні. 

Основою правового регулювання відносин у сфері розбудови тран-
скордонних елементів у складі Всеєвропейської екологічної мережі по-
винні стати двосторонні договори між сусідніми державами та регіо-
нальні угоди, спрямовані на охорону та сталий розвиток взаємних еко-
регіонів, на зразок Карпатської конвенції 2003 року, ініціатором та най-
більш активним учасником якої є Україна.
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ПРАКТИКА КЦС ВС У СПРАВАх ЗІ СПОРІВ, щО ВИНИКАюТЬ 
У ЗВ’яЗКУ З ДОСТРОКОВИМ РОЗІРВАННяМ КОНТРАКТУ

Гаращенко Л. П.
кандидат юридичних наук, доцент,

науковий консультант відділу вивчення судової практики
правового управління (IV) департаменту аналітичної 

та правової роботи Верховного Суду,
м. Київ, Україна

Трудове законодавство України передбачає декілька різновидів до-
говорів, що укладаються між працівником та роботодавцем. Зокрема, 
замість класичного трудового договору у деяких випадках може бути 
укладено контракт. За своєю природою він є різновидом трудового до-
говору, який має певні особливості: 1) укладення контракту дозволя-
ється у визначених законами випадках; 2) контракт укладається на пев-
ний строк; 3) умови контракту є конфіденційними; 4) контрактом можна 
встановити додаткові пільги й гарантії для працівника; 5) контракт може 
містити додаткові підстави для його дострокового розірвання.

Зважаючи на досить поширене застосування контракту та незначне 
правове регулювання в цій сфері, відповіді на питання, що виникають 
на практиці, особливо щодо припинення та розірвання контракту, зокре-
ма дострокового, вимушені шукати правозастосовні органи. У зв’язку з 
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цим, важливим інструментом у заповненні прогалин правового регулю-
вання, є практика Верховного Суду.

Однією з особливостей контракту є його строк. Однак, на практиці 
трапляються випадки коли з ініціативи роботодавця контракт розрива-
ється достроково.

Так, у справі № 727/3300/14-ц позивач оскаржував звільнення з по-
сади генерального директора КП «МТК «Калинівський ринок» та про-
сив поновити його на вказаній посаді [1].

За матеріалами справи, позивач працював на підставі укладеного 
трудового контракту від 05 листопада 2012 року, виконував обов’язки 
генерального директора КП «МТК «Калинівський ринок». 01 грудня 
2013 року в контракт були внесені зміни шляхом викладення його у но-
вій редакції, строк дії зазначеного контракту було встановлено до 04 
листопада 2015 року.

31 березня 2014 року секретарем Чернівецької міської ради було ви-
дано розпорядження про його звільнення з посади генерального дирек-
тора ринку та розірвання з ним трудового контракту з підстав одноразо-
вого грубого порушення трудових обов’язків.

Рішенням районного суду позов задоволено. Визнано незаконним 
звільнення позивача з посади та поновлено на роботі. 

Апеляційний суд скасував рішення районного суду в частині задово-
лення позову до КП «МТК «Калинівський ринок», виконавчого комітету 
Чернівецької міської ради, секретаря Чернівецької міської ради про ви-
знання незаконним звільнення і поновлення на роботі та ухвалив в цій 
частині нове рішення про відмову у задоволенні позову. В іншій частині 
рішення районного суду залишено без змін.

Суд апеляційної інстанції мотивував відмову у задоволенні позову 
до КП «МТК «Калинівський ринок», виконавчого комітету Чернівець-
кої міської ради, секретаря Чернівецької міської ради тим, що вони є не-
належними відповідачами. При цьому суд погодився з висновком район-
ного суду про незаконність звільнення позивача з посади директора рин-
ку та поновлення його на цій посаді.

Колегія суддів не погодилась з висновками судів першої та апеляцій-
ної інстанцій в частині поновлення позивача на займаній посаді з огля-
ду на таке.

У пункті 7.2 трудового контракту від 05 листопада 2012 року (з ура-
хуванням уточненої редакції від 01 грудня 2013 року) сторони визначи-
ли строк його дії до 04 листопада 2015 року.
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Ухвалюючи 19 листопада 2015 року рішення про поновлення пози-
вача на посаді директора ринку (в цій частині воно залишене без змін 
рішенням суду апеляційної інстанції), суди не звернули уваги на те, що 
на вказаний момент дія строкового трудового договору була уже припи-
нена.

Отже, оскаржувані рішення судів першої та апеляційної інстанцій 
в частині поновлення позивача на роботі підлягає скасуванню з ухва-
ленням у цій частині нового рішення про відмову у задоволенні позову.

У справі № 490/10831/18, позивач оскаржував розпорядження про 
дострокове припинення дії контракту та просив суд поновити його на 
посаді [2].

З матеріалів справи вбачається, що 14 липня 2015 року між ним та 
Миколаївською міською радою укладено контракт, дію якого шляхом 
додаткових угод було остаточно продовжено до 01 липня 2019 року, за 
умовами якого, він був призначений на посаду керівника комунального 
підприємства.

За несвоєчасне подання фінансового плану 07 грудня 2018 року роз-
порядженням Миколаївського міського голови дію зазначеного контр-
акту з позивачем достроково припинено та звільнено його з посади ке-
рівника з 10 грудня 2018 року на підставі п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, 
пунктів 6; 7.1; 7.2; 25; 26 «ж» контракту, пунктів 10, 19, 20 ч. 4 ст. 42 За-
кону України «Про місцеве самоврядування» у зв`язку з порушенням 
Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових 
планів комунальних підприємств, та порушення умов контракту.

Рішенням районного суду, залишеним без змін постановою апеля-
ційного суду, позов задоволено частково.

Визнано незаконним розпорядження міського голови від 07 грудня 
2018 року про припинення достроково дії контракту та звільнення по-
зивача із займаної посади з підстав, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП 
України, з 10 грудня 2018 року та вирішено вважати позивача звільне-
ним з посади керівника (директора) комунального підприємства на під-
ставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, у зв`язку із закінченням строку тру-
дового договору, з 01 липня 2019 року.

У задоволенні позовних вимог про поновленні на роботі на посаді 
керівника комунального підприємства відмовлено. 

Задовольняючи позовні вимоги частково, суд першої інстанції, з 
висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, 
що з урахуванням усіх обставин, які передували звільненню позивача 
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та умов контракту, оскаржуване розпорядження міського голови від 07 
грудня 2018 року не містить підстав розірвання контракту, що визна-
чені сторонами в п. 26 «ж» цього контракту, оскільки фінансовий план 
був поданий та затверджений, що підтверджується доказами дослідже-
ними у судовому засіданні, а саме аналітичним висновком, погоджен-
нями та рішенням про затвердження фінансового плану КП ДЄЗ «ОКЕ-
АН» на 2019 рік, а за такого і не було підстав для дострокового розірван-
ня контракту.

Оскільки на час ухвалення рішення встановлено, що строк повно-
важень позивача на посаді керівника (директора) закінчився 01 липня 
2019 року, тому його слід вважати звільненим з посади керівника (ди-
ректора) на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, у зв`язку із закінчен-
ням строку трудового договору, з датою звільнення з 01 липня 2019 року.

Постановою Верховного Суду від 17 грудня 2020 року рішення цен-
трального районного суду м. Миколаєва від 04 листопада 2019 року та 
постанову Миколаївського апеляційного суду від 23 січня 2020 року за-
лишено без змін.

Аналіз практики КцС у складі Верховного Суду свідчить про сфор-
мульований підхід у зазначеному питанні.

Отже, якщо дострокове розірвання контракту було визнане в судово-
му порядку незаконним і позивач був поновлений на роботі, але строк 
дії контракту закінчився, трудові відносини з ним вважаються припине-
ними на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, у зв`язку із закінченням 
строку трудового договору.

--------------------------
1. Постанова Верховного Суду від 19 вересня 2018 року у справі 

№727/3300/14-ц https://reyestr.court.gov.ua/Review/76715593
2. Постанова Верховного Суду від 17 грудня 2020 року у справі 

№490/10831/18 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93631010
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ЄВРОПЕйСЬКИй ДОСВІД ІНфОРМУВАННя НАСЕЛЕННя 
ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ йОГО 

ВПРОВАДЖЕННя В УКРАїНІ

Гірник О. О.
кандидат юридичних наук, 

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

м. Львів, Україна

В Україні ведеться активна законотворча робота спрямована на осу-
часнення системи надання соціальних послуг та приведення її у відпо-
відність до європейських стандартів і вимог. Одним із напрямків такої 
діяльності є запровадження узгодженої та комплексної системи інфор-
мування населення про соціальні послуги. Згідно даних соціологічно-
го опитування, рівень обізнаності суспільства про види соціальних по-
слуг, категорії громадян, котрі мають право на їх отримання, суб’єктів, 
які їх надають, порядок реалізації відповідного права є доволі низьким 
[3, с.11]. 

Більше того, частими є випадки, коли інформація різних соціальних 
закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування супер-
ечать одне одному. це відповідно не дає можливості сформувати єдину 
інтегровану інформаційну платформу для визначення кількості осіб та 
сімей, які потребують соціальної допомоги; перешкоджає розробці якіс-
ної місцевої системи надання соціальних послуг, яка б відповідала по-
требам цих осіб/сімей. цю проблему вирішує єдина система обміну і пе-
ревірки інформації, а також механізм розробки спільних рішень в інтер-
есах дітей та їх родин.

Пункт 3 ч.1 ст. 12 Закону України «Про соціальні послуги» закрі-
плює право отримувачів соціальних послуг на повну та вичерпну ін-
формацію про свої права, обов’язки, порядок і умови надання соціаль-
них послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким ви-
дом порушення здоров’я. Разом з тим, отримувачами соціальних послуг, 
згідно зазначеного Закону, являються особи, які уже отримують соціаль-
ні послуги. Тобто ті, щодо яких прийнято рішення про надання відповід-
них послуг. Відтак, на потенційних отримувачів соціальних послуг не 
поширюється гарантія бути поінформованими з питань отримання со-
ціальних послуг.

Більш деталізовано процедуру інформування населення про соці-
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альні послуги розкрито лише на рекомендаційному рівні. Так, наказами 
Міністерства соціальної політики України від 28 жовтня 2014 р. № 828 
та від 19.01.2016 № 26 відповідно затверджені Методичні рекомендації 
щодо інформування населення про соціальні послуги [2] та Методич-
ні рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) повноважень 
об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту насе-
лення [1]. Разом з тим, незважаючи на рекомендаційних характер відпо-
відних положень, такі містять також низку інших недоліків. Серед яких 
можна виділити відсутність: законодавчо визначеного зобов’язаного 
суб’єкта, до повноважень якого належить інформування населення з пи-
тань надання соціальних послуг; відсутність порядку інформування на-
селення з питань надання соціальних послуг, у тому числі з урахуван-
ням сучасних електронних технологій; механізму обміну інформацією з 
питань соціального захисту населення між суб’єктами – надавачами со-
ціального захисту.

Інші підзаконні нормативно-правові акти, зокрема Порядок надання 
соціальних послуг, затверджений постановою КМ України від 1 червня 
2020 р. № 587; Типове положення про центр надання соціальних послуг, 
затверджене постановою КМ України від 3 березня 2020 р. № 177; Поря-
док надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та ком-
пенсації надавачам вартості соціальних послуг, затверджений постано-
вою КМ України від 1 червня 2020 р. № 450 тощо містять лише загальні 
положення про необхідність інформування отримувачів соціальних по-
слуг з питань їх (послуг) отримання. 

Натомість, юридичного механізму забезпечення населення, не лише 
отримувачів соціальних послуг, інформацією з питань надання соціаль-
них послуг, а також обміну відповідною інформацією між надавачами 
соціальних послуг різних секторів економіки, державними органами та 
органами місцевого самоврядування, у тому числі з використанням су-
часних засобів та методів поширення інформації в Українському законо-
давстві не визначено.

Варто відзначити, що соціальна робота в громаді у ххІ ст. в світі є 
територіально обумовленою, здійснюється на місцевому рівні органами 
місцевого самоврядування, безпосередньо фахівцями з соціальної робо-
ти (соціальними консультантами, соціальними терапевтами, менедже-
рами соціальних послуг тощо) за місцем проживання отримувача со-
ціальних послуг. Однією з основних переваг пріоритетності місцево-
го рівня надання соціальних послуг населенню можна виділити власне 
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можливість у повній мірі отримати інформацію про специфіку потреб і 
проблем жителів, особливості взаємовідносин всередині громади.

У більшості країн Європи створено платформи обміну інформаці-
єю для соціальних працівників, соціальних менеджерів тощо. Зокре-
ма, ще у 2014 році Бельгія запровадила програму „Діти основні в Бель-
гії”, в межах котрої агенції та практики, які працюють з дітьми в бель-
гійських муніципалітетах можуть поділитися своїми знаннями та досві-
дом. В Угорщині, для прикладу, організоване міжгалузеве співробітни-
цтво, яке передбачає інформаційну взаємодію між службами допомо-
ги дітям, службами охорони здоров’я, освітою та правосуддям. Іспанія, 
своєю чергою, створила програмне забезпечення доступне для всіх про-
фесіоналів у сфері освіти, охорони здоров’я та соціальних служб, що до-
помагає усім професіоналам, які працюють у регіоні отримати доступ 
до персональної інформації щодо кожного отримувача соціальних по-
слуг, забезпечити безперервність догляду та запобігти необхідності нео-
дноразово повторювати інформацію іншим професіоналам.

Відповідні платформи обміну інформацією набувають все більшого 
значення для поширення інформації; обміну спільними електронними 
записами співпрацюючих агенцій (надавачів соціальних послуг). Адже, 
окремі надавачі соціальних послуг можуть мати доступ лише до части-
ни записів інших користувачів інформацією. 

Окрім поширення інформації про соціальні послуги для невизначе-
ного кола осіб, все ж найбільш ефективним способом є налагодження 
особистого контакту між соціальним працівником та отримувачем со-
ціальної послуги по телефону за наявності потреби або регулярно у ви-
гляді персональних зустрічей. Саме такий контакт сприяє найкращо-
му пристосуванню соціальних послуг до потреб їх отримувачів. Напри-
клад, в Іспанії у процесі надання соціальної послуга інтеграції отриму-
вача у суспільство відповідні служби використовують екстрений теле-
фон для надання такої послуги. Користувачі можуть легко та в будь-який 
час зв’язатися з професіоналами (соціальними працівниками). Ще один 
спосіб ефективного інформування населення та, в першу чергу, отри-
мувачів соціальних послуг, передбачає створення комплексної інтегро-
ваної структури, яка надає різногалузеві послуги та/або надає інформа-
цію/консультації щодо можливих процедур отримання соціальних по-
слуг. Така структура є точкою «контакту» між надавачами та отримува-
чами соціальних послуг. Наприклад, у робочих центрах Німеччини ме-
дичні, психологічні, наркологічні послуги, догляд за дітьми та традицій-
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на основна допомога в рамках інтегрованої зайнятості та соціальної під-
тримки безробітних надається в одній будівлі [4, с.57-61]. це важливо 
також із точки зору повного та всебічного інформаційного забезпечення 
споживачів соціальних послуг, щоб вони могли прийняти найбільш при-
йнятне для себе рішення з приводу звернення до тих або інших суб’єктів 
надання соціальних послуг.

Разом з тим, важливим питанням у процесі обміну інформацією є за-
безпечення конфіденційності інформації про отримувача соціальних по-
слуг та забезпечення нерозголошення такої інформації. Тому, поряд із 
створенням сучасної моделі обміну інформацією, необхідно законодав-
чо закріпити персональні фінансові санкції за розголошення відповідної 
інформації уповноваженими суб’єктами. На даний момент, національне 
законодавство не містить положень, які б передбачали відповідальність 
соціальних працівників, менеджерів, уповноважених органів місцево-
го самоврядування, органів державної влади за розголошення інформа-
ції, яка стала їм відомою у процесі надання соціальних послуг населен-
ню, а також відповідальності за невиконання відповідними суб’єктами 
своїх обов’язків щодо інформування населення про соціальні послуги.

Відтак, підсумовуючи вищезазначене, робимо акцент на відсутнос-
ті у національному законодавстві положень, які б визначали порядок ін-
формування населення про соціальні послуги, а також відповідальність 
зобов’язаних суб’єктів за невиконання цього обов’язку. Відсутній меха-
нізм обміну інформацією між надавачами соціальних послуг державно-
го, комунального та приватного секторів, доведення цієї інформації до 
відома населенню, також потребує оновлення система персональної вза-
ємодії між отримувачем соціальних послуг та соціальним працівником, 
зокрема в частині застосування сучасних інформаційних каналів обмі-
ну інформацією. Запровадження відповідних змін дозволить сформува-
ти єдину інформаційну базу в України, забезпечить швидке реагуван-
ня на потреби та проблеми населення в частині надання соціальних по-
слуг, а також сприятиме ефективному використанню коштів, виділених 
на відповідні цілі.

--------------------------
1. Методичні рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) 

повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального за-
хисту населення : наказ Міністерства соціальної політики України від 
19 січ. 2016 р. № 26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-
16 (дата звернення : 06.03.2020).

2. Методичні рекомендації щодо інформування населення про соці-
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альні послуги : наказ Міністерства соціальної політики України від 28 
жовт. 2014 р. № 828. URL: : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0828739-
14/sp:max15 (дата звернення : 02.03.2020).

3. Ставлення громадськості до надання соціальних послуг на Воли-
ні: технічний звіт про проведення соціологічного опитування. К.: Ана-
літ. центр “Соціоконсалтинг”, б. в., 2007. 21 с. С.11

4. Schleicher, H. Familie und Recht: Kindschaftsrecht, Jugendhilferecht, 
Jugendschtrafrecht, Ehe und Scheidungsrecht / Hans Schleicher. Koln: 
FortisVerlag, 2003. 459 s. S.56-59.

ЕМПАТІя В ПРОфЕСІйНІй ДІяЛЬНОСТІ СУчАСНОГО 
ПОЛІЦЕйСЬКОГО

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

доцент кафедри трудового та господарського права
Харківського національного університету внутрішніх справ

м. Харків, Україна

Сьогодні, коли світом активно поширюється не лише коронавірус, 
а й паніка та страх за майбутнє, особливого значення набувають вічні 
людські цінності, про які в періоди стабільності ми часто забуваємо. 
Одна з них – емпатія. Емпа́тія (англ. empathy від (грец. patho) – співпе-
реживання) – розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої осо-
би в формі співпереживання. Слово «емпатія» походить від римського 
«patho», що означає глибоке, сильне, чутливе почуття (відчуття), близь-
ке до страждання. Префікс «ем» означає спрямований (скерований) усе-
редину.

Якщо звернутися до Філософського енциклопедичного словника, 
то суть емпатії можна визначити як здатність уявити себе на місці ін-
шої людини і зрозуміти її почуття, бажання, ідеї та вчинки. У сучасно-
му словнику етики зазначається, що емпатія представляє собою «глибо-
ке, майже безпомилкове сприйняття внутрішнього світу іншої людини, 
її прихованих емоцій і смислових відтінків; емоційна співзвучність з її 
настроєм і переживаннями; здатність усією глибиною своєї душі розу-
міти (розумом і серцем) цю людину в її інтересах.

Дослідники вирізняють два типи емпатії. У соціальній психології 
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емпатію відносять до емоційної чи когнітивної «відповіді» (реакції) на 
подразник. Емоційна емпатія складається з трьох окремих компонентів. 
Перший – це ті самі почуття, що й в іншої людини. Другий компонент, 
особисте страждання, базується на власному гіркому досвіді у відповідь 
на сприйняття чужого непростого становища. Третій емоційний компо-
нент – співчуття до іншої людини – є тим, що найчастіше асоціюється з 
вивченням емпатії в психології.

Важливо зазначити, що негативні відчуття, пов’язані з емоційною 
емпатією, не обов’язково віддзеркалюють стан іншої людини. хоча лю-
дям, які співчувають, неприємно, коли хтось падає, вони не відчувають 
такого ж фізичного болю. цей різновид емпатії особливо актуальний, 
коли йдеться про дискусії з приводу співчутливої поведінки людини. Іс-
нує позитивна кореляція між почуттям співпереживання та готовністю 
допомогти іншим. Багато найблагородніших і найгуманніших вчинків в 
історії людства, включно з наданням допомоги незнайомцям та стигма-
тизованим людям, мають емпатичні корені. Правда, науковці досі не мо-
жуть визначитись, на чому базується первинний поштовх допомагати: 
на альтруїзмі чи власних інтересах.

Професійна діяльність сучасних працівників Національної поліції 
України проходить в особливих складних специфічних умовах. Озна-
чене вносить певні корективи щодо не лише рівня компетентності по-
ліцейського, а й його особистісних ознак. На ефективність професій-
ної діяльності поліцейських впливають низка як об’єктивних, так і 
суб’єктивних чинників, зокрема: креативність, компетентність, профе-
сійність мислення, емоційний стан, здатність аналізувати власні знання, 
поведінку, дії. 

Відтак, поліцейським особливо необхідні чіткий самоконтроль, ви-
соке самовладання, здатність оперативно приймати певні рішення, ке-
рувати службовими операціями, своєю та поведінкою підлеглих, влас-
ними емоціями, а також володіти необхіднимм рівнем емпатії. Профе-
сійна діяльність поліцейських має низку специфічних особливостей та 
її успішність визначається не тільки професійними знаннями і навичка-
ми, а й уміннями реалізувати їх у своїй діяльності за рахунок розвитку 
професійних якостей особистості. Однією з важливих особистісно про-
фесійних якостей вважається вміння співпереживати і сприймати емо-
ційні стани іншого, тобто здатність до емпатії, а також наявність нави-
чок встановлення адекватних й емоційно сприятливих відносин з інши-
ми людьми, вміння аналізувати власну поведінку й поведінку оточую-
чих, людяне ставлення до співгромадян, етичність, наявність глибокої 
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інтуїції. Здійснений аналіз наявної літератури дозволяє дійти висновку, 
що емпатія, як якість особистості професіонала, являє собою емоцій-
не розуміння, прагнення відчувати та розуміти інших людей, сприймати 
їхню позицію, розуміти внутрішній світ, проникатись їхніми проблема-
ми, настроєм і переживаннями. 

Отже, професійна емпатія має відповідати загальному високому по-
казникові емпатії; умінню ідентифікувати й аналізувати міміку та пан-
томіміку; умінню врегульовувати конфлікти; самокритичності; висо-
кому рівню самоконтролю й адекватному сприйняттю критики у свою 
адресу; розвиненим комунікативним якостям (включаючи вміння слуха-
ти); нормальному рівню вираженості тривожності та відрізнятися чут-
ливістю й інтересом до потреб і проблем оточуючих. В сучасних умо-
вах діяльності поліцейських, успіх виконуваної ними роботи, ефектив-
ність спільної праці, психологічний клімат у колективі значною мірою 
залежать від уміння контролювати свою поведінку, стримувати почуття, 
урівноважувати емоції, попри вимоги ситуації чи оточуючих. 

Насамкінець, варто зазначити, що у багатьох випадках життя надмір-
на емпатія шкодить. Наприклад, занадто емпатичний керівник не змо-
же об’єктивно виконувати власні обов’язки та конструктивно керува-
ти підлеглими. Людина, яка постійно вмикається в переживання емо-
цій інших, рано чи пізно прийде до емоційного вигорання. Проте, варто 
пам’ятати, що професія поліцейського пред’являє підвищені вимоги до 
його особистості. Так, зокрема Правилами етичної поведінки поліцей-
ських, затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
09.11.2016 № 1179 прямо передбачено, що поліцейський повинен «ви-
являти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупередже-
но ставитися до кожного, незважаючи на расову чи національну прина-
лежність, мову, стать, вік, віросповідання, політичні чи інші переконан-
ня, майновий стан, соціальне походження чи статус, освіту, місце про-
живання, сексуальну орієнтацію або іншу ознаку; поводитися стримано, 
доброзичливо, відкрито, уважно і ввічливо, викликаючи в населення по-
вагу до поліції і готовність співпрацювати; контролювати свою поведін-
ку, почуття та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипа-
тіям, неприязні, недоброму настрою або дружнім почуттям впливати на 
прийняття рішень та службову поведінку». Відтак, у службовій діяль-
ності поліцейський повинен віртуозно балансувати між людською емпа-
тією та професійною неупередженістю.
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ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННя 
У ПРОфСПІЛКОВІ СОюЗИ

Кохан Н. В.
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права
навчально-наукового Юридичного інституту

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна

Стратегічною метою системної трансформації українського суспіль-
ства є побудова сучасної демократичної, соціальної і правової європей-
ської держави, здатної адекватно й ефективно відповідати на викли-
ки глобалізації. Соціальність держави, крім багатьох інших індикато-
рів суспільного розвитку, вимірюється результативністю діяльності про-
фесійних спілок, що базується на принципах законності та гласності, 
та спрямована на вдосконалення систем і механізмів соціального захис-
ту працівників, забезпечення основних соціальних гарантій зайнятим, у 
тому числі шляхом проведення ефективного соціального діалогу. Проф-
спілки, які представляють найманих працівників, виступають реальною 
силою на переговорах із роботодавцем щодо визначення умов праці, 
сприяють розвитку соціально орієнтованого ринку робочої сили. Фор-
мування впливових профспілок, спроможних ефективно захищати ін-
тереси працівників, є невід’ємним атрибутом цивілізованої держави [1].

Вагомими причинами скорочення участі працівників у профспілко-
вих організаціях Україні є їх недієвість, слабка захисна діяльність проф-
спілок, залежність та підконтрольність голів профспілкових організацій 
роботодавцю. Також слід наголосити, що у секторі малого та середнього 
бізнесу взагалі профспілкова діяльність як така відсутня.

За даними соціологічного дослідження, проведеного з 7 по 14 люто-
го 2019 р., соціологічною службою центру Разумкова профспілкам до-
віряють 23,1 % опитаних, не довіряють 57,5 % респондентів[2]. Також, 
за даними дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН Украї-
ни, найефективнішою формою колективних дій, спрямованих на захист 
своїх трудових прав робітники визнають переговори працівника з адмі-
ністрацією [1] а не захист через профспілки.

З врахуванням таких обставин, у державі вже давно назріла необ-
хідність переглянути підходи до розуміння профспілкової діяльності та 
підходи до формування профспілкових органів.
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У Загальній декларації прав людини статтею 20 проголошується пра-
во кожної людини на вільні мирні збори та ч.4 статті 23 право кожної 
людини на створення професійних союзів і входити до них для захисту 
своїх інтересів [3].

У відповідності Загальній декларації прав людини, стаття 11 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод, також прогаран-
тувала кожному право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання 
з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступа-
ти до них для захисту своїх інтересів.

Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком 
тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспіль-
стві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для за-
хисту прав і свобод інших осіб [4].

Беручи до уваги вищезазначені міжнародні акти, Європейська соці-
альна хартія (переглянута) також визначає, що усі працівники та робото-
давці мають право на свободу об’єднання у національні або міжнарод-
ні організації для захисту своїх економічних i соціальних інтересів. Так, 
статтею 5 Європейської соціальної хартії (переглянутої), прогарантова-
не право, метою якого є забезпечити здійснення або сприяння здійснен-
ню свободи працівників i роботодавців створювати місцеві, національні 
або міжнародні організації для захисту своїх економічних i соціальних 
інтересів та вступати у такі організації, Сторони зобов’язуються, що на-
ціональне законодавство жодним чином не обмежуватиме цю свободу 
та не використовуватиметься для її обмеження [5].

У відповідності міжнародним соціальним стандартам, стаття 36 Кон-
ституції України, також закріпила відповідне право громадяни України 
на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і захис-
ту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціаль-
них, культурних та інших інтересів.

Так, ч 3 ст.36 Конституції України закріпила право громадян на участь 
у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-
економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими ор-
ганізаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтереса-
ми за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються 
без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі про-
фесійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у профе-
сійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і закона-
ми України [6].
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Отож, вищезгаданими міжнародними актами та Європейською со-
ціальною хартією (переглянутою), тільки продеклароване право особи 
на свободу об’єднання для захисту своїх економічних i соціальних ін-
тересів. Конституція України та зокрема Закон України «Про професій-
ні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначає, механізм реалізації 
права громадян на таке об’єднання через участь у професійних спілках 
для захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Якщо звертатись до Закону України Про професійні спілки, їх пра-
ва та гарантії діяльності [7], яким визначено особливості правового ре-
гулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних 
спілок, то даний закон визначає професійну спілку (профспілку) як до-
бровільну неприбуткову громадську організацію, що об’єднує грома-
дян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудо-
вої) діяльності (навчання).

У подальшому, визначаючи зміст поняття первинна організація 
профспілки, закон вказує на те, що це добровільне об’єднання членів 
профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в уста-
нові, організації незалежно від форми власності і виду господарювання 
або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечу-
ють себе роботою самостійно, або навчаються в одному закладі освіти.

Із цього, можна зробити висновок, про те, що її членами можуть бути 
особи, «…які, як правило, працюють на одному підприємстві, в устано-
ві, організації…або навчаються в одному закладі освіти». Саме слово-
сполучення «…як правило…» дає можливість стверджувати про те, що 
дане правило є диспозитивним і допускає протилежну поведінку.

Також, враховуючи визначення профспілкової організації, які закрі-
плені міжнародним законодавством, Конституцією України та відповід-
ним Законом, слід розглядати профспілки як добровільні, неприбуткові, 
громадські організації, які створюватимуться поза місцем роботи своїх 
членів. Для здійснення своєї діяльності та представництва своїх членів, 
будуть направлятися представники профспілкової організації до якої 
входитимуть працівники. Така діяльність буде фінансуватись із член-
ських внесків своїх членів. 

Тому, виведення профспілкової організації з підприємств, установ 
та організацій надасть їм можливість об’єктивно, незалежно від інтере-
сів роботодавця, представляти та захищати інтереси своїх членів, бути 
ефективним регулятором при захисту інтересів найманих працівників 
так і при проведенні колективних переговорів. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАчЕННя ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
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Лещух Д. Р.
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юридичного факультету Львівського національного 
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В умовах стрімкого розвитку сучасних інформаційних технологій, 
впровадження інновацій як у виробничу сферу так і в сферу послуг в 
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системі функціонування українського ринку праці відбувається форму-
вання та розвиток нових нестандартних моделей зайнятості. Зміна мо-
делей стандартної зайнятості пов’язана в першу чергу зі змінами у га-
лузевій структурі зайнятості, в якій неухильно зростає частка працюю-
чих у сфері послуг.

Науково-технічний прогрес, революція в комп’ютерних та інфор-
маційних технологіях зумовлюють потребу в працівниках, які могли б 
функціонувати віддалено в умовах гнучкого робочого режиму. це дає 
змогу ринку праці, як головному регулятору трудових відносин, стиму-
лювати створення нових ефективних робочих місць, збільшити пито-
му вагу нестандартних форм трудової зайнятості, які будуть більш кон-
курентними внаслідок їх гнучкішого правового регулювання. Процеси, 
які спостерігаються на вітчизняному ринку праці дозволяють працівни-
кам вільно обирати нові форми реалізації свого трудового потенціалу. В 
таких умовах, одним із пріоритетних завдань науки трудового права, є 
дослідження феномену цифрового кочівництва (цифрового номадизму, 
digital nomad), тобто існування групи людей, яка веде «мобільний спо-
сіб життя», постійно змінюючи місця проживання, а також використо-
вує цифрові телекомунікаційні технології для виконання своїх профе-
сійних завдань. Саме тому виникає необхідність дослідити не тільки те-
оретичну складову цього питання, а й запропонувати науково обґрунто-
вані напрями державної політики щодо правового регулювання згаданої 
форми нестандартної зайнятості в системі функціонування вітчизняно-
го ринку праці.

цифрові кочівники, як й інші працівники, які здійснюють свою тру-
дову діяльність віддалено, не залежать від територіального розташуван-
ня організації або конкретного клієнта, з якими вони працюють, однак 
їх характерною рисою є надзвичайно високий рівень мобільності. Най-
частіше вони повністю відмовляються від ідеї постійного простору для 
роботи або життя. Прагнення знаходитися в постійному русі і свобо-
да реалізації цього прагнення є стрижнем способу життя цифрового но-
мада. Більшість дослідників при визначенні цифрового кочівника ви-
діляють три ключові характеристики: свобода вибору, свобода перемі-
щень і вільне володіння новітніми інформаційними та комунікаційними 
технологіями. Як відзначає Д.Є. Добринська, сучасні засоби комуніка-
ції дозволяють здійснювати професійну діяльність без будь-яких часо-
вих і просторових обмежень, в режимі он-лайн, що дає можливість вза-
ємодії з роботодавцем (клієнтом) з будь-якої точки світу, поєднуючи ро-
боту зі своїми дозвільними уподобаннями (подорожами). Таким чином, 
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цифровий кочівник - це індивід, який усвідомлено вибирає такий спосіб 
життя, що дозволяє йому працювати віддалено, використовуючи сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, і, одночасно, постійно (або до-
сить регулярно) переїжджати з місця на місце.

З врахуванням такого визначення, можемо зробити висновок, що 
праця цифрового кочівника може мати ознаки як дистанційної роботи, 
так і фрілансу.

Стаття 60-2 КЗпП України визначає дистанційну роботу як таку фор-
му організації праці, за якої робота виконується працівником поза робо-
чими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним 
органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дис-
танційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе 
відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці 
на ньому.

При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на влас-
ний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудо-
вого розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором. Поря-
док і строки забезпечення працівників, які виконують роботу дистан-
ційно, необхідними для виконання ними своїх обов’язків обладнанням, 
програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та інши-
ми засобами, порядок і строки подання такими працівниками звітів про 
виконану роботу, розмір, порядок і строки виплати працівникам компен-
сації за використання належного їм або орендованого ними обладнання, 
програмно-технічних засобів, засобів захисту інформації та інших за-
собів, порядок відшкодування інших пов’язаних з виконанням дистан-
ційної роботи витрат визначаються трудовим договором про дистанцій-
ну роботу.

У разі відсутності у трудовому договорі положення про забезпечення 
працівників необхідними для виконання ними своїх обов’язків облад-
нанням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформа-
ції та іншими засобами таке забезпечення покладається на власника або 
уповноважений ним орган, який організовує встановлення та технічне 
обслуговування відповідних засобів, а також оплачує витрати, пов’язані 
з цим. Працівнику, який виконує дистанційну роботу, гарантується пері-
од вільного часу для відпочинку (період відключення), під час якого пра-
цівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний 
зв’язок з власником або уповноваженим ним органом, і це не вважаєть-
ся порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни. Пе-
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ріод вільного часу для відпочинку (період відключення) визначається у 
трудовому договорі про дистанційну роботу.

Стосовно фрілансу слід відзначити, що в науці відсутня єдина кон-
цепція розуміння цього поняття. Організація праці фрілансерів істот-
но відрізняється від організації праці у традиційних формах зайнятос-
ті найманих працівників. Для неї втрачають сенс такі поняття як робо-
чий час, норма робочого часу, час відпочинку та ін. Важливим є лише 
трудове завдання, термін його виконання та результат роботи, а також 
розмір оплати. Фрілансер (від англ. freelancer) — це вільний праців-
ник, самозайнята особа або позаштатний працівник, який виконує ра-
зове замовлення або тимчасову роботу без зарахування до штату ком-
панії. Таке визначення наведено в листі Мінсоцполітики від 15 трав-
ня 2008 р. № 105/13/116-08, хоча можливі й інші тлумачення. В нау-
кових джерелах наводять наступне визначення: фріланс – це вид люд-
ської діяльності, представлений у формі самозайнятості, яка виража-
ється у наданні послуг, переважно віддалено, на засадах короткотермі-
нового договору на певний перелік робіт між замовником та виконав-
цем, поза штатом організації. А, фріласери, відповідно, – це люди, ко-
трі надають ці послуги. Вказане споріднює відносини фрілансу скорі-
ше з цивільно-правовими відносинами підряду ніж з трудовими відно-
синами. У випадку відсутності письмового договору між роботодавцем 
та фрілансером досить важко визначити юридичну природу таких від-
носин. В.А. Андронова справедливо відзначає, що про цивільно-правові 
відносини підряду чи інші цивільно-правові, чи господарсько-правові 
договірні відносини можна говорити у випадках, коли фрілансер є само-
стійним організаційно відокремленим суб’єктом господарювання (фі-
зична особа-підприємець, представник вільної професії, наприклад, ад-
вокат, нотаріус, приватний виконавець тощо) та саме у цьому правово-
му статусі виконує на договірній основі певну роботу чи надає послу-
гу. Якщо роботу виконує звичайна фізична особа то про підряд мож-
на вести мову лише у випадку разового характеру такої роботи. Якщо 
ж наявна систематичність виконання роботи за певною спеціальністю 
та відсутність організаційно-правової відокремленості як самостійно-
го суб’єкта господарювання, то саме наявність цих ознак відрізняють 
фріланс як організаційну форму трудових відносин від підряду та ін-
ших цивільно-правових чи господарсько-правових договірних відно-
син. Водночас у зв’язку з тим, що на сьогоднішній день фріланс не пе-
редбачений чинним трудовим законодавством України, фрілансери фак-
тично знаходяться у правовому вакуумі, змушені або реєструватися 
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як суб’єкти підприємницької діяльності, або працювати нелегально. У 
зв’язку з цим можна погодитись із висновком В.А. Андронової про наяв-
ність нагальної необхідності закріпити у трудовому законодавстві таку 
форму трудових відносин як фрілансинг та визначити порядок оформ-
лення таких відносин.

25 лютого 2021 року уряд схвалив проект Закону України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулюван-
ня деяких нестандартних форм зайнятості”, яким вводиться новий вид 
трудового договору – трудовий договір з нефіксованим робочим часом. 
Під цим поняттям розуміють особливий вид трудового договору, умова-
ми якого заздалегідь не встановлено конкретний час виконання роботи, 
обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надан-
ня власником або уповноваженим ним органом передбаченої цим тру-
довим договором роботи без гарантування того, що така робота буде на-
даватися постійно. 

Власник або уповноважений ним орган самостійно визначає необ-
хідність та час залучення працівника до роботи, обсяг роботи та в пе-
редбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим 
роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відпо-
відної роботи. При цьому повинні бути дотримані вимоги законодавства 
щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку. 

Переваги для працівника полягають у можливості поєднувати робо-
ту з іншою діяльністю, не порушуючи умови трудового договору, а та-
кож у можливості планувати свою діяльність в залежності від поставле-
них завдань. Зокрема, цифрові кочівники зможуть укласти необмежену 
кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом за умови 
можливості виконання роботи, не порушуючи зобов’язання за договора-
ми з усіма роботодавцями. При цьому вони матимуть ті ж самі соціаль-
ні та трудові права та гарантії, що надаються за стандартним трудовим 
договором. Зокрема, таким працівникам має встановлюватися гаранто-
вана мінімальна кількість оплачуваних робочих годин на місяць, що за-
безпечуватиме їм регулярну оплату. З цього вбачається, що такий вид 
трудового договору зберігає всі необхідні вимоги трудового законодав-
ства щодо прав та обов’язків роботодавців та працівників, при цьому до-
зволяючи їм регулювати свої відносини більш вільно та взаємовигідно. 

Отже, прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних 
форм зайнятості” дозволить на законодавчому рівні врегулювати робо-
ту “цифрових кочівників”, забезпечивши дотримання трудових прав та 
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обов’язків цієї категорії працівників так їх роботодавців. Разом із За-
коном України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення правового регулювання дистанційної роботи”, законо-
проект про трудовий договір з нефіксованим робочим часом модерні-
зує трудове законодавство України та надасть можливість врегулювати 
певні види відносин між цифровими кочівниками та роботодавцями, які 
в сучасних реаліях є неврегульованими, а їх сторони – незахищеними.

ПРАВО НА ГІДНЕ СТАВЛЕННя ДО ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ 
У чИННОМУ ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАїНИ

Парпан Т. В.
кандидат юридичних наук, 

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

м. Львів, Україна

Досягнути більшого єднання між державами задля збереження та 
подальшого здійснення прав людини та основних свобод, стало одним з 
завдань, які поставили перед собою Уряди держав, що підписали Євро-
пейську соціальну хартію (далі - хартія), будучи членами Ради Європи. 
Поряд з цим, це стало і завданням України, яка 21 грудня 2006 року ра-
тифікувала цей документ. Серед зобов’язань, взятих на себе внаслідок 
ратифікації, Україна мала запровадити у чинне законодавство закріпле-
не статтею 26 хартії право всіх працівників на гідне ставлення до них на 
роботі шляхом поглиблення поінформованості, поширенням інформації 
про сексуальні домагання та про систематичні непорядні або явно нега-
тивні та образливі дії щодо окремих працівників на робочому місці або 
у зв’язку з виконанням роботи, та сприяти запобіганню таким домаган-
ням та діям і вживати всіх відповідних заходів для захисту працівників 
від такої поведінки. Проте, тривалий час після ратифікації хартії, істот-
них змін у чинному вітчизняному законодавстві, які б сприяли реаліза-
ції цього права на практиці, не відбувалося. 

Разом з тим, звернемо увагу, що на момент ратифікації хартії, Украї-
на вже мала окремі напрацювання у цьому напрямку. Так, зокрема, при-
йнятий 28 червня 1996 року Основний Закон України визнав «гідність» 
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найвищою соціальною цінністю (ст.3) та закріпив статтею 28 загальне 
право кожного на повагу до його гідності, заборонивши вчиняти такі дії, 
як: катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність осо-
би поводження з нею або покарання. 

Пізніше, 1 січня 2006 р. набрав чинність, прийнятий 8 вересня  
2005 р. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», який закріпив визначення поняття «сексуальні до-
магання». Відповідно до ст.1 зазначеного закону, сексуальні домагання 
– це дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякуван-
ня, непристойні зауваження) або фізично (дотримання, поплескування), 
що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах тру-
дового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування. Нагада-
ємо, що у пункті 1 статті 26 хартії це поняття згадується як неправомір-
на поведінка щодо якої повинні бути вжиті всі запобіжні заходи для за-
хисту працівників від такої поведінки.

Аналізуючи ситуацію щодо реалізації Україною окремих положень 
хартії, у тому числі її ст. 26, за період з 1 січня 2013 року до 31 грудня 
2016 року, Урядом України у своїй Десятій національній доповіді було 
відзначено, що від національних судів не надходило інформації про на-
явність судових справ, пов’язаних з сексуальними домаганнями на ро-
бочому місці. Разом з цим, тут же зафіксовано, що відповідно до за-
ключного висновку до Шостої доповіді Європейського комітету соці-
альних прав (2014 рік) національна ситуація в Україні не відповідає п.1 
ст.26 хартії на підставі того, що не було встановлено, що працівникам 
надається необхідний і ефективний захист від сексуальних домагань на 
робочому місці або у ситуації, яка має відношення до роботи.

З цього приводу, хотілося б додати, що фізичний та психологічний 
стан працівника, щодо якого вчинялися дії сексуального характеру на 
роботі, які принижували чи ображали його, у більшості випадків спону-
кають такого працівника до звільнення з роботи за власним бажанням. 
Після чого, працівнику довести фактичні дані, які б підтверджували що 
мали місце сексуальні домагання щодо нього на роботі, які і обумови-
ли таке звільнення, дуже важко. На практиці, суди, як правило, такі по-
зови не задовольняють, посилаючись на те, що звільнення було волеви-
явленням самого працівника, яке зафіксовано у його заяві на звільнення. 

Ситуація із втіленням у національне законодавство положень, які б 
сприяли захисту працівників від систематичних непорядних або явно 
негативних та образливих дій щодо окремих працівників на робочому 
місці або у зв’язку з виконанням роботи, які містить п. 2 ст.26 хартії, ви-



«ЄВРОПЕйСьКА СОцІАЛьНА хАРТІЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
РЕАЛІЗАцІї СОцІАЛьНИх ПРАВ В УМОВАх ГЛОБАЛІЗАцІї»

112

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

дається більш обнадійливою.
Так, насамперед, відзначимо, що 6 вересня 2012 року було при-

йнято Закон України «Про засади запобігання та протидії дискриміна-
ції в Україні» № 5207-VI, яким однією з форм дискримінації виділено 
«утиск» (ст.5). Згідно з статтею 1 цього закону, утиск – це небажана для 
особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якою є прини-
ження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосов-
но такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зне-
важливої атмосфери.

Як бачимо, дії описані у п.2 ст.26 хартії, цілком відповідають понят-
тю утиску. 

І хоча закріплення поняття утиску у чинному законодавстві України 
є важливим кроком на шляху реалізації п.2 ст.26 ЄСх, проте Європей-
ський комітет соціальних прав у вже згаданій Доповіді, прийшов до ана-
логічних висновків як і щодо стану реалізації п.1 ст.26 хартії, а саме: в 
Україні працівники не отримують необхідного та ефективного захисту 
від морального (психологічного) переслідування на робочому місці або 
у ситуації, яка має відношення до роботи. 

Відповідаючи на наведені зауваження, Уряд України зазначив, що як 
на державних, так і приватних підприємствах (установах) приймаються 
відповідні локальні акти, зокрема корпоративні кодекси етики, які міс-
тять положення щодо недопущення будь-який погроз, сексуальних до-
магань, переслідувань чи будь-яких інших утисків під час виконання 
працівником своїх трудових обов’язків.

Зауважимо, що вказівка на закріплення на локальному рівні, зокре-
ма у колективних договорах, положень щодо заборони дискримінації, 
з’явилася у 2012 році, внаслідок змін, внесених до ч.2 ст.7 Закону Укра-
їни «Про колективні договори та угоди» від 1 липня 1993 р. 

Важливим кроком, на шляху втілення п.26 Європейської соціальної 
хартії (переглянутої) в українське правове поле, стали також внесені 4 
лютого 2021 року зміни до Кодексу законів про працю, якими було за-
кріплено в ч.10 ст.60-2 право працівника вимагати від роботодавця тим-
часове, строком до двох місяців, переведення на дистанційну роботу, 
якщо на робочому місці стосовно нього були вчинені дії, що містять 
ознаки дискримінації. 

Такий запобіжний захід надає можливість працівнику уникнути, не-
хай і не на тривалий час переслідування на робочому місці. Водночас, 
це, по-перше, дає час роботодавцю розібратися з ситуацією, що склала-
ся в колективі та стабілізувати її, по-друге, надає можливість працівни-
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ку вжити інших заходів для захисту своєї гідності на робочому місці. 
Але, скористатися таким правом тимчасового переведення на дистан-
ційну роботу працівник зможе лише за умови, що роботодавець не від-
мовить йому у цьому. Відмова ж роботодавця у такому переведенні по-
винна бути обґрунтована: або не можливістю виконання дистанційної 
роботи, зважаючи на трудову функцію працівника, або ж якщо праців-
ник не навів фактів, які підтверджують, що дискримінація, сексуальне 
домагання чи інші форми насильства мали місце.

Підсумовуючи, зазначимо, що загалом законотворчий процес щодо 
запровадження у чинне трудове законодавство норм, які б запобігали 
утиску працівників на роботі, відбувається дуже повільно. Наведені за-
конодавчі положення лише вказують на можливі прояви неправомірних 
дій, які направлені на приниження гідності працівника у трудових пра-
вовідносинах, але не захищають працівника від таких зазіхань. Сприяє 
цьому і відсутність відповідальності за таку дискримінаційну поведінку.

ДИРЕКТИВА ЄС 2001/23/ЄС ВІД 12 БЕРЕЗНя 2001 РОКУ 
яК юРИДИчНА ГАРАНТІя ОхОРОНИ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

У РАЗІ ПЕРЕДАчІ ПІДПРИЄМСТВА АБО БІЗНЕСУ

Раневич О. Ю. 
кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Сучасні економічні процеси в державах із розвиненою ринковою 
економікою, а також, диференціація форм та видів господарювання 
ставлять на порядок денний світового товариства забезпечення гарантій 
прав працівників у разі зміни власника юридичної особи. 

Законодавчим актом Європейського Союзу, який покликаний вста-
новити та втілити у національних нормах права такі гарантії є Дирек-
тива Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року про наближення законів 
держав-членів, 

що стосуються охорони прав службовців у випадку передачі під-
приємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових 
структур. 



«ЄВРОПЕйСьКА СОцІАЛьНА хАРТІЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
РЕАЛІЗАцІї СОцІАЛьНИх ПРАВ В УМОВАх ГЛОБАЛІЗАцІї»

114

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

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

ця Директива, передусім, спрямована на охорону прав та законних 
інтересів працівників у разі зміни їхнього роботодавця. 

Питання охорони прав працівників у випадку зміни власника підпри-
ємства в світлі Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року на-
були свого активного дослідження в науці трудового права. Сучасний 
стан досліджень вказує нам не лише на актуальності та своєчасності по-
ложень Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року, а ще й на 
наявності низки проблем їхньої імплементації в національному трудо-
вому законодавстві. 

Раніше, у Плані імплементації Директиви Ради 2001/23/ЄС про на-
ближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав праців-
ників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частини, схва-
леному розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2015 року за-
значалось про те, що на сьогодні положення Директиви враховані лише 
частково, зокрема, вони втілені у нормах Кодексу законів про працю 
України та Закону України “Про колективні договори і угоди”. Тому, за-
лишаються відкритими питання імплементації цієї Директиви та узго-
дження із нею трудового законодавства нашої держави.

Так, ст. 3 Директиви 2001/23/ЄС встановлює важливу гарантію для 
працівників, яка полягає в передачі прав і обов’язків, що є результатом 
трудового договору або відносин зайнятості до нового роботодавця. У 
зв’язку із чим, 

усі домовленості працівника та його роботодавця, що були досягнуті 
між ними на день передачі підприємства, бізнесових структур або час-
тин підприємства або бізнесових структур зберігають свою юридичну 
силу та є обов’язковими для нового роботодавця.

Аналогічні положення закріплені в національному законодавстві, а 
саме 

ч. 3 ст. 36 Кодексу законів про працю України встановлює правила, 
згідно з якими, зміна підпорядкованості підприємства, установи, орга-
нізації не припиняє дії трудового договору. Наступною гарантією, яка 
міститься у вітчизняному трудовому праві є продовження дії трудового 
договору працівника в разі зміни власника підприємства, а також у разі 
його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворен-
ня). І в цих умовах припинення трудового договору з ініціативи власни-
ка або уповноваженого ним органу є можливим лише у випадку скоро-
чення чисельності або штату працівників.

Разом з тим, якщо положення Директиви Ради 2001/23/ЄС щодо ін-
дивідуальних трудових договорів знайшли своє відображення в нормах 
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трудового законодавства України, то дещо іншою є ситуація у сфері пра-
вового регулювання збереження юридичної сили колективних догово-
рів. це пояснюється тим, що ч. 3 ст. 3 Директиви встановлює для ново-
го роботодавця обов’язок дотримуватися термінів та умов, погоджених 
в будь-якому колективному договорі до дати припинення або закінчен-
ня терміну дії цього колективного договору, або набуття чинності або за-
стосування іншого колективного договору. Період, на який встановлено 
таке правило може бути обмежений національним законом, але він не 
може бути меншим одного року.

Однак, ч. 6 ст. 9 Закону України “Про колективні договори і угоди” 
встановлює правило, згідно з яким у разі зміни власника підприємства 
чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, 
але не більше одного року. Тобто, Директива вимагає від держав запро-
вадження періоду, який не може бути меншим одного року, натомість, 
національний Закон встановлює період, який не перевищує одного року.

Проблемною є й імплементація ст. 5 Директиви Ради 2001/23/ЄС, 
яка встановлює гарантії захисту трудових прав та інтересів праців-

ників на стадії банкрутства (неплатоспроможності) роботодавця. Та-
кож, необхідним є впровадження в законодавстві процедур оплати бор-
гів роботодавця, які становлять результат будь-яких трудових договорів 
або відносин зайнятості і підлягають оплаті перед передачею, або перед 
відкриттям справ щодо його неплатоспроможності, як цього вимагають 
норми Директиви.

Не знайшла своєї імплементації Директива Ради 2001/23/ЄС й щодо 
інформаційного повідомлення, консультацій та представництва праців-
ників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин 
підприємств або бізнесових структур. У зв’язку із чим, національне за-
конодавство необхідно доповнити приписами, які б встановлювали:

1) обов’язок роботодавця повідомити працівників (їх представни-
ків), 

на яких впливає передача підприємства про: дату або запропонова-
ну дату передачі; причини для передачі; юридичні, економічні і соціаль-
ні наслідки передачі для працівників; будь-які заходи, передбачені щодо 
працівників. Таке повідомлення повинно бути вчасним, а саме здійсне-
но перш ніж передача буде виконана і матиме вплив на працівників, 
умови їхньої роботи та зайнятості;

2) попереднє проведення консультацій із працівниками (їхніми пред-
ставниками) щодо тих заходів, які матимуть на них вплив, а також до-
сягнення спільних домовленостей (угод);
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3) компетентні органи та механізми захисту прав та інтересів пра-
цівників, коли передача, що здійснюється, викликає зміни у бізнесі, які 
імовірно можуть спричинити серйозну шкоду для значної кількості пра-
цівників.

У підсумку можна зробити висновки про те, що Директива Ради 
2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року слугує ефективним юридичним 
інструментом охорони та захисту прав працівників у випадку переда-
чі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізне-
сових структур. Норми цієї Директиви визначають ключові положення 
щодо збереження не лише трудових відносин між працівником та новим 
роботодавцем, а й в повній мірі гарантування незмінності умов праці 
та досягнутих домовленостей із попереднім роботодавцем. Варто кон-
статувати те, що наша держава імплементувала Директиву в національ-
ному законодавстві не в повному обсязі. Тому, законодавець змушений 
не лише привести у відповідність норми трудового права, а й створити 
нові, які б гарантували низку прав працівників, яких сьогодні вітчизня-
не трудове право не закріплює.

РОЛЬ ЄВРОПЕйСЬКОї СОЦІАЛЬНОї хАРТІї 
У ПРАВОВІй СИСТЕМІ ЄВРОПЕйСЬКОГО СОюЗУ

Рим О. М. 
кандидат юридичних наук, 

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

м. Львів, Україна

Європейська соціальна хартія, що була ухвалена в рамках Ради Євро-
пи 1961 та переглянута 1996 року, у сфері забезпечення економічних та 
соціальних прав мала б встановити механізм їхнього захисту подібний 
до того, що його було гарантовано за Конвенцією про захист прав люди-
ни та основоположних свобод. 

Усі держави-члени ЄС є членами Ради Європи та ратифікували Єв-
ропейську соціальну хартію (далі ЄСх). Щоправда обсяг відповідних 
зобов’язань держав різниться, адже кожна з них самостійно визначи-
ла, яку кількість положень хартії ратифікувати. І лише Франція та Пор-
тугалія зобов’язались виконувати Європейську соціальну хартію (пере-
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глянуту) у повному обсязі. ця вибірковість щонайменше дивує, оскіль-
ки часто держави-члени ЄС, що вже ухвалили на виконання вимог ЄС 
акти, які гарантують однаковий, або навіть вищий рівень захисту, аніж 
той, що встановлений за ЄСх, все ж вирішують не у повному обсязі бра-
ти участь у системі захисту соціальних прав Ради Європи, яка пропонує 
юридично еквівалентні гарантії. 

Попри це, взаємовплив ЄСх та законодавства ЄС незаперечний. 
Найперше треба зауважити, що ЄСх згадується в установчих договорах 
ЄС. Зокрема, у преамбулі Договору про ЄС читаємо, що Союз підтвер-
джує свою відданість основоположним соціальним правам, які визначе-
но в Європейській соціальній хартії, підписаній у Туріні 18 жовтня 1961 
року, та в хартії Співтовариства про основні соціальні права працівни-
ків 1989 року. Згодом у статті 151 Договору про функціонування ЄС, яка 
визначає соціальні цілі цього Співтовариства, наголошено, що Союз та 
держави-члени, пам’ятаючи про основоположні соціальні права, визна-
чені в Європейській соціальній хартії, зобов’язуються:

- сприяти зайнятості, поліпшувати умови життя та праці для ство-
рення можливості їх гармонізації, водночас підтримуючи процес вдо-
сконалення; 

- забезпечити належний соціальний захист; 
- підтримувати діалог між соціальними партнерами та розвиток люд-

ських ресурсів заради досягнення тривалого високого рівня зайнятості 
та боротьби проти виключення.

Низка положень вторинного законодавства ЄС стали прототипами 
відповідних норм, які були включені до Додаткового протоколу до Єв-
ропейської соціальної хартії 1988 року та до Європейської соціальної 
хартії (переглянутої). це насамперед:

- Директива Ради 91/533/ЄЕС про обов’язок роботодавця інформу-
вати працівників про умови, які застосовують до трудового договору чи 
трудових відносин, норми якої знайшли своє відображення у статті 2 
ЄСх (переглянутої) про право на справедливі умови праці;

- Директива Ради 94/33/EC про охорону молоді на роботі, окремі 
норми якої продубльовано у статті 7 ЄСх (переглянутої);

- Директива 1992/85/ЄЕС про встановлення заходів із заохочення по-
ліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які 
нещодавно народили, чи годувальниць, яка стала «джерелом натхнен-
ня» для положень статті 8 ЄСх (переглянутої) щодо права зайнятих жі-
нок на захист материнства, особливо під час нічної роботи.

Одночасне функціонування на теренах Європи двох систем захисту 
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соціальних прав зумовлює ризик виникнення суперечливих зобов’язань 
щодо одного і того ж правового контексту. Приміром, реформування 
трудового законодавства у Швеції, що відбулось після ухвалення рішен-
ня Суду ЄС у справі Лаваль (2007 р.), Європейським комітетом з соці-
альних прав було інтерпретовано як таке, що суперечить вимогам ЄСх.

Ігнорування ЄСх також трапляється внаслідок виконання приписів, 
адресованих державам-членам єврозони в межах т.зв. Європейського 
семестру або ж у разі отримання фінансової допомоги від ЄС, як це від-
булось, приміром, із Грецією.

Прагнучи знайти вихід із такої суперечливої ситуації на рівні ЄС 
було запропоновано чотири ймовірні варіанти розвитку подій. Перший 
з них апелює до Суду ЄС та визначає саме за ним основну роль щодо 
встановлення співвідношення положень ЄСх та хартії основополож-
них прав ЄС, які співмірно гарантують соціально-трудові права. Зре-
штою Суд ЄС також може черпати натхнення з ЄСх для розвитку пра-
вового забезпечення основоположних трудових прав ЄС, як це є примі-
ром із Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, 
і таким чином ототожнити значимість ЄСх для правопорядку ЄС із тим, 
яким наділено Конвецію. Сьогодні ж Суд ЄС наголошує, що ЄСх, яка 
в тій чи іншій мірі ратифікована усіма державами-членами ЄС, забезпе-
чує авторитетний перелік соціальних прав, які є консенсусними на рівні 
ЄС. Водночас випадки посилання на цей правовий акт у практиці Суду 
ЄС трапляються рідко.

Другий варіант вирішення пропонує з’ясовувати вплив ЄСх, що його 
вона здійснює на правопорядок ЄС, шляхом врахування її положень у 
правотворчих ініціативах Європейської Комісії. Тож перш ніж пропо-
нувати оновлення правового забезпечення соціальних прав ЄК повинна 
була б врахувати запропоновані Європейським комітетом з соціальних 
прав інтерпретації положень ЄСх з метою уникнення суперечностей 
між міжнародними та європейськими комунітарними зобов’язаннями 
держав-членів. За такого варіанту ЄС фактично на ділі забезпечив би 
виконання задекларованого у статті 9 Договору про функціонування ЄС 
обов’язку брати до уваги вимоги, пов’язані з сприянням високому рів-
ню зайнятості, гарантіями належного соціального захисту, боротьбою 
проти соціального виключання та високим рівнем освіти, навчання та 
захисту здоров’я людей, при визначенні та реалізації власної політики 
та дії.

Вирішення проблеми за третім варіантом звернене насамперед до 
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держав-членів ЄС, які мали б узгодити їхні зобов’язання згідно з ЄСх. 
Для цього ЄК повинна підготувати перелік положень ЄСх, що найбільш 
тісно пов’язані із відповідним наднаціональним правовим регулюван-
ням, і які, у разі імплементації усіма державами-членами, посилять 
ефективність та однакове застосування законодавства ЄС. 

Останній варіант полягає у потенційно ймовірному приєднанні ЄС 
до ЄСх. Таке приєднання планувалось неодноразово та сьогодні може 
бути здійснено за правилами статті 216 ДФЄС згідно з якою ЄС уповно-
важений підписувати міжнародні угоди з міжнародними організаціями 
у разі, якщо таке є необхідним для досягнення в рамках політик Союзу 
однієї з його цілей. І тут треба наголосити, що заперечення щодо при-
єднання ЄС до КЗПЛ, висловлені Судом ЄС у висновку 2/13, не є реле-
вантними у контексті ЄСх, принаймні доти, допоки ЄС не стане учас-
ником механізму контролю виконання ЄСх, що визначений Додатковим 
протоколом про колективні скарги.

ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННя: 
ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ’яЗАННя ДЕРЖАВИ У ПРЕЦЕДЕНТНІй 

ПРАКТИЦІ ЄСПЛ6

Сахарук І. С. 
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Право працівників створювати та вступати в об’єднання для захисту 
своїх соціально-економічних інтересів є невід’ємною складовою демо-
кратичного суспільства та сучасного правового регулювання праці. це 
право має особливе значення, оскільки працівник, незважаючи на про-
голошену рівність, є слабшою стороною трудових відносин порівняно 
із роботодавцем. Відповідно, об’єднання працівників, зокрема, створен-
ня профспілок, надає додаткові можливості «бути на рівних» з робото-
давцем. Крім того, право на свободу об’єднання має важливе значен-
ня і для вдосконалення правового регулювання праці, покращення умов 

6 Наукове дослідження проведено в рамках держбюджетної теми №0119U100306 
«Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України»
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праці, забезпечення соціальної справедливості в трудових відносинах 
через соціальний діалог за участю професійних спілок та інших органі-
зацій працівників. 

Право працівників на свободу об’єднання та його зміст закріплено 
в ряді міжнародно-правових актів, в тому числі у Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. (ст.11), Європейській со-
ціальній хартії (переглянутій) 1996 р. (ст.ст. 5, 6), Конвенціях МОП №87 
про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 р. та №98 про 
застосування принципів права на організацію і на ведення колективних 
переговорів 1949 р. При цьому, більшість положень вказаних міжнарод-
них документів чітко регламентують саме негативні зобов’язання дер-
жави – заборону втручання у діяльність профспілок та інших об’єднань 
працівників. Водночас, на основі аналізу прецедентної практики ЄСПЛ 
можна зробити висновок, що ст. 11 Конвенції створює для держав також 
значну кількість позитивних зобов’язань, хоча між ними та негативни-
ми зобов’язаннями немає чітких меж. І оскільки існує максимальна сво-
бода розсуду держави при визначення заходів з метою забезпечення по-
зитивних зобов’язань, для кращого розуміння їх сутності аналіз преце-
дентної практики ЄСПЛ має особливе значення.

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що найчастіше 
в рішеннях ЄСПЛ зустрічаються порушення наступних позитивних 
зобов’язань:

- наявність нормативного регулювання гарантій реалізації права пра-
цівників на об’єднання та правових засобів його захисту;

- забезпечення балансу між інтересами профспілки як колективного 
суб’єкта та інтересами конкретного працівника;

- необхідність створення можливостей для захисту працівника від 
зловживання профспілками своїм домінуючим становищем;

- регламентація можливостей як для створення асоціацій працівни-
ків, так і для забезпечення їх діяльності протягом всього періоду існу-
вання;

- необхідність створення ефективного захисту від дискримінації за 
ознакою профспілкового членства.

Проаналізуємо особливості вказаних позитивних зобов’язань на 
основі рішень ЄСПЛ. Так, у справі Wilson, National Union of Journalists 
and Others v. the United Kingdom) встановлено, що пропозиція праців-
никам, які погодились не бути представленими профспілками, більш 
сприятливих умов найму (підвищення заробітної плати) роботодав-
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цем зумовлює порушення Об’єднаним Королівством своїх позитивних 
зобов’язань. Оскільки, зокрема, нормативно не було визначено засобів 
захисту, за допомогою яких заявники могли б перешкодити роботодав-
цю встановлювати менш сприятливі умови для працівників, не готових 
відмовитись від профспілкових прав [1, §§41, 47-48]. 

У справі Demir and Baykara v. Turkey [2, §§ 116, 125-127] ЄСПЛ вста-
новив, що Туреччина не забезпечила можливості для реалізації муні-
ципальним службовцями права на створення профспілки. цікаво, що в 
аналізованій справі наявні порушення з боку держави як у вигляді дій 
(невизнання правосуб’єктності профспілки Tüm Bel Sen) так і бездіяль-
ності (відсутність законодавчої можливості реалізації права на ство-
рення профспілки). Тому, Суд наголошував на можливості розгляда-
ти скаргу з точки зору як порушення негативних зобов’язань Туреччи-
ною (втручання у право на свободу об’єднання), так і позитивних. В ре-
зультаті дослідження усіх обставин справи встановлено пріоритетність 
для правових наслідків щодо заявників саме невиконання позитивного 
зобов’язання. Держава не забезпечила законодавчих можливостей ре-
алізовувати профспілкові права з огляду на невизнання права муніци-
пальних службовців на створення профспілки (хоча і ратифікувала від-
повідну Конвенцію МОП №87, яка таке право закріплює).

Щодо забезпечення балансу між інтересами профспілки та її чле-
нів: держава в межах своїх позитивних зобов’язань повинна створювати 
можливості для захисту працівника від зловживання профспілками сво-
їм домінуючим становищем. Наприклад, у справі Associated Society of 
Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) v. the United Kingdom [3, § 43] 
зазначається, що хоча іноді індивідуальні інтереси мають підпорядкову-
ватись інтересам групи, погляди більшості не завжди повинні перева-
жати. Тому, щоб індивідуальне право на вступ в профспілку було ефек-
тивним, держава має забезпечити механізми захисту працівника від зло-
вживань з боку профспілок, які часто є домінуючими суб’єктами в кон-
тексті реалізації права на свободу об’єднання.

З іншого боку, відповідний баланс передбачає необхідність належно-
го захисту прав профспілки, врахування її інтересів нарівні з інтереса-
ми конкретного її члена. Так, у цій же справі профспілкова організація 
обґрунтовувала порушення права на свободу об’єднання шляхом втру-
чання держави у можливість вільно обирати своїх членів (оскільки за рі-
шенням національних судів її зобов’язали поновити членство одного з 
працівників). ЄСПЛ встановив порушення ст. 11 Конвенції 1950 р., на-
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голосивши, що втручання держави у діяльність профспілки з метою за-
хисту його члена від самої організації було необґрунтованим. У цьому 
рішенні Суд окремо наголосив на праві профспілки обирати своїх чле-
нів як невід’ємній складові права на свободу об’єднання [3, § 38]. Такий 
висновок Суду зумовлений і положенням ст. 3 Конвенції МОП №87, що 
гарантує організаціям право регламентувати принципи своєї діяльності 
та вільно обирати представників.

Підхід щодо невтручання держави у внутрішню діяльність профспі-
лок відображений і в судовій практиці України. Наприклад, у Постанові 
Великої Палати Верховного Суду від 26.02.2020 (справа № 210/5659/18) 
[4] зазначено, що питання членства належить до виключної компетенції 
профспілок та їх внутрішньо-організаційної діяльності, тому не підля-
гає судовому розгляду. 

Як профспілка має право визначати умови щодо членства в ній, так і 
працівник має право вступати або не вступати до профспілки. У справі 
Sørensen and Rasmussen v. Denmark Суд встановив порушення позитив-
них зобов’язань, оскільки держава не змогла захистити негативне пра-
во заявників на свободу профспілок (для отримання роботи вони пови-
нні були стати членами конкретної профспілки). Незважаючи на при-
йняття заявниками членства у профспілці як обов’язкової умови найму, 
Суд наголосив, що це не змінює факт вступу в профспілку проти їх волі 
[5, §§ 59, 61, 76]. 

Важливою гарантією діяльності профспілок, що випливає із преце-
дентної практики ЄСПЛ, є необхідність регламентації державою мож-
ливостей не лише для створення відповідних асоціацій, але й для забез-
печення їх діяльності протягом всього періоду існування. Так, у справі 
United Communist Party of Turkey and Others наголошено, що якби гаран-
тії Конвенції поширювались лише на створення об’єднань, відповідне 
право було б декларативним, оскільки не було б перешкод для розпуску 
асоціацій одразу після створення [6, § 33]. 

В цьому аспектів значним обмеженням для ефективної реаліза-
ції прав профспілок може стати наявність відповідальності для проф-
спілкових активістів. У рішенні Trade Union of the Police in the Slovak 
Republic and Others v. Slovakia Судом наголошено на необхідності забез-
печення державою відсутності непропорційних покарань, які б заважа-
ли представникам профспілок виражати та захищати інтереси своїх чле-
нів [7, § 55]. А згідно рішення Urcan and Others v. Turkey, кримінальні 
або дисциплінарні санкції за профспілкову діяльність можуть стати пе-
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решкодою для законної участі працівників в страйках, інших активних 
дій для захисту своїх інтересів [8, § 34]. Однак, важливе значення має 
причинно-наслідковий зв’язок між профспілковою діяльністю праців-
ника та застосуванням відповідальності, що наголошено у справі «Тро-
фимчук проти України» [9, § 37].

Ще одним позитивним зобов’язанням держав є необхідність ство-
рення ефективного захисту від дискримінації. Так, у справі Danilenkov 
and Others v. Russia [10, §§ 123, 136] наголошено, що дискримінація на 
основі членства у профспілці є одним із найбільш суттєвих порушень 
свободи асоціації, що ставить під загрозу саме існування профспілки 
(може зумовити вихід з профспілки працівників, обмежити вступ інших 
осіб під загрозою піддатись дискримінації). У рішенні встановлено по-
рушення статей 11, 14 Конвенції, оскільки держава не створила механіз-
му ефективного захисту від дискримінації за ознакою членства у проф-
спілці.

Отже, на основі аналізу прецедентної практики ЄСПЛ можна зроби-
ти висновок, що між позитивними та негативними зобов’язаннями дер-
жави в контексті права працівників на свободу об’єднання, немає чіт-
ких меж. Тому, встановлюючи порушення вказаного права, ЄСПЛ вихо-
дить із конкретних обставин справи для визначення факторів, які біль-
шою мірою вплинули на заявників – безпосереднє втручання держави 
або її бездіяльність. При цьому, існує максимальна свобода розсуду дер-
жави при визначення заходів для забезпечення позитивних зобов’язань. 
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ОРГАНІЗАЦІя КАДРОВОГО ДІЛОВОДСТВА

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

Одним із основних завдань кадрової служби підприємства є органі-
зація діловодства. Воно полягає перш за все у правильності її система-
тизації та класифікації, а також дотриманні юридичних вимог щодо збе-
рігання такої. При цьому важливо дотримуватися принципів організації 
кадрового діловодства. Серед них виділяємо: 

- дотримання вимог законодавства при складанні кадрової докумен-
тації, її систематизації та класифікації;

- чіткість в систематизації кадрової документації;
- правильність зберігання, а саме дотримання вимог законодавства 

щодо строків зберігання кадрової документації, збереження персональ-
них даних працівників тощо;

- діджиталізація збереження кадрової документації.
ці та інші принципи є основою для організації роботи з кадровою 

документацією, а їх правильне застосування на практиці – складова 
успішної діяльності роботодавця. На сьогодні документообіг присутній 
на всіх підприємствах, установах, організаціях і представляє собою рух 
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документів з моменту їх створення або отримання до надсилання або 
передачі їх на зберігання до архіву.

Щодо визначення терміну «кадрова документація» як серед науков-
ців так і практиків нема однозначності стосовно його змісту. Для при-
кладу, існує думка, що діловодством на підприємстві є система вимі-
рювання, визначення, узагальнення, обробки, зберігання та підготовки 
релевантної інформації (повної, достовірної) про діяльність персоналу 
(працівників) з метою передачі її зовнішнім користувачам та менедже-
рам (керівникам) для прийняття ефективних та результативних управ-
лінських рішень (поточних, перспективних) [1, 173]. 

Разом з тим деякі науковці вважають що діловодством є виключно 
сукупність процесів, на які покладено функції забезпечення документу-
вання управлінської інформації та організації праці зі службовими до-
кументами [2, 121]. 

Зазначимо, що у науковій літературі поряд з терміном «кадрова до-
кументація» застосовують термін «документація з особового складу». 
його, зокрема, застосовують науковці, які наголошують на необхідності 
структурний підрозділ підприємства, який займається роботою з кадра-
ми називати саме «служба по роботи з персоналом». При цьому доку-
ментація з особового складу це перш за все результат роботи з персона-
лом, який по суті відображає діяльність підприємства щодо прийняття, 
переведення, звільнення, обліку, підготовки, перепідготовки, атестації, 
нагородження та пенсійного забезпечення працівників [3, 34].

Проаналізувавши чинне трудове законодавство, зауважимо, що для 
того, щоб працівники кадрової служби вміли правильно організувати 
роботу щодо ведення кадрової документації, їм необхідно:

- вміти вести загальне і кадрове діловодство, а також знати їх призна-
чення і відмінності;

- знати основні нормативні документи, що регламентують кадрову 
роботу;

- знати внутрішні регламентуючі документи по роботі з персоналом 
(положення про кадрову службу, посадові інструкції та ін.);

- вміти вести трудові книжки та інші документи по роботі із персо-
налом.

При цьому зазначимо, що кадрове діловодство є складовою спеціаль-
ного діловодства, яке ведеться із дотриманням правил й принципів при-
таманним для загального діловодства, відповідно до вимог Єдиної дер-
жавної системи діловодства. Принципами цієї системи є раціональність 
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документообігу; дотримання єдиних правил складання та оформлення 
документів; єдині правила створення реєстраційно-довідкового апара-
ту; встановлення правил створення номенклатури і принципів форму-
вання справ; наявність правил підготовки справ до зберігання і викорис-
тання; рекомендація для підвищення ефективності праці в діловодстві, а 
також впровадження механізації та автоматизації в діловодстві [4, 423].

Отже, організація кадрової документації має виражатися через зміст 
її призначення. А тому під цим поняттям розуміємо системну роботу ка-
дрової служби, що спрямовується на документальне оформлення руху 
працівників зважаючи на знання та дотримання законодавства та потре-
би роботодавця.

--------------------------
1. Ярошенко О. М. Джерела трудового права України : дис. … д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпе-
чення» / Ярошенко Олег Миколайович; Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. – х., 2007. 

2. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента: учебник. 5-е изд., 
стереотип. К.: МАУП, 2004.

3. Кодекс законів про працю. – К. : ФОП Соколик Б.В., 2009. 
4. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інфор-

мація для діловодства людини / Н.Г. Гоголюк, І.А. Казімірова. –К. : До-
віра, 2012.

ДО ПИТАННя ПРО СТВОРЕННя РОБОТОДАВЦЕМ 
СЛУЖБИ ОхОРОНИ ПРАЦІ

Стрепко В. Л.
кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Вітчизняне законодавство покладає на роботодавця чимало 
обов’язків щодо забезпечення гарантій прав працівників на належні, 
безпечні та здорові умови праці. їх загальна мета - збереження життя 
та здоров’я, недопущення нещасних випадків та професійних захворю-
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вань, а відтак і втрати особою працездатності. Щоправда коло обов’язків 
настільки широке, що роботодавці не можуть самотужки їх вирішува-
ти, тому вдаються до утворення спеціальних служб, зокрема з охорони 
праці. Для них це важливо ще й з огляду на статтю 15 Закону України 
«Про охорону праці» [1], яка закріплює обов’язок щодо створення служ-
би охорони праці і покладає його саме на роботодавців. Щоправда коло 
цих роботодавців у статті окреслене доволі не чітко.

Роботодавці, зважаючи на статтю 1 закону про охорону праці – це 
власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ним ор-
гани, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, 
чи фізична особа, яка використовує найману працю. ця дефініція робо-
тодавців спонукає до висновків, що роботодавцями можуть бути під-
приємства, установи та організації, тобто юридичні особи, а також фі-
зичні особи, які використовують найману працю. Тому й стаття 15 за-
кону про охорону праці мала б передбачати обов’язок щодо створення 
служби охорони праці для обох цих видів роботодавців. Однак, покла-
дає лише на одного – юридичних осіб. Аби переконатись у цьому звер-
нимось до цієї статті. 

У частині першій статті 15 передбачено, що на підприємстві з кіль-
кістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охо-
рони праці відповідно до типового положення, що затверджується цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері охорони праці. І поверхового аналізу достат-
ньо аби здогадатись, що йдеться винятково про підприємства, тобто про 
юридичні особи.

Про підприємства йдеться й у інших частинах статті 15, які легалізу-
ють правові форми діяльності служби охорони праці на підприємствах з 
меншою чисельністю працівників. У випадку коли на підприємстві пра-
цює менше 50 осіб, функції служби охорони праці може виконувати осо-
ба за сумісництвом. Якщо працівників не більше 20 – спеціалісти на до-
говірних засадах, які мають відповідну підготовку. 

Таким чином, незалежно від організаційної форми служби охорони 
праці, остання створюється винятково на підприємствах, тобто юридич-
ними особами. Натомість фізичні особи - роботодавці, які використову-
ють працю найманих осіб, такого обов’язку позбавлені. Однак з аналі-
зу частини восьмої статті 15 закону про охорону, такий висновок може 
видатись передчасним, адже вона закріплює правило ліквідації служби 
охорони праці, за яким служба може бути ліквідованою разом із підпри-
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ємством чи припиненням використання найманої праці фізичною осо-
бою. 

Тобто, служба охорони праці фізичною особою, яка використовує на-
йману працю, не створюється, але може бути ліквідованою винятково 
із припиненням найму робочої сили. Тут очевидна відсутність логічно-
послідовного зв’язку між обов’язком фізичних осіб - роботодавців щодо 
створення служби охорони праці та її ліквідацією. Нагадаємо, що остан-
ні згідно закону про охорону праці, не зобов’язані їх створювати. Тому 
у них не повинно бути й обов’язку щодо їх ліквідації у випадку припи-
нення використання робочої сили. 

Видається, що таку прогалину у встановленні обов’язків для робо-
тодавців фізичних осіб мало б усунути Типове положення про службу 
охорони праці, затверджене Наказом Державного комітету України з на-
гляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 [2]. Такий 
обов’язок для фізичних осіб, які використовують найману працю, не-
обхідно було передбачити саме у ньому. Однак, Держнаглядохоронпра-
ці не наважився на це. У пункті 1.2. Типового положення йдеться про 
обов’язок роботодавця, який на підставі цього положення з урахуван-
ням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівни-
ків, умов праці та інших факторів розробляє і затверджує Положення 
про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає струк-
туру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та 
права її працівників відповідно до законодавства. Тобто, роботодавець 
відповідного підприємства затверджує положення про службу з охоро-
ни праці. 

Отже, знову йдеться про підприємство, де необхідно створити служ-
бу охорони праці. Натомість роботодавці - фізичні особи, які використо-
вують найману працю, позбавлені такого обов’язку. 

Разом з тим, служба охорони праці має вагоме значення у забезпе-
ченні права на належні, безпечні та здорові умови праці. це єдина служ-
ба роботодавця, відповідальна за організацію заходів з охорони праці. її 
працівники зобов’язані проходити навчання з охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодав-
цю. За своїм посадовим становищем та умовами праці керівник служ-
би прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб 
підприємства.

Спеціалісти з охорони праці мають право видавати керівникам 
структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання при-
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писи щодо усунення наявних недоліків. ці приписи, у тому числі про зу-
пинення робіт, може скасовувати лише роботодавець.

Для виконання функцій, покладених на службу охорони праці, її спе-
ціалісти мають право надсилати керівнику подання про притягнення до 
відповідальності працівників, які порушують законодавство про охоро-
ну праці, вимагати відсторонення від роботи працівників, які не про-
йшли медичного огляду, нав¬чання, інструктажу, перевірки знань з охо-
рони праці, не мають доступу до відповідних робіт або порушують нор-
мативні акти про охорону праці, зупиняти роботу виробництв, машин, 
устаткування й інших засобів виробництва, які створюють загрозу жит-
тю або здоров’ю працюючих, та клопотати про заохочення працівників.

Отже, не повинно виникнути сумнівів у необхідності служби охоро-
ни праці. Тому у Закон України «Про охорону праці» та «Типове поло-
ження про службу охорони праці» необхідно внести зміни, якими перед-
бачити обов’язок щодо її створення, зокрема і для фізичних осіб робото-
давців, які використовують найману працю.

--------------------------
1. Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 49. – ст.49.
2. Офіційний вісник України. – 2004. - № 48. – ст. 3191.

ЗЕМЕЛЬНІй РЕфОРМІ В УКРАїНІ – 30 РОКІВ

Федорович В. І.
доцент кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, 

м.Львів, Україна

15 березня 2021 року минуло 30 років з дня набрання чинності По-
становою Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 року «Про земельну 
реформу», якою всі землі Української РСР оголошувалися об’єктом зе-
мельної реформи.

Завданням земельної реформи було визначено перерозподіл земель 
з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а та-
кож у користування підприємствам, установам та організаціям з метою 
створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарюван-
ня на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального вико-
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ристання та охорони земель (в ред. цієї Постанови 1993 р.). Для цього 
перед місцевими радами народних депутатів та Радою Міністрів УРСР 
було поставлено завдання проведення інвентаризації з метою виявлен-
ня земель, які не використовуються, уточнення площ використання та їх 
користувачів.

Для реалізації поставлених та інших завдань земельної реформи од-
ночасно із зазначеного вище Постановою Верховної Ради УРСР було 
прийнято Земельний кодекс УРСР. 13 березня 2001 року він був прийня-
тий в новій редакції вже як Земельний кодекс України. 25 жовтня 1992 
року була прийнята чинна редакція Земельного кодексу України (нада-
лі ЗК).

Чинний ЗК України є досить суперечливим містить чимало прога-
лин. Про це свідчить хоч би той факт, що за час його дії до нього внесе-
но більше ста змін та доповнень.

Крім того, для правового забезпечення земельної реформи в Украї-
ні була прийнята чимала кількість законів та підзаконних нормативно-
правових актів. Щоправда, багато з них були зпізнілими чи досить низь-
кої якості, і інколи швидко юридично чи фактично втрачали силу.

Таким чином, протягом 1991-2021 років в Україні фактично було 
створено основи нового земельного ладу. Однак довготривалість земель-
ної реформи, неодноразова зміна напрямів та векторів її здійснення, на 
жаль, свідчить про її суперечливий та незавершений характер. За цей час 
так і не вдалося створити систему ринково-орієнтованого та екологічно-
безпечного земельного устрою та сталого землекористування.

Серед позитивних підсумків земельної реформи в Україні передусім 
необхідно виділити: 

1) проведення юридичної демонополізації земельної власності в 
Україні та закріплення приватної власності на землю. це дало можли-
вість створювати і розвивати нові форми господарювання у сільському 
господарстві, яке сьогодні є однією з провідних галузей української еко-
номіки. Публічна власність на землю була розподілена на державну та 
комунальну, яка стала основою місцевого самоврядування та самостій-
ності місцевих територіальних громад;

2)  через процеси приватизації та паювання сільськогосподарських 
земель відбувся фактичний їх перерозподіл, що стимулювало розвиток 
агробізнесу;

3)  відбулися якісні зміни у системі управління використанням та 
охороною земель. Прийняття законів «Про землеустрій», «Про Держав-
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ний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших нормативно-правових 
актів дозволило значною мірою впорядкувати земельні відносини, ство-
рити певні передумови для розвитку їх ринкових засад;

4)  проведена в основному оцінка земель, що сприяло залученню зе-
мельних ділянок у систему їх ринкового обігу. Щоправда, це стосується 
в основному земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 
Через дію мораторію на відчуження земель сільськогосподарського при-
значення розвиток ринкових відносин у сфері сільськогосподарського 
землекористування був значною мірою загальмований;

5) створено сучасну систему державного земельного кадастру і т.і.
В цілому зазначені та інші зміни, що відбулися у сфері земельних 

відносин в Україні протягом останніх тридцяти років, характеризують 
земельну реформу позитивно. Однак для її успішного завершення чима-
ло ще треба зробити, вдосконалити українське земельне законодавство.

До основних заходів які необхідно здійснити для вдосконалення зе-
мельних відносин та завершення земельної реформи в Україні можна 
віднести:

1) подальший розвиток ринкових засад у сфері землекористування, 
особливо сільськогосподарського. Дещо у цьому напрямі вже зроблено. 
Зокрема з 1 липня 2021 року скасовується мораторій на відчуження сіль-
ськогосподарських земель приватної власності;

2) покращення умов для ведення агробізнесу зокрема скасування 
деяких обмежень та здійснення дерегуляції у сфері землекористування;

3) вдосконалення земельного законодавства України, система якого 
є досить громіздкою. Необхідно провести нову кодифікацію земельного 
законодавства, усунути суперечності між земельним та лісовим, між зе-
мельним та водним законодавством, заповнити прогалини у правовому 
регулюванні земельних відносин;

4)  здійснити консолідацію земель сільськогосподарського призна-
чення, оскільки надмірне їх подрібнення часто не дає розвиватися но-
вим технологіям в агробізнесі, здійснювати заходи у сфері охорони зе-
мель;

5)  розвиток геоінформаційної системи Державного земельного ка-
дастру, вдосконалення методики оцінки земель та землевпорядкування;

6) гарантованість соціально-економічних прав сільського населен-
ня і т. і. 

Загалом Україна є фактично світовим рекордсменом за тривалістю 
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земельної реформи, завершення якої сьогодні здебільшого пов’язують із 
встановленням цивілізованого прозорого ринку землі із гарантуванням 
прав його учасників. Оскільки до такого ринку земель Україні ще дале-
ко, то й земельна реформа ще триватиме.

ПОНяТТя ТА ВИДИ АДВОКАЦІї У ТРУДОВИх 
ПРАВОВІДНОСИНАх

Фурик І. Я.
кандидат юридичних наук,

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

м. Львів, Україна

Адвокація – це відносно новий термін, хоча сама концепція адвокації 
не є новою в жодному суспільстві. Власне кожен із нас вдається до адво-
кації в різні моменти свого життя, коли стикається з несправедливістю 
щодо себе або членів своєї родини, друзів чи колег [1, с.8].

У наукових працях нерідко зустрічаються різні синонімічні визна-
чення адвокації. Адвокацію визначають як адвокатування, адвокасі, гро-
мадянське представництво чи представлення інтересів та захист прав 
громадян. Існування кількох визначень адвокації може бути свідчен-
ням недостатнього дослідження проблеми. Відтак, з’ясувати значення 
поняття «адвокація» у трудових правовідносинах є важливим, адже її 
ефективне використання є дієвим інструментом захисту прав учасників 
трудових правовідносин.

Найчастіше адвокація визначається як:
1. Система взаємопов’язаних дій або кроків, спрямованих на довго-

строкові зміни в суспільстві або способи ухвалення політичних рішень 
через активізацію громадян [2]. 

2. Політичний процес за участі особи чи групи осіб, що має на меті 
вплинути на державну політику та рішення щодо розподілу ресурсів у 
політичних, економічних та соціальних системах і інституціях [3]. 

3. Акт/захід обстоювання певного питання, ідеї чи інтересів особи. 
Індивідуальні особи, організації, управлінці можуть бути залучені до 
процесу адвокації [4]. 
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4. Діяльність із захисту прав та інтересів громадян шляхом їх участі 
в процесі прийняття рішень, які спрямовані на зміни [5, с.5].

Використовуючи праці вітчизняних та закордонних науковців про-
понуємо визначати адвокацію у трудових правовідносинах у двох ас-
пектах:

1. Як діяльність представників працівників або роботодавців, яка 
має на меті здійснення впливу на громадську політику та рішення по-
літичних, економічних і соціальних інституцій для представництва і за-
хисту прав та інтересів працівників або роботодавців. 

2. Як діяльність з представництва в трудових правовідносинах, яка 
має на меті захист прав учасників трудових правовідносин.

Розглядаючи адвокацію власне як діяльність з представництва в тру-
дових правовідносинах, можемо виділити три види адвокації:

– Самоадвокація.
– Кейс-адвокація.
– Громадська адвокація [6, с.17].
Самоадвокація – це коли людина відстоює свої інтереси або захищає 

власні права. Наприклад, якщо працівника змушують виконувати робо-
ту, не передбачену трудовим договором, він може відмовитись від неї, 
адже трудове законодавство передбачає таку можливість. це і буде са-
моадвокацією.

Кейс-адвокація – це адвокація у конкретних життєвих ситуаціях. В 
цьому разі представляють інтереси або захищають права окремої люди-
ни (групи людей). Наприклад, якщо на підприємстві внаслідок реорга-
нізації проводиться скорочення чисельності працівників, їх вивільнен-
ня, окремі працівники, чи усі разом звертаються за допомогою до адво-
ката чи професійної спілки. Представники працівників готують позовну 
заяву до суду з вимогою поновлення на роботі. Внаслідок такої допомо-
ги працівники поновлюються на роботі.

Громадська або публічна адвокація – це коли особи чи організації 
представляють інтереси і захищають права широкої категорії людей, со-
ціальної групи або цілого суспільства [1, с.13]. Громадська адвокація у 
сфері захисту трудових прав може стосуватися потреб і загального на-
селення, і окремих груп, наприклад працівників чи роботодавців. У ба-
гатьох випадках запорукою успіху адвокації учасників трудових право-
відносин є широке залучення та підтримка зацікавлених сторін, тобто 
формування коаліції. Наприклад, при укладенні Генеральної угоди. цьо-
му аспекту діяльності необхідно приділяти особливу увагу. Поодинці 
люди та організації можуть бути слабкими, об’єднання зусиль та ресур-



«ЄВРОПЕйСьКА СОцІАЛьНА хАРТІЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
РЕАЛІЗАцІї СОцІАЛьНИх ПРАВ В УМОВАх ГЛОБАЛІЗАцІї»

134

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

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

сів надає їм значної переваги та можливість отримати те, що вони хо-
чуть. Саме з цією метою створюються представницькі організації, орга-
ни чи об’єднання працівників чи роботодавців.

--------------------------
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ЕВОЛюЦІя ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕчЕННя ВИКОРИСТАННя 
ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАїНІ

Чопко Х. І.
доцент кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, 

м.Львів, Україна 

Політико-правові зміни, які відбулися в Україні призвели до значних 
змін в суспільному житті, стали причиною перегляду екологічного зако-
нодавства у тому числі і в частині використання, відтворення та охоро-
ни дикої фауни. Тваринний світ є невід’ємним та важливим елементом 
довкілля, що існує для підтримання у ньому належної екологічної рів-
новаги. Він задовольняє матеріальні та моральні потреби суспільства. 
Як об’єкт правової охорони тваринний світ, як зазначає М. Я. Ващишин, 
є надзвичайно різноманітним та характеризується багатством видів, а 
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їх збереження є одним з найважливіших завдань охорони довкілля. це 
покладає на державу обов’язок створення системи органів нагляду та 
контролю за дотриманням законодавства про тваринний світ, завдання-
ми яких є охорона й використання диких тварин незалежно від їх пере-
бування на території України.

В механізмі регулювання використання об’єктів тваринного світу 
найважливішу роль відіграє право. Самі ж об’єкти тваринного світу по-
чали бути об’єктом правового регулювання ще з часів писаного права. 
Під правове регулювання тоді підпадали лише ті види тварин, що були 
об’єктом полювання і рибальства, а їх охорона полягала виключно в 
охороні права власності конкретних суб’єктів на такі природні об’єкти. 
Тваринний світ виступав як засіб задоволення життєво необхідних ма-
теріальних потреб суспільства. Саме задля врегулювання порядку вико-
ристання об’єктів тваринного світу у споживчих інтересах і приймали-
ся перші природоохоронні норми. Так, «Руською правдою» (ст. 32) за-
проваджуються правила, якими регулювався промисел диких птахів, гу-
сей, качок та тетеруків . Власникові землі надавалось право на поверх-
ню належної йому земельної ділянки і все те, що було в її межах, зокре-
ма ліси, надра, повітряний простір над землею, дикі тварини, які пере-
бувають на ній . 

Споживацька концепція щодо тварин продовжується і в середні віки. 
Вважалося, що природні багатства безмежні і їм властиве самовіднов-
лення. Надмірне споживання тваринного світу характерне і для радян-
ського періоду. Згідно Селянського наказу, всі надра землі, руда, нафта, 
вугілля, сіль тощо, а також ліси, води, які мають загальнодержавне зна-
чення перебувають у виключному користуванні держави. Малі річки, 
озера, ліси та ін. надаються в користування громадам, при умові відання 
ними місцевими органами самоуправління .

Посилене використання тваринного світу у радянську добу зумови-
ло зникнення багатьох представників дикої фауни. А тому в тогочасно-
му суспільстві почала спростовуватися споживацька концепція про не-
вичерпність тваринного світу і виникла необхідність у активних право-
вих розробках з їх охорони. На законодавчому рівні обмежене викорис-
тання багатьох видів диких тварин, а решта взагалі заборонена до вико-
ристання. Так, зокрема прийнятий 1960 року Закон УРСР «Про охорону 
природи в УРСР» регламентував заходи щодо правової охорони тварин-
ного світу, планування та облік їх кількості і якості .

Кінець 80-х років хх ст. характеризувався прийняттям важливих рі-
шень у сфері використання природних ресурсів загалом. Визначальну 
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роль в цьому відіграли дві масштабні екологічні катастрофи, які ста-
лися на території СРСР: аварія на Чорнобильській АЕС та знищення 
Аральського моря. Під впливом цих факторів 7 січня 1988 р. цК КПУ і 
Рада Міністрів УРСР приймають Постанову «Про докорінну перебудо-
ву справи про охорону природи в країні», де формулюються наступні 
невідкладні завдання: оновлення законодавства, передусім шляхом при-
йняття Закону «Про охорону навколишнього середовища»; створення 
незалежного органу державного екологічного управління замість при-
родоресурсних міністерств, які поєднували господарські і контроль-
ні функції; забезпечення відкритості і доступності екологічної інфор-
мації за допомогою підготовки і публікації щорічної Державної допо-
віді про стан навколишнього середовища в країні; створення інститу-
ту державної і громадської екологічної експертизи з метою запобіган-
ня екологічній шкоді; визначення плати за забруднення довкілля; вста-
новлення кримінальної і адміністративної відповідальності за прихову-
вання і фальсифікацію екологічної інформації та інше. Приймається За-
кон УРСР «Про охорону навколишнього природного середовища», що 
забезпечував правову основу збереження, відновлення, покращення на-
вколишнього природного середовища та посилення екологічної безпеки 
населення і територій та екологічного правопорядку . Таким чином, від-
носини у сфері використання об’єктів тваринного світу стали об’єктом 
посиленої правової опіки. Законодавчими актами обмежено викорис-
тання більшості з його видів Тим самим відносини у сфері використан-
ня диких тварин набули раціонального характеру.

Із здобуттям Україною незалежності концепція раціонального вико-
ристання об’єктів тваринного світу набула розвитку. Конституція Укра-
їни проголошує право на використання природних ресурсів, які визна-
ні національним багатством (ст. 13, 49–50). Преамбулою Закону Украї-
ни «Про охорону навколишнього природного середовища» раціональне 
використання природних ресурсів визнано невід’ємною умовою стало-
го економічного та соціального розвитку держави. 

Законом України «Про тваринний світ», тваринний світ визначаєть-
ся як компонент навколишнього природного середовища, національ-
ним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачен-
ня і виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також важли-
вою основою для отримання промислової і лікарської сировини, хар-
чових продуктів та інших цінностей. Вищенаведений закон до об’єктів 
тваринного світу відносить усі тварини у їх видовому та популяційному 
різноманітті та на всіх стадіях розвитку. Водночас, саме визначення по-
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няття «тваринний світ» в законі не дається. Така відсутність компенсу-
ється суто перерахуванням \ його біологічних класифікуючих ознак . А 
саме вказується, що до тварин належать хордові, в тому числі хребетні 
(ссавці та птахи) і безхребетні (членистоногі та молюски) тварини. Про-
те, варто погодитись з Л.Д. Нечипорук, вказані ознаки не є істотними в 
правовому контексті та не мають понятійної користі у визначені істот-
них ознак тваринного світу як одного із об’єктів екологічних правовід-
носин та нерідко зумовлює його ототожнення із світськими тваринами. 

Таким чином, проаналізувавши еволюцію правового регулювання 
використання, відтворення та охорони тваринного світу в Україні варто 
зазначити, що воно змінювалося та вдосконалювалося. Водночас, в за-
конодавстві як було відсутнє, так і досі немає єдиного уніфікованого ви-
значення поняття «тваринний світ» та його ознак, що неодноразово зу-
мовлює включення його до складової інших природних ресурсів, поши-
рення на об’єкти тваринного світу правового режиму речей, що не мож-
на вважати правильним Сукупність вищенаведених обставин і зумов-
лює необхідність по новому розглянути поняття «тваринний світ», спів-
ставити його з низкою суміжних правових явищ та виділити основні 
ознаки тваринного світу та його елементів.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛюВАННя 
МОБІНГУ В УКРАїНІ

Швець Д. Ю.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціального права 

юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

Мобінг (насильство на робочому місці) є досить поширеним яви-
щем та було докладно описане Г. Леманном і А. Густафссоном в опу-
блікованому в 1984 р. у звіті щодо результатів дослідження, проведе-
ного впродовж 1982-1983 рр. у Швеції. Так, Г. Леманн у своєму дослі-
дженні застосовує поняття «мобінг» для визначення різновиду психо-
логічних міжособистісних відносин, що складаються на робочому міс-
ці між працівником і роботодавцем щодо реалізації завдань (службових 
обов’язків) та проявляються в недоброзичливому (ворожому) ставленні 
до працівника його колег або керівників.

При цьому, ефективність боротьби з цим явищем залежить від наяв-
ності відповідних правових механізмів у державі. Нажаль, але в трудо-
вому законодавстві Україні не визначене поняття «мобінгу» та не вста-
новлена спеціального механізму його виявлення та подальшого доказу-
вання у такій категорії справ. 

Станом на сьогодні, статтею 43 Конституції України закріплено 
лише права кожної особи на належні, безпечні і здорові умови праці, на 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. В свою чергу, стат-
тя 2 Кодексу законів про працю України визначає, що одним з основних 
прав працівників є право на здорові і безпечні умови праці, а стаття 2-1 
– встановлює рівність трудових прав громадян України, забороняючи 
будь-яку дискримінацію у сфері праці.
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Окрім цього, Європейською соціальною хартією передбачено, що 
держави взяли на себе зобов’язання запроваджувати усіма відповідни-
ми засобами як національного, так i міжнародного характеру, досягнен-
ня умов, за яких усі працівники мають право на гідне ставлення до них 
на роботі. 

Також варто зазначити, що про запровадження заходів щодо протидії 
мобінгу йдеться в Директивах Європейського Союзу №89/391/ЄС від 12 
червня 1989 року «Про запровадження заходів, покликаних заохочувати 
до покращення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі» та 
№2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року «Про загальну систему рівно-
го поводження в сфері зайнятості й професійної діяльності», які відпо-
відно до п. 409 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію пови-
нні були імплементовані в національне законодавство України до серп-
ня 2017 року.

Попри це, чинне трудове законодавство й досі не містить жодної спе-
ціальної норми, яка б визначала поняття мобінгу та, в цілому, досить 
опосередковано регулює питання його виявлення та відповідальності за 
такі дії. 

У 2020 році законодавцями зареєстровано законопроект «Про вне-
сення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо протидії мобінгу» №4306, який покликаний привести норми укра-
їнського законодавства у відповідність до європейського законодавства 
та забезпечити захист від дискримінації й психологічного тиску в тру-
довому колективі.

Так, законопроектом пропонується ввести до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Закон України «Про засади запобі-
гання та протидії дискримінації в Україні» та Закону України «Про ко-
лективні договори і угоди», визначивши поняття мобінг, передбачити 
адміністративну відповідальність за систематичне застосування різних 
форм мобінгу до працівника.

Разом з цим, поки законопроект не ухвалено Верховною Радою Укра-
їни, актуальним залишається судовий захист порушених трудових прав, 
зокрема і у справах, що мають ознаки булінгу. Досить часто в обґрунту-
ванні позовних вимог можна зустріти покликання працівників на фак-
ти здійснення тиску зі сторони роботодавців, які, в подальшому, транс-
формувалися у накази про звільнення з роботи, про притягнення праців-
ників до дисциплінарної відповідальності або ж про їх депреміювання. 

Як вбачається з судової практики, суди при розгляді таких справ 
більшу увагу приділяють перевірці того, чи дії роботодавця формаль-
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но відповідають законодавству та локальним актам, які діють на підпри-
ємстві. При цьому, суди не приділяють належної уваги перевірці фактів 
тиску зі сторони роботодавця.

Не сприяє доказуванню також і те, що справи, які виникають з трудо-
вих відносин, розглядають за правилами спрощеного позовного прова-
дження. ця обставина хоч і забезпечує швидкий розгляд індивідуальних 
трудових спорів, однак не дозволяє сформувати відповідну судову прак-
тику щодо виявлення у діях роботодавця ознак мобінгу.

Таким чином, першочерговим завданням законодавців є приведення 
національного законодавства у відповідність до європейського законо-
давства та, відповідно, забезпечення захисту від дискримінації й психо-
логічного тиску в трудовому колективі.

РЕАЛІЗАЦІя ПРАВА НА БЕЗПЕчНІ ТА ЗДОРОВІ УМОВИ 
ПРАЦІ ЗА ЄВРОПЕйСЬКОю СОЦІАЛЬНОю хАРТІЄю 

В УМОВАх ПАНДЕМІї

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

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна

Ратифікуючи Європейську соціальну хартію (переглянуту), Україна 
взяла на себе зобов’язання вважати обов’язковими низку пунктів і ста-
тей частини II хартії, які забезпечують право осіб на безпечні та здорові 
умови праці, охорону здоров’я, а також на участь у визначенні й поліп-
шенні умов праці та виробничого середовища, зокрема, пункти 1, 2, 3, 4 
статті 3; пункти 1, 2, 3 статті 11; ст. 22 [1]. 

Так, згідно зі ст. 3 Європейської соціальної хартії (переглянутої) [2] 
наша держава зобов’язалась, консультуючись з організаціями робото-
давців і працівників, розробити, здійснювати і періодично переглядати 
послідовну національну політику в галузі охорони праці, виробничої гі-
гієни і виробничого середовища, головною метою якої має бути поліп-
шення охорони праці і виробничої гігієни, а також запобігання нещас-
ним випадкам та травматизму, що виникають внаслідок виробничої ді-
яльності, пов’язані з нею або мають місце у процесі її здійснення, зокре-
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ма шляхом мінімізації причин виникнення ризиків, властивих виробни-
чому середовищу тощо. 

Задля забезпечення ефективного здійснення права на охорону 
здоров’я Україна взяла на себе зобов’язання самостійно або у співро-
бітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати відпо-
відних заходів для того, щоб, серед іншого, усунути, у міру можливос-
ті, причини слабкого здоров’я, а також запобігати епідемічним, ендеміч-
ним та іншим захворюванням, а також нещасним випадкам (ст. 11 Євро-
пейської соціальної хартії (переглянутої)).

Поширення у світі пандемії COVID-19 стало причиною істотних на-
слідків в соціально-економічних і суспільних відносинах усіх держав, 
у тому числі й України. Закономірно, що за таких обставин національ-
не законодавство зазнало відповідних змін, зокрема й щодо соціального 
захисту лікарів та інших працівників, які працюють у небезпечних для 
життя і здоров’я умовах. 

З метою підвищення спроможності вітчизняної системи охорони 
здоров’я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби Верховною 
Радою України було ухвалено низку законів, якими вносилися зміни й 
доповнення до Основ законодавства України про охорону здоров’я, За-
конів України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та ін. Серйозних 
новацій зазнали також і підзаконні нормативно-правові акти у цій сфері. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. 
№ 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які 
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з наступни-
ми змінами і доповненнями) таким працівникам на період здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалі-
зацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначе-
ний КМ України в акті про встановлення карантину, до завершення здій-
снення зазначених заходів встановлена додаткова доплата у розмірі до 
300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з 
урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та над-
бавок [3]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 
2020 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших праців-
ників закладів охорони здоров’я» з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. вста-
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новлювалися доплати до заробітної плати медичним та іншим праців-
никам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім лі-
карів та/або команд первинної медичної допомоги) та закладів охорони 
здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, які надають 
медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, за рахунок коштів, 
виділених у встановленому порядку з фонду боротьби з COVID-19 та її 
наслідками [4]. Перелік типів закладів охорони здоров’я, як і перелік по-
сад медичних та інших працівників, для яких встановлюються такі до-
плати, затверджено Міністерством охорони здоров’я України [5]. 

Законом України від 18 грудня 2020 р. № 1123-IX були внесені змі-
ни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо 
пільг і підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною 
освітою, які працюють у системі охорони здоров’я. Так, зазначені осо-
би, як і лікарі, мають право на належні умови професійної діяльності; 
обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я 
у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням 
професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством; со-
ціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в 
інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконан-
ням професійних обов’язків; встановлення у державних закладах охоро-
ни здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної та-
рифної сітки у порядку, визначеному КМ України; скорочений робочий 
день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених зако-
нодавством; першочергове одержання медичної допомоги і забезпечен-
ня лікарськими та протезними засобами та ін. [6]

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 лютого 
2021 р. № 366 внесені Зміни до Довідника кваліфікаційних характерис-
тик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджено-
го і впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. 
№ 117. Згідно з ними Довідник доповнено розділами, що містять квалі-
фікаційні характеристики професіоналів з вищою немедичною освітою, 
які працюють у бюро судово-медичної експертизи (наприклад, експерт-
імунолог судовий, експерт-токсиколог судовий, експерт-цитолог судо-
вий), медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров’я (бактері-
олог, біохімік, вірусолог, генетик, ентомолог, імунолог, лаборант клі-
нічної діагностики, мікробіолог, паразитолог), медико-профілактичної 
справи у сфері охорони здоров’я (фахівець з громадського здоров’я, фа-
хівець з довкілля та здоров’я) [7].
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 
2021 р. № 1 Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, про-
фесійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений поста-
новою КМ України від 17 квітня 2019 р. № 337, доповнено розділом 
«Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників дер-
жавних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первин-
ну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) 
і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з го-
строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2». 
Вказана процедура застосовується у разі смерті медичних працівників, 
що настала під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України, та протягом трьох місяців з дати його відміни [8]. Очевидно, 
така ж процедура розслідування має поширюватися і на випадки смер-
ті інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

Підсумовуючи викладене, слід визнати, що Україна намагається у 
складних, непередбачуваних раніше обставинах визнаної Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я пандемії запроваджувати усіма можли-
вими національними засобами досягнення умов, за яких права та прин-
ципи Європейської соціальної хартії (переглянутої) щодо гарантування 
безпечних і здорових умови праці, охорони здоров’я, поліпшення умов 
праці й виробничого середовища лікарів та інших працівників могли б 
здійснюватися ефективно, і цей процес ще не завершено.

--------------------------
1. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): 

Закон України від 14.09.2006 р., № 137-V. Офіційний вісник України. 
2006. № 40. Ст. 2660.

2. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 р., 
ETS № 163. Відомості Верховної Ради України. 2007, 12. № 51.

3. Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які 
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова 
Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 р. № 246. Офіційний вісник 
України. 2020. № 29. Ст. 1042.

4. Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників за-
кладів охорони здоров’я: постанова Кабінету Міністрів України від 
19.06.2020 р. № 610. Офіційний вісник України. 2020. № 59. Ст. 1852.
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5. Про затвердження переліку типів закладів охорони здоров’я та 
переліку посад медичних та інших працівників, для яких встановлю-
ються доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на 
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що 
мають право на встановлення доплати до заробітної плати з 01 вересня 
2020 року до 31 грудня 2020 року: наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 03.09.2020 р. № 2021. Офіційний вісник України. 2020. № 
75. Ст. 2428.

6. Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати праці професі-
оналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони 
здоров’я: Закон України від 18.12.2020 р. № 1123-IX. Офіційний вісник 
України. 2021. № 6. Ст. 309.

7. Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характе-
ристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»: наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2021 р. № 366. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0366282-21#Text (дата звернення 
20.04.2021).

8. Деякі питання розслідування випадків смерті окремих катего-
рій медичних працівників: постанова Кабінету Міністрів України від 
05.01.2021 р. № 1. Офіційний вісник України. 2021. № 5. Ст. 264.
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ДИСТАНЦІйНА РОБОТА ТА ГНУчКИй РЕЖИМ РОБОчОГО 
чАСУ ПІД чАС ПАНДЕМІї ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

Яценко Т. П.
кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри трудового та господарського права 
Харківського національного університету внутрішніх справ

м. Харків, Україна

Вже більше року, відколи Всесвітня організація охорони здоров’я 
проголосила Covid-19 пандемією. Пов’язані із нею карантинні обме-
ження призвели до переходу на дистанційну роботу та стрімкий розви-
ток електронної комерції у багатьох країнах світу. Сотні мільйонів лю-
дей пережили й переживають періоди суворого карантину. Багато хто 
мусив раптово перемикнутися на роботу з дому; мільйони людей ли-
шилися без роботи. На сьогоднішній день, більшість роботодавців вже 
працює з цифровими інструментами, які дозволять об’єднувати персо-
нал, який працює дистанційно, у робочі команди, а також дотримувати-
ся правильного розподілу робочого та вільного часу.

Втім, для кожного із нас, майбутнє видається непевним та не зрозу-
мілим. Нам невідомо, коли суспільне життя повернеться у нормальне 
русло і чи повернеться воно взагалі, як невідомо й те, які ще шрами ли-
шить по собі пандемія.

На сьогоднішній день, актуальною об’єктивною необхідністю є лега-
лізація Верховною Радою дистанційної роботи, гнучкого режиму, а та-
кож модернізації надомної праці, врегулюванні правових аспектів засто-
сування дистанційної роботи в Україні. Парламент фактично узаконив 
зміни, що існують на українському ринку праці вже певний час (вони 
стали очевидними під час карантину, коли значна кількість людей пере-
йшла на роботу з дому). Раніше Кодекс законів про працю, який діє ще 
від 70-х років минулого сторіччя, передбачав лише можливість надом-
ної роботи поза межами підприємства чи організації. Відтепер в Украї-
ні можна законно працювати дистанційно, а також мати гнучкий графік. 
Закон також легалізує електронні засоби комунікації як один із способів 
спілкування роботодавця та працівника, а також визначає умови гнучко-
го графіка (досі все це було поза законом).

Парламент ухвалив черговий закон, що зменшив негативний вплив 
поширення коронавірусу на бізнес і звичайних громадян в країні. Так, 
відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
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чих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширен-
ню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 року №530-Іх, 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020 року 
(надалі – Закон), внесено зміни і у Кодекс законів про працю України 
(далі – КЗпП України). Якщо раніше для цих цілей ми користувалися 
документами, що регламентують надомну працю (Конвенція № 177 про 
надомну працю від 20.06.96 р. [1], Рекомендації № 184 Міжнародної ор-
ганізації праці від 20.06.96 р. [2]), то зараз є спеціальна норма в КЗпП 
[3].

Зокрема, законодавець офіційно закріпив у новій редакції гнучкий 
режим робочого часу та дистанційну роботу, що вказані в ст. 60 КЗпП 
України зі внесеними змінами. Тепер вона називається «Гнучкий режим 
робочого часу». Але, на нашу думку, в новій ст. 60 КЗпП України змі-
шали правила і особливості запровадження гнучкого режиму робочо-
го часу, який зазвичай встановлюється безпосередньо на робочому міс-
ці, і дистанційної (надомної) роботи, яка виходить за рамки гнучкого ре-
жиму. 

Загалом, гнучкий режим - це не нова форма організації праці, хоча 
раніше вона прямо і не згадувалася в КЗпП. Правовою підставою для її 
запровадження була ст. 13 КЗпП та регулювалася Методичними реко-
мендаціями, затвердженими наказом Мінпраці від 04.10.2006 р. № 359 
[4].

Тож з появою «гнучко–режимної» статті 60 КЗпП України, радикаль-
них змін в цій частині не відбулось. Оскільки, гнучкий режим робочо-
го часу — це форма організації праці, якою допускається встановлення 
режиму праці із саморегулюванням часу початку, закінчення робочого 
дня. При цьому має бути дотримана денна, тижнева або встановлена на 
певний обліковий період (два тижні, місяць і так далі) норма тривалості 
робочого часу. Організація роботи на умовах гнучкого режиму робочого 
часу передбачає три складових робочого часу, на які може бути розділе-
ний робочий день (зміну):

– фіксований час — час, коли працівник обов’язково має бути при-
сутнім на робочому місці і виконувати свої посадові обов’язки;

– змінний час — час, протягом якого працівник на власний розсуд 
може починати (закінчувати) робочий день (зміну) в межах установле-
ної норми тривалості робочого часу;

– час перерви для відпочинку і харчування.
Такий розподіл робочого часу на частини не є обов’язковим, а реко-

мендується ст. 60 КЗпП (з позначкою «може бути»).
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Роботодавець та працівник можуть окремо погодити такий режим 
на певний час чи безстроково. На гнучкий графік можна переходити за 
взаємною письмовою згодою. Крім того, роботодавці окремим наказом 
(розпорядженням) можуть переводити працівників на гнучкий графік і 
під час “епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техноген-
ного, природного чи іншого характеру”.

При цьому гнучкий графік може передбачати, що працівник 
обов’язково має бути на робочому місці в певний час, але може розбити 
день на частини або ж на власний розсуд визначати, коли саме він пра-
цює, але, звісно, в рамках норм тривалості робочого часу - денної, тиж-
невої чи місячної. Гнучкий режим не рекомендовано застосовувати на 
підприємствах, які працюють безперервно або ж позмінно.

Також Закон передбачає ще одну новацію - можливість роботи за дис-
танційним (надомним) режимом. Згідно ст. 60 КЗпП України, дистанцій-
на (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота ви-
конується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за 
його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій, але поза приміщенням роботодавця. І при надомній, і при 
дистанційній роботі до підписання трудового договору працедавець має 
право отримати дані про місце, де живе працівник.

При виконанні дистанційної роботи працівник самостійно обирає 
власне робоче місце та персонально відповідає за забезпечення безпеч-
них та нешкідливих умов праці на ньому.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робо-
чий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішньо-
го трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому дого-
ворі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищу-
вати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП України [3]. Дистанцій-
ну (надомну) роботу працівник може виконувати не лише “поза примі-
щеннями роботодавця”, а в будь-якому місці за своїм власним вибором.

Окремо у трудовому договорі прописують порядок і строки, у які 
роботодавець має забезпечити необхідним обладнанням, програмно-
технічними засобами, засобами захисту інформації. За безпечність та 
належний технічний стан обладнання, що передаються працівнику для 
дистанційної роботи, відповідає роботодавець. Проте працівник може 
працювати і на своїй техніці. Тоді сам відповідає за її безпеку. Закон 
забороняє трудовий договір про дистанційну роботу з небезпечними і 
шкідливими виробничими факторами.

При дистанційній роботі електронний зв’язок - email, месенджери - 
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набуває цілком офіційного статусу. Саме через нього роботодавець може 
ознайомлювати працівників з наказами чи розпорядженнями, а праців-
ник звітує. У трудовому договорі про дистанційну роботу може бути пе-
редбачено, що працівник сам регулює час початку, закінчення та трива-
лості робочого часу впродовж дня. це може відбуватися на визначений 
строк або безстроково.

Працівникові мають гарантувати відпочинок (період відключення), 
при якому він може переривати будь-який зв’язок з роботодавцем. І це 
не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дис-
ципліни. Тривалість часу відпочинку визначається трудовим договором 
– як для тих, хто працює дистанційно, так і для “надомників”.

Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-
яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо пра-
цівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна 
(надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в стро-
ки, визначені діючим трудовим договором (ч. 11, 12 ст. 60 КЗпП України 
[3]). Таким чином, Закон забезпечив право працівників на оплату пра-
ці в повному обсязі при запровадженні дистанційного режиму роботи.

Варто зазначити, що згідно із ст. 103 КЗпП України роботодавець по-
винен повідомити працівника про нові або зміну існуючих умов плати 
праці в бік погіршення не пізніше як за два місяці до їх запроваджен-
ня або зміни. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 32 КЗпП України у зв’язку із 
змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних 
умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфі-
кацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів 
оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування непо-
вного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменуван-
ня посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше 
ніж за два місяці [3].

Отже, запровадження на підприємстві режиму дистанційної (надом-
ної) роботи не є підставою для одностороннього скорочення працівни-
кам заробітної плати. Про скорочення заробітної плати працівнику, ро-
ботодавець у будь-якому разі повідомляє за 2 місяці та може запровади-
ти таке скорочення після завершення цього строку.

Тому, щоб забезпечити дотримання своїх трудових прав на оплату 
праці в повному обсязі під час карантину, працівникам, які працюють 
дистанційно, необхідно вимагати у роботодавця видання наказу про за-
провадження дистанційного режиму роботи та оплати праці в повному 
обсязі.
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За загальним правилом трудовий договір про дистанційну (надом-
ну) роботу укладається у письмовій формі. Якщо трудовий договір було 
укладено в усній формі, він переоформляється у письмову форму, так як 
відповідно до вимог ст. 24 КЗпП України, трудовий договір укладаєть-
ся, як правило, в письмовій формі. Якщо домовленість про дистанцій-
ну (надомну) роботу досягнута під час дії трудового договору, укладе-
ного у письмовій формі, така умова роботи оформляється шляхом вне-
сення до нього змін. 

Тож при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) 
роботу додержання письмової форми договору є обов’язковим. Але вар-
то зауважити, що відповідно до ч. 2 ст. 60 КЗпП України, на час загро-
зи поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, тех-
ногенного, природного чи іншого характеру діють спеціальні правила 
– умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого 
часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або упо-
вноваженого ним органу без обов’язкового укладення у письмовій фор-
мі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу. З таким на-
казом (розпорядженням) працівник має бути ознайомлений до запрова-
дження такого виду роботи. У такому випадку норми частини третьої 
статті 32 КЗпП України не застосовуються.

Однак в разі надзвичайних обставин, як-от в період поширення ко-
ронавірусної хвороби, звісно, запасу такого часу немає. Потрібно діяти 
швидко і рішуче. Тому, в рамках чинного законодавства, працівники мо-
жуть самостійно звернутися до роботодавця з проханням внести зміни 
до їх трудових договорів, а саме — про коригування їх умов праці. Для 
цього працівникам потрібно написати заяву з проханням перевести їх 
на дистанційну (надомну) працю на період оголошеного урядом в кра-
їні карантину через поширення коронавірусної хвороби. У такому разі, 
при наявності добровільних заяв працівників, не діє вимога про двомі-
сячний строк щодо попередження про зміни істотних умов праці. Тож 
роботодавець буде вправі одразу на підставі отриманих заяв від своїх 
підлеглих видати наказ чи розпорядження на переведення їх на дистан-
ційну роботу.

Водночас роботодавцю потрібно врахувати, що не усіх працівників 
можна перевести на дистанційну (надомну) роботу. Тож відповідно до п. 
12 Положення «Про затвердження Положення про умови праці надом-
ників» від 29.09.1981 р. № 275/17-99 забороняється доручати надомни-
кам виконання тих видів робіт, котрі створюють незручності для прожи-
вання сусідів [5]. Організація трудових процесів поза виробничими або 
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робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації 
або уповноваженого ним органу, допускається лише для осіб, які мають 
потрібні житлово-побутові умови, а також практичні навички або мо-
жуть бути навчені цим навичкам для виконання певних робіт. Житлово-
побутові умови обстежують представники роботодавця за участю проф-
спілкового органу, а у відповідних випадках — і представників санітар-
ного й пожежного нагляду. Тому, рекомендуємо узгоджувати з працівни-
ком в трудовому договорі (або конкретизувати в заяві про дистанційну 
(надомну) роботу від працівника в період карантину) визначене робоче 
місце, за яким працівник буде виконувати роботу.

--------------------------
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ТРИБУНА МОЛОДОГО ВчЕНОГО

ЗАхИСТ ПРАВ СІМЕй ПРАЦІВНИКІВ МІГРАНТІВ 
У ЄВРОПЕйСЬКІй СОЦІАЛЬНІй хАРТІї

Бурак С. В.
асистент кафедри Європейського права 

ЛНУ ім. Івана Франка
м. Львів, Україна 

Європейська соціальна хартія (I) містить спеціальні положення, що 
захищають права мігрантів - статті 18 і 19 хартії. Працівники мігран-
ти мають відповідні права ще до в’їзду на територію держави - учасни-
ці хартії, за фактом в’їзду і після отримання статусу законного резиден-
та або права на роботу на території такої держави, а в деяких випадках і 
після виїзду з території останньої.

хартія здійснює захист прав трудящих мігрантів двома способами: 
загальним і спеціальним.

Загальний спосіб базується на тому, що більшість прав, що гаранто-
вані хартією, відносяться і до працівників мігрантів. Так, статті з 1 по 
17 і з 20 по 31 хартії відносяться і до іноземців, якщо останні є громадя-
нами держав - учасниць хартії, законно проживають або працюють на 
території таких держав-учасниць [1, с. 137], хоча прямо про це не заяв-
лено. Однак зазначені статті повинні тлумачитися в контексті положень 
статей 18 і 19.

Спеціальний спосіб передбачений статтями 18 та 19 хартії, які захи-
щають права виключно працівників мігрантів та членів їх сімей. У пер-
ші роки після вступу хартії в силу існувала думка про те, що ці статті 
застосовні до працівників мігрантів всіх держав, в тому числі і не учас-
ниць хартії, оскільки в текстах статей такого конкретного застереження 
немає. Але Європейський комітет з соціальних прав відкинув таке тлу-
мачення, заявивши, що з тексту статей 18 і 19 цілком ясно, що їх поло-
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ження можуть застосовуватися тільки до громадян держав - учасниць 
хартії [2, p. 211].

Найбільш актуальними на сучасному етапі, є питання соціального 
захисту сім’ї, і перш за все, сімей працівників мігрантів. Згідно з Додат-
ком до хартії, який визначає, коло осіб, що потребують захисту, біль-
шість положень хартії застосовується не тільки до громадян Договір-
них Сторони, а й до «громадянам інших Договірних Сторін, які законно 
проживають або працюють регулярно на території зазначеної Договір-
ної Сторони» (I). Але автори хартії, пам’ятаючи про особливі труднощі 
для іноземних сімей, передбачили, серед іншого, ряд спеціальних поло-
жень для «забезпечення ефективної реалізації права працівників мігран-
тів та їх сімей на захист і допомогу» (I). Деякі з цих положень стосують-
ся соціального захисту сім’ї.

Відповідно до хартії такий захист складається з чотирьох заходів со-
ціального характеру, що відносяться до житла, возз’єднання сімей, від-
пусток батькам і з соціальних структура допомоги сім’ям.

Пункт 1 статті 19 передбачає обов’язок держав - учасників хартії на-
давати достовірну інформацію про правила в’їзду мігрантів на їх тери-
торію: «З метою забезпечення ефективного здійснення права працівни-
ків мігрантів i членів їхніх сімей на захист i допомогу на території дер-
жави будь-якої іншої Сторони, Сторони зобов’язуються ... пiдтримувати 
або забезпечувати функціонування вiдповiдних i безкоштовних служб, 
якi надавали б таким праівникам допомогу, зокрема в одержанні точ-
ної iнформацiї, а також вживати в межах національних законiв i правил 
усiх вiдповiдних заходiв для запобігання дезiнформацiї щодо емiграцiї 
та імміграції»(I , ст. 19, п. 1).

В контексті зазначеного, варто відмітити, що Комітет у своєму рі-
шенні, відзначив своє прецедентне право, згідно з яким прийняття дано-
го положення хартії не може звільнити уряд від його зобов’язань вжити 
заходів щодо застосування даного пункту щодо будь-яких працівників, 
які були громадянами інших Договірних Сторін і хотіли іммігрувати до 
даної держави, і особливо щодо громадян, які бажали іммігрувати на те-
риторію іншої Договірної Сторони (див. (II, p. 315)).

Захист, передбачений статтею 16, застосовується до всіх сімей гро-
мадян Договірної Сторони і сімей громадян інших Договірних Сторін. 
Особлива захист працівників мігрантів та їх сімей, передбачена харті-
єю з метою компенсувати особливі труднощі, з якими стикаються сім’ї 
іноземців, знаходить своє відображення в особливих службах допомоги 
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сім’ям працівників мігрантів. Відповідно, пункт 3 статті 19 вимагає від 
Договірних Сторін «сприяти співробітництву між соціальними служба-
ми, державними і приватними, в країнах еміграції та імміграції» (I, ст. 
19, п. 3). Такі служби, зокрема включають крім служб посольств і кон-
сульств також і міжнародні соціальні служби, наявні в багатьох європей-
ських країнах.

Прецедентне право Комітету свідчить, що увага до возз’єднання 
сім’ї є суттєвим аспектом її захисту. У сучасному європейському кон-
тексті Комітет особливо уважно ставиться до обмежувальної іммігра-
ційної політики. В останні роки возз’єднання сім’ї стало найважливі-
шим джерелом імміграції (крім прийому біженців в деяких країнах), але 
з’являється тенденція до зменшення числа осіб, що допускаються до ім-
міграції на підставі возз’єднання сім’ї. Комітет щиро бажає, щоб уряди 
як і раніше надавали допомогу у возз’єднанні сім’ї, якщо працівник мі-
грант вже допущений на територію держави, так як розділення членів 
сім’ї, що суперечить вимогам хартії, призводить до серйозного особис-
того нещастя, а також соціальному безладу. Відтак, Комітет постійно 
просить уряди забезпечити, щоб адміністративні затримки і складності 
не перешкоджали возз’єднанню сім’ї на практиці.
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СОЦІАЛЬНИй ДІАЛОГ яК ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОї 
ПОЛІТИКИ У СфЕРІ ПРОфЕСІйНОГО 

РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ

Балог К. С.
аспірантка кафедри соціального права 

юридичного факультету 
Львівського національного університету 

ім. Івана Франка 

Про принципи у вітчизняній юридичній літературі писали як теоре-
тики права (П. Рабінович, О. Скакун, О. Колодій), так і галузеві фахів-
ці (С. Венедиктов, О. Лаврів та ін.). Проаналізувавши різні точки зору 
дослідників, можемо констатувати, що загалом вони є подібними і ма-
ють спільні ознаки щодо визначення принципів права, принципів дер-
жавного управління та принципів державної політики. Зокрема, Д. Щер-
бик визначає принципи як суттєві якості соціальної реальності, що від-
повідають об’єктивним закономірностям певного історичного типу сус-
пільства й сутності властивого його світогляду. це об’єктивно зумовле-
ні засади, відповідно до яких формується розвинута правова система та 
здійснюється правове регулювання” [1, с. 113]. Майже аналогічні визна-
чення знаходимо у роботі О. Зайчука та О. Копиленка, які наголошують, 
що принципи права – це закріплені в праві головні ідеї, вихідні нача-
ла, основи функціонування, що характеризують його зміст, головне при-
значення права, зумовлені загальними закономірностями розвитку сус-
пільства. У принципах права дістають вияв взаємодія та співвідношен-
ня окремих явищ державно-правової дійності [2, с. 278].

Варто все ж відзначити, що “принципи державної політики” є менш 
дослідженими, ніж “принципи права”, “принципи публічної адміністра-
ції” та “принципи державного управління”, однак у загальному розумін-
ні, науковці зводять їхню сутність до комплексної категорії, яка пред-
ставлена сукупністю ідей, положень (правових, політичних, економіч-
них тощо), зумовлених метою й завданнями державної політики у тій 
чи іншій сфері, нормативно закріплених і спрямованих на охорону мит-
них інтересів як окремого громадянина, групи осіб, так і держави зага-
лом тощо [3, с. 181].

На сьогодні, державна політика у сфері професійного розвитку пра-
цівників формується визначеними на законодавчому рівні принципами. 
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це, зокрема, доступність професійного розвитку працівникам; вільний 
вибір роботодавцем форм і методів забезпечення професійного розви-
тку працівників з урахуванням специфіки їх роботи; додержання інтер-
есів роботодавця та працівника; безперервність процесу професійного 
розвитку працівників . Вони передбачені Законом України “Про про-
фесійний розвиток працівників” від 12.02.2012 р. [4]. Однак цей пере-
лік не закріплює достатню кількість основ, навколо яких має відбува-
тися становлення системи професійного розвитку працівників в Украї-
ні , а тому очевидно, варто звернутися до доктринальних джерел і спро-
бувати віднайти розширеніший список принципів професійного розви-
тку працівників. 

Важливо, передусім зазначити, що принципи державної політики у 
сфері професійного розвитку працівників мають публічно-правову при-
роду, а тому потрібно відрізняти внутрішні корпоративні принципи про-
фесійного розвитку від тих, які застосовуються у публічно-правовій 
сфері та публічному адмініструванні. У цьому контексті цікавою ви-
глядає точка зору О. Захарової та Н. Городничук, які наголошують на 
існуванні таких принципів професійного розвитку персоналу: іннова-
ційності навчання; безперервності навчання; практичної спрямованос-
ті навчання; стратегічної узгодженості; обґрунтування доцільності на-
вчання; зворотного зв’язку; мотивації особистого професійного розви-
тку; оцінки результативності навчання [5, с. 126]. Та, як видається, тут 
бракує логічного підходу, адже відбувається розмивання підстави поді-
лу і змішування публічних принципів (наприклад, державної політики у 
сфері професійного розвитку) із внутрішніми, які супроводжують про-
цес всередині суб’єкта господарювання (роботодавця). Разом з тим, по-
милки допускаються й ті дослідники, які групують всі принципи дер-
жавної політики, і внутрішні, і правові, і організаційні, і економічні, 
внаслідок чого у літературі формуються хибні твердження про те, що в 
основі організації процесу підготовки та розвитку кваліфікованих пра-
цівників лежать принципи об’єктивності, пріоритетності людських ре-
сурсів, демократизму, поєднання централізації та децентралізації, ієрар-
хічності та зворотного зв’язку, розподілу праці, поєднання соціально-
го та економічного, відкритості, складності, актуальності, варіативнос-
ті, законності тощо [6, с. 78]. 

З огляду на такий підхід, варто все ж погодитись із думкою М. Єф-
ремової, яка переконана, що закріплені в Законі України “Про профе-
сійний розвиток працівників” від 12.01.2012 р. принципи не визнача-
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ють повною мірою засади реалізації державної політики в досліджува-
ній сфері, а їхній перелік може бути доповнений [7, с. 6]. Пропонова-
ний нею принцип взаємодії та співробітництва органів державної вла-
ди й суб’єктів в сфері професійного розвитку працівників є не що інше, 
як принцип соціального партнерства (соціального діалогу). Саме так він 
називається у правовій доктрині. Про соціальне партнерство як прин-
цип трудового права згадано у праці П. Пилипенка, який зазначив, що ця 
засада знаходить прояв у тому, що до сфери правового регулювання тру-
дових відносин широко залучаються недержавні структури, які разом із 
органами виконавчої влади або й без їхньої участі – на основі укладен-
ня колективних договорів і угод, шляхом співробітництва, пошуку комп-
ромісів і прийняття узгоджених рішень встановлюють обов’язкові для 
учасників трудових відносин правила регулювання праці. Слушно було 
вказано також, що явище соціального партнерства є новим для вітчиз-
няної правової системи, однак за сплином стількох років після написан-
ня цитованої праці це явище досі не вкоренилося в українському трудо-
вому законодавстві та у практиці реалізації трудових відносин . У поді-
бній парадигмі розглядається соціальне партнерство й іншими науков-
цями. Зокрема, воно також подається як дієва форма регулювання соці-
ально–трудових відносин, яка постала внаслідок еволюції суспільства і 
в результаті якої непримиримі класові протистояння трансформуються 
у протиріччя та конфлікти значно нижчого рівня, що вирішуються орга-
нізаціями–профспілками і об’єднаннями роботодавців за умов контро-
лю держави [8, с. 281]. Беручи до уваги мультидисциплінарний характер 
принципу соціального партнерства, ця засада відіграє роль не тільки для 
стабільності трудових відносин та системи професійного розвитку пра-
цівників, а й для формування повноцінного громадянського суспільства 
на різних рівнях: власне організації виробничого циклу, формування со-
ціальних програм, які на нього безпосередньо впливають, а також ство-
рення загального середовища життєдіяльності компанії.

Окрім того, Верховною Радою України був ухвалений Закон України 
“Про соціальний діалог в Україні” від 23.12.2010 р., який визначив со-
ціальний діалог як процес визначення та зближення позицій, досягнен-
ня спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторона-
ми соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, робо-
тодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядуван-
ня, з питань формування та реалізації державної соціальної та економіч-
ної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин 



АКТУАЛьНІ ПРОБЛЕМИ СОцІАЛьНОГО ПРАВА
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

157

[9]. це визначення видається змістовним і таким, що цілком відображає 
природу досліджуваного поняття. 

З огляду на вказане вище, можна зробити висновок, що соціальний 
діалог як правове явище є доволі дослідженим у правничій доктрині та 
має належне законодавче закріплення (на рівні окремого Закону). Тим 
не менш, сфера професійного розвитку працівників як об’єкт публічно-
го адміністрування також повинна дістати модернізацію свого правово-
го регулювання на основі принципу соціального діалогу. це є вимогою 
часу, розвитку правових систем України та країн-членів Європейського 
Союзу і зрештою, потребою працівників, які мають інтерес представля-
ти собою цінність для ринку праці. Отже, під час розробки змін до тру-
дового законодавства у частині регулювання державної політики у сфе-
рі професійного розвитку працівників необхідно закріпити принцип со-
ціального діалогу серед інших її засад.
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Наслідками проведення атестації педагогічних (науково-
педагогічних) працівників вітчизняне законодавство передбачає при-
своєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. це один із 
чинників, які зумовлюють стимулювання педагогічних працівників до 
ефективної педагогічної діяльності.

Разом з тим, для наукових та науково-педагогічних працівників ви-
щих навчальних закладів і наукових установ стимулом їх наукової та пе-
дагогічної діяльності є присудження наукових ступенів та вчених звань 
(старший науковий співробітник, доцент, професор), які є зовнішнім ви-
явом їх вкладу у наукову та педагогічну діяльність.

Зазначимо, що наукові ступені - це встановлені рівні наукових ква-
ліфікацій, які присуджуються за виконання та прилюдний захист відпо-
відних кваліфікаційних наукових праць. При цьому варто вказати, що 
тут оцінюється винятково вклад здобувача у розвиток вітчизняної на-
уки. Натомість вчені звання, відповідно, – це не лише наукові здобут-
ки працівника, але й також досягнення педагогічної діяльності науково-
го працівника. 

Тому правильним буде висновок, що вчені звання присвоюються 
за ре-зультатами атестації наукових (науково-педагогічних) працівни-
ків за якісне виконання ними своєї трудової функції, тобто наукової та 
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педагогічної діяльності. Натомість, педагогічні звання вчителів, які не 
зобов’язані до наукової роботи, є наслідком перевірки та оцінки фахово-
го рівня, пов’язаного винятково із їх педагогічною діяльністю.

цілком погоджуємося з Л.Ф. Купіною [4, c.106], що основними кри-
теріями, які лежать в основі присвоєння вчених звань, є критерії, за яки-
ми здійснюється перевірка та оцінка рівня кваліфікації працівника при 
проведенні атестації педагогічних працівників на відповідність займа-
ній посаді. Аналізуючи чинне законодавство [1-3] спробуємо порівняти 
умови присвоєння педагогічних та вчених звань. 

Для наукових (науково-педагогічних) працівників вищих навчальних 
закладів і наукових установ умовами присвоєння вчених звань є: 

• відповідний рівень наукової кваліфікації (наявність наукового 
ступеня), обіймання певної посади у відповідних закладах освіти (нау-
кових установах),

• стаж наукової (науково-педагогічної діяльності), наявність друко-
ваних наукових та науково-методичних праць. 

Натомість для педагогічних працівників такими умовами є: 
• відповідний рівень кваліфікації (наявність відповідної кваліфіка-

ційної категорії), 
• обіймання певної посади у відповідних закладах освіти (посади, 

на яких передбачено присвоєння педагогічних звань), 
• відповідний стаж педагогічної діяльності, наявність власних ме-

тодичних розробок та друкованих праць (на звання «методист»). 
Тобто умови присвоєння педагогічних та вчених звань майже іден-

тичні.
Вчені звання присвоюються працівникам безстроково. Працівник 

може бути позбавлений вченого звання в особливих випадках, на підста-
ві рішення спеціалізованої вченої ради, або клопотання вченої (науково-
технічної) ради, якою приймалося рішення щодо присвоєння вченого 
звання. Педагогічні звання, в свою чергу, працівники освіти повинні 
підтверджувати під час проходження атестації. 

Однією із підстав позбавлення педагогічного працівника його зван-
ня є непідготовна нових методичних розробок. Про це, зокрема, йдеть-
ся у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
22.02.2012р. № 2/1-13-430 «Щодо надання роз’яснення з питань атес-
тації» передбачена вимога щодо обов’язкової підготовки власних мето-
дичних розробок педагогічними працівниками, які атестуються на від-
повідність раніше присвоєному педагогічному званню». 

Буквально, атестаційна комісія може рекомендувати роботодавцеві 
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позбавити вчителя, який має педагогічне звання «учитель-методист» і 
в між атестаційний період не підготував нових методичних розробок, 
його педагогічного звання. При цьому, до уваги не беруться рівень рані-
ше запропонованих вчителем методичних напрацювань, які можуть від-
повідати сучасному стану педагогічної діяльності, незалежно від осо-
би вчителя. Тобто методичними вказівками можуть користуватися інші 
вчителі і вважати їх належними та затребуваними у педагогічній діяль-
ності й такими, які забезпечують необхідний ефект у навчанні учнів. 

Тому, сам факт не запровадження у педагогічній діяльності вчителем 
нових методичних розробок, не може вважатися достатньою підставою 
для позбавлення його педагогічного звання, особливо, коли такі його на-
працювання є достатніми та ефективними у педагогічній діяльності ін-
ших вчителів. 

Відтак, незрозумілою є мета проведення такої атестації на відповід-
ність раніше присвоєному званню з огляду на необхідність набуття но-
вих методичних доробок педагогічними працівниками. Буквально, якщо 
педагог продовжує працювати на тому ж рівні, його методичними на-
працюваннями користуються інші педагоги, вважають їх належним та 
ефективними і атестаційній комісії це відомо, постає питання про до-
цільність нових методичних розробок

Видається, що за таких обставин, проводити атестацію недоцільно.
Тому у вітчизняному законодавстві про освіту варто передбачити 

лише атестацію на присвоєння педагогічного звання. Педагогічне зван-
ня, в свою чергу, має присвоюватись безстроково. 

Окрім цього, варто виробити єдиний підхід до визначення фахового 
рівня працівників освіти. Якщо педагогічний працівник, який досяг ви-
сокого рівня професіоналізму, має власні методичні розробки, має вели-
кий педагогічний стаж на відповідній посаді та продовжує працювати, 
активно поширюючи педагогічний досвід, то не має правових підстав 
постійно підтверджувати такому працівникові педагогічне звання. Адже 
педагогічне звання відображає не лише відповідність займаній посаді, 
а значні досягнення у педагогічній діяльності. Тому ми пропонуємо за-
кріпити у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників 
норму про безстрокове присвоєння педагогічних звань. 

--------------------------
1. Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента: Поста-

нова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008р.№ 1149// Офіційний ві-
сник України від 12.01.2009 р., № 100, стор. 362, стаття 3339, код акту 
45376/2008
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2. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчено-
го звання старшого наукового співробітника: Постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 24.07.2013 № 567// Офіційний вісник України від 
30.08.2013р., № 64, стор. 77, стаття 2328, код акту 68402/2013

3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників: На-
каз Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N 930// Офіцій-
ний вісник України від 30.12.2010р., № 98, стор. 88, стаття 3501, код 
акту 53979/2010 (з наступними змінами та доповненнями).

4. Купіна Л. В. Правове регулювання атестації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників в Україні : дис.... канд. юрид. наук : 
05. / Л. В. Купіна – К. : Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова, 2008. – 188 с.

ДО ПОНяТТя ОРГАНІЗАЦІйНО-ПРАВОВИх фОРМ 
СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Досін Б. В.
аспірантка кафедри соціального права юридичного факультету 

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

Одним із основоположних принципів у світі праці передбачених 
міжнародними та національними актами є свобода асоціації та реальне 
визнання права на ведення колективних переговорів.

Проголошений у 1998 році зазначений принцип визначив основні 
напрямки розвитку правового регулювання трудових та соціально0еко-
номічних відносин.

Українське законодавство визначає соціальний діалог як процес ви-
значення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та 
прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які пред-
ставляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реа-
лізації державної соціальної та економічної політики, регулювання тру-
дових, соціальних, економічних відносин.

Соціальний діалог є цивілізованою формою улагодження інтересів 
та попередження розбіжностей у соціальних відносинах.
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Відносини соціального діалогу являють собою цілу систему відно-
син, яка включає колективні трудові відносини щодо проведення колек-
тивних переговорів, укладення колективних угод і договорів, проведен-
ня взаємних консультацій, участі працівників в управлінні організація-
ми та реалізації інших форм соціального діалогу у сфері праці.

Законом України «Про соціальний діалог» передбачено, що він здій-
снюється в різних формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджу-
вальних процедур; колективних переговорів з укладення колективних 
договорів і угод.

Головною функцією системи соціального діалогу є недопущення ви-
никнення конфліктів та створення умов для соціального миру, врахуван-
ня інтересів усіх учасників.

Різноманітність інтересів учасників та причин виникнення супереч-
ностей між сторонами соціального діалогу не дозволяє його здійснюва-
ти лише в рамках однієї організаційно-правової форми.

Наявність різних форм соціального діалогу пов’язане зі специфікою 
розв’язання суперечностей та зближення позицій сторін у різних видах 
трудових та соціально-економічних відносин, а також врахування інтер-
есів кожного учасника соціального діалогу.

Організаційно-правові форми соціального діалогу охоплюють як дії 
із прийняття зобов’язань сторонами соціального діалогу, так і діяльність 
щодо сумісного здійснення прийнятих зобов’язань, а також контроль за 
їх виконанням.

Організаційно-правові форми соціального діалогу необхідно розріз-
няти за наступними ознаками:

1) повноваження сторін та їх представників при здійсненні соціаль-
ного діалогу;

2) правові засоби узгодження інтересів та вирішення розбіжностей;
3) регламентований правом та угодами сторін порядок узгодження 

інтересів сторін та вирішення розбіжностей з метою здійснення соці-
ального діалогу;

4) правові акти закріплення результатів здійснення соціального діа-
логу.

Усі форми соціального діалогу є правовими, якщо вони не супере-
чать законодавству та інтересам сторін соціального діалогу.

Усі організаційно-правові форми соціального діалогу урегульовані 
тією чи іншою мірою правовими нормами, а тому потрібно говорити 
про правові форми соціального діалогу. Термін «організаційно-правові» 
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передбачає врахування організаційної структури здійснення соціально-
го діалогу.

Першою ознакою організаційно-правових форм соціального діалогу 
є повноваження сторін соціального діалогу та їх представників. Право-
вий статус сторін соціального діалогу передбачений КЗпП України, за-
коном «Про соціальний діалог», іншими спеціальними законами та під-
законними нормативно-правовими актами. Повноваження представни-
ків сторін, які беруть у здійсненні соціального діалогу визначаються або 
колективним договором, або спеціальними уповноваженнями закріпле-
ними у рішенні відповідних суб’єктів. Так, законом «Про колективні до-
говори й угоди» передбачено порядок уповноваження суб’єктів для ве-
дення колективних переговорів з укладення колективного договору.

Наступною ознакою характеристики організаційно-правових форм 
соціального діалогу є правові засоби узгодження інтересів та вирішен-
ня розбіжностей. 

На практиці соціальний діалог є цивілізованим (мирним) методом 
узгодження інтересів та попередження виникнення розбіжностей, або 
їх вирішення.

Методом узгодження інтересів та вирішення розбіжностей між учас-
никами соціального діалогу є компроміс, узгодження інтересів робото-
давців і найманих працівників шляхом переговорів і взаємних поступок.

Можна виділити наступні важливі обставини, що сприяють успіш-
ному веденню соціального діалогу:

а) кожна сторона соціального діалогу повинна визнати за іншою сто-
роною право на існування і на власну позицію. Регулювання соціально-
го діалогу неможливе, якщо одна зі сторін заявляє, що протилежна сто-
рона не має право на існування або що її позиція позбавлена будь-яких 
підстав. Сторони повинні співпрацювати у соціальному діалозі;

б) організованість сторін, яка сприяє досягненням домовленостей та 
виконання умов угоди. Організованість передбачає наявність також від-
повідних повноважень від суб’єкта, а також комунікацію представни-
ка зі відповідними суб’єктами, які їх уповноважили, готовність іти на 
компроміси;

в) учасники соціального діалогу повинні дотримуватись правил 
здійснення соціального діалогу. ці правила повинні забезпечувати рів-
ні можливості для кожної зі сторін соціального діалогу, певний баланс у 
їхніх взаємовідносинах.

Ще однією ознакою характеристики організаційно-правових форм 
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соціального діалогу є регламентований правом та угодами сторін по-
рядок узгодження інтересів сторін та вирішення розбіжностей з метою 
здійснення соціального діалогу.

Така регламентація може передбачатися законом або підзаконним 
нормативно-правовим актом. Наприклад, Наказом від 06 червня 2019 № 
39 Національною службою посередництва і примирення затверджено 
Положення про порядок здійснення Національною службою посеред-
ництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колектив-
них трудових спорів (конфліктів), яким визначені правові і організаційні 
засади здійснення Національною службою посередництва і примирен-
ня заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів 
(конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, виду діяльності та галузевої належності.

Регламентація проведення соціального діалогу може здійснювати-
ся локальними нормативно- правовими актами, які приймаються робо-
тодавцем спільно або за погодженням з виборним органом первинної 
профспілкової організації, а у випадку відсутності профспілки з уповно-
важеним працівниками органом, або особою.

Регламентація організаційно-правових форм соціального діалогу 
може також здійснюватися самими сторонами.

Законом «Про соціальний діалог» ст. 8 передбачено, що при здій-
сненні консультацій сторони повинні спільно погодити порядок і стро-
ки її проведення та визначити склад учасників. 

Нарешті останньою ознакою організаційно-правових форм соціаль-
ного діалогу є правові акти закріплення результатів здійснення соціаль-
ного діалогу.

Правових актів закріплення результатів здійснення соціального діа-
логу є багато. Основним серед них називають договір, оскільки догово-
ром можна закріпити досягнуті домовленості. 

Зокрема, Законом «Про соціальний діалог» ст. 8 передбачено, що за 
результатами колективних переговорів укладаються колективні догово-
ри та угоди. Однак таких актів може бути і більше. Законом «Про соці-
альний діалог» невиправдано звужено застосування колективних пере-
говорів лише з метою б укладення колективних договорів і угод. Колек-
тивні переговори можуть здійснюватися і з метою прийняття локальних 
нормативно-правових актів, а також з метою усунення розбіжностей чи 
вирішення трудового спору. Крім цього актами соціального діалогу мо-
жуть бути і протоколи розбіжностей, у яких фіксуються позиції сторін і 
шляхи вирішення цих розбіжностей.
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На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці це уре-
гульований законодавством та відповідними угодами порядок взаємодії 
суб’єктів соціального діалогу з метою забезпечення узгодженого регу-
лювання трудових та пов’язаних з ними соціально-економічних відно-
син, узгодження інтересів, попередження виникнення розбіжностей, а 
також їх вирішення.

ПРАВОВА ДИхОТОМІя щОДО ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 
яК ПІДҐРУНТя хАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДО-ПРАВОВОї 
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОї ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ПОРУШЕННя ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОхОРОНУ ПРАЦІ

Козлов О. С.
аспірант,

Донецький національний університет імені Василя Стуса,
м. Вінниця, Україна

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповід-
но до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на 
створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання не-
щасним випадкам та професійним захворюванням [1]. Однак беззапере-
чне існування аксіоми про потенційну небезпеку для працюючої люди-
ни у суспільній організації праці наводить на думку про те, що як би іде-
ально не був організований технологічний процес, вірогідність настан-
ня нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, 
які можуть призвести до ушкодження здоров’я або смерті працівника 
або створити ситуацію, що загрожує життю людей, завжди буде існува-
ти. Бажано, щоб цей показник був оптимальним, на крайній випадок до-
пустимим. Зазначене випливає з амбівалентного характеру праці. Адже 
праця, з одного боку, є необхідною, корисною для людини, бо дає мож-
ливість забезпечувати як свої потреби, так і потреби своєї сім’ї, з іншо-
го боку, праця ніколи на сто відсотків не буде безпечною для працівни-
ка. Професійні ризики працівником завжди будуть сприйматися як ви-
мушені і добровільні. Інакше кажучи, як безпека праці ніколи не може 
дорівнювати одиниці, так і вірогідність прояву професійного ризику ні-
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коли не може дорівнювати нулю, якщо методологічно підходити до цьо-
го міркування з погляду технічних наук.

З метою забезпечення поліпшення стану безпеки праці, гігієни пра-
ці і виробничого середовища в Україні та зменшення кількості і частоти 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, наша 
держава останніми роками докладає значних зусиль для вдосконален-
ня законодавства про охорону праці, що регулює відповідні суспільно-
трудові відносини та діяльність інспекції праці, й кращого наближення 
його до міжнародних та європейських трудових норм і передової прак-
тики. Попри надзвичайно потужні зусилля у процесі адаптації законо-
давства України з Директивами ЄС в сфері охорони праці, в першу чер-
гу, Директиви 89/391/ЄЕС щодо проведення заходів з метою поліпшен-
ня безпеки і захисту здоров’я працівників під час роботи від 12.06.1989 
р. [2], слід належним чином вирішити такі основні питання: 1) існуючу 
правову дихотомію та незалежний підхід до питань охорони праці, з од-
ного боку, та санітарно-гігієнічних питань, з іншого боку, слід замінити 
більш інтегрованим, цілісним та взаємопов’язаним юридичним і прак-
тичним підходом; 2) замість існуючого низькорівневого, коригуючого, 
реактивного, що базується на відшкодуванні та компенсації, підходу до 
охорони праці в Україні слід запровадити високорівневий проактивний 
підхід, заснований на оцінюванні ризиків та запобіганні ризикам, зосе-
реджений переважно на стимулюванні поліпшення стану безпеки пра-
ці, гігієни праці на підприємствах, на точній та постійній оцінці ризиків 
і на реалізації за її результатами узгоджених програм і заходів із запобі-
гання професійним ризикам [3, с. 196].

Одним із дієвих засобів запобігання професійним ризикам є за-
стосування трудо-правової відповідальності до порушника трудових 
обов’язків в сфері охорони праці, якщо до питань охорони праці стави-
тися з погляду приватного права, та кримінально-правової відповідаль-
ності до цього порушника, якщо до питань охорони праці ставитися вже 
з погляду публічного права.

На наш погляд, слід надати детальну характеристику зазначеним ви-
дам відповідальності, виходячи з правової дихотомії щодо питань без-
пеки праці [4].

В спеціальній юридичній літературі під трудо-правовою відповідаль-
ністю за порушення законодавства у сфері права працівника на безпеку 
праці розуміють специфічну форму суспільних відносин, пов’язаних із 
невиконанням чи неналежним виконанням правопорушником трудових 
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обов’язків щодо створення безпечних і здорових умов праці у процесі 
трудової діяльності, у яких за допомогою юридичних засобів забезпечу-
ється добровільне чи примусове виконання ним вимог чинного законо-
давства у сфері забезпечення безпеки праці [5, с. 132]. 

цей вид відповідальності є більш поширеним на практиці, адже 
пов’язаний із приватноправовим регулюванням трудових відносин з 
безпеки праці. За методологією трудового права трудо-правова відпові-
дальність за порушення законодавства про охорону праці включає в себе 
дисциплінарну і матеріальну відповідальність, яким вже багато приділя-
лося уваги в спеціальній юридичній літературі [6; 7; 8; 9].

В контексті цього дослідження варто зауважити дещо нестандарт-
ну позицію В.С. Венедиктова, який стверджує, що «трудова юридич-
на відповідальність» є єдиним комплексним інститутом, в межах якого 
об’єднуються не лише чисто трудо-правові засоби відповідальності, а й 
адміністративні, кримінальні. В цьому зазначений вчений не вбачає ні-
чого особливого: трудові відносини регулюються нормами тільки тру-
дового права, а їх охорона може забезпечуватись і нормами інших галу-
зей права [10, с. 170–171].

Чисельність застосування норм кримінального права у якості засобів 
відповідальності за порушення законодавства про охорону праці винни-
ми особами-працівниками не значна, як правило. 

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року 
№ 7 «Про практику застосування судами України законодавства у спра-
вах про злочини проти безпеки виробництва» наголошується на тому, 
що при розгляді таких справ суди не завжди забезпечують повне і все-
бічне дослідження обставин вчинення зазначених злочинів, суди ще 
припускаються помилок при кваліфікації дій винних осіб, а також при 
призначенні їм покарання, не завжди встановлюються причини злочи-
нів проти безпеки виробництва та умови, що сприяли їх вчиненню, а та-
кож не вживаються передбачені законом заходи щодо повного відшкоду-
вання завданих цими злочинами збитків [11]. 

Проблематика застосування судами України законодавства у справах 
про злочини проти безпеки виробництва неодноразово досліджувалася 
вченими-правознавцями О.О. Бахуринською [12], Н.В. Романенко [13], 
У.П. Бек [14] та іншими. Так, О.О. Бахуринська стверджує, що питання 
кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства про 
охорону праці є недостатньо опрацьовані в теоретичному плані, не діс-
тали належного нормативного вирішення, потребують розв’язання на 
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рівні правозастосовчої практики. Також, вчена стверджує, що значна 
частина наукових робіт з проблем кримінально-правової охорони без-
пеки праці написана в радянський період і є застарілою [12, c. 4]. Н.В. 
Романенко дотримується такої ж думки і наголошує, що удосконалення 
інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охо-
роною праці набуває особливого значення та є актуальною науковою за-
дачею [13, с. 1]. У.П. Бек слушно зауважує, що для ефективного захисту 
потрібна юридична відповідальність будь-якого виду. Так, на думку вче-
ної юридичну відповідальність за порушення норм з охорони праці не-
обхідно розглядати як обов’язок правопорушника перенести передбаче-
ні законом невигідні, негативні наслідки своєї дії чи бездіяльності, яка 
завжди проявляється в одному з таких видів: кримінальній, адміністра-
тивній, цивільній або трудоправовій відповідальності [14, с. 312]. Такий 
підхід, на наш погляд, співпадає повністю із вищезазначеною позицією 
В.С. Венедиктова. 

Таким чином, все вищевикладене дозволяє зробити наступні висно-
вки теоретичного та практичного характеру. У процесі адаптації законо-
давства України з Директивами ЄС в сфері охорони праці, в першу чер-
гу, Директиви 89/391/ЄЕС щодо проведення заходів з метою поліпшен-
ня безпеки і захисту здоров’я працівників під час роботи від 12.06.1989 
р., слід враховувати існуючу правову дихотомію до питань охорони пра-
ці та більш ефективно використовувати засоби відповідальності, зокре-
ма, трудо-правові, кримінально-правові тощо. За для цього слід розро-
блювати «Методичні рекомендації щодо порядку розслідування пору-
шень законодавства про охорону праці» як для членів комісій з розсліду-
вання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 
так і для слідчих, які розслідують злочини проти виробництва, які без-
посередньо пов’язані із порушенням законодавства про охорону праці.
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МЕДІАЦІя яК АЛЬТЕРНАТИВНИй СПОСІБ ВИРІШЕННя 
ТРУДОВОГО СПОРУ: ПОНяТТя ТА ПРИНЦИПИ

Кошіль Р. О.
студент 2 курсу юридичного факультету

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

Сьогодні як ніколи актуальним є питання вирішення спорів (кон-
фліктів) , що виникають між сторонами в позасудовому порядку. Тому й 
зростає інтерес наукової еліти до дослідження альтернативних способів 
вирішення спорів, винятком не залишається і медіація (посередництво) 
як один із таких способів. Дослідження у сфері медіації вже вийшли на 
новий рівень і заглиблюються в окремі аспекти медіації, зокрема, про-
цедуру медіації, стадії медіації, кваліфікаційні вимоги до медіаторів та 
їх статус, порядок створення об’єднань медіаторів тощо. 

Протягом останніх років проблема запровадження інституту медіа-
ції при вирішенні трудових спорів неодноразово потрапляло у поле зору 
різних фахівців. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здо-
бутків, фундаментальним напрямком в медіації є окреслення та вивчен-
ня проблематики принципів медіації, що чомусь часто залишається поза 
увагою науковців. Саме тому метою доповіді є – визначити та надати ха-
рактеристику принципам медіації у трудовому праві. 

Перш ніж приступити до розгляду принципів медіації варто з’ясувати 
значення поняття «медіація». М. Романенко вважає, що медіація є про-
цедурою, при якій посередник (медіатор) проводить переговори між 
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сторонами, а також з кожною зі сторін окремо, тим самим допомагаю-
чи їм врегулювати свої розбіжності і прийти до такого рішення, яке вла-
штовувало б обидві сторони [6, с. 58]

О. Белінська, визначила поняття «медіація» як «добровільний та кон-
фіденційний спосіб вирішення конфліктної ситуації, де медіатор у ході 
структурованої процедури допомагає учасникам конфлікту вступити у 
прямі перемовини з метою вироблення спільного рішення щодо пробле-
ми (оригінальне покликання)» [1, с. 158- 159].

І. Присяжнюк у своєму досліджені запропонувала більш вузьке ви-
значення поняття медіації, зокрема : «альтернативний (досудовий) спо-
сіб вирішення спорів, у яких третя незалежна особа – медіатор, надає 
допомогу сторонам у прийнятті взаємоприйнятного рішення (оригі-
нальне покликання)» [4,с. 65].

Наведені та інші погляди на поняття та сутність медіації дають змогу 
говорити про основні засади (принципи) медіації як способу вирішен-
ня трудових спорів.

Наш вітчизняний науковець Ю. Притика до загальноправових прин-
ципів медіації відносить класичні принципи правової держави, це зо-
крема: демократизм, законність, гуманізм, соціальна справедливість, 
поєднання примусу та переконання, невід’ємність природних прав лю-
дини, вища цінність людського життя, пріоритетність норм міжнарод-
ного права, вища сила Конституції, верховенство права та інші [5, с. 88]. 
На мою думку, що така позиція є прийнятною до будь-якого правово-
го інституту чи категорії. У нашому ж випадку завдання полягає в тому, 
щоб визначити принципи, які характеризують саме інститут медіації.

Наукові дослідження та світова медіаційна практика дають можли-
вість стверджувати, що медіація, в тому числі як спосіб вирішення тру-
дових спорів, проводиться за взаємною згодою сторін медіації на під-
ставі принципів добровільної участі; самовизначення та рівності прав 
сторін медіації; незалежності та неупередженості, нейтральності медіа-
тора; конфіденційності інформації щодо медіації. Розглянемо зміст кож-
ного детально.

Зміст поняття добровільності в медіації досить широкий. О. Спектор 
вважає, що принцип добровільності полягає в тому, що “ніхто не може 
змусити сторони врегулювати конфлікт медіацією, якщо вони цього не 
бажають. Медіація є добровільною процедурою на кожному етапі: від 
згоди сторін взяти участь у цьому процесі та вибору медіатора до укла-
дання угоди. Кожна зі сторін у будь-яку мить може відмовитися від про-
ведення процедури медіації» [7, с. 87].
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На думку Ю. Притики зміст принципу добровільності полягає в «на-
явності у сторін права особистого волевиявлення щодо проведення про-
цедури медіації та свободи її припинення на будь-якому етапі процедури 
медіації». У зміст цього принципу також включається і правомочність 
сторін приймати будь-які рішення щодо розв’язання конфлікту тільки за 
взаємною згодою. Реалізацією цього принципу є обов’язок медіатора на 
початку процедури медіації встановити факт добровільності й особис-
того волевиявлення на участь усіх сторін процедури [ 5, с. 91].

Наступним принципом медіації є принцип самовизначення. Н. А. 
Мазаракі у своїй статті «Зміст та значення принципу самовизначення 
сторін медіації» стверджує, що цей принцип реалізується на всіх етапах 
медіації від надання згоди на проведення медіації, вибору кандидату-
ри медіатора, в медіації, залучення інших учасників, самого факту учас-
ті сторони в медіації чи припиненні такої участі до найбільш визначаль-
ного етапу - узгодження умов медіаційної угоди, як істотних, так і фа-
культативних. 

На думку С. Т. йосипенко принцип рівності сторін полягає у наяв-
ності рівних за змістом та обсягом суб’єктивних прав у кожної із сторін. 
Тобто сторонам надаються однакові права висловлювати свої думки, за-
уваження, визначати порядок денний, оцінювати прийнятність пропози-
цій та умов примирення [3, с. 132].

Ще одним важливим принципом медіації є принцип незалежності 
та неупередженості, нейтральності медіатора. цей означає, що під час 
проведення процедури медіації повинна зберігатися нейтральність ме-
діатора. це дозволяє медіації виконувати свої функції та забезпечує її 
ефективність. Медіатор виступає як посередник, який є незалежним від 
будь-якої зі сторін та будь-яких органів державної влади. Неупередже-
ність медіатора виявляється в тому, що він зобов’язаний діяти в інтер-
есах усіх учасників процедури та ставитися до сторін однаково безсто-
ронньо. Якщо в учасників виникають сумніви щодо неупередженості 
медіатора, то вони вправі припинити процес медіації [8, с.24].

Варто також погодитись із думкою Н.А. Мазаракі, яка пише, що ней-
тральність медіатора є наріжним каменем медіаційного процесу та га-
рантує законність і справедливість медіаційної угоди. В той же час зміст 
поняття нейтральності медіатора не є постійною величиною та зале-
жить від багатьох чинників, у тому числі професіоналізму медіатора, 
обраного стилю медіації, особливостей кожної окремої процедури ме-
діації [2, с. 106].
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Останнім, проте не менш важливим, є принцип конфіденційності ін-
формації. Зміст принципу конфіденційності досить вдало описує С. Т. 
йосипенко. На думку автора, конфіденційність полягає у тому, що ін-
формація щодо підготовки та проведення медіації є конфіденційною, 
якщо сторони медіації не домовилися про інше. Медіатор, сторони та 
інші учасники медіації не мають права розголошувати інформацію щодо 
медіації без згоди інших сторін [3, с. 132].

У підсумку представленого наукового дослідження слід узагальнити, 
що наведені вище принципи медіації на мою думку, досить змістовно та 
повно відображають специфіку здійснення відповідної процедури. Ра-
зом із тим, варто зазначити, що перелік цих основних засад (принципів) 
повинен поступово розширюватись паралельно із подальшим вдоскона-
ленням інституту медіації. Тому, на мою думку, до цього переліку варто 
було б додати принцип активності сторін медіації, який би слугував сво-
єрідним підтвердженням зацікавленості сторін у вирішенні спору (кон-
флікту). Переконаний, що описані у цій роботі принципи запроваджен-
ня інституту медіації обов’язково мають бути закріплені у проекті Зако-
ну України «Про медіацію». це в свою чергу: по-перше, позитивним чи-
ном вплине на регулювання відповідної діяльності, по-друге, зробить 
медіацію більш зрозумілою для пересічних громадян; по-третє, дозво-
лить покращити практичну діяльність медіаторів; по-четверте, створить 
сприятливе поле для проведення подальших наукових досліджень, при-
свячених відповідній проблематиці.
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Сумського національного аграрного університету
м. Суми, Україна

Сьогодні держава є основним суб’єктом соціальної політики, а тому 
визначаючи людину найвищою соціальною цінністю, вона повинна за-
безпечити громадянський мир і злагоду в суспільстві, надавати на суб-
сидіарних засадах соціальну допомогу усім громадянам, які перебува-
ють у важкій життєвій ситуації, з метою забезпечення кожному гідно-
го рівня життя. До цих аспектів соціальної політики держави треба та-
кож віднести і надання соціальних відпусток за чинним трудовим зако-
нодавством. Але, необхідно зазначити, що надання соціальних відпус-
ток є не тільки засобом соціального захисту, але й засобом заохочення 
працівників до реалізації батьківських і сімейних функцій і підкреслює 
державний інтерес, державні гарантії по підтримці сім’ї та виховання 
дітей. це є дуже важливим аспектом в діяльності держави, бо для того, 
щоб без шкоди для власного здоров’я, інтересів дітей та сім’ї, працівни-
ки з сімейними обов’язками мали можливість поєднувати свою профе-
сійну діяльність із виконанням сімейних обов’язків, держава і суспіль-
ство повинні надавати таким особам певний соціальний захист та допо-
могу, а також відповідні пільги у зв’язку з обов’язком по вихованню ді-
тей. Треба також зазначити, що в нових умовах господарювання, коли 
держава вже не є єдиним власником засобів виробництва, деякі аспек-
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ти в наданні соціальних відпусток може вирішувати роботодавець, як в 
односторонньому порядку, так і при укладенні колективного договору. 
Чинне законодавство не обмежує можливостей роботодавці встановлю-
вати додаткові пільги, соціальні гарантії, в тому числі додаткові соціаль-
ні відпустки.

Сьогодні можна стверджувати, що спад економічного розвитку, не-
достатня соціально-правова захищеність широких верств населення та 
невпевненість їх в майбутньому збільшують залежність людини від со-
ціальної політики держави і спонукають останню приділяти більш пиль-
ну увагу розробці системи соціально-правового захисту як працюючо-
го так і непрацюючого населення. Тому, удосконалення норм трудового 
права відіграє неабияке значення, оскільки від їх ефективності залежить 
прогресивний розвиток суспільства, демократизм і законність у сфері 
праці, розвиток особистості. Правові норми являють собою модель ба-
жаної та необхідної поведінки учасників трудових відносин, яка пови-
нна відповідати сучасним реаліям розвитку держави та суспільства.

Важливим аспектом в цьому напрямі також є і узагальнення міжна-
родного досвіду з приводу надання соціальних відпусток та імплемен-
тація позитивних елементів правового регулювання в національне зако-
нодавство. Особливо цінним є досвід регулювання соціальних відпус-
ток накопичений Міжнародною Організацією Праці. Вона провела ве-
лику нормотворчу роботу стосовно закріплення та розвитку соціальних 
відпусток, як складової захисту трудових прав працівників. хоча Між-
народна Організація Праці не надає визначення поняття соціальної від-
пустки, але вказує на її суттєві ознаки: вона надається не для відпочин-
ку, а для виконання сімейних обов’язків; відповідна допомога здійсню-
ється у розмірі, визначеному національним законодавством; за праців-
ником зберігається місце роботи.

З метою вдосконалення правового регулювання соціальних відпус-
ток необхідно: 1) легалізувати в законодавчому порядку поняття «соці-
альна відпустка»; 2) в законодавчому порядку зафіксувати усі види со-
ціальних відпусток та підстави їх надання; 3) використати позитивний 
зарубіжний досвід для вдосконалення правового регулювання соціаль-
них відпусток в Україні; 4) забезпечити належну матеріальну (фінансо-
ву) компенсацію при походженні працівника в соціальній відпустці; 5) 
забезпечити реальними правовими гарантіями реалізацію працівниками 
права на соціальну відпустку.
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м. Київ, Україна

При здійсненні наукової чи науково-технічної діяльності роботода-
вець та найманий ним працівник вступають у трудові правовідносини 
щодо об’єктів інтелектуальної власності (далі – «ІВ»), що виражаєть-
ся у специфічному регулюванні створення об’єктів ІВ в межах службо-
вих обов’язків. 

Створення об’єктів ІВ в рамках трудових та цивільних відносин або 
на замовлення є дуже актуальним, як для сучасного бізнесу в цілому, так 
і для IT-сфери зокрема. Позаяк у підприємств виникає потреба належ-
ним чином закріпити за собою майнові права, які у майбутньому дозво-
лили б отримати вигоду з реалізації майнових прав на ці об’єкти, робо-
тодавець звертається до працівника з метою створення об’єкту ІВ, який 
в українському праві отримав поняття службового твору.

У момент укладання чи трудового договору, предметом якого буде 
створення об’єкту ІВ, чи цивільно-правового договору, сторонам слід 
чітко визначитися із його предметом. За трудових відносинах це визна-
чається у внутрішніх посадових інструкціях, а у договорах створення 
об’єкту ІВ - технічним завданням, яке розробляється замовником. 

Необхідно враховувати, що законодавець чітко визначає понят-
тя службового твору і вимоги до нього. Звернемося до статті 1 Зако-
ну України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якої 
службовим твором є об’єкт ІВ, створений автором у 1) порядку вико-
нання службових обов’язків відповідно до службового завдання або 2) 
трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем [1]. Якщо умо-
ви створення не відповідатимуть жодному з критеріїв, роботодавець не 
зможе претендувати на майнові права щодо твору.

Автор, який за статею 421 цивільного кодексу України (далі – 
«цКУ») (або виконавець, винахідник тощо), створив об’єкт права ІВ, 
є його творцем і за статтею 435 цКУ вважається первинним суб’єктом 
авторського права на твір, а тому набуває особисті немайнові та майно-
ві права [2]. Проте, здатність реалізовувати дані права в рамках договір-
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них правовідносин буде значно відрізнятися в залежності від характе-
ру прав. 

Незалежно від природи створеного твору, згідно зі статтею 423 цКУ, 
найманий працівник матиме немайнові права на: 1) визнання свого ав-
торства шляхом зазначення імені автора на творі та його примірниках; 
2) на зазначення псевдоніму замість справжнього імені 3) збереження 
цілісності твору й протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню 
чи іншій зміні твору або іншому посяганню на твір, що може зашкодити 
його честі й репутації автора.

Під час укладання договору чи виникнення службового обов’язку 
у найманого працівника, роботодавцю забороняється посягати на його 
особисті немайнові права. Зокрема, у постанові від 04.06.2010 Пленум 
Верховного Суду України відмітив, що автор твору, створеного у по-
рядку виконання трудового договору (контракту) і в межах строку його 
дії, тобто при виконанні службових обов’язків і за службовим завдан-
ням, не може бути далі позбавлений особистих немайних прав на ство-
рений твір [3]. 

За частиною 1 статті 425 цКУ особисті немайнові права ІВ є чинни-
ми безстроково. Так, у пунктах 35, 37 постанови від 17.10.2012 Пленум 
Вищого господарського суду України № 12 «Про деякі питання практи-
ки вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної влас-
ності» заявив, що закінчення строку чинності майнових прав ІВ на твір 
не означає припинення особистих немайнових прав, які діють безстро-
ково [4]. Вони можуть відчужуватися (переходити від автора до іншої 
особи), лише у виняткових випадках, спеціально встановлених законом.

На думку О.І. харитонової таке рішення пов’язане з тим, що не-
майнові права належать саме певній особі – творцю об’єкта права ІВ, 
оскільки вони є вираженням природного права і становлять частину 
правового статусу людини [5, с. 206].

Інакше складається ситуація щодо найманого працівника як суб’єкта 
особистих майнових прав на службовий твір. За статтею 424 цКУ при 
створенні твору він наділяється:

1) правом на використання об’єкта права ІВ відтворення будь-яким 
способом та у будь-якій формі 2) виключним правом дозволяти вико-
ристання об’єкта права ІВ; 3) виключним правом перешкоджати непра-
вомірному використанню об’єкта права ІВ та забороняти його; 4) інши-
ми майновими правами ІВ, встановлені законом.

Заслуговує на увагу позиція В.В Судакова, який наголошує на існу-
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ванні правової колізії в регулюванні природи особистих немайнових 
прав автора на службовий твір [6, с. 32]. Якщо за статтею 429 цКУ май-
нові права ІВ на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового до-
говору, належать за замовчуванням працівникові, то за статтею 16 Зако-
ну України «Про авторське право та суміжні права», частиною 1 статті 9 
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», час-
тиною 1 статті 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зраз-
ки» вони закріплюються за роботодавцем [7]. 

Колізію можна вирішити шляхом застосування відомого правового 
принципу lex specialis derogat generali – «спеціальний закон скасовує за-
гальний закон». На жаль, подоланню проблеми заважає пункт 24 згада-
ної постанови Пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 р, у якій 
суд надав перевагу саме нормам цКУ при визначенні природи майнових 
прав на службовий твір.

хоча 22.12.2015 р. до Верховної Ради України був поданий Проект 
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
авторського права та суміжних прав», у якому пропонувалося чітко ви-
значити регулювання правовідносин не цКУ, а особливим нормативно-
правовим актом, цей проект був відкликаний [8]. Враховуючи вище зга-
даний принцип, варто було б надавати перевагу саме спеціальному зако-
ну. Проте, дана постанова створює загрозу для формування неоднакової 
судової практики щодо майнових прав на створений об’єкт ІВ. Через це, 
сторонам майнових правовідносин рекомендується заздалегідь визнача-
ти свої права та обов’язки, щоб запобігти зайвим проблемам.

На відміну від немайнових прав на об’єкт ІВ, законодавець увів стро-
ковість та можливість відчуження майнових прав. Відповідно до статті 
427 цКУ, майнові права ІВ можуть бути передані відповідно до закону 
повністю або частково іншій особі. За частиною 4 статті 9 «Про охоро-
ну прав на винаходи і корисні моделі» якщо право на реєстрацію служ-
бового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю і він не вико-
нає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, 
то право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) перехо-
дить до винахідника або його правонаступника [9]. Тоді роботодавець 
отримує переважне право на придбання ліцензії. Аналогічно, за части-
ною 2 статті 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зраз-
ки» якщо роботодавець одержав від автора промислового зразка повідо-
млення про створений об’єкт ІВ, але протягом чотирьох місяців від дати 
одержання не подав заявки до НОІВ, то право на реєстрацію промисло-
вого зразка переходить до автора.
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У випадку недостатнього закріплення за роботодавцем усього необ-
хідного обсяг майнових справ, то за частиною 2 статті 429 цКУ найма-
ний працівник вважатиметься співавтором твору та зможе використову-
вати твір задля власного інтересу без дозволу роботодавця, останній не 
зможе без достатніх підстав відмовити працівнику у дозволі на опублі-
кування, інше використання або зміну твору.

Отже, якщо правова прогалина прямо випливає із договору чи служ-
бових обов’язків, у роботодавця можуть виникнути проблеми з доказу-
ванням своєї приналежності на службовий твір, а тому, перед створен-
ням твору з найманим працівником, потрібно визначити весь доціль-
ний обсяг прав та обов’язків сторін у трудових правовідносинах щодо 
об’єкту ІВ.
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На початку XIII століття пруссаки лютували на території Прибалти-
ки, підконтрольній Польщі та Литві: вони палили християнські церк-
ви, села, вбивали і викрадали християн. З цієї причини християн Прус-
ський за згодою короля Польщі Конрада Мазовецького і феодалів звер-
нувся за допомогою до Тевтонського ордену. Блискучий магістр Герман 
фон Зальца запевнив імператора Священної Римської імперії-свого дру-
га, Фрідріха II, в необхідності підкорення пруссаків. У 1226 році імпе-
ратор підписав Золоту буллу Рімінії, згідно з якою, він доручає ордену 
боротьбу з цим язичницьким племенем і запевнив лицарів в абсолютно-
му суверенітеті над територією, яку ще належить завоювати, але перед 
цим - була дарована хелмінська земля як плацдарм для наступу.

Подальший успіх з’явився кульмінацією політики Германа фон Заль-
ца, яка класифікується як реакційна, оскільки магістр ордена «хотів ще 
раз воскресити в хрестових походах вже прожиту епоху». Однак про-
позиція польського герцога і пов’язане з ним запрошення до боротьби і 
підкорення язичників, яке також слід розглядати в контексті хрестових 
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походів, трактується як єдина життєздатна основа майбутнього: «орден 
міг працювати тільки там, де у нього були вільні лікті з усіх боків». Осо-
бливо це було актуально для самого Тевтонського ордена, який був ви-
гнаний з Трансільванії в 1225 [1, С. 46]. 

Дії Тевтонського ордена в Пруссії були сміливими, ясними. Завдя-
ки цьому тевтони домоглися значних успіхів: оборона їх була неймовір-
но міцною, а атаки точними. Вони просувалися все глибше і глибше, всі 
операції були чітко сплановані.

Спочатку замки будувалися на кордонах з прусською територією. 
Чим далі просувалася армія, тим більше їх ставало.

Магістр ордена запрошував німецьких колонізаторів на придбані 
ним землі, заманюючи їх пільговими умовами і всілякими привілеями. 
Таким чином, нові поселення заселялися.

Суспільні відносини стало необхідно регулювати правом. З цієї при-
чини в місті Торн, було оприлюднено Кульмське міське право цей доку-
мент, виданий в 1233 році великим Магістром Тевтонського ордена Гер-
маном фон Зальцою, поклав початок розробці кульмського варіанту ні-
мецького міського права. Гвідо Кіш, один з видавців привілеїв, висловив 
думку, що її зміст значно відхиляється від середніх міських привілеїв 
розміщення і що це дійсно свого роду Велика хартія вольностей всіх піз-
ніших держав чернечого Тевтонської держави. Прикладами, що виправ-
довують таку позицію і взятими зі змісту привілею, можуть бути: уста-
нова окремого Вищого суду німецького права в хелмно, намір призна-
чити міську раду (виражене за 11 років до установи Магдебурзької місь-
кої ради), накладення хелмскімі судами штрафів у розмірі вдвічі мен-
шому, ніж магдебурзькими судами, введення так званого фламандсько-
го правонаступництва в закон про правонаступництво. Там було наба-
гато більше поділу в порівнянні з Магдебурзьким правом [2, С. 11-13].

Найдавнішим, основним джерелом хелмського права був der Alte 
Kulm (старе хелмське право), численні рукописи якого збереглися до 
наших днів; це зібрання містило перероблені рішення і пояснення (так 
звані ортіліі) Магдебурзького суду, збагачені положеннями іншого похо-
дження (наприклад, фрагменти саксонського дзеркала). Der Alte Kulm 
не був повним джерелом права, тому він повинен був спиратися на зви-
чайне право, що в багатьох випадках означало необхідність покладати-
ся на рішення муніципальних присяжних. Перші переписи звичайного 
права Кульмського як такого з’явилися тільки після 1400 року. Деякі іс-
торики вважають Landläufige Kulmische recht, написану в Гданську, важ-
ливим прикладом такої роботи [3, С. 88].
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Герман Балк, перший ландмейстер ордена в Пруссії називають «дух-
ректором» кульмінаційної правової кодифікації. Останній залишився у 
Вроцлаві в червні 1233 року, очевидно, щоб залучити Сілезького піаст-
ського герцога Генріха Бородатого до великої кампанії проти пруссаків 
взимку 1233/34 року. Видно зусилля ландмейстера Германа Балка по ко-
лонізації Кулмерланда за допомогою Сілезії. «Таким чином, деякі еле-
менти фламандського права, які в той час переважали на Сілезьких рів-
нинах, були включені в формується закон Кульма. Норми міського пра-
ва Ордена також ґрунтувалися на Сілезьких моделях» [4, С. 184-185].

У Пруссії міські громади вважалися провідними фортецями німець-
кого світу в агресивному середовищі «ренегалів» (віровідступників), і 
саме це сприйняття було визначено в положеннях міських грамот. При-
кладом є Кульмська грамота або привілеї г. Кенігсберга (Старого міс-
та - Альтштадта) 1286, які явно передбачають положення для підтрим-
ки «коханих наших городя» в боротьбі «проти ворогів хреста і віро-
відступників» [5, С. 32-34]. Були створені перешкоди для проникнен-
ня прусського населення в міста, так як корінне населення в основному 
представляло селян, і саме вони несли основний тягар феодальних по-
винностей і повинностей [6, С. 28-33].

У той же час вільні селяни-землевласники платили різні види подат-
ків і зборів відповідно до кульмским правом: чинш (оброк, плативший-
ся з землі або будинки); земельний податок - 1 шеффель жита і 1 шеф-
фель пшениці з 1 плуга; натуральний оброк - на прокорм військ; трудова 
повинність (будівництва); «Сторожові гроші» - на оборону Орденської 
держави: фортифікаційні споруди, дороги і т. д. Окремим рядком фінан-
сувалася військова розвідка [7, С. 148-149].

цікаво, що за статтями 1 і 4 містам надавалося Магдебурзьке пра-
во, після чого вони отримали три основні адміністративні органи: бур-
дінг або сход -затвердження органів влади, прийняття вількерів (місце-
вих нормативно-правових актів), регулювання податків, питання війни 
і миру; міський суд, що складається з судді і колегії шефенів, і міська 
рада [8, С. 214]. 

Вищим судом всієї держави - був Верховний суд прусських міст - 
який залишався в Кульмі під час правління Ордена в Західній Пруссії і 
після 1478 року був перенесений в Кенігсберг разом з резиденцією ма-
гістра. На відміну від Міст з Магдебурзьким правом, міська рада Тору-
ні була вищим апеляційним судом для прусських міст. це був також ви-
щий орган самоврядування цього міста [9, С. 120-125].

Рішення бургграфського, гостинного, потребного та кримінального 
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судів могли бути оскаржені до міської ради Торуні, в апеляційному по-
рядку. Спочатку в юрисдикцію міських лавницьких судів входили тіль-
ки цивільні справи, а кримінальні справи розглядалися загальнодержав-
ними судами Тевтонського Ордена. З 1346 року великий магістр Тев-
тонського ордену надав місту Торунь право засновувати великі і малі 
міські суди, які могли б розглядати кримінальні справи. Муніципальні 
суди солтисько-лавничі також здійснювали нотаріальні дії та засвідчу-
вали важливі комерційні договори, а також договори купівлі-продажу, 
т.д. [10, С. 455]. 

Однак модернізується законодавство почало поступово втрача-
ти силу. Виною всьому битва при Грюнвальді, також відома як перша 
битва при Танненберзі, що сталася 15 липня 1410 року, де зіткнулися 
польсько-литовська армія і її союзників з орденом тевтонських лицарів. 
Поразка тевтонів у цій битві означала, що орден більше не міг віднови-
ти свій вплив у Пруссії. Незважаючи на це, Кульмське право було пере-
йнято польською короною і надалі Річчю Посполитою, передові правові 
особливості місцевого самоврядування і розвинена судова система до-
зволили перейняти досвід для подальшого економічного розвитку міст.
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СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАхИСТУ ЛюДЕй, 
яКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, ЗАКРІПЛЕНІ ЄВРОПЕйСЬКОю 

СОЦІАЛЬНОю хАРТІЄю (ПЕРЕГЛяНУТОю)

Тодоріка К. В.
аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

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

ВІЛ і СНІД є серйозною загрозою для розвитку, прогресу і стабіль-
ності людського суспільства і їх викорінення повинно залишатися од-
ним з глобальних напрямків діяльності кожної держави та міжнародно-
го співробітництва. У сучасних умовах ВІЛ та СНІД поступово вихо-
дять за межі медичної проблеми і перетворюються в громіздку соціаль-
ну проблему, вирішити яку покликана система соціального захисту лю-
дей, які живуть з ВІЛ, що з метою досягнення її максимальної ефектив-
ності має ґрунтуватися на міжнародних стандартах у цій сфері, зокре-
ма, закріплених Європейською соціальною хартією (переглянутою) від 
3 травня 1996 року (далі – ЄСх(п)) [1], яка є одним із найважливіших 
міжнародних актів європейського соціального законодавства.

Перш за все, варто зазначити, що у тексті ЄСх(п) жодного разу не 
згадуються люди, які живуть з ВІЛ, як особлива категорія населення, 
яка потребує соціального захисту, досліджуваний міжнародний акт не 
містить також жодного стандарту, який би прямо стосувався соціально-
го захисту згаданої групи людей. Водночас, з огляду на значення ЄСх(п) 
для стабільності та гармонійності системи соціального захисту України, 
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конструкцію її положень, заперечувати можливість застосування хартії 
при оцінці відповідності положень національного галузевого законодав-
ства міжнародним стандартам соціального захисту людей, які живуть з 
ВІЛ, неможливо.

Так, уже в преамбулі ЄСх(п) йдеться, що її прийняття було зумовле-
но бажанням держав-членів Ради Європи забезпечити для свого насе-
лення основні соціальні права з метою підвищення життєвого рівня та 
соціального добробуту з урахування основних соціальних перетворень, 
що відбулися у суспільстві.

Очевидно, що у сучасних умовах ВІЛ/СНІД є однією з найважливі-
ших медико-соціальних проблем з огляду на неухильне зростання чис-
ла хворих і інфікованих в усьому світі, у тому числі людей, які не вхо-
дять до груп, які мають фактори ризику інфікування. Нині ВІЛ-інфекція 
поширена у країнах усіх континентів і захворюваність на неї у світі но-
сить характер пандемії, що зумовлює занепокоєння суб’єктів міжнарод-
ної нормотворчості та виражається у формуванні відповідних стандар-
тів запобігання поширенню захворюваності на ВІЛ та соціального за-
хисту людей, які живуть з ВІЛ, зокрема.

Так, ключові стандарти соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ, 
закріплені в ЄСх(п), стосуються здійснення ними права на охорону 
здоров’я. Статтею 11 хартії передбачено, що «Сторони зобов’язуються 
як самостійно, так і в спiвробiтництвi з громадськими чи приватними 
організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед іншого: 
(1) усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я; (2) забез-
печити діяльність консультативно-просвiтницьких служб, якi сприяли 
б поліпшенню здоров’я i підвищенню особистої вiдповiдальностi у пи-
таннях здоров’я; (3) запобігати, у міру можливості, епідемічним, енде-
мічним та іншим захворюванням, а також нещасним випадкам».

Відповідні стандарти повністю впровадженні у національну практи-
ку соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ. Так, ст. 4 Закону Укра-
їни «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які жи-
вуть з ВІЛ» від 12 грудня 1991 року закріплений обов’язок держави га-
рантувати забезпечення, серед іншого: пріоритетності в профілактиці 
поширення ВІЛ-інфекції інформаційно-роз’яснювальної роботи з насе-
ленням щодо принципів здорового та морального способу життя, ду-
ховних цінностей і відповідальної поведінки у сфері сексуальних сто-
сунків; пропаганди здорового способу життя; регулярного інформуван-
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ня населення, у тому числі через засоби масової інформації, про причи-
ни зараження, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, а також про можливості ді-
агностики та лікування; інформаційно-роз’яснювальної та реабілітацій-
ної роботи, у тому числі із залученням представників громадських, бла-
годійних та релігійних організацій, серед осіб, які вживають наркотичні 
засоби та психотропні речовини ін’єкційним способом, з метою проти-
дії поширенню ВІЛ-інфекції [2].

Досягнення поставлених ЄСх(п) цілей у сфері забезпечення права 
на охорону здоров’я можливе при ефективному функціонуванні систе-
ми соціального захисту населення при настанні відповідних соціальних 
ризиків. Так, п. 3 ст. 12 хартії визначено, що її Сторони взяли на себе 
зобов’язання підтримувати систему соціального забезпечення на задо-
вільному рiвнi, принаймні на такому, який дорівнює рівню, необхідно-
му для ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення від 
16 квітня 1964 року [3], яким у ст. 8 визначено, що людина повинна бути 
забезпечена правом на медичну допомогу профілактичного чи лікуваль-
ного характеру при настанні будь-якого хворобливого стану незалежно 
від його причини. 

Така допомога має охоплювати принаймні: i) допомогу лікаря за-
гального профілю, в тому числі удома; ii) допомогу лікарів-спеціалістів, 
яка надається у лікарнях стаціонарним і амбулаторним хворим, а також 
допомогу лікарів-спеціалістів, яка може надаватися поза межами ліка-
рень; iii) забезпечення основних лікарських засобів, приписаних лікаря-
ми чи іншими кваліфікованими фахівцями; та iv) госпіталізацію у разі 
необхідності (ст. 10 Кодексу). Надана медична допомога має забезпечу-
вати підтримання, відновлення чи поліпшення здоров’я захищеної осо-
би та її спроможності працювати і задовольняти свої особисті потреби.

Аналогічні положення містить й законодавство України. Так, ст. 10 
профільного Закону передбачено, що надання медичної допомоги лю-
дям, які живуть з ВІЛ, здійснюється в порядку, визначеному законом, ін-
шими нормативно-правовими актами і міжнародними договорами Укра-
їни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. По-
рядком організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 
липня 2013 року № 585, гарантовано право людей, які живуть з ВІЛ, 
при захворюваннях, не пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІД, на отриман-
ня всіх видів медичної допомоги, у тому числі екстреної медичної допо-
моги, на загальних підставах. Виключно спеціалізована та високоспеці-
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алізована медична допомога людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІД, 
показаннями для якої є: призначення антиретровірусної терапії (АРТ) 
у випадках, які потребують госпіталізації; необхідність корекції схеми 
АРТ; розвиток токсичності або серйозних побічних реакцій АРТ; роз-
виток синдрому відновлення функції імунної системи; опортуністичні 
інфекції, супутні захворювання, у тому числі туберкульоз, надається за-
кладами охорони здоров’я, що пройшли державну акредитацію в уста-
новленому законодавством порядку та відповідають встановленим ви-
могам [4].

Статтею 13 ЄСх(п) також передбачено, що з метою забезпечення 
ефективного здійснення права на медичну допомогу, у тому числі й лю-
дей, які живуть з ВІЛ, Сторони зобов’язуються: забезпечити, щоб будь-
якій малозабезпеченій особі у разі захворювання забезпечувався догляд, 
якого вимагає стан її здоров’я; забезпечити збереження змісту та обсягу 
політичних або соціальних прав людей, якi отримують таку допомогу.

Доцільно зауважити, що національна юридична практика соціально-
го захисту, у тому числі людей, які живуть з ВІЛ, перевищує цитова-
ний стандарт, оскільки ст. 8 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я від 19 листопада 1992 року [5] закріплено, що кожен громадя-
нин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних за-
кладах охорони здоров’я медичної допомоги, у тому числі за епідеміч-
ними показаннями. При цьому можливість безоплатного здійснення га-
рантованого права не пов’язана з матеріальним станом людини. На роз-
виток положень Основ спрямований п. 3.1. Порядку організації медич-
ної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, яким закріплено, що АРТ 
є невід’ємною частиною комплексної медико-соціальної допомоги лю-
дям, які живуть з ВІЛ, та надається на безоплатній основі відповідно 
до вимог галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я з ВІЛ-інфекції.

Таким чином, Європейська соціальна хартія (переглянута) закріплює 
численні стандарти соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ, які в 
цілому впровадженні у національне галузеве законодавство. Проте про 
повне дотримання європейських соціальних стандартів, закріплених 
хартією, у процесі здійснення в Україні соціального захисту людей, які 
живуть з ВІЛ, стверджувати зарано у зв’язку з ратифікацією Верховною 
Радою України хартії з виключеннями, які мають важливе значення для 
піднесення соціального захисту у нашій державі, у тому числі людей, 
які живуть з ВІЛ, на більш високий рівень. 
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РОБОТОДАВЕЦЬ яК СУБ’ЄКТ ЗДІйСНЕННя КОНТРОЛю ЗА 
ВИКОНАННяМ ПРАЦІВНИКАМИ ТРУДОВИх ОБОВ’яЗКІВ

Точило К. С. 
аспірантка 1-го року навчання 

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

м. Одеса, Україна

Трудове право започатковуються з моменту укладення трудового до-
говору між роботодавцем та працівником. Такий договір є завжди вза-
ємним та двосторонньо зобов’язуючим, оскільки наділяє його сторін 
комплексом відповідних паритетних прав та обов’язків [1, с. 205]. ця 
позиція підтверджуються та підсилюється закріпленою у статті 21 Ко-
дексу законів про працю України дефініцією «трудового договору» та 
іншими положеннями, котрими деталізується правосуб’єктність праців-
ника та власника підприємства, установи, організації або уповноваже-
ного ним органу чи фізичної особи (роботодавця) [2]. 
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У свою чергу, укладення трудового договору обумовлює утворення 
конкретних видів колективних та індивідуальних трудових правовідно-
син [3, с. 202-203]. В основу останніх покладений юридично визнаний 
зв’язок між особою (працівником), яка зобов’язується виконувати пе-
редбачену зазначеним договором трудову функцію, тим самим реалізо-
вувати своє право на працю (активувати свої здібності до продуктив-
ної, творчої роботи), та особою, в інтересах якої ця робота виконується. 

Слід відзначити, що окрім цього юридичний набір ознак цих право-
відносин припускає інтеграцію працівника в певну організаційну струк-
туру з чітко встановленим графіком та запропонованим для нього міс-
цем роботи, якими працівник забезпечується для особистого виконання 
вказівок роботодавця, який натомість зобов’язується періодично випла-
чувати працівникові винагороду (пункт 13 Рекомендації МОП 2006 року 
щодо трудових відносин (№ 198) [4].

З огляду на вказане, можна стверджувати, що такі своєрідні управ-
лінські відносини мають характерний ключовий елемент – підпорядку-
вання, за якого виконання трудових обов’язків працівником відбуваєть-
ся під керівництвом, наглядом, контролем роботодавця та з його дозво-
лу [5, с. 9].

Правовідносини, що обумовлюють контроль роботодавця за вико-
нанням трудових обов’язків працівником є одними із видів індивідуаль-
них трудових правовідносин, які виникають в умовах реалізації ними 
встановлених у трудовому договорі прав та обов’язків. Проте, особли-
вості реалізації такого контролю можуть бути спровокованими умовами 
виробництва, за рахунок чого даний вид правовідносин набуває ознак 
колективних.

Склад даних правовідносин, як і будь-яких інших, за своєю побудо-
вою передбачає наявність суб’єктів, об’єкту та відповідного змісту. 

При цьому суб’єктний склад налічує двох учасників: роботодавця, 
який уповноважений скеровувати та контролювати дії підлеглого, та 
працівника, зобов’язаного особисто виконувати певний визначений об-
сяг роботи. 

Об’єктом таких правовідносин є трудові обов’язки працівника, на 
своєчасне, повне та належне виконання яких, спрямовані такі правовід-
носини контролю.

Змістом правовідносини, що обумовлюють контроль роботодав-
ця за виконанням трудових обов’язків працівником, слугують відпо-
відні суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників. Зважаю-
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чи на те, що суб’єктивне право – це міра можливої поведінки особи, а 
суб’єктивний обов’язок – це міра необхідної поведінки, від реалізації 
якої відмовитися неможливо, оскільки вона зумовлена потребами існу-
вання чи розвитку інших осіб, можна виокремити наступні суб’єктивні 
права та юридичні обов’язки працівника та роботодавця [6. с. 99].

Роботодавець:
- має право приймати відповідні рішення аби скерувати роботу пра-

цівника, вимагати своєчасного, повного і належного виконання ним сво-
їх трудових обов’язків, зменшити та збільшити обсяг винагороди;

- обов’язки роботодавця: застосовувати форми контролю у відповід-
ності із положеннями національного законодавства, зокрема утримую-
чись від дій, які посягають на таємницю листування, телефонних роз-
мов, телеграфної та іншої кореспонденції працівника; нести відпові-
дальність у разі порушення цих вимог; реагувати на неправомірні дії 
працівника; не обмежувати та не перешкоджати користуванню праців-
ником гарантованими йому правами. 

Працівник: 
- має право виконувати свої трудові обов’язки у встановленому зако-

нодавством та трудовим договором порядку з використанням усіх фік-
сованих у правових нормах гарантіями; вимагати від роботодавця при-
пинити неправомірні дії у процесі контролю, оскаржити їх (пред’явити 
вимогу про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої та-
ким порушенням); 

- обов’язки працівника включають: належне, повне і своєчасне вико-
нання трудових обов’язків; реагування на вказівки керівника. 

Усі вищенаведені характеристики складу правовідносини контролю 
за виконанням трудових обов’язків працівником підтверджуються та де-
талізуються у останній доопрацьованій редакції норми, запропонованої 
в проекті Трудового кодексу України № 2410 від 08.11.2019 та поклика-
ної регламентувати та закріпити за роботодавцем право здійснювати да-
ного роду контроль [7].

Однак, у вказаній нормі (стаття 29) увага здебільшого сконцентро-
вана на правах роботодавця як суб’єкта даного виду правовідносин, а 
також на законодавчо обґрунтованих рамках та обмеженнях при засто-
суванні контролю за працівником, якими й продиктоване встановлення 
відповідальності роботодавця за порушення закріплених вимог до тако-
го контролю (частина третя цієї статті). 

При цьому реалізація роботодавцем вищевказаних прав та обов’язків 
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втілюється за певних умов та обставин із використанням встановлених 
способів. Насамперед, слід зазначити, що умови здійснення контролю 
за виконанням трудових обов’язків працівником мають бути зумовлені 
потребами виробництва. Про його застосування працівник має бути по-
переднього повідомлений. 

Водночас реалізація роботодавцем права контролю за працівником 
обмежена неможливістю допущення дій, що могли б принизити честь і 
гідність, посягнути на таємницю листування, телефонних розмов, теле-
графної та іншої кореспонденції працівника або порушити інші права, з 
урахуванням встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку 
або локальних нормативних актів. При цьому заборонена будь-яка пере-
дача відповідних відомостей сторонній особі.

Варто вказати, що норма, яка пов’язана з контролем за виконанням 
трудових обов’язків працівниками має за мету регламентувати та закрі-
пити відповідне право за роботодавцем. Проте, при цьому вона не звіль-
няє роботодавця від його обов’язків, серед яких: забезпечення праців-
ника належними безпечними гідними умовами праці, робочим місцем, 
необхідними засобами для роботи; встановлення відповідного робочого 
графіку та відповідне ознайомлення працівника з правилами внутріш-
нього трудового розпорядку. 

Також необхідно зазначити, що саме роботодавець уповноваже-
ний формулювати основні вимоги виконання працівником трудових 
обов’язків, надавати влучні вказівки, скеровувати його дії, а також коре-
гувати в разі потреби. І слід наголосити, що саме від позитивного, пра-
вомірного впливу роботодавця на працівника залежить правильне, чітке 
виконання працівником трудових обов’язків. Разом з цим дії роботодав-
ця мають бути обумовлені об’єктивною дійсністю, адже зрештою саме 
він надає оцінку результативності діям працівника та встановлює за них 
певну винагороду.
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ЛОКАЛЬНІ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Фединець Б. В.
студентка 2 курсу юридичного факультету

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

Локальні норми є одним із дієвих засобів правового забезпечення 
трудових відносин. І на відміну від загальних правових норм вони регу-
люють відносини виключно на рівні підприємства, установи, організа-
ції. Тут вони і встановлюються за участю трудових колективів, не пору-
шуючи при цьому межі загальної сфери правового регулювання. Маю-
чи нормативний характер, локальна норма не може регулювати відноси-
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ни за участю лише одного суб’єкта. В такому разі вона вже не буде пра-
вовою нормою. [4, с.61-62].

До локальних нормативно-правових актів в сфері трудового права, 
зокрема, відносять: колективний договір, правила внутрішнього трудо-
вого розпорядку, штатний розпис, посадові інструкції, інструкції з охо-
рони праці, положення про служби охорони праці, положення про опла-
ту праці, положення про преміювання, положення про атестацію праців-
ників та різного роду положення, інструкції, правила, накази, розпоря-
дження тощо. [2, с.1-2].

У колективному договорі, як відомо, встановлюються взаєм-
ні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, 
соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробни-
цтва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і опла-
ти праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та ін-
ших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встанов-
лення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у форму-
ванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це перед-
бачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочин-
ку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культур-
ного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочин-
ку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представ-
ницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати пра-
ці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень 
в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків; заборона дискримінації.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чин-
ним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зо-
крема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарун-
ків для дітей працівників тощо. [6].

Колективний договір містить такі локальні норми, як: загальні по-
ложення; фінансово-економічна діяльність; нормування та оплата пра-
ці; матеріальне стимулювання працівників; охорона праці; робочий час 
та час відпочинку; право на працю; порядок прийому на роботу та звіль-
нення працівників; підвищення кваліфікації; соціальний розвиток, оздо-
ровлення та відпочинок; соціальний захист; забезпечення рівних прав 
та можливостей працівників; гарантії діяльності профспілкової органі-
зації; правові гарантії колективного договору; відповідальність сторін; 
підстави зменшення одноразової допомоги; перелік посад, перебування 
на яких передбачає щорічну додаткову відпустку; перелік посад з ненор-
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мованим робочим днем; перелік професій і посад працівників, яким ви-
даються спецодяг, взуття та інші запобіжні засоби; угода з охорони пра-
ці; положення про порядок встановлення та надання працівникам над-
бавок, доплат, матеріальних допомог, премій та інших грошових вина-
город; перелік категорій працівників, яким встановлюється надбавка до 
заробітної плати за роботу в шкідливих умовах праці; перелік катего-
рій працівників, яким видається лікувально-профілактичне харчування 
за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах; персональний 
склад робочої комісії по колективному договору.

На кожному пiдприємствi приймаються Правила внутрішнього тру-
дового розпорядку, в яких визначаються порядок прийняття на роботу 
i звільнення з роботи, порядок використання робочого часу, заохочен-
ня працiвникiв, якi сумлінно виконують свої трудові обов’язки, порядок 
притягнення працiвникiв до дисциплінарної вiдповiдальностi в разі по-
рушення ними трудової дисципліни тощо. Правила внутрішнього трудо-
вого розпорядку як локальний правовий акт доповнюються технічними 
правилами та iнструкцiями, положеннями про структурні пiдроздiли під-
приємства, установи, органiзацiї. цi норми спрямовані на забезпечення 
правильної розстановки i застосування працi робiтникiв i службовцiв, 
досягнення єдностi у визначеннi їх обов’язкiв i квалiфiкацiйних вимог, 
якi до них ставляться, рiвень їх загальноосвiтнiх i професійних знань, 
навичок i вмiнь. [1, с.88-89].

Всі локально правові акти повинні відповідати законам та не погір-
шувати правове становище працівника. А саме, відповідно до статті 5 
Закону України «Про охорону праці»: «Умови трудового договору не мо-
жуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-
правовим актам з охорони праці.». [5].

Наприклад, відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю: 
«Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищу-
вати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні ко-
лективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості 
робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.». Тобто, 
в колективному договорі тривалість робочого часу може бути меншою 
(наприклад, 38 годин), але не може перевищувати 40 годин на тиждень, 
адже це буде суперечити закону. [3].

Отже, до особливостей локальних норм трудового права слід відне-
сти те, що вони приймаються безпосередньо на підприємстві у встанов-
леному порядку; лише уповноваженими органами; регулюють трудо-
ві і пов’язані з ними організаційно трудові відносини; застосовуються 
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лише безпосередньо на підприємстві та є більш “гнучкими” порівняно 
із централізованими нормами і швидше можуть реагувати на зміну сус-
пільних відносин. його основний зміст - розширення гарантій трудових 
прав працівників та поліпшення умов їх праці.

Загалом роль локального регулювання трудових відносин досить 
важлива. Адже це значно розширило межі договірного та локального 
правового регулювання, поширило їх на всі організації, удосконалило 
локальне регулювання окремих видів трудових відносин та надало ро-
ботодавцям широкі повноваження.
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Владна участь держави у процесі врегулювання відносин у сфері 
праці між роботодавцем і найманою особою стала рушієм поступової 
трансформації частини цивільно-правових відносин у трудові, форму-
ючи таким чином фундаментальну основу майбутнього трудового пра-
ва. Така поведінка держави на ранніх етапах становлення трудового 
права стала можливою не в силу прояву та реалізації її власної вольо-
вої поведінки, а як результат реагування на протестні дії та вимоги на-
йманих працівників щодо покращення умов праці, домінантними серед 
яких були питання скорочення тривалості робочого часу. Знаково, що 
саме протидія зі сторони роботодавця та небажання відповідати поступ-
ками на вимоги найманих працівників провокувала та спонукала остан-
ніх шукати правового захисту у держави, розширювати предмет та сфе-
ру протестних акцій, спрямовуючи їх із соціально-економічного русла у 
політико-правову площину.

Поступово загострюючись та зростаючи у своїй потужності масові 
протести формують соціальне та політичне підґрунтя для загальнона-
ціональних революційних рухів, об’єктивізують незадоволення управ-
лінською політикою держави та вступають з нею у пряме протистояння 
та боротьбу. цілком природньо, що за таких обставин держава як апа-
рат примусу в цілому та її владна еліта, зокрема, з метою самозбережен-
ня вимушені реагувати та властивими їм владними правовими способа-
ми та засобами врегульовувати суперечності між конфліктуючими сто-
ронами, спонукаючи роботодавців до виробничих і соціальних посту-
пок, уникаючи таким чином більш загрозливих станів для стабільнос-
ті держави та власної безпеки. Результатом протестного запиту на дії 
держави як третьої сторони стає компроміс у вигляді системи правових 
норм та правил у сфері найманої праці, які за змістом та правовою при-
родою відрізняються від цивільно- та адміністративно-правових, фор-
муючи поступово нову сферу правового регулювання - трудове право. 

Первинно такі відносини виникають у індустріально передових кра-
їнах з властивим їм відносно високим рівнем технічного та соціально-
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економічного розвитку. це дає підстави зробити висновок, що трудо-
ве право в цілому і, зокрема, в частині скорочення тривалості робочого 
часу, можна розглядати як продукт і, водночас, як генератор цивілізацій-
ного розвитку, науково-технічного прогресу, зростання правової культу-
ри і правосвідомості та одну з передумов формування соціальної та пра-
вової держави, оскільки його норми безпосередньо впливали на станов-
лення інституту прав людини. Саме ці держави, беручи на себе позитив-
не зобов’язання щодо захисту прав та інтересів найманих працівників, 
формують нові підходи, методи та стратегію еволюційного (на протива-
гу революційному) процесу покращення умов праці. Яскравою історич-
ною ілюстрацією такого розвитку є еволюція норми тривалості робочо-
го часу та його видової диференціації. 

Питання скорочення тривалості робочого часу дуже швидко стали 
наріжним каменем майбутнього трудового права та одним з основних 
та рушійних компонентів соціально-правової парадигми соціально-
трудових відносин та рушійним чинником покращення умов праці, її 
якості та продуктивності. Венедіктов С.В. зазначає, що у першій трети-
ні хІх ст. наймана праця стала панівною формою соціальної організа-
ції праці в провідній капіталістичній країні – Англії, а пізніше – в усій 
Західній Європі. Як приклад наводить Англійський білль 1847 р. про 
10-годинний робочий день, у якому йшлося не лише про незначні реаль-
ні блага працівникам, але й про «перемогу принципу» [2, с. 14]. 

Соціально загострюючись, проблема скорочення тривалості робо-
чого часу вже у середині хІх ст. стала предметом транснаціональної 
взаємодії, наукових досліджень та міжнародної співпраці. Зокрема, у  
1818 р. англійський промисловець, соціал-утопіст Роберт Оуен звернув-
ся до Конгресу держав Священного Союзу з петицією щодо поліпшення 
умов праці найманих працівників, беручи до уваги досягнення науково-
технічного прогресу як один із чинників такого покращення. Однією із 
первинних умов він вважав скорочення робочого часу без шкоди для ви-
робництва і практикував це на власних підприємствах. 

У 1833 р. його співвітчизник, промисловець Чарльз хіндлі, підтри-
мав законопроект про скорочення робочого часу, в основу якого було 
покладено процедуру взаємоузгодження інтересів сторін, аргументую-
чи тим, що скорочення робочого часу можна компенсувати перевагами 
технічних, професійних удосконалень та майстерності англійських пра-
цівників [1, с. 17-18]. Черняєва В.Д. зазначає, що відповідаючи на за-
питання представника Комісії по вивченню фабричних умов Ч. хінд-
лі зауважив, що міжнародно-правове регламентування питань про об-
меження робочого дня на фабриках було б настільки ж доцільним, як і 
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міжнародно-правові заходи по забороні работоргівлі [7, с. 8]. У 1937 р. 
французький промисловець Луї Рене Вільєрм ініціював створення між-
народного союзу промисловців з метою формування універсальних пра-
вил, які б визначали максимальну тривалість робочого дня відповідно 
до вікових категорій працівників. У 50-х роках хІх ст. подібні ідеї ви-
сував швейцарський промисловець Даніель Легран, бельгійський соці-
альний реформатор Едуард Дюкпет’є та інші.[6, с. 518]. У 1843 р. Еду-
ард Дюкпет’є піднімав питання про доцільність об’єднання зусиль того-
часних держав в рамках окремої міжнародної організації із спеціальною 
компетенцією, яка б займалася проблемами координації зусиль та пра-
вової політики держав та взаємоузгодження їх інтересів щодо питань 
праці у загальносвітовому масштабі. З цією метою він розробив про-
ект структури Міжнародного об’єднання по розвитку моральних і соці-
альних наук. Вже на початку XX століття цю концепцію було покладе-
но в основу формування Міжнародної організації праці, яку було ство-
рено у 1919 р. Показово, що саме першу, прийняту в рамках МОП кон-
венцію, було присвячено питанням становлення 8-годинного робочого 
дня і 48-годинного робочого тижня. 

Впродовж двох десятиліть до початку Другої Світової війни МОП 
було прийнято 67 конвенцій, значна частина яких прямо чи опосередко-
вано стосувалась проблем скорочення тривалості робочого часу та спри-
яла формуванню відповідних міжнародно-правових стандартів. Після 
завершення Другої Світової війни МОП продовжила свою правотворчу 
діяльність впливаючи на діяльність інших міжнародних інституцій та 
структур як загальносвітового, так і регіонального характеру. Однією із 
таких регіональних організацій стала утворена у 1949 р. Рада Європи, в 
рамках якої у 1950 р. було прийнято Європейську Конвенцію про захист 
прав людини та основоположних свобод, а у 1961 р. Європейську соці-
альну хартію [3]. У ст. 2 хартії 1961 р. Договірні Сторони зобов’язалися 
встановити розумну тривалість щоденної та щотижневої роботи і по-
ступово скорочувати робочий тиждень з урахуванням підвищення про-
дуктивності праці та інших відповідних факторів (п.1), що є розвитком 
ст. 23 та ст. 24 Загальної Декларації прав людини 1948 р. в частині прав 
на справедливі та сприятливі умови праці, та на розумне обмеження 
робочого часу. У 1966 р. було прийнято Пакт про економічні, соціаль-
ні та культурні права, у п. d ст.7 якого підтверджується зобов’язання 
держав щодо розумного обмеження робочого часу. Таким чином чітко 
простежується застосування системного еволюційного підходу до пи-
тання скорочення тривалості робочого часу, встановлення його розум-
ної тривалості та розумних обмежень. З огляду на неоднаковий рівень 
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соціально-економічного розвитку різних держав, хартія не вимагає аб-
солютності зобов’язань, а дає можливість їх вибору щодо окремих прав 
із врахуванням соціальної та економічної спроможності їх реального за-
безпечення та втілення в національну юридичну практику. 

Проте, Європейська соціальна хартія 1961 р. не забезпечила належ-
ного правового ефекту, поступившись авторитетом Європейській кон-
венції про захист прав та основоположних свобод 1950 р. це спонука-
ло держав-членів Ради Європи до перегляду хартії 1961 р., її модерні-
зації та адаптації до нових політичних та соціально-економічних реа-
лій. У 1996 р. хартію було змістовно переглянуто та погоджено онов-
лений текст. 

Європейська соціальна хартія (переглянута) 1996 р. [4] стала шир-
шою на третину, що відобразилось на зростанні кількості статей Час-
тини ІІ із 19 до 31. Закріплені у цій частині хартії права сформульова-
но з різним ступенем юридичної конкретизації та визначеності. Набага-
то чіткіше зрозуміти їх нормативний зміст допомагають висновки Ко-
мітету незалежних експертів Європейської соціальної хартії. Стосовно 
п. 1 ст.2 хартії, який є об’єктом нашої уваги, держави зобов’язуються 
встановити розумну тривалість робочого дня та тижня і поступово ско-
рочувати робочий тиждень настільки, наскільки це дозволяє підвищен-
ня продуктивності праці та інші відповідні фактори. Коментуючи дане 
зобов’язання та відповідне йому формулювання Комітет застосовує тер-
мін «еволюційний» характер, з огляду на те, що у хартії використано за-
гальні вирази «встановлення розумної тривалості робочого дня і тижня» 
та «поступово скорочувати робочий тиждень», оскільки, дана норма ви-
магає забезпечення після її ратифікації встановленого рівня дотримання 
прав з тим, щоб її можна було тлумачити прогресивно у міру зростання 
очікувань та поліпшення економічних умов [5, с. 157].

Україною Європейську соціальну хартію (переглянуту) 1996 р. було 
підписано 7. 05. 1999 р. та ратифіковано Законом України від 14. 06. 
2006 р., згідно ч. 2 якого Україна взяла на себе зобов’язання вважати 
обов’язковими 7 із 9 статей визначених п.b ч.1 ст.А Частини ІІІ хартії. 
У цьому пункті встановлено, що кожна Сторона зобов’язується вважа-
ти для себе обов’язковими принаймні шість із таких дев’яти статей Час-
тини ІІ цієї хартії: статей 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16,19, 20. До числа додатко-
вих статей щодо яких взято зобов’язання Україною включено і п.1 ст.2. 
Частини ІІ хартії щодо встановлення розумної тривалості робочого дня 
та тижня.

Отже, можна зробити висновок, що положення Європейської соці-
альної хартії (переглянутої) 1996 р. щодо встановлення розумної три-
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валості робочого часу та його поступового скорочення з однієї сторо-
ни є елементом універсальної системи захисту прав людини і в єднос-
ті з відповідними положеннями фундаментальних актів ООН та МОП 
сформували глобальну конструкцію взаємних зобов’язань держав 
щодо правових стандартів робочого часу. З іншої сторони її норми ста-
ли невід’ємною складовою частиною європейської регіональної систе-
ми захисту прав людини в рамках зобов’язань між державами-членами 
Ради Європи та спрямовані на втілення в життя європейських право-
вих ідеалів та принципів. Такий механізм є достатньо консолідованим 
і спроможний забезпечити ефективне виконання державами взятих за 
хартією зобов’язань, враховуючи при цьому власні можливості, еконо-
мічні та соціальні потужності, продуктивність праці та інші чинники, 
що є підставою кваліфікувати такий підхід як еволюційний. Україна у 
статусі повноцінного суб’єкта міжнародного права, керуючись принци-
пом «pacta sunt servanda», тобто добросовісно виконуючи міжнародні 
зобов’язання, визначила для себе обов’язковими більшість статей Час-
тини ІІ хартії 1996 р., серед яких і п.1 ст.2 щодо встановлення розумної 
тривалості робочого часу та його поступового скорочення, забезпечую-
чи в такий спосіб реалізацію як загальноєвропейського, так і національ-
ного еволюційного процесу покращення умов праці найманих праців-
ників, сприяючи таким чином економічному та соціальному прогресу. 
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